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FALA O MARTELO 

Assim falou Zaratustra, 3, 90 

 

“Por que tão duro? — falou certa vez ao diamante o carvão de cozinha; não 

somos parentes próximos?” 

Por que tão moles? Ó meus irmãos, assim vos pergunto; pois não sois meus 

— irmãos? 

Por que tão moles, tão amolecidos e condescendentes? Por que há tanta 

negação, abnegação em vossos corações? Tão pouco destino em vosso olhar? 

E se não quereis ser destinos e inexoráveis: como podereis um dia comigo — 

vencer? 

E se a vossa dureza não quer cintilar, cortar e retalhar: como podereis um dia 

comigo — criar? 

Pois todos os que criam são duros. E terá de vos parecer bem-aventurança 

imprimir vossa mão nos milênios como se fossem cera — 

— Bem-aventurança escrever na vontade de milênios como se fossem bronze 

— mais duros que bronze, mais nobres que bronze. Apenas o mais nobre é 

perfeitamente duro. 

— Esta nova tábua, ó irmãos, ponho sobre vós: tornai-vos duros! — — 

 

NIETZSCHE. Crepúsculo dos ídolos, ou , 

Como se filosofa com o martelo. 
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RESUMO 

 

Este estudo trata de uma análise do ensino de filosofia da região de Curitibanos 

discutindo a Proposta Curricular de Santa Catarina sobre este componente curricular 
à luz do referencial teórico de Friedrich Nietzsche. Trata-se da conceituação dos 
temas nietzschianos a partir da filosofia da história para a compreensão do sentido 

desta história para a existência; o homem compreendido como extemporâneo para 
poder olhar de maneira crítica o seu tempo; uma análise do conceito de Bildung 

(formação) enquanto necessidade para a cultura; o papel da filosofia e do filósofo 
para a compreensão da realidade além dos valores morais cristãos. Também é uma 
análise da Proposta Curricular de Santa Catarina que se apresenta como um 

referencial para o ensino no Estado. Versa ainda sobre as temáticas do ensino da 
Filosofia presentes nesta Proposta, tendo como pano de fundo suas concepções 

teóricas baseadas em recortes conceituais desencontrados e sua pretensão em 
tornar-se um modelo para a prática dos professores de filosofia da rede estadual de 
educação. Discute concepções sobre o ensino de filosofia de autores nacionais após 

a LDB 9394/96 e a necessidade do ensino de filosofia — primeiro como tema 
transversal ou interdisciplinarmente — na educação básica, principalmente no 

ensino médio. Compara as concepções dos profissionais que atuam como 
professores de filosofia, em sala de aula, na região de Curitibanos com as 
determinações da Proposta Curricular Catarinense e a teoria nietzschiana.  

 

Palavras chave: Ensino de Filosofia. Proposta Curricular. Perspectiva Nietzscheana 
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ABSTRACT 

 

This study focuses about an analysis of the teaching of philosophy in the area of 

Curitibanos discussing about the Santa Catarina Curricular Proposal on this 
curricular component under the light of the theoretical referential Friedrich Nietzsche. 

It is about the conceptualization of Nietzschean themes, starting from philosophy of 
history in order to comprehend the meaning of this story to the existence; the man 
comprehended as extemporaneous to able to look his own time in a critical way; an 

analysis of the Bildung (formation) concept in the way of the necessity of culture; the 
role of philosophy and the philosopher in the understanding of the reali ty beyond the 

Christian moral values. It is also an analysis of the Santa Catarina Curricular 
Proposal that presents itself as a benchmark for education in the state. It if focused 
also on issues of the teaching of philosophy present in this Proposal, having as the 

backdrop its theoretical concepts based on mismatched conceptual clippings and its 
intention to become a model for the practice of philosophy professors of the state 

system of education. Discusses conceptions about the teaching of philosophy of 
national authors after the LDB 9394/96 and the need of the teaching of philosophy - 
first as a transversal or interdisciplinary theme - in basic education, especially in high 

school. It Compares the views of professionals who work as philosophy teacher in 
the classroom, in the region of Curitibanos with the determinations of the Santa 

Catarina Curricular Proposal and the Nietzschean theory. 

 

Keywords: The Teaching  of Philosophy. Curricular Proposal. Nietzschean 

perspective 
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INTRODUÇÃO 

 

Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a 

forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre 

aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, 

teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos.  

Fernando Pessoa 

 

O poeta é eterno e, a melhor profecia, para por aí. Nossos pensamentos e 

ideais estão em constante mutação, fruto da busca do entendimento, da 

compreensão do que nos conduz. As concepções que norteiam os ideais 

educacionais estão inseridas neste universo dinâmico da insegurança, da 

instabilidade, da mutabilidade, das inovações... A motivação para a presente 

pesquisa surgiu de um processo destes que desestabilizam nossas bases teoréticas 

e busca da fundamentação teórica proporcionada pelo Programa de Mestrado da 

UNIPLAC, das conversas com professores do Programa e principalmente do 

acompanhamento e discussões sobre o mesmo. A carga de leituras e as orientações 

dos referidos professores possibilitaram uma maior fundamentação teórica e maior 

clareza em relação ao tema. Ressalta-se ainda o fato da busca pela concentração 

do tema nos ditames da educação nacional com a perspectiva de melhor 

compreensão e, consequentemente, da prática docente.  

As tendências e os modismos que marcaram a educação logo após a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, não deixando ilesos os mais 

ilustres gestores educacionais dos mais variados níveis da nação. Após a publicação 

da LDB de 1996, fez-se necessária a discussão da educação nos diversos âmbitos 

da Federação. Não foi diferente no estado de Santa Catarina, que buscou retomar 

as discussões iniciadas no final dos anos 1980. Deste trabalho foi publicado, em 

1998, a Proposta Curricular de Santa Catarina — doravante denominada PCSC —, 

como resultado de um trabalho de praticamente uma década de elaboração. As 
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disciplinas obrigatórias e de formação de professores foram definidas e 

fundamentadas para dirigir os pressupostos educacionais do Estado. 

Buscamos investigar a reestruturação do ensino da filosofia nas escolas de 

ensino médio, após sua inserção na PCSC e se tornar disciplina obrigatória no 

currículo nacional. Do ponto de vista científico, é de suma importância face à 

necessidade de conhecer in loco como se realiza a prática pedagógica deste objeto 

de pesquisa e a discussão acerca de sua real efetivação. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. De acordo 

com GIL (2002) o objetivo das pesquisas exploratórias é “[...] o aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições.” Por isso, seus planejamentos são bastante 

flexíveis visando garantir a consideração de vários aspectos do objeto de estudo. 

Utilizando-se deste conceito propõe-se fazer levantamento bibliográfico dos 

processos que compõem o ensino da filosofia e da concepção que o norteia, bem 

como dos professores que efetivam o componente curricular — e como o fazem — 

no ensino médio das escolas estaduais de ensino médio que formam a GERED1 

(Gerência Regional de Educação) de Curitibanos, analisando dados e exemplos que 

permitam uma melhor compreensão dos fatos estudados.  

Descritiva pelo fato de padronizar os instrumentos de pesquisa e, a partir 

destes, fazer o levantamento de opiniões e crenças das pessoas envolvidas neste 

processo. De acordo com o mesmo GIL (2002) “As pesquisas descritivas têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis.” Característica 

assegurada na pesquisa por buscar as variáveis que determinaram o trabalho deste 

componente no meio referenciado. 

                                                 

1 Gered (Gerência Regional de Educação) é a maneira como a Secretaria de Estado da 
educação de Santa Catarina organiza suas regionais para articular o ensino por região. A 
Gered de Curitibanos compreende os municípios de Curitibanos, Frei Rogério, São 
Cristóvão do Sul, Ponte Alta do Norte e Santa Cecília. 
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No que se refere aos procedimentos e coletas de dados trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica e de campo. Nesta estão efetuadas leituras de bibliografias 

sobre a temática proposta, da lei e de autores comentadores. Análise e interpretação 

das discussões e organização dos textos para compor os capítulos.  

Também foi utilizada pesquisa de campo para coleta de dados através de 

questionário (estruturado e semiestruturado) com profissionais que atuam na área de 

ensinança da filosofia no ensino médio, bem como, a análise comparativa das 

teorias presentes na PCSC e sua possível efetivação em sala de aula pelos 

professores desta rede de ensino no período pesquisado em escolas selecionadas a 

partir da GERED. O intuito de tal comparação é verificar se a presença do professor 

de filosofia ou sua concepção de ensino tem relação com as diretrizes gerais 

propostas pelo Estado.  

Centramos nossa pesquisa na análise dos questionários como elementos que 

enriquecem a discussão a respeito de nosso tema. O intuito não está na construção 

de análises quantitativas, ou na construção de tabelas ou gráficos, mas na análise 

das ideias que compõem a ação educativa dos professores pesquisados. Mesmo 

porque tais modelos apenas apontam o final de um processo e não a construção 

deste, no entanto, não podemos negá-lo como constituidor da educação atual e 

parâmetro das organizações que comandam o sistema de ensino no País.  

Neste mesmo norte, caracterizar a realidade da região de estudos no ensino 

da filosofia de ensino médio passa pelo crivo destes agentes na educação. No 

entanto, haveria contradição entre as informações teóricas e a aplicação prática? 

Instigados pelas inquietações da filosofia vamos atrás destes questionamentos, 

efetuando comparações, reflexões e análises dos resultados da pesquisa com 

nossos referenciais teóricos desenvolvidos durante o corpo de nosso trabalho. Este 

seria o esforço final para quem sabe alçarmos mais uma centelha nas discussões 

sobre o filosofar e seu ensino. 

De posse destas questões gerais ousamos buscar fundamento nos clássicos 

da filosofia por julgarmos oferecerem aporte teórico para nossas análises de dados 

da pesquisa. A valorização do saber culturalmente construído é essencial para a 
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compreensão dos saberes em construção e, seria uma perda significativa não 

evocarmos tais inflexões na fundamentação que nos propomos realizar. No entanto, 

entre o universo teórico da filosofia nos encontramos diante de um sem fim de 

possibilidades. Poderíamos, de forma simples, optarmos por uma gama de 

pensadores no decorrer da história que não fossem contraditórios entre si, 

escolhendo um de cada período histórico. Mas as discussões acerca do projeto 

inicial nos levaram às leituras de Friedrich Nietzsche pelas indicações de leituras do 

professor Dr. Jorge Luiz Viesenteiner e professora Dra. Carmen Fornari Diez. A 

opção por este autor se dá pelo fato deste oferecer um contraponto à teoria 

enunciada na PCSC e assim se mostrar como uma forma de relação constitutiva e 

extremamente promissora de reflexões. 

Para Nietzsche a filosofia de sua época está presa a preconceitos morais, 

assumindo de maneira acrítica as noções de moralidade vigentes e não se posiciona 

diante da realidade como deveria. Neste sentido, o filósofo nada mais é do que um 

atrelado a determinantes morais que o impedem de ver a verdade. Como filólogo, 

Nietzsche vai buscar os elementos fundamentais que compõe a realidade efetiva, 

distanciando-se de concepções idealistas ou de cunho moral — uma crítica aberta 

ao moralismo cristão.  

No primeiro capítulo, trataremos estas constituições do que é o filósofo, a 

história, a Bildung (cultura), a extemporaneidade, a filosofia e suas implicações 

tendo como base as seguintes obras: O Nascimento da Tragédia, Além do bem e do 

Mal ou Prelúdio de uma Filosofia do Futuro, Crepúsculo dos Ídolos, Segunda 

Consideração Intempestiva: Da utilidade e desvantagem da história para a vida, 

todos de autoria do próprio Nietzsche. Também lançamos mão para uma melhor 

compreensão de autores comentadores e tradutores das outras Nietzscheanas como 

Osvaldo Giacóia Júnior, Jorge Luiz Viesenteiner, José Fernandes Weber, Paul Van 

Tongeran entre outros. 

 De acordo com Nietsche é a vontade de poder da filosofia — e do filósofo —  

em criar um mundo a sua imagem que a influencia nas tomadas de decisões e 

escolhas, a impulsividade de tornar-se causa primeira das coisas. Como o homem 
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pode lutar contra este saber ensimesmado, que tende reproduzir costumes, ideais 

como únicos verdadeiros e desejosos que apenas estes existissem. 

Nietzsche estuda a existência humana na base de suas estruturas, 

analisando suas criações, suas produções artísticas e seus valores. A educação 

estaria formando seus discentes para uma elevação ou apenas um empobrecimento 

da vida? A singularidade nos conceitos Nietzscheanos, parece conduzir para uma 

superação da super valorização da razão na modernidade e, sendo a razão o 

instrumento maior da filosofia, como não estimar-se ao máximo? 

Não seria esta a contramão da filosofia? Não estaríamos nós predispostos a 

reverenciar um saber organizado para a obediência e a falta de crítica, sendo a 

filosofia e o filósofo o maior instrumento de disseminação da subjugação dos 

homens? Estaria este conhecimento por detrás das ideias intrínsecas da 

supervalorização da cultura ocidental — da razão? Estes questionamentos 

Nietzscheanos oportunizam uma relação antagônica com os preceitos da educação 

do Estado e contribuirão para as análises dos resultados de pesquisa, sendo sua 

fundamentação essencial para as discussões subsequentes.  

Após as discussões acerca dos temas anteriormente mencionados e 

discutidos a partir de Nietzsche, adentramos no segundo capítulo, com PCSC. 

Procuramos analisar os referenciais que nortearam a construção deste instrumento 

que serve de base para a educação do ensino médio, bem como incluímos 

discussões e questionamentos acerca do pensamento Nietzscheano em confronto 

com a mesma. 

Tal embate é o eixo central de nossas discussões, visto que, acreditando 

estar de posse dos ideais marxistas, a referida Proposta, centra seu discurso nos 

ideais democráticos — que é um ideal liberal — e de universalização do saber, 

propalando que esta é a única possibilidade de existência para o homem crítico. 

Neste caso, é possível perceber apenas a substituição dos antigos valores cristãos 

centrados na salvação do homem pela negação da sua condição presentes nos 

modelos históricos anteriores, por outro — que agora se apresenta como 

revolucionário e totalmente novo — que tem como pano de fundo os mesmos 
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valores, apenas com uma roupagem que substitui a salvação a partir da fé pela 

salvação a partir da razão.  

A supervalorização da razão, da universalização do conhecimento e dos 

direitos, em detrimento aos outros saberes e formas de existência, retoma os 

preceitos iluministas de supremacia do homem sobre o mundo. Neste caso, este 

acredita que a única saída para sua condição é buscar explicações para sua 

realidade na história, no passado, com vistas a construir um futuro mais justo. O 

questionamento que apresentamos busca traduzir esta contradição presente na 

Proposta: como explicar o presente à luz do passado, em vistas ao futuro a partir da 

história crítica reproduzindo os mesmos valores e ideais até então combatidos? A 

superação e a busca de alternativas que desprendam um saber enjaulado no 

pensamento único e que se apresenta com múltiplo permeará nossas discussões. 

Sabedores de que o saber é historicamente organizado e construído 

procuramos evidenciar características decorrentes do momento histórico vivenciado 

pelo Estado na perspectiva do ser humano que o compunha. Consideramos que à 

época de estudos e publicação da PCSC, em 1998, os profissionais que 

assessoraram e discutiram as diretrizes do ensino da filosofia, em sua grande 

maioria, teve sua formação acadêmica nas décadas anteriores a esta. Poderíamos 

nos perguntar: qual a relevância desta consideração? A resposta considera 

exatamente aquilo que seria o caminho para a construção de um sistema que 

considera o indivíduo em seu tempo. A formação da maioria dos profissionais 

ocorreu durante a década de 1980, no Brasil, período de forte caráter marxista e de 

teorias revolucionárias que combatiam o poder instituído. Daí sua perspectiva de 

combate e revolução marcantes. 

Outro fator relevante é a participação de profissionais de áreas afins da 

filosofia no trato de seus fundamentos, a saber, a participação de professores que 

trabalhavam com este componente — pedagogos — principalmente com filosofia da 

educação nos cursos do magistério. Esta prerrogativa fica explícita na preocupação 

com os fundamentos metodológicos e a exposição de uma didática baseada em 

Gramsci, Saviani e Luckesi os quais eram a base da educação das escolas que se 
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consideravam “revolucionárias” do movimento democrático brasileiro da década de 

1980. 

Merece atenção, ainda, o fato de os fundamentos da filosofia serem fixados 

no caderno cujo subtítulo é: Formação docente para Educação Infantil e Séries 

Iniciais. Não se faz presente no outro caderno que trata as disciplinas curriculares, 

sendo que em seu texto se apresenta como vanguardista a sua presença no 

currículo. De certa forma, a crítica instituída ao saber anteriormente chamado 

tecnicista, trata de manter a mesma estrutura daquela que antes fora criticada.  

O ponto de partida da PCSC é apresentar-se como dialética, não acabada, 

em construção. No entanto, as mudanças econômicas, políticas, culturais,... que 

ocuparam a Nação nas últimas décadas não foram consideradas, visto que, 

enquanto legitimação ou registros de mudanças da mesma não foram localizadas 

desde sua publicação inicial. Por compreendermos que não estamos isolados, mas 

submetidos a todo instante a influências das ideias que vão nos constituindo, depois 

de mais de uma década a realidade não é mais a mesma.  

De certo, é que o País teve, nas últimas décadas do século passado, uma 

grande transformação nas suas bases políticas e econômicas, que deixaram 

consequências evidentes na forma de conceber o ser humano no mundo. A PCSC, 

apresenta estas conjecturas, principalmente no que tange ao forte caráter marxista, 

fruto dos estudos que povoavam o universo acadêmico neste período em busca de 

maiores espaços de participação. Também resultante das disputas de um mundo 

bipolarizado, num emaranhado teorético, que apresentava ao mundo suas mazelas, 

sua desumanização em prol do interesse econômico.  

Questionamos neste capítulo as questões referentes aos poderes instituídos, 

dos interesses, da necessidade de reflexão e ação do sujeito perante sua realidade, 

da substituição de modelos por outros similares, da imposição do pensamento único 

e negação da individualidade. Mas, de quais poderes? De quais necessidades? De 

que ação? Existe realmente uma ação desprovida de vontade de poder? Uma 

construção curricular que atenda aos interesses dos excluídos — quem são eles? 

Dentro de um sistema que permanece idêntico? Que concepções nortearam estas 
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diretrizes em nosso Estado para a organização do ensino da filosofia, de maneira 

nova, desbravadora e revolucionária? Objetivamos empreender traços de discussão 

acerca destes temas nesta etapa.  

No terceiro capítulo faremos as tratativas a respeito dos referenciais 

metodológicos e teóricos sobre o ensino da filosofia. Analisaremos o ensino da 

filosofia em diferentes concepções, partindo da discussão a respeito de seu 

surgimento e de seu eterno construir-se, pois a historiografia tradicional nos afirma 

que antes mesmo de surgir a expressão filosofia, surge, com Pitágoras, o termo 

filósofo. Eis mais uma das singularidades que acompanha essa área do saber, o não 

dogmatismo, a contradição, a pretensão de ir sempre além do que está posto. 

Porém, neste contexto a discussão a respeito do ensino da filosofia garante o que 

lhe é crucial: a liberdade de expressão e pensamento e a formulação de 

pressupostos que busquem embasar a perspectiva defendida. 

Atualmente, a literatura especializada em geral e a publicação em periódicos 

discutindo situações, aplicações, formas, avaliação e até escolas que devem ser 

priorizadas, tem se multiplicado e gerado as reflexões que impulsionam e 

determinam novas formas de compreender o ensino da filosofia. Inclusive 

observamos o apoio dos governos, federal e estadual, na publicação e aquisição 

destes materiais para, ao menos, ocuparem um espaço nas bibliotecas das unidades 

escolares. A discussão, aliás, sobre a função e a atuação do ente formador e 

mantenedor da estrutura educacional, especificamente o Estado, é objeto de 

reflexões durante o corpo do trabalho. Nosso objetivo não é atacar ou defender as 

políticas educacionais desenvolvidas, apenas refletir os resultados das ações 

efetivadas ou negadas pelo Estado. 

Sistematicamente acompanhamos projetos, inovações, modelos, leis, 

fórmulas e outros mecanismos educacionais a serem implantados ou implementados 

nas instituições de ensino de todo país. Partindo da premissa que a lei maior é a 

LDB, as federações estabelecem suas propostas de ensino considerando suas 

realidades numa tentativa de ‘considerar a realidade do aluno’. O embaraço 

costumeiro se apresenta além do discurso pronto com chavões e palavras de ordem 



9 

 

 

retiradas de autores clássicos das pedagogias. Críticas exacerbadas ao modelo 

cartesiano de educação e de formação do ‘sujeito’ preponderam nos discursos 

inflamados dos ‘grandes teóricos’ supervalorizando os saberes do indivíduo com 

consciência social. 

Mas ao criarmos modelos de ensino, geralmente voltados para componentes 

curriculares isolados e, determinando um número maior ou menor de aulas 

semanais para este ou aquele, não estaríamos oferecendo a mesma ‘matéria’ com 

outra forma? A relação entre o sujeito apreendente e o objeto apreendido não 

estariam apenas situadas no emaranhado de outro modelo? Significa dizer que há 

flexibilidade na lei para que possamos atender às necessidades de cada federação? 

Há uma intencionalidade em buscar preceitos que valorizem a realidade local sem 

perder a noção de universalidade?  

Quando nos deparamos com a realidade das instituições de ensino, que a 

mercê de planos, projetos, ‘amigos’ e tantas outras facetas que as compõem, 

permanecem pregadas a modelos educacionais ‘arrumados’ para atender políticas 

de interesses econômicos, percebemos que longe de encontrarmos a solução, 

estamos enterrados em padrões pré-determinados e dogmatizados, impossibilitando 

a ação educativa com responsabilidade social. Isolando cada especialista em seu 

campo de atuação determinamos valores e poderes às disciplinas dificultando a 

relação entre estas. De acordo com Foucault é preciso saber como surgem e se 

institucionalizam as formas de saber, as formas de verdade e quando alguns são 

considerados saber ou não. A crítica se estabelece ao desconsiderar aqueles 

saberes que não fazem parte da erudição, são saberes não credenciados pelas 

instâncias acadêmicas, relegados em determinado momento em que algum cientista 

pedagógico possa trazê-lo à luz da sabedoria cientificamente aceita ou relegados ao 

esquecimento. 

Posteriormente organizamos — ainda no terceiro capítulo — nosso objeto de 

pesquisa partindo da análise da pesquisa desenvolvida nas escolas públicas de 

ensino médio, da GERED de Curitibanos. Mapeamos desde a formação acadêmica 

dos professores envolvidos na atividade do filosofar, perpassando seu regime de 
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trabalho, período de atividades na educação e no ensino da filosofia, bem como a 

exclusividade ou não no trabalho da disciplina. Investigamos os motivos que levaram 

este profissional à escolha do magistério, trabalhar com filosofia, seu conhecimento, 

entendimento e aplicação dos elementos que integram a PCSC, sendo questionados 

ainda os fatores que favorecem ou dificultam a aplicação da proposta em sala de 

acordo com os conteúdos. 

Questões de conhecimento metodológico e didático da disciplina são 

solicitadas no apontamento de conteúdos essenciais, contribuições fundamentais da 

filosofia para a formação dos alunos, dos referenciais utilizados no planejamento e 

execução das aulas. Tratamos ainda das concepções deste professor em relação à 

aprendizagem de seus alunos, das expectativas que a sociedade civil, política, o 

Estado/Nação e ele próprio têm em relação ao profissional de filosofia. 

Embrenhamo-nos no campo da filosofia clássica, convidando o professor 

pesquisado responder sobre a utilização dos textos dos autores da filosofia 

tradicional da história no ensino da filosofia, suas dificuldades, contribuições, 

desafios... seriam os textos clássicos acessíveis aos alunos do ensino médio? 

Estaria o professor preparado para trabalhar nesta perspectiva? Sua formação 

garantiu-lhe base teórica para efetivar esta prática didática? Nos últimos tempos tem 

buscado cursos de formação continuada? Onde? O Estado mantenedor oferece 

estes elementos? Diante de todos estes questionamentos como se situa a filosofia 

em grau de importância na grade curricular do ensino médio? 

Finalmente de posse destes dados, combinaremos a teoria da PCSC para o 

ensino de filosofia e filosofia da educação, com as respostas dos professores 

pesquisados e as teorias sobre a filosofia — e seus encadeamentos — dos autores 

clássicos. Vislumbramos apontar para a reflexão acerca das teorias que norteiam o 

ensino da filosofia e sua real efetivação em nossa região. Utilizar-nos-emos das 

questões realizadas a partir do questionário junto aos professores da região de 

Curitibanos de forma a destacar as discussões, não com objetivo de tabular ou 

quantificar respostas, mas antes de tudo como elementos de reflexão sobre a real 

efetivação do ensino da filosofia realizada pelos mesmos. 



1  UMA FILOSOFIA DA HISTÓRIA 

    

 

Nada sabemos da alma 

Senão da nossa; 

As dos outros são olhares, 

São gestos, são palavras, 

Com a suposição de qualquer semelhança 

No fundo. 

Fernando Pessoa 

 

 

A liberdade sempre foi um dos marcos da filosofia ao longo de sua formação 

enquanto expressão humana. No entanto, em determinados momentos esta 

liberdade foi confundida com conceitos que buscavam encerrar em si mesmo toda 

discussão ou saber sobre determinado objeto tendo como base a própria filosofia. 

No ensino da filosofia por conseguinte,  a tarefa se apresenta como mais delicada, 

visto que somos um compêndio de crenças, valores, moral, experiências, dogmas... 

Para ressaltar o ímpeto da liberdade de pensamento ser uma constante no 

ensino da filosofia, buscamos Nietzsche, que compreende a filosofia de sua época 

como presa a preconceitos morais, assumindo de maneira acrítica as noções de 

moralidade vigentes e não se posicionando diante da realidade, sustentando-se em 

padrões ideais de verdade e moralidade.  

Friedrich Wilhelm Nietzsche2 foi um filósofo do século XIX e que sabidamente 

discute questões muito além de seu tempo. Nascido em Röcken em 15 de outubro 

de 1844 era descendente de família protestante, o que vai interferir diretamente em 

suas reflexões acerca da religião como determinante na subordinação do homem 

                                                 

2 As referências sobre a biografia de Nietzsche foram retiradas de vários textos — tanto 
artigos quanto livros — e organizadas visando uma noção rápida de quem é o autor. A 
base do texto é a obra NIETZSCHE, de Nelson Boeira, Jorge Zahar Editor, 2004 
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aos princípios cristãos. Ficou órfão de pai aos cinco anos, fato que os biógrafos 

consideram de suma importância em sua vida, crescendo em Naumburg, uma 

pequena cidade às margens do rio Saale, na Alemanha. De vida conturbada pelos 

sofrimentos de solidão e reconhecimento da genialidade ao se tornar professor de 

Filosofia da Universidade da Basiléia aos 24 anos, Nietzsche teve uma vida errante 

e repleta de sofrimentos pessoais. Desde uma recusa de pedido de casamento por 

uma jovem que pouco depois se casou com seu amigo, até crises agudas de dores 

de cabeça, uma mãe controladora e a declaração de insanidade mental, sendo 

tutorado judicialmente pela sua irmã Elizabeth Föster, até tentativas de suicídio, 

logo, não podemos considerar que Friedrich teve uma vida dita convencional. 

Suas ideias à época foram pouco reconhecidas, sendo consideradas 

importantes apenas ao final da vida e mais precisamente por influência dos trabalhos 

de divulgação e organização de seus escritos pela irmã Elizabeth, que lucrou 

financeiramente com a publicação póstuma dos manuscritos do filósofo. Vários 

críticos consideram o trabalho da tutora de Nietzsche um desvirtuamento de suas 

obras e a desconsideração do verdadeiro ideal do pensador. De qualquer forma, 

Nietzsche se tornou um dos autores mais conhecidos, pelo menos pelo nome, dos 

meios acadêmicos do século seguinte. 

O que torna o pensamento de Nietzsche fascinante é a verdadeira cruzada 

que irrompe na tentativa de combater os valores cristãos do ocidente, — “como um 

diapasão” — desprovido dos entraves que os tornavam submissos e amedrontados 

diante de seus instintos. Seu modo de escrita é peculiar e em nada se parece com 

as intrincadas escritas alemãs da época, preferindo os aforismos, as frases curtas, 

os versos, claros e diretos, o que dificulta o entendimento, mas que o torna 

instigante. 

Nietzsche alerta para a falta de liberdade da filosofia e, numa sociedade cujos 

valores se encontram ligados ao pragmatismo, onde se situaria a opção pela oferta 

do ensino da filosofia nas escolas do ensino básico? Poderíamos considerar como o 

pensador afirmou que nos tornamos comediantes de nossos próprios ideais? Como 

poderíamos iniciar uma trajetória que vise a compreensão do homem frente ao seu 
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tempo tendo como base decretos governamentais e não o real desejo pelo 

conhecer? Seriam filosofia e filósofo sistêmicos constituidores de liberdades 

uniformes? Ah! Liberdade, pensamento, situar-se, perceber-se, tornar-se eis o 

desafio da filosofia nietzscheana. 

 

1.1 HISTÓRIA E FILOSOFIA 

 

De um modo geral, ao sermos impelidos sobre a importância da história 

somos bombardeados com respostas unânimes e que não aceitam contestação: 

“ora, um povo que não conhece seu passado, não pode construir seu futuro” diria o 

sábio literato; por outro lado, “conhecer o passado, permite compreender o presente” 

diria o ator considerado erudito. Porem, quando Nietzsche questiona a importância 

da história é categórico: “precisamos dela para a vida e para a ação, não para o 

abandono confortável da vida ou da ação ou mesmo para o embelezamento da vida 

egoísta e da ação covarde e ruim.” (Co. Ext. II, HL prefácio) Paul Van Tongeran 

afirma que: “Ao invés de compreender a história como processo de desenvolvimento 

do espírito, os novos filósofos devem falar de absurdo e acaso.” (TONGERAN, P. v, 

2012, p. 112) 

Nietzsche não descarta a importância da história, mas pede atenção para 

que esta não seja apenas um arcabouço de referenciais teóricos que permitam ao 

homem vangloriar-se de seus feitos ou resignar-se de suas penúrias. Muito ao 

contrário, desloca a atenção para a constituição de um olhar individual do homem 

para a sua história. “As ações e crenças humanas devem ser vistas como sintomas 

de disposições vitais ‘interessadas’, como sublimações de expressões de vontades 

particulares.” (BOEIRA, N, 2004, p. 20-21) Pois além do horizonte da história existe 

um indivíduo com suas paixões, crenças... e a supervalorização da história pode 

tanto hiperestimar como reduzir o seu sentido. 

[...] porque até mesmo acredito que padecemos todos de uma 
ardente febre histórica e ao menos devíamos reconhecer que 
padecemos dela. Todavia, se Goethe disse com toda razão que com 
nossas virtudes também cultivamos, ao mesmo tempo, nossos erros, 
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e se, como todo mundo sabe, uma virtude hipertrofiada — tal me 
parece ser o sentido histórico de nosso tempo — pode se tornar tão 
boa para a degradação de um povo quanto um vício hipertrofiado, 
então deixem-me fazer isso pelo menos uma vez. (Co. Ext. II, HL 
prefácio) 

 

A conotação histórica toma uma característica distinta ao valorizar os 

conhecimentos do indivíduo e a utilidade da história não apenas como lembrança de 

fatos que foram e que explicam o presente e sim, do presente que reconhece a si 

mesmo como um fazer-se buscando sentido para a existência. Esta é a condição do 

homem, visto que este não pode deixar de lembrar, aliás, de acordo com Nietzsche, 

o homem dá cada vez mais valor ao que passou porque não consegue esquecer e 

isso não permite a plena vivência do instante, pois o que já aconteceu — o que ele 

lembra e não aprendeu a esquecer — o incomoda a todo instante. Para o pensador 

o homem, desde criança é perturbado quando deve aprender o significado da 

palavra “foi” sendo arrancado de sua “bem aventurada cegueira” onde passado e 

futuro eram apenas uma brincadeira e não um sofrimento que, no fundo, é a sua 

própria existência. 

Ao tomar conhecimento de sua existência o homem percebe-se um ser 

imperfeito, inacabado, sendo a existência “[...] apenas um ininterrupto ter sido, uma 

coisa que vive de se negar e de se consumir, de se autocontradizer.” (Co . Ext. II, HL 

1)  Neste sentido, a felicidade é “[...] o poder esquecer ou, dito de maneira erudita, a 

faculdade de sentir a-historicamente durante a sua duração.” (Co. Ext. II, HL, 1) O 

filósofo aponta que é impossível sentir-se sempre historicamente, pois ao esquecer o 

homem estaria diante do eterno momento e se perderia no presente, desacreditando 

de si próprio. “Um homem que quisesse sempre sentir apenas historicamente seria 

semelhante ao que se obrigasse a abster-se de dormir ou do animal que tivesse de 

viver apenas de ruminação e de ruminação sempre repetida.” (Co. Ext. II, HL 1) 

Desta forma o homem não teria possibilidade de fazer nada por si só, estando 

fadado ao poder da própria história. “Portanto: é possível viver quase sem 

lembrança, sim, e viver feliz assim, como o mostra o animal; mas é absolutamente 

impossível viver, em geral, sem esquecimento.” (Co. Ext. II, HL 1) 
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No entanto, cada indivíduo, dependendo da forma como se apropria do 

passado, cria em torno de si um horizonte que permite uma visão própria acerca da 

história. Esta questão é aplicável para o individuo, para um povo ou para uma 

cultura. Se estes não possuírem saberes profundos e fortes em sua natureza, seu 

sentido histórico se torna sufocante, a ponto de querer subjugar os demais 

considerando apenas o seu ser histórico como possível. “[...] o histórico e o a-

histórico são na mesma medida necessários para a saúde de um indivíduo, um povo 

e uma cultura.” (Co. Ext. II, HL 1) O que é justo ou injusto, a ação boa ou ruim, 

dependem do saber histórico e, este, pode ser prejudicial se um homem tem seu 

horizonte histórico muito limitado — por imaginar que apenas o seu é possível, ou 

muito expandido — pois não encontra tal horizonte, visto que este está em constante 

deslocamento. 

Nietzsche acredita que o fazer-se homem depende da limitação deste ser a-

histórico, pois esta é a ponte que permite atingir a singularidade, do tornar-se 

homem. É no limitar-se que o homem consegue separar, comparar, justificar... 

usando o que passou em prol de sua existência fazendo história novamente. Em 

contrapartida, com excesso de história, jamais seria capaz de ousar e começar 

novamente. Mas como utilizar-se deste elemento? O filósofo sugere um exemplo: 

Imagine-se um homem mobilizado e impelido por uma paixão 
violenta por uma mulher ou por um grande pensamento — como seu 
mundo se transforma para ele! Olhando para trás, ele se sente cego; 
escutando o que se passa ao seu redor, percebe o estrando como 
um som surdo e desprovido de significação; o que em geral percebe, 
ele jamais tinha percebido assim antes; tão sensivelmente próximo, 
colorido, ressonante, iluminado, como se ele o aprendesse ao 
mesmo tempo com todos os sentidos. Todas as suas avaliações se 
transformaram e se desvalorizaram; tantas coisas ele já não está 
mais em condições de avaliar, porque quase não pode mais senti-
las; ele se pergunta se não fora por tanto tempo senão o bobo de 
palavras e opiniões alheias; ele se espanta que sua memória gire 
incansavelmente e círculos e esteja fraca e cansada para dar quiçá 
um único salto para fora deste círculo. (Co. Ext. II, HL 1) 

 

Seria este momento o mais injusto de todos, porém, de acordo com o 

pensador, sem estes momentos ou estas vivencias “[...] nenhum artista alcançará a 

sua pintura, nenhum general a sua vitória, nenhum povo a sua liberdade, [...].”(Co. 
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Ext. II, HL 1) É neste ponto que Nietzsche chama atenção para um elemento 

fundamental na sua noção de história: o ponto de vista supra histórico, olhar a 

história além dela e de si mesmo.  

Em dado momento, é comum no agente que é impelido por um estado de 

amor às suas ações, que lhe falte consciência ou conhecimento, como na citação 

anterior. É também conhecido que aquele que age, tende dar maior valor à sua ação 

do que ela realmente mereça. Muitas vezes não percebe a causalidade ou a 

passionalidade das circunstâncias que conduziram tais atos. Não estaria 

deslumbrado com a ideia de continuar colaborando para a construção da história, 

visto que tal acontecimento não está marcado por injustiças passadas ou 

recompensas futuras. “Com isso, o espírito livre reaprende o prazer e a alegria com 

o real justamente porque a paixão do conhecimento opera congelando a ilusão da 

ordenação moral do mundo” (VIESENTEINER, J. L: In: Reis, Ascísio [s.p.]; [s.d.]). 

Mesmo aqueles que olham para o passado tentando compreender o 

presente, não percebem o quão a-historicamente estão agindo, sendo que apenas 

olham para o passado como forma de conhecimento puro e não a serviço da vida.  

Tal que a resposta e a pergunta se confundem numa argumentação instigante: “O 

que poderiam dez anos ensinar que os últimos dez não tenham já ensinado?” (Co. 

Ext. II, HL 1) Cada instante, de acordo com Nietzsche, é singular e, portanto, o 

passado e o presente são iguais, sendo este ponto de vista o único consenso entre 

aqueles que buscam compreensão do saber supra histórico. O que deve impulsionar 

a história é o sentido que esta da à vida e nunca como uma espécie de ciência pura 

com sentido de emitir juízos históricos, sendo assim se torna soberana e perde seu 

sentido. “Pois, em meio a um certo excesso de história, a vida desmorona e se 

degenera, e, por fim, através desta degeneração, o mesmo se repete com a própria 

história.” (Co. Ext. II, HL 1) 

Como dissemos anteriormente o excesso de história é um causador de 

prejuízos ao homem, mas Nietzsche atenta para a necessidade da clareza nas 

concepções de história para que esta possa ser utilizada. 
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A história é pertinente ao vivente em três aspectos: ela lhe é 
pertinente conforme ele age e aspira, preserva e venera, sofre e 
carece de libertação. A esta tripla ligação correspondem três 
espécies de historia, uma vez que é permitido diferenciar entre uma 
espécie monumental, uma espécie antiquária e uma espécie crítica 
de história (Co. Ext. II, HL 2). 

 

Nestas espécies de história, lembra o pensador, só serão possíveis 

aplicações em momentos/povos bem específicos, do contrário tornam-se 

desastrosos e malsucedidos. A espécie monumental acredita que a história da 

humanidade é constituída por uma cadeia de acontecimentos, de “lutas individuais” 

interligados que sobrevivem e se expressam na realidade, onde só “o que é grande 

sobrevive.”  

[...] corresponde a uma orientação humana voltada para o futuro, na 
qual se sublinha a biografia e a criatividade dos grandes homens, 
capazes de enormes esforços e sacrifícios por seus ideais, e com 
isso em condições de definir ‘o horizonte humano’ da sociedade em 
que vivem. (BOEIRA, N, 2004, p. 15) 

 

Quem suspeitaria de um ato heroico, monumental, que na verdade nada 

mais é do que o manter-se vivo a qualquer preço? Os defensores desta espécie de 

história buscam justificar seus anseios próprios e acalentar seus desejos com feitos 

extraordinários, visto que, se alguém já fez alguma vez, é possível que aconteça 

novamente. Neste prisma, “[...] ele segue, com mais coragem, o seu caminho, pois 

agora suprimiu-se do seu horizonte a dúvida que o acometia em horas de fraqueza, 

a de que ele estivesse talvez querendo o impossível.” (Co. Ext. II, HL 2)  

Considerando as interpelações do filósofo, dois fatores são preponderantes: 

o desejo pela fama, que “é um protesto contra a mudança das gerações e 

perecibilidade;” (Co. Ext. II, HL 2) a desvalorização da multiplicidade, da diversidade 

supervalorizando a individualidade do passado demonstrando que esta “[...] deve se 

encaixar em uma forma universal e o quanto todos os seus ângulos e linhas 

acentuados precisam ser destruídos em favor da concordância!.” (Co. Ext. II, HL 2) 

Nietzsche refuta a ideia da espécie histórica monumental como possibilidade 

para a existência, com a premissa de que jamais o mesmo fato poderá ocorrer 
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novamente da mesma forma, ao passo que “[...] quando as estrelas estivessem em 

uma certa posição umas em relação às outras, um estoico se ligaria a um epicurista 

para matar César e novamente em uma outra relação Colombo descobriria a 

América.” (Co. Ext. II, HL 2) Com este pressuposto, sempre se criarão lacunas e 

proximidades de tempos, momentos e ações que desprezariam o distanciamento e 

as condições de cada momento existente. 

Nesta perspectiva apresentam-se os modelos históricos a serem imitados e, 

por conseguinte, o culto àqueles que foram grandes, rejeitando a possibilidade do 

surgimento de outrem da mesma estirpe: “Vede, o grande já está aí.” (Co. Ext. II, HL 

2) Há que se contentar com aqueles que já foram, satisfazer-se com os grandes do 

passado, “[...] deixem os mortos enterrarem os vivos.” (Co. Ext. II, HL 2) Sendo 

aqueles que existiram os responsáveis pelas regras do presente não se registrariam 

candidatos que ousassem disputar com estes tais feitos. 

A valorização e culto ao passado definha o presente a ponto de considerar 

que “[...] nosso tempo é tão ruim que o poeta não encontra mais na vida humana à 

sua volta nenhuma natureza utilizável.” (Co. Ext. II, HL 2) Volta-se ao passado com a 

clara predisposição de encontrar elementos que justifiquem suas ações e lhe 

permitam garantias para fundamentar sua imitação como à causa e o efeito de uma 

história interligada.  

Se o homem que quer criar algo grandioso precisa efetivamente do 
passado, então ele se apodera dele por intermédio da história 
monumental; em contrapartida, quem quer fincar pé no familiar e na 
veneração do antigo cuida do passado como historiador antiquário; e 
somente aquele que tem o peito oprimido por uma necessidade atual 
e que quer a qualquer preço se livrar do peso em suas costas carece 
de uma história crítica, isto é, de uma história que julga e condena. 
(Co. Ext. II, HL 2) 

 

Efetivadas estas espécies de história não se deixa de mascarar o que lhes 

importa, ou que considera útil ou necessário para a compreensão da existência, 

mesmo assim, não seriam capazes de esgotar a realidade e propor uma justa noção 

de ações que culminariam no impulso que realmente se torna a história: dar sentido 

À vida e reconstruir as bases de uma Cultura. Ou seja, a história seria o instrumento 
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crítico para repensar as condições da Bildung. “Alguns infortúnios são causados pela 

transplantação impensada destas árvores: o crítico sem necessidade, o antiquário 

sem piedade, o conhecedor do grande sem o poder do grande [...]” (Co. Ext. II, HL 2) 

e novamente o autor reforça a necessidade de uma história ligada diretamente à 

vida do homem que a constrói: “[...] são tais árvores alienadas de seu solo natural e, 

por isto, degeneradas.” (Co. Ext. II, HL 2) 

A máxima expressão do historiador antiquário é um dos motes apresentados 

pelo autor que canalizam as atenções para o diminuto do homem. “[...] corresponde 

ao homem que vive preso ao passado, acorrentado pela tradição, em uma forma de 

vida que repousa inteiramente na memória, avessa ao presente.” (BOEIRA, N, 2004, 

p. 15) O homem preso ao amor de conceitos de antepassados, — sendo eles 

pessoas, coisas, fatos — de seu ideal pátrio que considera seus e comuns a todos. 

De tal forma, acredita ter obrigações em preservar e venera o passado como 

necessidade e herança para os que virão depois dele. “Aqui era possível viver, ele 

diz a si mesmo, pois viver era permitido; aqui, será possível viver, pois somos 

teimosos e não seremos derrubados da noite para o dia.” (Co. Ext. II, HL 3) 

O sentimento antiquário liga o indivíduo à suas gerações futuras, aos seus 

hábitos, à sua terra natal e não permite que este busque novas possibilidades em 

outras culturas ou impede que se vagueie em busca de algo novo. Este é o preço e 

a justificativa que o homem antiquário acredita ser necessário pagar para manter a 

história como uma servidora da vida. “[...] o contentamento da árvore com suas 

raízes, a felicidade de não se saber totalmente arbitrário e causal, mas de crescer a 

partir de um passado como herança, [...] é isto que se designa agora propriamente 

como o sentido histórico apropriado.” (Co. Ext. II, HL 3) Diante do desconhecido e da 

incerteza o alento da valorização da individualidade acalma sua existência. 

O sentido antiquário de um homem, de um município, de todo um 
povo tem sempre um campo de visão maximamente restrito; ele não 
percebe a maior parte do que existe e, o pouco que vê, ele vê muito 
próximo e isolado; não consegue mensurá-lo e, por isto, toma tudo 
com igualmente importante demais. (Co. Ext. II, HL 3) 
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Sendo assim não há diferença entre as coisas do passado e as que estão 

presentes, pois o que foi continua em seu campo de visão sendo assumido como 

igualmente venerável e, o novo, objeto de repulsa e batalha (guerra). 

Quando o presente já não empolga mais e a piedade dá espaço ao novo, 

mesmo parecendo arrogante, o antiquário começa seu declínio. Mesmo assim 

surgirão indivíduos “eruditos” que buscarão no velho, no antigo o novo, estando 

ávidos por velhas novidades. Todos os ideais e satisfações vão se resumindo na 

conservação e decifração da vida passada: “Ela compreende a vida só para 

conservá-la, não gera-la; por isto, ela sempre subestima o que devém porque não 

tem nenhum instinto para decifrá-lo.” (Co. Ext. II, HL 3) 

A serviço da vida, um terceiro elemento apresenta-se como uma poderosa 

ferramenta necessária: o modo crítico. Este por sua vez, renega todo passado, 

sendo implacável! “[...] volta-se para o presente e utiliza os conhecimentos históricos 

do passado para avaliar o valor da experiência humana atual.” (BOEIRA, N, 2004, p. 

15) A condenação das diferenças, de um grupo ou indivíduo que se sobrepõe a 

outro é um dever. “Ele precisa ter a força e aplica-la de tempos em tempos para 

explodir e dissolver um passado, a fim de poder viver: ele alcança um tal efeito 

conforme traz o passado para diante do tribunal, inquirindo-o penosamente e 

finalmente condenando-o.” (Co. Ext. II, HL 3) Porém, de acordo com o pensador, 

“[...] homens ou épocas, que servem desta maneira à vida, ao julgarem e 

aniquilarem um passado, são sempre homens e épocas perigosos e arriscados.” 

(Co. Ext. II, HL 3) Pois se somos resultados de gerações anteriores, também o 

somos resultados de seus erros, seus crimes, suas mazelas... 

No entanto, qual seria a saída para o sentido histórico? Nietzsche propõe o 

confronto da natureza herdada com o conhecimento que possuímos, estabelecendo 

um novo modo, um hábito, de modo que esta natureza se debilite. Porém considera 

esta tarefa extremamente perigosa e difícil, visto que, “[...] as segundas naturezas 

são mais fracas que as primeiras.” (Co. Ext. II, HL 3) Mas aos “combatentes” mostra 

um conforto: “aquela primeira natureza foi algum dia uma segunda natureza e que 

toda segunda natureza vitoriosa se torna uma primeira natureza.” (Co. Ext. II, HL 3) 
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Todo o povo ou homem, deve, de acordo com Nietzsche, ter um certo 

conhecimento sobre a história, ora como monumental, ora antiquário ou ainda 

crítica. Este saber no entanto, não deve contentar apenas como uma erudição ou 

um saber enciclopédico cuja meta é expandir a si próprio, mas dominado pelos fins, 

ser meramente um propósito para a vida e principalmente à Bildung. 

Esta é a ligação natural que uma época, uma cultura, um povo deve 
ter com a história [...] se o conhecimento do passado, em todas as 
épocas, só é desejado a serviço do futuro e do presente, não para o 
enfraquecimento do presente ou para o desenraizamento de um 
futuro vitalmente vigoroso: tudo isto é simples como a verdade é 
simples e convence imediatamente também aquele que não se 
deixou levar, inicialmente, pela justificativa histórica. (Co. Ext. II, HL 
4) 

 

Nietzsche faz uma análise da modernidade como destituída de naturalidade. 

Afirma que a partir do momento em que a história deva ser tratada apenas como 

ciência, se torna espetáculo em busca de verdades, onde esta, a verdade se produz 

em detrimento da vida. Giacóia nos conduz a uma reflexão sobre a verdade, onde a 

vontade de verdade impossibilita o surgimento desta como definitiva: “A reflexão 

sobre si mesma conduz a veracidade à autodissolução, não ao reestabelecimento 

do ideal, pois foi revelada sua congênita promiscuidade com o não-verídico.” 

(GIACÓIA JÚNIOR, O, 2005, p. 19) No mesmo sentido, Nietzsche anuncia que a 

cultura moderna não é viva, visto que não existe correspondência entre exterioridade 

e interioridade, sendo apresentadas como opostas: “Diz-se então prontamente que 

se tem o conteúdo e só falta a forma.” (Co. Ext. II, HL 4) Neste caso, o filósofo diz 

não existir uma cultura e apenas um saber acerca da cultura, pois esta não faz parte 

da vivencia do individuo ou do povo, “[...] pois nós modernos não temos 

absolutamente nada que provenha de nós mesmos.” (Co. Ext. II, HL 4) Nos 

tornamos apenas imitação de um saber já vigente e somos diminuídos diante do que 

já foi escrito. 

Sendo a antítese da barbárie, a cultura de um povo surge em oposição a 

outro: “Desta feita, toda cultura moderna é essencialmente interior; na parte de fora, 
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o encadernador imprimiu algo assim como: ‘manual de cultura interior para bárbaros 

exteriores.’” (Co. Ext. II, HL 4) A cultura de um povo deve ser vista como unicidade, 

apenas para aquele povo e na tentativa de promoção de um cultura qualquer deve 

almejar exterminar todo modelo da cultura da modernidade, reencontrando seus 

instintos próprios e reestabelecendo-se com equidade. 

Nietzsche aponta cinco aspectos que a supersaturação de uma época 

histórica pode provocar, sendo perigosa e nociva. O primeiro seria o contraste entre 

o interior e exterior; o segundo uma época atribuir a si própria o nível mais elevado 

de justiça; em terceiro lugar, como consequência desta autoatribuição, o 

impedimento do amadurecimento do todo através do embaraço dos instintos do 

povo e dos indivíduos; a crença na velhice da humanidade surge como o resultado 

da falta de amadurecimento, e o quarto aspecto é exatamente a crença de ser 

apenas discípulo de um período que já existiu; e por fim o aspecto mais perigoso de 

todos, que é regido pelo egoísmo destruindo as forças vitais, a disposição ao 

cinismo. “[...] ele troca a profunda intelecção de seu destino pelo prazer divino do 

criador e do auxiliador, acabando como um solitário homem do saber, como um sáio 

ultra saturado.” (Co. Ext. II, HL 4) Nietzsche não explica cada um destes aspetos 

separadamente, os cita ao que parece como um destes lampejos que organiza um 

pensamento para logo em seguida afirmar categoricamente: “Mas voltemos agora à 

nossa primeira sentença: o homem moderno sofre de uma personalidade 

enfraquecida.” (Co. Ext. II, HL 5) A análise se dá pela negação dos instintos e a 

super valorização da racionalidade ocidental. “[...] ninguém mais ousa aparecer 

como é, mas se mascara como um homem culto, como erudito, como poeta, como 

político.” (Co. Ext. II, HL 5) 

Estas seriam as máscaras que o homem moderno carrega consigo e que não 

lhe permite assumir sua personalidade livre: “Ele também se mascara, ou põe outras 

máscaras recebidas de outros. Primeiramente, uma ‘necessidade existencial’ coage 

o filósofo ao jogo de máscaras.” (TONGEREN, P v, 2012, p. 276). Sendo a 

consciência deste jogo de máscaras o que torna o homem consciente de seu 

interior. Ao assumir o jogo de máscaras, ele opta pela sobrevivência e a convivência 
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com aqueles que não a reconhecem e, mesmo assim, assume sua condição de 

solitário — “Justamente este destino solitário é abraçado por ele como preciosa 

virtude, pois é a condição que o preserva para um si mesmo [...].” (GIACÓIA 

JÚNIOR, 2005, p. 67) e se torna uma má consciência para os homens de seu tempo. 

“[...] Silencia-se acerca das que são livres, mas fala-se muito alto de homens-

universais escondidos e amedrontados.” (Co. Ext. II, HL 5) Escondido na 

interioridade da história o indivíduo apenas reproduz aquilo que foi como 

possibilidade de novamente ser e a objetividade histórica torna-se apenas um 

vigilante a impedir novos acontecimentos, “[...] que a sua tarefa fosse impedir que a 

história torne qualquer personalidade ‘livre’, ou seja, que ela atue verdadeiramente 

contra si, contra os outros, e , em verdade, em palavras e ações.” (Co. Ext. II, HL 5) 

O homem moderno só conseguirá se livrar destas máscaras e convenções 

através de uma atuação verdadeira, dando lugar a “[...] uma cultura que corresponda 

às verdadeiras necessidades e não apenas ensine — como a cultura geral de hoje 

— a nos iludirmos quanto a estas necessidades e a nos tornarmos, por meio delas, 

mentiras ambulantes.” (Co. Ext. II, HL 5) 

Nestas circunstâncias a filosofia se torna apenas um “monólogo erudito” 

desligando-se completamente da realidade do indivíduo ou do povo, sendo apenas 

uma “tagarelice” de possíveis segredos que alguns possuem. Há uma separação 

entre o saber filosofia e viver filosoficamente, onde “[...] ninguém vive 

filosoficamente, com aquela simples lealdade que obrigava o homem antigo a portar-

se como estoico onde que estivesse, no que quer que empreendesse, caso algum 

dia tivesse jurado lealdade ao pórtico.” (Co. Ext. II, HL 5) Nietzsche não nega a 

existência da filosofia, aliás diz que se fala, escreve, pensa e se ensina 

filosoficamente, mas paramos por aí, no momento de agir somos relegados ao 

policiamento e a política que apenas nos permite o saber erudito em determinados 

locais. “Será que ainda são homens — perguntamo-nos então — ou somente 

máquinas de pensar, escrever e de falar?” (Co. Ext. II, HL 5)  

A história, ou o homem que não compreende a cultura como realmente é, 

impele à necessidade de comparações o tempo todo, como por exemplo, cita o 
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autor, quando o artista publica uma obra, imediatamente se pergunta pela sua 

história, sendo ele dissecado e esfacelado, pois este é o papel da crítica. Aliás, “[...] 

a própria crítica não produz nenhum efeito, só experimentando novamente a crítica.” 

(Co. Ext. II, HL 5) A fraqueza da personalidade do homem moderno está em ser 

conduzido pela crítica, não conduzi-la, de não permitir que se chegue a um efeito 

próprio a respeito da vida e da ação, “[...] eles borram o desenho mais gracioso com 

suas pinceladas grossas que devem ser vistas como correções: e uma vez mais não 

resta mais nada.” (Co. Ext. II, HL 5) 

A sonhada objetividade histórica conduziu o homem moderno, de acordo 

com Nietzsche, a pensar-se mais justo que qualquer outro em qualquer época. Mas, 

a justiça proclamada a plenos pulmões nada mais é do que a aparência sedutora e 

carregada de preconceito do homem moderno, “[...] aquela presunção, torna o 

homem ou uma época dia após dia pior — neste caso, portanto, mais injusto e 

injusta.” (Co. Ext. II, HL 6) A advertência para estes perigos centra-se também 

naquele que possui o impulso e o poder para a justiça. “A mão do justo, que é 

autorizado a julgar, não teme mais quando segura a balança.” (Co. Ext. II, HL 6) Na 

verdade mesmo, a veneração à justiça deveria ser substituída pela temeridade, 

onde, aqueles que se julgam aptos a fazer justiça e que o são aparentemente 

virtuosos, chamados “[...] ’servidores da verdade’, não possuem nem força nem a 

vontade de julgar e que se colocam a tarefa de buscar o ‘conhecimento puro, sem 

consequências’, ou, mais distintamente, a verdade da qual nada provém.” (Co. Ext. 

II, HL 6) 

Não há na verdade uma vontade de ser injusto muito pelo contrário, muitos 

se colocam nesta posição e acreditam realmente que o são. Mas vários daqueles 

que possuem o impulso para a justiça não possuem a faculdade de julgar e nisto, 

recorre perigos. O pensador apresenta vários motes de historiadores juízes que se 

tornam espectros, como aquele “[...] com caráter hábil, rigoroso e sincero — no 

entanto com cabeça estreita.” (Co. Ext. II, HL 6) Ou ainda “[...] historiadores 

ingênuos que chamam ‘objetividade’ à mensuração de opiniões e feitos passados a 

partir das opiniões mais disparatadas do momento.” (Co. Ext. II, HL 6) Este último 
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grupo, representa a historiografia das religiões e seus “cânones” de verdade que 

desconsidera como subjetivo qualquer historia que não tome suas opiniões. 

[...] espero que a significação da história não seja reconhecida nos 
pensamentos universais, como em uma espécie de flor e de fruto: 
mas que seu valor seja circunscrever espirituosamente e elevar um 
tema conhecido, talvez habitual, uma melodia do cotidiano, alça-lo a 
símbolo abrangente e assim deixar pressentir no tema original todo 
um mundo de profundidade, poder e beleza. (Co. Ext. II, HL 6) 

 

A historiografia objetiva, então, supera o apenas dizer, a obscuridade, as 

fraquezas e para atingir este propósito “[...] é requerida antes de tudo uma grande 

potência artística, um pairar criativamente acima de tudo, uma imersão amorosa nos 

dados empíricos, imaginar além do tipo dado — aliás, tudo isto diz respeito à 

objetividade, mas somente como uma qualidade positiva.” (Co. Ext. II, HL 6) Mas o 

incurso não se faz como o juiz, mesmo porque nenhuma época ou geração tem o 

direito de ser juiz de outras épocas e gerações, sendo que “[...] somente a partir da 

suprema força do presente tendes o direito de interpretar o passado.” (Co. Ext. II, HL 

6) 

A história não poderia ser escrita por todos, mas somente por algumas 

“cabeças” privilegiadas e raras, “[...] o autêntico historiador precisa ter a força para 

converter o que é conhecido por todos em algo inaudito [...] Portanto: a história 

escreve-a o homem autêntico e superior.” (Co. Ext. II, HL 6) Por este motivo a 

superação das superstições do passado e daquele que apenas segue o que já foi 

dito, só pode ser feita por aquele que são capazes de olhar à frente, com uma 

grande meta, afim de “[...] amadurecer e para escapar daquele encanto educacional 

paralisante da nossa época, que vê sua utilidade em não vos deixar amadurecer 

para dominar e explora a vós, os imaturos.” (Co. Ext. II, HL 6) De acordo com 

Nietzsche, se apenas uma centena de homens fosse educada de maneira não 

moderna, toda “subcultura barulhenta” poderia ser silenciada. 

Os novos eruditos de hoje, os homens modernos, são fruto das fábricas de 

saberes, da utilização do conhecimento como linha de produção, como fábrica: 

“Divisão do trabalho! Em fila!” (Co. Ext. II, HL 7) A fábrica da ciência da história se 
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preocupa com um saber econômico, onde cada vez mais cedo o indivíduo é impelido 

a produzir e em contrapartida não lhe é permitido amadurecer, onde suas 

“edificações” com sábios não são construídas, apenas ajuntadas por estes — ao que 

Nietzsche denominou ‘filisteus da cultura’ — numa produção acelerada e vazia. De 

fato mesmo a ciência exigiu muito de seus eruditos historiadores e de si própria e, na 

ânsia de promover ainda mais a ciência ela acaba por decretar a sua própria 

extinção, com a construção de um saber artificialmente produzido que se esvai 

ensimesmado. “Se vós quereis fomentar o mais rápido possível a ciência, então 

também ireis aniquilá-la o mais rápido possível, exatamente como as galinhas 

perecem se as impelimos artificialmente a colocar ovos rápido demais” (Co. Ext. II, 

HL 7).  

Agora, porém, se odeia o amadurecimento em geral, porque se 
honra a história mais do que a vida. Sim, triunfa-se pelo fato de que 
agora ‘a ciência começa a dominar a vida’: é possível que se alcance 
isso. Todavia, uma vida dominada desta maneira não é certamente 
muito valiosa porque é muito menos vida e assegura muito menos 
vida para o futuro do que a vida outrora dominada não pelo saber, 
mas pelos instintos e pelas poderosas imagens ilusórias. (Co. Ext. II, 
HL 7) 

 

Nietzsche argumenta novamente que esta época não é uma época de 

personalidade amadurecidas, harmônicas e prontas; é uma época de propósitos 

onde se ajustam os homens, cada vez mais cedo, menos maduros, em grupos, com 

o intuito de se ajudarem na fábrica da ciência. 

De fato mesmos estes homens não amadurecerão, pois lhes fora tirado o 

tempo para isso, não sendo possível desperdiçar uma quantidade enorme de forcas 

para o “mercado de trabalho3.” Estes jovens são impelidos a introduzir estudos 

memoráveis de história política sem entenderem o que é uma guerra ou uma ação 

diplomática. “Cegam-se alguns pássaros para que eles cantem melhor: não acredito 

                                                 

3
 De acordo com Viesenteiner: In Diez (2012, p. 30-31), “Um processo de lenta e gradual escalada operacional 

pelas ‘escolas superiores’, como escreve Nietzsche, de ‘brutal adestramento, a fim de que com a menor perda de 

tempo possível tornem inúmeros jovens úteis e utilizáveis a serviço do estado’ [...]. se refere à primazia da 

formação ao mercado de trabalho.” 
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que os homens de hoje cantem melhor do que seus avós, mas sei que eles são 

cegados muito cedo.” (Co. Ext. II, HL 7) 

Esta cegueira se manifesta na subordinação ao método, que é o seu próprio 

trabalho e não a vida em si; o esfacelamento de um recorte histórico, o seu objeto e 

a imitação do mestre é o tom de seu saber produzido, criado, trazido à luz da 

verdade, que acredita estar embebido de sabedoria. Da mesma forma, mas de modo 

não contraditório, a mesma época que se autoproclama madura é acometida de “[...] 

uma espécie de autoconsciência irônica, uma suspeita pairando de que nada aqui 

seria exaltável, um medo de que talvez em breve esta época terá passado, com toda 

a festa do conhecimento histórico.” (Co. Ext. II, HL 8) 

De acordo com Nietzsche, esta crença de envelhecimento da humanidade, é 

resultado de uma representação histórico cristã, a crença do fim do mundo próximo, 

do julgamento final. Porém, este julgamento não será feito pelo “filho do homem”, 

como esperava a crença cristã, mas pelos homens, onde, esta noção de finitude e 

juízo que torturava a existência medieval começa a ser contestada. “Em 

contrapartida, a sentença evocada pelo tempo moderno, momento vivere, soa, para 

falar francamente, ainda um pouco intimista; não é enunciada a plenos pulmões e 

tem em si algo de insincero.” (Co. Ext. II, HL 8) A contestação proclamada ainda não 

consegue alçar voos porque está ligada intimamente ao momento mori, que não 

permite que se desprenda desta visão de desesperança em relação ao mundo 

presente. Que obriga um pensamento histórico a partir da educação e cultura para o 

trágico amanhã e o julgamento implacável do passado, resistente a todo voo em 

direção ao desconhecido. 

O cristianismo, de acordo com Nietzsche, apreciaria “queimar” e sacrificar 

toda cultura que prezasse por este momento vivere. Se não for possível realizar por 

estes meios truculentos mais diretos, se alia com a cultura histórica, com o 

consentimento desta, para não aceitar tudo o que vem a ser, valorizando tudo o que 

já foi, pois, não teríamos mais tempo para fazer algo melhor.  “Com isto, o sentido 

histórico torna-se seu serviçal passivo e retrospectivo.” (Co. Ext. II, HL 8) 
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Em momentos de lampejos, ainda é possível examinar minuciosamente as 

ações passadas, mas logo em seguida, estas são transformadas em história e, de 

acordo com o pensador, vive-se ainda na Idade Média, onde a teologia se encontra 

“disfarçada de história.” Deve-se buscar incessantemente substituir esta crença por 

outra, mas não uma definitiva, pois “O que se entregava outrora para a igreja 

concede-se agora, mesmo que parcimoniosamente, à ciência.” (Co. Ext. II, HL 8) 

Desta forma estaríamos apenas deslocando o centro de crença ou epígono para 

outro destino e para reconhecer-se mais uma vez como história, “[...] o saber precisa 

voltar o seu ferrão contra si mesmo” (Co. Ext. II, HL 8), este deve ser o espírito do 

“novo tempo”, declara o autor, supondo que ainda exista possibilidades para a vida. 

A cultura alemã, afirma Nietzsche, se considera herdeira de uma cultura 

elevada, mas para garantir os feitos e sentir-se grandiosa se contenta em ser 

seguidora da cultura herdada, “[...] na medida em que nos compreendemos mesmo 

como herdeiros e sucessores de poderes clássicos e espantosos, vendo aí nossa 

honra, nossa espora.” (Co. Ext. II, HL 8) Portanto, a cultura que copia valores ou 

modelos por considera-los superiores tem uma “existência irônica”, visto que são 

memórias vivas que só farão sentido se também tiverem herdeiros, o que não lhes 

permite almejar um futuro. 

Mas se esta época se autoproclamasse sábia, se acreditasse ser esta 

geração o apogeu da existência, seria como se desvendasse uma nova filosofia. 

Nietzsche faz, neste caso uma crítica direta ao Hegelianismo, onde “Na verdade, 

paralisante e desanimadora é a crença em ser um filho tardio de sua época.” (Co. 

Ext. II, HL 8) A compreensão de Hegel sobre a história, cria uma visão de processo 

histórico, onde tudo se encaixaria de maneira perfeita, onde tudo se realiza em si 

mesmo de modo positivo e a história passa a ser o “tribunal do mundo” 

Nietzsche demonstra que a visão de Hegel é uma visão individual de 

história, onde “[...] o ponto culminante e o ponto final do processo do mundo se 

confundiram com a sua própria existência berlinense.” (Co. Ext. II, HL 8) Hegel 

deveria ter avisado aos seus seguidores este detalhe, mas não o fez, criando 

conduzindo a historia para a “idolatria do factual”, ou seja, “ter em conta os fatos.” “O 
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objetivo da humanidade, diz Nietzsche, não está no fim da história ou da evolução, 

como sugerem Hegel e Darwin, ‘mas apenas nos (na criação de) espécimes 

(humanos) mais elevados.” (BOEIRA, N, 2004, p. 16) A história continua seu curso, 

curvando todos ao seu poder, subjugando todos os eventos de maneira objetiva e 

factual. “Eu diria, então: a história sempre cunha um ‘era uma vez’; a moral: ‘vós não 

deveis’ ou ‘não devíeis’. Assim a história torna-se um compêndio de amoralidade 

fática.” (Co. Ext. II, HL 8) 

Esta visão, no entanto, seria equivocada, pois o julgamento fático produzido 

pela história pode ser percebido em diversos momentos. “Ofende, por exemplo, à 

moral, que um Rafael tenha morrido aos 36 anos: um tal ser não deveria morrer 

jamais.” (Co. Ext. II, HL 8) Geralmente se utiliza o poder dos fatos contra a tirania da 

realidade, contrapondo o que é com o que deve ser. “Se a história não fosse em 

geral nada além do ‘sistema mundial de paixão e erro’, então o homem precisaria lê-

la como Goethe aconselhou o seu leitor a ler o Werther, como se ele gritasse: ‘sê um 

homem e não me sigas!’” (Co. Ext. II, HL 8); uma clara alusão à independência do 

conceito de processo histórico. 

Para que uma natureza forte seja vencida, uma segunda natureza, mesmo 

que mais fraca precisa surgir e esta pode estar pautada em uma consciência que 

contradiz-se com o próprio homem moderno: o temor de que nada de sua juventude 

possa sobreviver no futuro. Pois, de acordo com seu cânone histórico, o curso do 

“processo histórico” correrá normalmente de acordo com os preceitos anteriormente 

compreendidos e, estando ele fadado, “[...] a entrega total da personalidade ao 

processo do mundo.” (Co. Ext. II, HL 9) 

Nietzsche esclarece que os homens modernos, aqueles que se creditam 

eruditos e o fruto mais maduro de seu tempo, apenas transferiram a “hipérbole” da 

palavra “mundo, mundo, mundo” — herança dos romanos e cristãos — para 

“homem, homem, homem”, onde a história dos homens nada mais é do que a 

“continuação da história dos animais e das plantas.” A história como processo do 

mundo torna-se seu jargão e sua justificativa de autoproclamação medíocre do que 

se considera sabedor. “Ele se encontra orgulhosamente postado no alto da pirâmide 
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do processo do mundo: [...] ‘nós atingimos a meta, nós somos a meta, nós somos a 

natureza aperfeiçoada’.” (Co. Ext. II, HL 9) 

Este super orgulho de si próprio, não enaltece a natureza do homem, do 

contrário desanima ainda mais a sua própria natureza. Enquanto vislumbra um saber 

erudito e se enaltece por isso, o homem moderno distancia-se da ação, 

desprezando a natureza humana: “[...] para a tua vida, não há mais nenhum suporte, 

só teias de aranha rompidas a cada nova intervenção do teu conhecimento.” (Co. 

Ext. II, HL 9) Mesmo quando um conhecimento desafia a historicização, surge 

apenas como uma paródia filosófica e irônica de si própria.  

E. von Hartmann também já estava aí e já tinha escrito a sua célebre 
filosofia do inconsciente — ou para falar mais claro — a sua filosofia 
da ironia consciente. Raramente lemos uma invenção mais divertida 
e uma pândega mais filosófica do que a de Hartmann. (Co. Ext. II, HL 
9) 

 

Nietzsche considera tal enunciado como uma necessidade desnecessária e 

evidente, em outras palavras, apenas apresenta o que todos já acreditam ser a 

história e ainda mais, impelir os homens a estágios ainda mais lastimáveis. “Por isso, 

em frente, vigorosos no processo do mundo, caminhemos como trabalhadores nas 

vinhas do senhor, pois somente o processo pode nos conduzir à redenção.” (Co. Ext. 

II, HL 9) Novamente é clara a presença da cultura histórica, da perspectiva de que 

preparamos tudo para o futuro, para o vir a ser, onde todos vivem de acordo com o 

que já viveu, restando apenas “[...] um único pecado — viver de maneira diversa da 

que sempre viveu.” (Co. Ext. II, HL 9) Só estaremos prontos a superar esta cegueira 

apocalíptica ou de epígonos a partir do momento quem que “[...] a espécie humana 

cria sua história com consciência.” (Co. Ext. II, HL 9) 

Estamos ainda muito longe desta percepção, segundo Nietzsche. Quando 

nos aproximarmos deste feito, jamais trataremos de maneira conceitual séria a 

expressão “processo do mundo” — processo histórico — a não ser quando formos 

contar alguma anedota. Quando os indivíduos perceberem que não vivem um 

processo, mas vivem a história simultaneamente, nela e fora dela — do tempo — 

desconsiderando as generalidades e constituído caminhos de individualidade, a 
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história cumprira seu papel. Não como um ponto final, ou algo acabado, mas com 

condições de repensar culturalmente a si própria. 

Afinal, considera o filósofo, não se preparam caminhos para que as massas 

possam seguir, não existe uma força propulsora que movimente as massas e porque 

aquele que fundou o pensamento deve ser considerado grande? As leis conduzem 

as massas? Aliás, que leis e como o douto erudito historiador não previu que a 

história cria leis? A grandeza das massas não depende do sucesso de alguém ou 

das leis que a regem. 

O sucesso histórico do cristianismo, seu poder histórico, tenacidade 
e duração temporal, tudo isso felizmente nada prova quanto à 
grandeza de seu fundador, pois isso, no fundo, voltar-se-ia contra ele 
mesmo: mas, entre ele e aquele sucesso histórico reside uma 
camada muito profana e obscura de paixão, erro, avidez por poder e 
honra, de forças que preservam os efeitos do imperium romanum, 
uma camada que recebeu do cristianismo aquele gosto e resíduo 
terrenos que possibilitou sua continuação neste mundo e como que 
lhe concedeu sua durabilidade. (Co. Ext. II, HL 9) 

 

A partir desta constatação, se repensa a idolatria e o poder histórico, 

aproximando-se “[...] de fato a hora de um grande perigo: os homens parecem 

próximos de descobrir que o egoísmo dos indivíduos, dos grupos ou das massas 

sempre foi em todos os tempos a alavanca dos movimentos históricos.” (Co. Ext. II, 

HL 9) Porém, alerta Nietzsche, que o egoísmo não deve ser elevado agora ao status 

de deus, pois pode ser tolo, nem a cultura destinada aos anciãos que não 

vislumbram um futuro. 

Qual seria a saída para este envoltório cultural? Nietzsche assegura que a 

saída está no império da juventude. Mas não uma juventude amadurecida à força, a 

partir do poder do excesso de história para dirimir seus instintos naturais: “sim, a 

própria história consegue até mesmo iludir a juventude quanto ao seu privilégio mais 

belo, quanto à sua força para semear em si um grande pensamento com uma fé 

exuberante e pra deixar crescer a partir dele um pensamento ainda maior.” (Co. Ext. 

II, HL 9) O excesso de história aniquilaria estas possibilidades de pleno 
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desenvolvimento, transformando-o gradualmente, com agudeza e não com 

sabedoria, retraindo-o, tornando-o desinteressado e estéril. 

Após vagar por todos estes caminhos, o leitor de Nietzsche, pode se sentir 

perdido, visto que ele demonstra a todo momento como a história pode ser usada de 

maneira equivocada e engessar ou transformar uma cultura em uma espécie de 

acervo geral. Mas como resolver esta questão? Como superar as amarras do 

excesso de história? Nietzsche retoma um conceito essencial de seu pensamento 

afirmando: 

Confio na juventude, ela me conduziu aqui corretamente, quando 
impulsionou a um protesto contra a educação histórica da juventude, 
conduzida pelo homem moderno, e quando exigiu daquele que 
protesta que o homem, sobretudo, aprenda a viver e só utilize a 
história a serviço da vida aprendida. (Co. Ext. II, HL 10) 

 

Ele utiliza então o exemplo dos alemães que desenvolveram a poesia em 

uma época, simplesmente porque seguiram os instintos da juventude e, não mais 

que cem homens saibam mais sobre o que é poesia, sendo apenas uma questão de 

tempo para que uma palavra possa eclodir para a vida ou perecer. “Talvez haja 

daqui a cem anos novamente mais cem homens que, entrementes, também 

aprendam o que é cultura e que os alemães nunca tiveram cultura até aqui, por mais 

que gostem e se orgulhem de falar dela.” (Co. Ext. II, HL 10) Neste sentido, a história 

é compreendida enquanto instrumento para a formação de uma cultura crítica — 

cultura como unidade de estilos — cujo objetivo é a formação do gênio. 

A partir das reflexões de Nietzsche fica evidente que a cultura alemã nada 

mais é do que um saber sobre a cultura e que na verdade está firmada em 

contradição com a vida: “[...] a cultura só pode crescer e florescer a partir da vida, 

enquanto ela foi abandonada pelos alemães como uma flor de papel ou lançada 

sobre eles como uma cobertura de açúcar e, por isto, deve permanecer sempre 

mendaz e infrutífera.” (Co. Ext. II, HL 10) A responsabilidade por esta cultura ser 

apenas uma cópia ou uma acumulação de saberes eruditos, que são considerados 

como cultura, é da educação da juventude, de acordo com Nietzsche. 
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A educação da juventude visa à formação do cientista, que seja rápida e 

este se torne útil. Então, se estimula a formação de jovens que saibam papaguear 

sobre tudo, sem realmente saber do que falam, dentro de padrões científicos e 

maduros. Novamente suprimindo seus e violentando seus instintos, “[...] quem quiser 

romper com esta educação deve ajudar a juventude a ganhar voz, deve iluminar o 

caminho de sua resistência inconsciente com a clareza de conceitos e transformá-la 

em consciência consciente e que fale alto.” (Co. Ext. II, HL 10) 

Para se atingir esta finalidade há que se desfazer a crença da necessidade 

desta organização educacional que visa formar o homem culto, com conhecimento 

sobre a cultura, onde sua cabeça é ocupada com uma quantidade incrível de 

concepções de épocas, pessoas e povos4. No entanto, este mesmo jovem não tem 

um saber da vida, com a própria vida e suas vivencias. À juventude alemã, diz 

Nietzsche, não precisa ensinar verdades eternas, mas “[...] uma verdade necessária: 

a de que o alemão não tem uma cultura porque, em razão de sua educação, não 

pode absolutamente ter cultura.” (Co. Ext. II, HL 10) 

Esta constatação, por mais grosseira e desagradável que pareça, deve ser o 

ponto de partida para a primeira geração que vai ser educada na direção de um 

novo hábito, que precisa educar a si mesma, contra aquela natureza intrincada em si 

mesma, possibilitando o surgimento de uma nova; “[...] um remédio amargo e 

violento.” (Co. Ext. II, HL 10) Esta é a condição, cada indivíduo deve julgar por si 

próprio, perceber-se ser sem cultura, que ainda não possui uma vida, mesmo porque 

sem esta não pode existir uma cultura.  

A tarefa que não é fácil, pois exige uma mudança de eixo daquele que pensa 

para o que vive, um esfacelamento de conceitos que servem à erudição e que o 

amarram e o distanciam da vida. Mas quem o brindará com este prazer? “[...] 

somente a sua própria juventude: arrancai-a dos grilhões e tereis com isto, libertado 

                                                 

4
 De acordo com Viesenteiner, In: NIEMEYER, C. Lexikon Nietzsche. São Paulo: Loyola, 2013 (no prelo), esta 

concepção se aproxima da relação com o conceito filisteus da cultura pois: “Em especial para os interpretes do 

âmbito pedagógico, o termo filisteu da cultura consiste na “categoria central da crítica [de N.] à cultura e à 

educação” (GrÃ?nder 1971: 937), e isso enquanto “protótipo da plebe educada” (Reschke 1992b: 66). 
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a vida. Pois a vida estava somente oculta, na prisão, ela ainda não apodreceu e se 

extinguiu.” (Co. Ext. II, HL 10) Porém, de acordo com Nietzsche, a “doença histórica” 

afetou a juventude, o excesso de história atrofiou sua capacidade, sendo necessário 

um remédio, que a própria juventude, por sua natureza sabe: “Estes são os nomes 

dos venenos: os antídotos contra o histórico chamam-se — o a-histórico e o supra-

histórico.” (Co. Ext. II, HL, 10) 

O a-histórico e o supra-histórico estão relacionados: o primeiro como “arte e 

a força” de se inserir num âmbito determinado e de “poder esquecer”; o segundo o 

que dirige o olhar “[...] ao que dá à existência o caráter do eterno e do estável em 

sua significação, para a arte e a religião.” (Co. Ext. II, HL 10) Este olhar estremece 

qualquer fundamento conceitual e retira do homem as seguranças e certezas que 

lhe dão tranquilidade. “É como se disséssemos que o homem e a humanidade 

conquistam uma nova liberdade: aquela da autoexperimentação, da disposição para 

considerar-se objeto de tentativa e experimento.” (VIESENTEINER, J. L: in: Ascísio 

[s.p.]; [s.d.]) Mas, o mais importante, segundo Nietzsche, é que a vida é muito mais 

elevada que a ciência e, condição para a existência desta. 

Assim, a ciência necessita de uma inspeção e de um controle 
superiores; uma doutrina da saúde da vida coloca-se bem ao lado da 
ciência; e uma sentença desta doutrina da saúde diria: o a-histórico e 
o supra-histórico são os antídotos naturais contra a asfixia da vida 
pelo histórico, contra a doença histórica. (Co. Ext. II, HL 10) 

 

A primeira geração da juventude que provar deste antídoto sofrerá, mas 

poderá se vangloriar que possui uma saúde e uma cultura com mais energia que os 

“homens cultos” e os “anciãos.” Porém, pode-se pensar que esta juventude já esteja 

contaminada com os conceitos históricos da cultura enciclopédica. Mas, ainda 

possuem o entusiasmo, a esperança, a coragem e os privilégios que caracterizam-

na, estando vazios daquela cultura erudita, “[...] impelidos pela nova história, e se 

servir do passado sob o domínio da vida naquele sentido triplo, a saber, no sentido 

monumental, antiquário ou crítico.” (Co. Ext. II, HL 10) Estariam distante dos 

chamados homens cultos, daqueles que possuem cultura — ou não a possuem — 
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“[...] porém, eles terão se tornado homens uma vez mais e deixado de ser agregados 

similares a homens.” (Co. Ext. II, HL 10) 

Nietzsche utiliza a expressão “conhece-te a ti mesmo”, como exemplo de 

como chegar à formação de uma cultura. Utiliza como exemplo os próprios gregos, 

que em vários momentos estiveram sob influência de vários povos estrangeiros e 

souberam “organizar o caos”, e dar uma interpretação prática àquela expressão, 

combatendo a si próprios: “[...] cada um precisa organizar o caos em si, [...]. Sua 

sinceridade, seu caráter vigoroso e verdadeiro precisa se opor algum dia ao que 

apenas sempre repete o já dito, o já aprendido, o já copiado.” (Co. Ext. II, HL 10) 

Essa concepção é do Humboldt, por ocasião da reforma educacional proposta por 

ele na Alemanha. A noção de organizar o caos foi retomada por ele, e influenciou o 

Nietzsche. 

Enfim, o desafio está em se desvencilhar dos enfeites produzidos pela 

cultura histórica e aprimorar uma nova natureza, que considera a vivência, que 

aprenda com a própria experiência, mesmo que isso signifique ir contra toda 

formação cultural vigente. O que caracteriza a formação de uma cultura, ressalta 

Nietzsche, é que esta venha da própria força da natureza, “[...] sem dentro e sem 

fora, sem dissimulação e convenção, como uma unanimidade entre vida, 

pensamento, aparência e querer.” (Co. Ext. II, HL 10) Todavia, pensar a história 

requer identificar a importância da história para o crescimento cultural em suas 

diversas manifestações, onde a própria história se apresenta em determinados 

momentos como ‘remédio’ para ela mesma.   

A história é não apenas vício, mas também virtude, [...]. Mais 
radicalmente ainda, ela é ao mesmo tempo veneno e remédio, ela é 
de alguma maneira seu próprio remédio, mas somente se for 
retomada por um pensador capaz de avaliar diferentes formas e 
diversos usos, tendo em vista um crescimento da vida e uma 
avaliação do homem e da cultura. (DENAT, Céline: In Cadernos 
Nietzsche) 
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1.1.1 A EXTEMPORANEIDADE 

 

Nietzsche determinou a importância do engajamento do filósofo como 

condição para o combate com seu tempo e consigo mesmo. Neste sentido, a 

extemporaneidade é uma marca deste filósofo e, de acordo com Jorge Viesenteiner, 

“[...] por extemporaneidade compreendemos a hipótese de um modo de ser que 

consiste em um distanciamento da situação na situação.” (in: Ascísio [s.p.]; [s.d.]) 

Distanciando-se de seu tempo, mas com consciência da época em que vive, o 

filósofo é capaz de construir pensamentos próprios a respeito das questões que se 

apresentam. “O filósofo, no sentido em que Nietzsche o compreende, além da 

reverência, se distingue por sua probidade intelectual. Honestidade, coragem, 

sinceridade, asseio em coisas do espírito, são, para Nietzsche, as virtudes 

cardinais.” (GIACÓIA JÚNIOR, 2005, p. 69) 

A busca pela superação de sua época e de si mesmo, são componentes 

preponderantes na filosofia Nietscheana, proporcionando o caráter extemporâneo 

deste pensador. Viesenteiner, afirma ainda que Nietzsche se apresenta [...] não 

apenas como filósofo engajado que pensa os problemas do seu tempo, mas também 

como filósofo extemporâneo que supera em si sua época, para pensar para além do 

seu próprio tempo.” (in: Ascísio [s.p.]; [s.d.]) Esta viagem além do próprio tempo 

pode-se compreender como a fruição do indivíduo entre o presente-passado-futuro, 

na busca de elementos para compreender a si mesmo.  

Nietzsche não tem em vista a exploração, ou a dominação social, 
econômica e política de uma classe sobre outra, mas aquele 
refinados estados anímicos de tensão máxima, aquele delicado 
domínio de si mesmo que, para ele, caracteriza uma forma sublime 
de aristocracia — a da existência do espírito.” (GIACÓIA JÚNIOR, O, 
2005, p. 63) 

 

O filósofo neste caso deve estar em constante embate com o hoje, seu 

inimigo é ideal produzido pela cultura hoje, e que este deve tencionar. “Cada vez 

mais quer me parecer que o filósofo, sendo por necessidade um homem do amanhã 
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e do depois de amanhã, sempre se achou e teve de se achar em contradição com o 

seu hoje: seu inimigo sempre foi o ideal de hoje.” (ABM 212) 

Porém, a grandeza do filósofo extemporâneo está em descobrir-se má 

consciência de seu tempo, entendida como aquele que se sente sem casa, distante 

das virtudes, dos confinamentos morais que prendem os homens contemporâneos. 

“O pensador extemporâneo, parecido com o espírito livre, é aquele que tem a 

capacidade de pensar de outro modo, de não permanecer ligado àquilo que sua 

época mais reverência e àquilo a que se é, sem dúvida, espontaneamente ligado.” 

(DENAT, Céline: in Cadernos Nietzsche) Sua tarefa está em superar as virtudes 

morais do hoje e propagar a grandeza, numa clara tentativa da moral de construir 

um homem cuja imagem seja medíocre e banal. Os antagonismos, que para outros 

são negativos, o homem extemporâneo percebe como vantagens, onde pode 

encontrar a diversidade como valor tornando-se distante de seu tempo ao mesmo 

tempo em que se encontra engajado nele.  

E o filósofo revelará algo de seu próprio ideal quando afirmar: ‘Será o 
maior aquele que puder ser o mais solitário, o mais oculto, o mais 
divergente, o homem além do bem do mal, o senhor de suas 
virtudes, o transbordante de vontade; precisamente a isso se 
chamará grandeza: pode ser tanto múltiplo como inteiro, tanto vasto 
como pleno’. (ABM 212) 

A procura pela constituição de ideais próprios do homem em seu tempo, 

demonstram o engajamento e o combate com o seu mundo presente na teoria 

nietzscheana.  

Além do seu engajamento, porém, as preocupações de Nietzsche 
quanto à educação/formação se modificam, por outro lado, em 
virtude do seu próprio anseio agora como o ‘filósofo Nietzsche’ e, 
principalmente, como um filósofo genuinamente “extemporâneo.” 
(VIESENTEINER, J. L: in: Ascísio [s.p.]; [s.d.]) 

 

Este comprometimento, no entanto, se dá por vias do distanciamento e da 

crítica ao tempo presente. De acordo com Tongeran, “[...] o engajamento de 

Nietzsche pelo combate empresta à sua filosofia sua constante polêmica, 

‘extemporaneidade’ (cf.212) e, ocasionalmente até mesmo o caráter contraditório.” 

(TONGERAN, P. v, 2012, p. 249) A contradição é o que impulsiona o filósofo, sendo 
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que só é percebida quando o homem se vê além dos conceitos morais do presente, 

em movimento, diferente do homem que se camufla no presente e aceita 

passivamente.  

Este movimento acontece pelo desassossego do homem que busca no 

interior de si mesmo respostas, uma vontade pela singularidade de experiências, 

uma contradição com a cultura de seu tempo presente, não é um pensamento fora 

da realidade. Muito pelo contrário, por estar tão lúcido com relação ao tempo em que 

vive, o homem extemporâneo se encontra em contradição com o presente por 

possuir um entendimento diferente e ser capaz de apontar suas debilidades. 

Colocar-se em combate é essencial para o homem extemporâneo: “O homem que 

deve realizar-se a si mesmo como campo de batalha de possibilidades ou ideais 

morais, tem de aprender a se colocar em diferentes partes combatentes, a fim de 

efetivamente realizar o combate.” (TONGERAN, P. v, 2012, p. 254) O combate do 

extemporâneo é uma constante, contra tudo aquilo que padroniza ou delimita 

determinadas coisas, até o próprio combate, é um combate dentro do combate.  

Mas este homem não pode se posicionar contra si próprio, deve se fazer 

ofício no combate, rejeitando todos os padrões da modernidade que diminuem o 

homem, que o tornam cada vez mais pequeno. “Porém, no mundo moderno, o 

horizonte se encontra obliterado pela sombra espectral do homem-anão.” (GIACÓIA 

JÚNIOR, 2005, p. 51) Combater os alicerces da modernidade, com um olhar de 

desconfiança e crítico é o que torna a extemporaneidade presente. A vontade de 

tensionar, de não se sentir produto de seu tempo e buscar as diferentes 

possibilidades para interpretar as coisas é o que torna o homem além do homem do 

presente, ou seja, o homem extemporâneo. “Antagonicamente ao homem mediano 

que se refugia na univocidade (291), o filósofo (nobre) permanece o maior tempo 

possível com a multiplicidade que o habita internamente (292).” (TONGERAN, 2012, 

p. 269).” 

Todavia, percebendo a multiplicidade de possibilidades o homem 

extemporâneo lança seus esforços para interpretar os fenômenos a partir da 

construção de elementos próprios, em “[...] oposição à filosofia que nasce dos 
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‘preconceitos dos filósofos’, incapazes de reconhecer, ou interessados em ocultar, 

as forças instintivas das quais derivam suas teorias, apresentadas como constituídas 

apenas por um interesse racional.” (BOEIRA, 2004, p. 43-44) 

 

1.1.2 ANÁLISE DO CONCEITO DE BILDUNG 

 

Tendo como referencial a epígrafe de Fernando Pessoa, enunciada antes do 

início das discussões, podemos considerar o individualismo como uma possibilidade 

de garantiras de felicidade ao homem. No entanto, se observarmos os modelos ou 

padrões de existência, instituídos através da cultura, a conclusão clara de 

encontrarmo-nos diante de um engodo é inegável. No que tange à nossa formação 

cultural a influência de se pensar o “eu coletivo” ainda é determinante como fator de 

aceitação social. Ainda, no que diz respeito à constituição do subjetivismo, 

ficaríamos presos a um conceito indeterminado, que representaria apenas uma visão 

particular de algo e não a formação cultural do indivíduo. 

Com estes termos, iniciamos as discussões a respeito do conceito de 

Bildung, termo alemão que, numa tentativa de síntese, pode ser traduzido como 

Formação e que foi desenvolvido pelo filósofo Friedrich Nietzsche. Este conceito 

representa uma possibilidade de formação cultural de um povo, a saber, o povo 

alemão, que se encontra numa crise cultural, resultante da influência da cultura 

ocidental — grega — centrada na subjetividade, na razão, sobrepondo-se às demais 

dimensões humanas. Nietzsche apresenta reflexões acerca da educação alemã, 

desde a crítica a uma “ausência de cultura”, de identidade até a ignorância diante de 

ser apenas uma imitação da cultura grega. No entanto, há que se esclarecer que o 

filósofo não apresenta uma teoria da educação, apenas discute as funções da 

educação e a necessidade de esta “ser” e “se” repensar.  Neste sentido é trilhado 

um caminho que começa na educação, vai para a formação (Bildung) e se 

concretiza na experimentação. No entanto, este caminho não pode ser trilhado de 

forma ordenada e excludente, onde alcançado um objetivo se lance ao outro, todas 

estas formulações devem fazer parte da composição deste novo homem. 



40 

 

 

Utilizaremos como base às discussões a obra Formação (Bildung), 

educação e experimentação em Nietzsche do autor José Fernandes Weber, visto 

que esta possibilita uma compreensão do desenvolvimento do pensamento do autor, 

desde a organização de seus pensamentos, da crítica à formação histórico cultural 

de sua época, até o “amadurecimento” do filósofo com a proposta para a 

constituição de um homem novo, “o indivíduo soberano.” A questão que se 

apresenta durante toda abordagem do pensamento Nietzscheano é a necessidade 

de se buscar uma alternativa para “construir o humano por meio da educação”.  A 

busca é construída a partir da discussão dos elementos que compõe a formação 

cultural do homem moderno, o homem do século XIX.  

A necessidade de formação (Bildung) é discutida por Nietzsche a partir do 

momento em que percebe na Alemanha apenas uma “imitação da cultura grega.” 

Mais especialmente da cultura grega baseada no exercício da razão socrática, que 

segundo ele, impôs um modelo de homem que o afastava de sua natureza. “Todo o 

nosso mundo moderno está preso na rede da cultura alexandrina e reconhece como 

ideal o homem teórico, e equipado com as mais altas forças cognitivas, que trabalha 

a serviço da ciência, cujo protótipo e troco ancestral é Sócrates.” (N.T 18) No texto 

anterior, tratamos da crítica de Nietzsche aos modelos de formação de uma cultura 

histórica, baseada na manutenção dos valores, ideais e costumes de uma 

determinada época. A afronta do pensador à imitação da cultura grega é exatamente 

uma forma de mostrar aos seus contemporâneos como o homem moderno se tornou 

um estranho a si mesmo. 

No entanto Formação (Bildung) de acordo com Weber (2011), se apresenta 

inscrita em uma polissemia. A composição de uma identidade própria, o “tornar-se o 

que se é”, passou a ser uma necessidade para o homem moderno e é uma das 

definições que podem ser dadas ao termo. Neste sentido Bildung também pode ser 

apresentado como um ideal pedagógico canalizado para a solução das oposições 

entre “a vida e o espírito, o genérico e o individual, a natureza e a cultura.” 

(STIRNIMANN, in: WEBER, 2011, p.51) Compreender estas relações contrárias 

seria fundamental para harmonizar estes conceitos antagônicos. 
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 Já no romantismo, Bildung é definido como cultivo, com a predileção às 

questões voltadas à natureza, característica típica deste movimento. “A opção por 

cultivo permite ainda evocar o plano de profundidade, referência a processos 

subterrâneos que tem curso com uma certa independência, tematizados no 

romantismo sob o signo da imaginação poética.” (WEBER, 2011, p. 52) Significa 

dizer que há na natureza humana uma busca sedutora por si mesma, que deve ser 

cultivada para que possa prosperar e crescer. 

A constituição do próprio ser das coisas é a busca de uma outra concepção 

de Bildung, mais propriamente a definição de Hölderlin e Nietzsche. De acordo com 

Weber, “[...] a concepção trágica de Bildung postula que a serenidade grega, 

fundamento da interpretação do classicismo, é um erro dos estoicos.” (WEBER, 

2011, p.53) O rigor imposto pelo classicismo desconsiderou que o modo de ser no 

mundo do homem não se limita à forma em que o artista se prende.  Weber (2011) 

ainda completa: “A grande descoberta de Hölderlin e Nietzsche consistiu em 

reconhecer no plano da natureza um poder criador que constrange o homem ao 

mundo da expressão, quer o nome que a isso se dê seja religião, arte, filosofia, 

morte...” (WEBER, 2011, p.53)  

Entre as críticas mais contundentes, se destaca a autoproclamação da 

razão, nesta ou naquela área, como a responsável por gerar um conhecimento 

verdadeiro da natureza humana. Nietzsche nomeou este poder como natureza 

apolínea-dionisíaca, capaz de dar forma e constituir o próprio ser das coisas, em 

oposição ao movimento classicista alemão que se sustenta pelas regras impostas ao 

artista, que nada mais faz do que imitar uma arte. “O princípio apolíneo, ao sujeitar o 

dionisíaco a uma forma (artística), sem contudo negá-lo ou depreciá-lo, torna 

possível ao ser humano a convivência criativa com a plenitude da existência e suas 

vicissitudes.” (BOEIRA, N, 2004, p. 13) 

Esta discussão não se limita apenas a questões estéticas, visto que, há um 

deslocamento da verdade perene — que tem como base a totalidade da razão — 

para uma instabilidade marcada pelo desvelamento da oposição entre ética, política 
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e a própria educação. O vínculo entre estes elementos outrora distantes pode ser 

percebido na arte e  

A razão para a escolha da tragédia, como referência para ilustrar tal 
movimento, vincula-se ao fato de que a tragédia é a própria obra do 
tempo em que a singularidade se faz carne e desaparece num ocaso 
forte, em que a queda cria uma diferença forte, em que a 
transgressão, a despeito da danação do herói, reconstitui o mundo 
como tempo, ou seja, como ocaso revelador da verdade de todos 
nós: devir! (WEBER, 2011, p. 68) 

 

Incorporada à arte distancia os antagonismos criados pela imitação da 

cultura grega, tornando possível compreender a importância do símbolo para a 

compreensão do fazer artístico. Enquanto a imitação da cultura grega, mas 

especificamente a Grécia socrática, cria ideais de existência, a estética defendida 

por Nietzsche valoriza o que movimenta o homem em direção à sua natureza: “Ora, 

a teoria estética e a teoria da cultura nietzscheanas sustentam-se exatamente nesta 

novidade: valorização do impulso.” (WEBER, 2011, p.91) O conceito não é 

desprezado na arte, mas o símbolo passa a ser a própria representação da obra, 

portanto mais importante que o conceito e menos possível de ser copiado, visto que, 

se separam enquanto época e condições no tempo.  

Diante disso, Nietzsche vai buscar no período Homérico o conjunto de 

analogias que o conduzirá para a reconstrução da natureza deste homem e se 

posiciona numa leitura peculiar desta influência: “[...] o apolíneo diz respeito ao 

universo das imagens, das formas, enquanto que o dionisíaco, representado 

inicialmente no coro, é o portador da ‘verdade’ fundamental, símile simbólico do 

espírito da música.” (WEBER, 2011, p. 98) É neste período que se intensifica o 

potencial criativo da cultura grega, onde a poesia lírica foi a maior representação 

desta junção; de acordo com Nietzsche “[...] devemos compreender a tragédia grega 

como sendo o coro dionisíaco a descarregar-se sempre de novo em um mundo de 

imagens apolíneo.” (N.T 8) 

A música enquanto representação artística do dionisíaco é a representação 

do simbólico, fruto fundante da natureza humana e que faz com que este se localize 

enquanto ser que se constitui.  
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No ditirambo dionisíaco o homem é incitado à máxima intensificação 
de todas as suas capacidades simbólicas; algo jamais experimentado 
empenha-se em exteriorizar-se, [...] um novo mundo de símbolos se 
faz necessário, todo o simbolismo corporal, não apenas o simbolismo 
dos lábios, dos semblantes, das palavras, mas o conjunto inteiro, 
todos os gestos bailantes dos membros em movimentos rítmicos. 
Então crescem as outras formas simbólicas, as da música, em súbita 
impetuosidade, na rítmica, na dinâmica e na harmonia. (N.T 2) 

 

Esta questão não se limita apenas ao conteúdo e à forma, mas 

representações distintas de cultura. Enquanto o apolíneo centra suas crenças na 

humanidade como princípio para a construção da cultura, o dionisíaco preconiza a 

destruição desta cultura e o retorno à natureza. De acordo com Nietzsche, a tragédia 

grega preconiza a ultrapassagem destes contrastes em função de uma “cultura 

estética.” 

A convivência destes antagonismos possibilitou aos gregos a formação de 

uma cultura a partir da arte e, mais do que isso, permitiu suportar a tensão entre o 

terror da destruição e o perigo da civilização, ou seja, “[...] a arte é esta atividade 

justificadora da existência na medida em que permite criar perspectivas para a ação, 

reparando a angústia fundamental da morte e a dor de viver.” (WEBER, 2011, p.100-

101) Porém, quando o Estado entra em cena e a tragédia passa a fazer parte da 

polis, o dionisíaco é destituído de sua potencia. “[...] agora lhe falam a partir da cena, 

a clareza e a firmeza da configuração épica, agora Dionísio não fala mais através de 

suas forças, mas como herói épico, quase com a linguagem de Homero.” (N.T 8) O 

advento da pólis distancia a existência do homem natural, conduzindo-o à condição 

de civilizado e institucionalizando sua existência, tendo como condicionante a razão. 

Por outro lado, também é possível que a destituição do dionisíaco não se realize 

efetivamente por conta do crescimento da polis talvez isso se relacione com a morte 

da tragédia, iniciando com Sócrates e a retirada do coro, para estabelecer o 

predomínio da razão. 

 No entanto, Nietzsche é otimista com relação ao futuro da cultura 

preconizada pelo novo filósofo: 
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Como no experimento platônico da pólis ideal, eles se destacarão da 
multidão dos comuns pela excelência de suas virtudes. Porém, 
diferentemente de Platão, não será mais tarefa deles retornar à 
caverna, administrar eclesias, apascentar rebanhos. (GIACÓIA 
JÚNIOR, 2005, p.41-42) 

 

A Grécia é retratada por Nietzsche não com o intuito de imitação ou cópia, 

mesmo porque não existe unicidade entre as culturas — grega e alemã — e seria 

muito imperativo histórico. O intuito é resgatar o impulso dionisíaco que “pulsa”, o 

artístico, trágico que dá dinamicidade às coisas “[...] Dioniso é essa mesma 

multiplicidade, esse ininterrupto processo de criação e destruição” (TONGEREN, 

2012, p. 287), procurando dar limites à ciência que julga explicar por si só a 

existência. Neste sentido, de acordo com Weber (2011), Nietzsche busca as pulsões 

originárias de uma Grécia mais sombria, onde a formação implica todo ser humano e 

se de dá a partir do debate entre arte, cultura e natureza, sendo o presente apenas 

algo em suspenso entre o passado e o futuro. “A pergunta ‘Quem sou eu?’ é 

substituída, pelo menos momentaneamente, por esta outra: ‘Quantos sou?’” 

(WEBER, 2011, p.109) 

Quando, porém, o otimismo da ciência é apresentado por Sócrates, a arte 

trágica sucumbe sobre o império da razão. A existência agora conta com a 

possibilidade de ser corrigida, reparada e o otimismo se torna o condutor da cultura 

ocidental, neste caso a tragédia está morta. A ciência passa a conduzir a arte, como 

no prólogo euripidiano, que antecipa o acontecimento artístico, inviabiliza a tragédia, 

pois utiliza uma moral, uma visão de mundo. É esta a ciência criticada por Nietzsche: 

“Para ele, a ciência é sinônimo de consideração racional de mundo, signo de 

conhecimento a todo custo, do qual a ocupação científica no sentido estrito será 

apenas uma transmutação e um aprofundamento.” (WEBER, 2011, p. 118) A 

autoproclamação científica de conhecer todos os elementos possíveis e necessários 

da natureza, sendo somente aqueles que podem ser conhecidos pela clarividência, 

garantiria um grau de excelência à ciência moral. “Nietzsche fala expressamente que 

os filósofos do futuro não pretenderão converter sua verdade (sua hierarquia) em um 

bem comum aceito por todos.” (TONGEREN, 2012, p. 102) Pois, “conceitos e 
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sistemas filosóficos historicamente existentes são especificações de um ‘esquema 

básico de filosofias possíveis’ que percorrem a mesma órbita e se sucedem numa 

determinada ordem.” (GIACÓIA JÚNIOR, 2005, p. 22 

Nesta perspectiva, a oposição entre o científico e o trágico passam a ser 

utilizados como critérios para a reflexão da cultura grega, o julgamento de toda 

cultura ocidental e sua devoção à razão. Este modelo é absorvido pela educação, 

em todos os seus níveis, e o cientista passa a ser um servo dos critérios 

estabelecidos pelo sistema de ensino. Haveria então, contradição entre o filósofo e o 

professor de filosofia? A partir de Schopenhauer, Weber (2011), caracteriza que a 

diferença existe, visto que, o professor de filosofia é um servidor do estado, portando 

sujeito às regras de seu empregador. O papel do gênio é compreendido em 

Schopenhauer, especialmente tal como ele vai ser recepcionado por Nietzsche, 

como produto maduro da formação da cultura, aquele que não é massi ficado, é 

independente e capaz de formar a si mesmo. 

Por outro lado, o filósofo não pode se submeter a nenhuma autoridade que 

não seja do pensamento, tendo a independência como marca. O filósofo profissional 

é uma contradição, visto que serve a um sistema e, por conseguinte, deve seguir os 

padrões estabelecidos por este. Com isso não poderá contribuir para as reflexões 

acerca da formação cultural, visto que passa a ser um empregado do Estado, 

estando submetido às regras, ao controle e atribuições das leis trabalhistas. 

Nietzsche argumenta que como professor de filologia não estaria acometido 

desta contradição e poderia continuar seu trabalho na busca pela formação (bildung) 

de uma verdadeira cultura alemã. Ele observa que o sistema educacional ocidental 

— e alemão — está fundamentado em dois alicerces: “[...] extensão, o máximo 

possível, da cultura, para o maior número de indivíduos possível. [...] retração em 

que a cultura se torna meio para o fortalecimento do Estado.” (WEBER, 2011, p.132)  

Estes dois princípios são a expressão do dogma da economia política e da utilização 

da retração da cultura como elemento de fortalecimento do Estado. 

A aproximação destas duas questões se dá no âmbito do processo de 

formação (bildung), que nada mais é do que um meio para a construção do que se 
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considera maior: o próprio conhecimento científico. Sendo o sistema de mercado, a 

formação (bildung) ocupada um espaço secundário, cujo objetivo maior é a 

preparação para o próprio mercado. Então, as universidades, como representantes 

do mercado, prometem a universalização dos saberes, algo que efetivamente não 

podem cumprir e, por isso, deveriam ser separadas daquelas que oferecem 

elementos à vida, pois não são elementos de cultura.  

A instituição responsável pela cultura deve ser fundada sobre o princípio da 

autoridade com vistas a formar personalidades autênticas, fundamentadas no 

desenvolvimento do sentido da língua, para formar o senso da cultura alemã. 

Cabendo ao mestre a reponsabilidade, a partir da exigência, de provocar uma crise 

tão profunda, que conduza o indivíduo a sentir-se responsável pela sua própria 

formação. 

A significação é introduzida neste entre meio: “na fissura irremediável aberta 

entre o homem e o mundo, Nietzsche inseriu a sua reflexão sobre a linguagem.” 

(WEBER, 2011, p. 155) Neste sentido, o valor das coisas é dado de acordo com a 

pressão do instante, visto que os códigos que foram arranjados arbitrariamente 

permanecem no vazio de sentido. “Viver, em todas as suas formas, é sempre e 

constantemente avaliar, julgar e hierarquizar de acordo com algum parâmetro ou 

valor.” (BOEIRA, N, 2004, p. 25) Esta relação do homem com o espaço, onde a 

pressão do juízo de outro o distancia da busca pelo sentido do seu próprio ser vai se 

configurar na teoria nietzscheana, “na sua teoria da formação, a saber, a formação 

da humanidade, do homem, dará lugar gradativamente ao tema da formação em si.” 

(WEBER, 2011, p.159) 

Nietzsche critica a burocracia institucional, sendo que “[...] a libertação é um 

dos requisitos para a formação da personalidade autêntica.” (WEBER, 2011, p.160) 

A liberdade constituiria o “homem raro”, que tem com características ser forte, duro, 

autêntico... “Estes tipos são: o filósofo, o artista e o santo.” (WEBER, 2011, p.161) A 

opção por estes três tipos se dá por Nietzsche acreditar serem estes os únicos 

capazes de dar uma “justificativa metafísica da natureza”, “[...] o que há neles de 

extraordinário, o que neles atesta a força imperiosa de vitória sobre o banal, sobre a 
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moda e a padronização. Ou seja, o que neles há de afirmativo.” (WEBER, 2011, 

p.164) Porém, com o aparecimento do “espírito livre” a crítica se concentra nestes 

tipos, considerados superiores e no abandono da busca da formação (bildung) 

direcionando a formação da educação (Erziehung). 

Considerado que Bildung é um conceito relacional, quer dizer, que 
sempre aparece inscrito num conjunto mais amplo de problemas, a 
mudança na concepção de formação e o abandono desse conceito 
estiveram ligados à transformação de outros componentes do 
pensamento desse autor. Da mesma forma, a escolha da noção de 
Erziehung tem como justificativa o aparecimento de novas formas de 
compreender a cultura, bem como o estabelecimento de novas 
balizas conceituais, o que será responsável pela criação de uma 
nova imagem do homem, do conhecimento, do processo formativo e 
das tipologias a ele vinculadas.” (WEBER, 2011, p. 168) 

 

Ainda faltaria ao homem, neste constituir-se, superar o conceito de educação 

como punição ou vingança, condicionada à padrões morais: “Ao tipo moral que 

atualmente domina tudo, Nietzsche não apenas confronta também outro, mas “acima 

de tudo” confronta com “morais mais elevadas” (TONGEREN, 2012, p. 107), 

conduzindo para uma reeducação do próprio homem. 

 

1.1.3 O PAPEL DA FILOSOFIA E DO FILÓSOFO 

 

O mundo erudito, aquele composto pelo maior número de doutos possíveis, 

se caracteriza pela relação entre o acúmulo de saberes enciclopédicos, sua 

interpretação e busca do esclarecimento que se julga mais “coerente.” Utilizando-se 

da expressão coerente, estamos fazendo alusão ao que hoje chamamos racional, 

próprio da ciência, um conceito que extrapola a morfologia da palavra e se incrusta 

nos discursos que anseiam por aceitação, ou melhor, por unanimidade. Atualmente 

é muito comum ouvirmos de pessoas ligadas a determinados saberes academistas o 

culto ao saber filosófico e à figura do filósofo, antes tratado como excêntrico, hoje 

caminhando a passos largos rumo à figura do sábio. 
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É por conta destas determinações que vamos encontrar em Nietzsche — 

principalmente em seu último escrito, Crepúsculo dos Ídolos — uma análise menos 

fortuita do que seja a filosofia e o filósofo. “[...] eles não são ídolos da época, mas 

ídolos eternos, aqui tocados com o martelo como se fosse um diapasão — não há, 

absolutamente, ídolos mais velhos, mais convencidos, mais empolgados... E 

tampouco mais ocos...” (CI, prólogo, p. 8) Este é o fechamento do prólogo de sua 

obra — Crepúsculo dos Ídolos — onde apresenta as credenciais de quem busca 

romper com uma leitura ofuscada da realidade moral frente à existência. “[...] as 

‘verdades’ dos filósofos são apenas preconceitos rebatizados.” (TONGEREN, 2012, 

p. 111) 

Embora se situe historicamente na modernidade, enquanto a questão da 

origem do conhecimento estava centrada no antagonismo razão X experiência, 

Nietzsche apresenta uma leitura invariavelmente nova, debochando daqueles que 

creditam-se conhecedores e do próprio conhecimento em si. “Tudo o que os filósofos 

manejaram, por milênios, foram conceitos múmias; nada realmente vivo saiu de suas 

mãos. [...] Ser filósofo, ser múmia, representar o ‘monotonoteísmo’ com mímica de 

coveiro.” (CI, A “razão” na filosofia 1) Seu estilo ácido de escrever não poupou a 

filosofia tradicional centrada nos ideais da cultura grega e na produção de 

intelectuais para o mercado. “Desenhava-se nele uma forma de fazer filosofia 

distinta da tradição moderna da disciplina.” (BOEIRA, 2004, p. 14) 

O filósofo propõe a superação dos modelos de imitação da cultura, numa 

crítica aberta à imposição da moral “[...] como submissão a uma determinada 

espécie de moral, a saber, a moral vigente, aquela de uma região, de uma cultura, 

de um estamento, de uma igreja, de um espírito do tempo reinante numa 

determinada parte da terra” (GIACÓIA JÚNIOR, 2005, p. 45), inspirada na teoria 

platônica e cristã, que tem como base o pessimismo e a aceitação — passividade — 

por uma transvaloração dos valores.   

O que justifica o ser humano é sua realidade — ela o justificará 
eternamente. Quanto maior não é o valor do ser humano real, 
comparado a um apenas desejado, sonhado, mentirosamente 
inventado? A um ser humano ideal?... E apenas o ser humano ideal 
ofende o gosto do filósofo. (CI, Incursões de um extemporâneo 32)  
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Cabe ao filósofo denunciar a imposição de tal moral, buscando o 

conhecimento, o sentido daquela moral que está seguindo, não apenas por tradição, 

mas por consciência de saber que caminho seguir. “Conhece-se a minha exigência 

ao filósofo, de colocar-se além do bem e do mal — de ter a ilusão do julgamento 

moral abaixo de si.” (CI, Os “melhoradores” da humanidade 1) Caminho este, 

sugerido pelo filósofo como sendo o papel da filosofia e do filósofo. Heráclito é 

tomado como exemplo, de como a humanidade fez a escolha que a impulsionou 

rumo à enganação da ciência. 

Ao preferir os ideais de negação da vida e do mundo, os homens 

aproximaram-se da verdade absoluta, daquela que não aceita contestação, que é 

negativa diante da existência, ou seja, negaram a própria essência do ser humano. 

Por outro lado, Nietzsche, simpatiza com a teoria heraclitiana no sentido que esta 

cria a possibilidade do eterno vir a ser.  De acordo com Nietzsche, Heráclito pode ser 

reverenciado pois: “Se o resto dos filósofos rejeitava o testemunho dos sentidos 

porque estes mostravam multiplicidade e mudança, ele o rejeitou porque mostravam 

as coisas como se elas tivessem duração e unidade.” (CI, A “razão” na filosofia 2)  A 

verdade, segundo ele, ou o conhecimento deve ser compreendido como algo que se 

aproxima, se apropria e se esvai, sendo a realidade aparente única, criando-se 

possibilidade para o surgimento do novo, distante da opção dos homens pela 

permanência da existência na teoria do ser absoluto de Parmênides. 

Nietzsche, aliás, compreende que o impulso do espírito jovem é fundamental 

para a transvaloração dos valores e o eterno vir a ser permite a possibilidade da 

existência dos opostos, visto que os antagonismos são o que há de significativo na 

existência. “Somos fecundos apenas ao preço de sermos ricos em antagonismos; 

permanecemos jovens apenas sob a condição de que a alma não relaxe, não 

busque a paz...” (CI, Moral como antinatureza 3) Em outras palavras, o que o filósofo 

e a filosofia devem buscar são os preceitos essenciais para a vida, onde esta seja 

impulsionada de maneira positiva e não presa a moralismos religiosos que não se 

aproximam da realidade vivida. “A igreja combate a paixão com a extirpação em todo 

sentido: sua prática, sua ‘cura’ é o castracionismo. [...] Mas atacar as paixões pela 
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raiz significa atacar a vida pela raiz: a prática da Igreja é hostil à vida...” (CI, Moral 

como antinatureza 1) 

Nesta configuração há confirmação da natureza apolíneo-dionisíaca como 

fundamento para uma existência autêntica, pois, o apolíneo representa a razão e o 

dionisíaco o instinto. “A embriaguez apolínea mantém sobretudo o olhar excitado, de 

modo que ele adquire a força da vida. [...] Já no estado dionisíaco, todo o sistema 

afetivo é excitado e intensificado.” (CI, Incursões de um extemporâneo 10) Nietzsche 

vai na contramão do pensamento socrático/platônico e da interpretação da cultura 

grega, bem domo dos padrões de sua época. “Até mesmo a ciência moderna deve 

libertar-se do cristianismo e da metafísica platônica que frequentam suas entranhas” 

(BOEIRA, 2004, p. 33). Aquilo que é tratado como inconciliável para ele nada mais é 

do que a mais profunda natureza da existência humana, negada ou relegada ao 

esquecimento pela opção dos padrões de negação da natureza e a criação da 

metafísica da existência, definidos pelo platonismo e disseminados pelo cristianismo. 

“O cristianismo é uma metafísica do carrasco.” (CI, O quatro grandes erros 7) 

Reforçando seu caráter crítico, enfatiza que os condicionantes culturais, 

econômicos, políticos, sociais e psicológicos não são determinantes na construção 

da verdade, pois a história faz parte de tudo e cada época tem diversos fatores 

determinantes que podem mudar tudo. Neste sentido a moral não é absoluta, muito 

pelo contrário, o filósofo “realiza no agir o fato de que há um combate entre muitas 

morais” (TONGEREN, 2012, p. 262), por isso, deve ser questionado a todo o 

momento na busca por avaliações superiores destas. Caberia então à arte e à 

filosofia — não aquela condicionada ao ideal grego — constituírem esta nova moral, 

estes novos preceitos. 

Mas em que sentido a arte e a filosofia poderiam influenciar? Nietzsche 

esclarece que mais do que ser um determinante da existência a ciência deve estar a 

favor desta, afirmando que a ciência deve estar condicionada à vida e não ao 

contrário. Quando o império da razão da modernidade prospera, a ciência se 

posiciona como absoluta, impossibilitando qualquer forma de expressão artística ou 

filosófica, mesmo porque seria um contrassenso: não se faz filosofia ou se possibilita 
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o desenvolvimento da arte institucionalizada ou dentro de obstáculos condicionantes 

ao livre pensamento. 

Nietzsche não propõe cercear a ciência ou colocá-la sob judicie, mas 

desfazer as “teias” que foram criadas a partir de uma teoria do conhecimento 

centrada nos antagonismos, próprios da ciência, da razão. “Os homens mais 

espirituais, pressupondo-se que sejam os mais corajosos, também experimentam as 

mais dolorosas tragédias: mas justamente por isso eles honram a vida, porque ela 

lhes opõe o seu máximo antagonismo.” (CI, Incursões de um extemporâneo 17) De 

acordo com o filósofo, ao longo da história da filosofia, se concebeu o conhecimento 

racional, científico, como destituído de qualquer preceito moral. Ledo engano que 

encaminha o homem moderno ao seu mundo de aceitações e negação das 

percepções. “A ‘razão’ é a causa de falsificarmos o testemunho dos sentidos.” (CI, A 

“razão” na filosofia 2) A verdade, argumenta, é que a moral e o conhecimento estão 

intrincados, não podem ser percebidos separadamente. “Tal como Nietzsche criticou 

aqueles que são éticos (die Ethiker) que, [...] , deixavam-se conduzir para uma 

determinada moral, [...] ele afirma que o verdadeiro filósofo teria de poder agir a 

partir de diversas consciências morais.” (TONGEREN, 2012, p.73). 

A vida então, nesta junção moral/ciência, passa a ser o critério julgamento, 

independente de ser conhecimento ou moral. “A moralidade aparece a nós de uma 

forma tão impositiva que criticá-la parece desrespeito.” (BOEIRA, 2004, p. 28). O 

filósofo, o artista, poderia desmanchar este emaranhado estanque que dissocia as 

questões da existência, das questões da vida, dando um sentido positivo a esta 

existência, aprendendo a dizer não! Quando a moral determina a vida esta, a vida é 

apresentada de maneira negativa, como sendo algo turbulento, que se tem a 

esperança de “sair vivo dessa”, negando a finitude, a morte, embelezando a  

existência com a razão moralizante e se distanciando da natureza representada na 

tragédia grega. 

Como exemplo desta constituição, ou visão de mundo, Nietzsche apresenta 

as noções de bem e mal. O que seria o bem? Ou o mal? São universais? Argumenta 

que os universais não existem e que o bem nada mais é do que aquilo que é bom 
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para mim, na medida em que aumenta minha “potência” de agir, enquanto que o mal 

é aquilo que me constrange, me enfraquece ou, em outras palavras, diminui minha 

“potencia” de ação. Desta maneira, o homem bom, não é melhor que o mal, é ainda 

mais fraco, pois que controlado pela moral é incapaz de rever suas verdades e se 

aprisiona numa “teia” de valores que não o permitem verem a realidade. “A 

consciência filosófica conquistou, para Nietzsche, o direito de colocar em questão, 

de transformar em problema, os valores mais venerados pela moralidade.” 

(GIACÓIA JÚNIOR, 2005, p. 47) 

Este modelo de homem é muito bem aceito pelo ideal cristão, pelo 

famigerado Sócrates este deturpador de verdades. “Razão = virtude = felicidade 

significa tão só: é preciso imitar Sócrates e instaurar permanentemente, contra os 

desejos obscuros, uma luz divina — a luz diurna da razão.” (CI, O problema de 

Sócrates 10) De acordo com Nietzsche, Sócrates é um enganador, na medida em 

que precisa convencer alguém de que algo é. Aquilo que é parte da existência por 

natureza, não precisa de convencimento, da dialética, da ditadura da razão, apenas 

é, por fazer parte da dinâmica da vida. Este perecer diante da razão torna o homem 

pessimista diante de sua existência e o amarra aos padrões morais que o tornam 

infeliz, dando a falsa impressão que a felicidade consiste em não ser feliz. “A mais 

crua luz do dia, a racionalidade a todo custo, a vida clara, fria, cautelosa, consciente, 

sem instinto, em resistência aos instintos, foi ela mesma uma doença, uma outra 

doença — e de modo algum um caminho de volta à ‘virtude’, à ‘saúde’, à 

‘felicidade’.” (CI, O problema de Sócrates 1) Porém, o filósofo, o verdadeiro homem 

superior, aquele que consegue fazer a transvaloração dos valores, é capaz de dizer 

não a estes padrões morais e estar sempre aberto ao surgimento de novas verdades 

onde, “Moral é apenas uma interpretação de determinados fenômenos, mais 

precisamente, uma má interpretação.” (CI, Os “melhoradores” da humanidade 1) 

A filosofia proposta por Nietzsche se caracteriza então por ser uma vontade 

afirmativa sobre a existência, onde os instintos não estão subordinados à razão — e 

nem a razão aos instintos — a verdade estaria num encontro do apolíneo-dionisíaco, 

onde o maior número de bons encontros, encontros de potência afirmativa, esta 

vontade que guia o homem.  
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Dessa maneira, quando queremos e esperamos que o comando da 
vontade seja executado pela ação, identificamo-nos com os 
sentimentos próprios dessa condição, como o coagir, o oprimir, o 
constranger, deixando na sombra a dualidade entre poder e 
resistência. (GIACÓIA JÚNIOR, O, 2005, p. 28) 

 

Assim, Nietzsche não concebe o homem como algo separado, como o 

platonismo e o cristianismo, mas um homem imbricado entre o real e o ideal 

deslocando o princípio da racionalidade de regulador da existência, para 

composição da natureza humana. 

O erro da filosofia tradicional, na opinião do filólogo, foi tentar aproximar a 

existência feliz da razão e da virtude. A verdade não está na razão, ela é um dos 

elementos que compõe o humano, mas não está nem acima nem abaixo dos outros 

sentidos. A filosofia e o filósofo devem combater esta ilusão plantada pelos 

socráticos de obscurecer os instintos e inferioriza-los, criando a figura do “homem 

santo”, que está acima dos demais por saber sobrepor a sua “divina” razão: “Mas o 

filósofo despreza o ser humano que deseja, também o ser humano ‘desejável’  — e, 

em geral, todos os desideratos, todos os ideais do ser humano.” (CI, Incursões de 

um extemporâneo 32) 

A razão nos trouxe as certezas, cabe à filosofia demonstrar que o vir a ser 

do mundo é composto pela incerteza, por aquele “que” de trágico, verdadeiro 

propulsor da existência. Este trágico não pode ser percebido no sentido negativo, 

muito pelo contrário, ao ter consciência de si e de seu tempo, o homem tem um 

encontro afirmativo com sua vontade de potencia, ele é o que se propõe a ser, 

independente de juízos racionais. “A criação de novos valores resulta, igualmente, 

dessa imposição de novas perspectivas e finalidades, decorrente da afirmação de 

uma nova relação entre forcas, isto é, de vontades antes carentes de plena 

expressão.” (BOEIRA, 2004, p. 40) Quais certezas, então, podemos ter? Nietzsche 

afirma que não podemos ter certezas, visto que elas são construídas com a nossa 

existência e não edificadas com as estruturas da razão. A verdade passa a ser então 

provisória, independente do que motivou ou levou a este termo, ela é apenas prática 

e, portanto, viva. “Juízos, juízos de valor acerca da vida, contra ou a favor, nunca 
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podem ser verdadeiros, afinal; eles tem valor apenas como sintomas, são 

considerados apenas enquanto sintomas — em si tais, juízos são bobagens.” (CI, O 

problema de Sócrates 2) 

Nesta prerrogativa, Nietzsche estabelece sua crítica à modernidade e a 

institucionalização dos juízos, do pensamento, como forma de diminuição e 

embrutecimento da cultura. “Nossas escolas ‘superiores’ são todas direcionadas 

para a mais ambígua mediocridade, com seus professores, planos de ensino, metas 

de ensino.” (CI, O que falta aos alemães 5) De acordo com o filósofo, quantidade e 

qualidade são duas convergências que não podem ser harmonizadas. Quando a 

preocupação com o número de ‘formados’ em curto prazo se torna mais importante 

que o saber e a educação deixa de ser o fim, o que se espera são pessoas prontas 

num espaço de tempo determinado, o que de fato contradiz com a natureza 

humana. “Aos trinta anos alguém é, no sentido da cultura elevada, um iniciante, uma 

criança.” (CI, O que falta aos alemães 5) 

Ao buscar esta abreviação da formação, a possibilidade do surgimento de 

uma cultura verdadeira e do filósofo (aquele que se faz por si mesmo) fica 

impossibilitada. Além do mais, a apropriação de uma cultura, ou o saber, a ciência, a 

razão, são tomados como elementos para a conquista de poder, de conquista sobre 

o outro, distanciando-se da existência, do que realmente importa à vida. 

O problema está na pretensão científica de apresentar tais esquemas 
como texto, arrastando consigo os irrefletidos artigos de fé na lógica 
e na gramática da linguagem, hipostasiando ‘coisas’, substâncias, 
agentes, pacientes, propriedades, causas, efeitos (GIACÓIA 
JÚNIOR, 2005, p.39) 

 

 Na superação destes entraves, Nietzsche apresenta os principais aspectos 

que são indispensáveis para os educadores: “Deve-se aprender a ver, aprender a 

pensar, aprender a falar e a escrever: o objetivo, nos três casos, é uma cultura 

nobre.” (CI, O que falta aos alemães 6) Na formação desta cultura o autor justifica 

aprender a ver como uma não reação imediata às coisas, “o essencial é não querer, 

ser capaz de prorrogar a decisão.” (CI,  O que falta aos alemães 6) Já aprender a 

pensar, desapareceu das escolas e universidade de acordo com ele, “mesmo entre 
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os autênticos doutores da filosofia começa a desaparecer a lógica como teoria, como 

prática, como ofício” (CI, O que falta aos alemães 7), sendo preciso resgatar este 

forma de conhecer como uma “espécie de dança” onde se aprende a “dançar com 

os conceitos.” Em relação ao aprender a escrever é categórico: “[...] neste ponto eu 

me tornaria completamente enigmático [...].” (CI, O que falta aos alemães 7) 

O filósofo, ou o homem livre é acima de tudo um guerreiro, pois toma para si 

a responsabilidade de buscar a liberdade, de tornar-se, de estar “em cima” por 

esforço próprio, de superar a resistência, esta, é que vai definir o grau de esforço a 

ser empreendido. Pois, ter liberdade é “ter a vontade da responsabilidade por si 

próprio. [...] O ser humano que se tornou livre, e tanto mais ainda o espírito que se 

tornou livre, pisoteia a desprezível espécie de bem-estar com que sonhas os 

pequenos lojistas, cristãos, [...]. O homem livre é um Guerreiro.” (CI, Incursões de 

um extemporâneo 38) Esta noção Nietzsche, acrescenta que a todo momento este 

homem encontra-se em conflito consigo mesmo, pois se começar formular certezas, 

tornou-se mais um indivíduo fixo, único, constante e consequentemente perigoso 

para a vida, para si mesmo: “O espírito livre tem de cuidar para que sua probidade 

não se converta a ele em “santa estupidez.” (TONGEREN, 2012, p. 159) 

Neste sentido está preso à moral, na medida em que condena a si mesmo e 

aos outros, na linguagem de Nietzsche “uma idiossincrasia” que costuma fazer parte 

da vida dos filósofos. Considerando apenas uma forma correta de dever existir o 

homem desperdiça a fascinante riqueza de estilos, sendo que: “ingenuidade é dizer 

‘assim e assim deveria ser o homem!’.” (CI, Moral como antinatureza 6) O filósofo e 

a filosofia iriam à contramão do que está posto, abrindo os olhos para aquilo que é 

negado pelos padres e protetores da moral. “Os empreendimentos filosóficos de 

fundamentação da moral são, em verdade, tentativas de cortar o passo a essa 

possibilidade, a esse deveria” (GIACÓA JÚNIOR, 2005, p. 48) Há uma clara 

intensão, um esforço na constituição de uma moral acima de toda moral, aquela que 

existiria por si só. 

Por fim, Nietzsche quer resgatar a existência como sentido da vida, não sua 

falta, baseada num ataque direto à moral e dos valores, principalmente cristãos — 
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iniciados com o culto à razão de Sócrates -, que separam o mundo entre o fenômeno 

e a coisa em si. Para ele a existência plena se efetiva na realidade, que pode ser 

vivida com plenitude, fundamentada sobre uma nova base de valores, constituída 

com a formação de uma cultura voltada para o indivíduo, substituindo o “tu deves” 

pelo “eu quero.”  

Além-do-homem — Übermensch — é aquele que é capaz de autoformar-se, 

de ser conduzido por sua vontade de poder, não um poder sobre os outros, mas 

estar acima dos outros para olhar além do homem, em vista a uma existência 

autorrealizada, explorando ao máximo o seu potencial. Este individualismo do sujeito 

pode lhe causar alguns transtornos, mas Nietzsche acredita que o conflito faz parte 

da natureza e é essencial para a formação do homem que se diferencia dos demais, 

daquele que não faz parte da massa. “O ‘indivíduo’ tal como o povo e a filosofia até 

hoje o entenderam, é um erro, afinal: não é nada por si, não é um átomo, um ‘elo da 

corrente’, nada simplesmente herdado de antigamente — ele é toda a linha ‘ser 

humano’ até ele mesmo...” (CI, Incursões de um extemporâneo 33) 

O impulso e a vontade de produzir determinantes visando uma melhor 

qualidade no desenvolvimento da cultura necessariamente não implicam na 

efetivação deste. Mesmo que, outorgue a diversos segmentos sociais o papel das 

discussões, análises e compilações de resultados, acreditar-se portador de algo 

novo torna-se uma pretensão demasiada ingênua. Neste sentido, a PCSC trava um 

duelo narcísico consigo mesma e encobre-se da aparência dos bordões 

pedagógicos do senso comum, enaltecendo os ideais de formação humana para a 

consciência coletiva, apresentando-se como única possibilidade para a emancipação 

do homem. 

Por outro lado, há que se considerar, de acordo com Nietzsche, em sua 

definição de filisteus da cultura: “[...] caracteriza (...) o oposto (...) do legítimo homem 

da cultura. Mas, o filisteu da cultura (...) diferencia-se da ideia geral do gênero 

'filisteu' mediante uma única superstição: ele imagina a si mesmo como sendo (...) 

homem da cultura” (Co. Ext. I  2, KSA 1: 165).” É neste intuito que centramos nossa 

discussão nas bases conceituais de Nietzsche como contraponto ao modelo 
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pedagógico apresentado pela PCSC, não com objetivo de refutá-la, mas de produzir 

elementos que possibilitem compreender os referenciais teóricos que constituíram tal 

projeto. 

Concernente se torna lícito apresentar possibilidades de efetivação ou não do 

projeto desenvolvido para o Estado, as nuances e as práticas pedagógicas 

estabelecidas a partir da elaboração da PCSC. Trataremos nos próximos capítulos 

do processo de construção dos referenciais e como os professores de filosofia se 

posicionam diante das correntes de pensamento apresentadas pela Proposta.
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2. A FILOSOFIA NA PROPOSTA CURRICULAR DE SANTA CATARINA 

COMO DESAFIO DE RE-CONSTRUIR-SE 

 

A suspeita de que haja sempre o risco de se governar 

demais leva à seguinte questão: por que, então, seria 

preciso governar. 

Michel Foucault 

 

A análise do ensino da filosofia e seus desencadeamentos enquanto proposta 

de efetivação nas escolas do ensino médio de Santa Catarina, sua viabilidade, 

tendências teóricas e concepções são os componentes deste capítulo. O problema 

que se apresenta como um distanciamento entre a elaboração do documento e sua 

real efetivação nas ações pedagógicas, são o mote das discussões que vislumbram 

explicitar a trajetória da construção desta proposta e seu aporte teórico. 

Compreender os ideais e as concepções da PCSC, no que tange o ensino de 

filosofia nos parece salutar quando almejamos analisar um processo que se 

apresenta em construção, mas que na verdade faz a opção pela dialética marxista. 

Tal caráter se evidencia quando da opção pelos teóricos que fundamentam as 

discussões, o texto final e a opção metodológica da PCSC quando define: 

Ilustrativo desse concepção é a afirmação que ‘os homens fazem sua 
própria história, mas não a fazem como querem: não a fazem sob 
circunstâncias de escolha e sim sob aquelas com as quais se 
defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A 
tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o 
cérebro dos vivos. (MARX, 1978, In: SANTA CATARINA 1998) 

 

Essa opção literal pela temática marxista vai se fazer presente em todos os 

fundamentos do texto, seja de maneira direta pelo próprio Marx ou por teóricos de 

tendência marxista. 

Destarte, pretendemos discutir neste capítulo as teorias e contextos que 

nortearam a construção da proposta que rege o ensino em Santa Catarina, com 

 



59 

 

 

ênfase no ensino da filosofia no ensino médio presentes na construção editada no 

ano de 1998. A opção por esta edição se justifica pelo fato de a mesma 

compreender a síntese dos esforços anteriormente realizados para a efetivação do 

ensino de filosofia no ensino médio do Estado de Santa Catarina e explicitarem 

especificamente o ensino deste componente curricular. Estes aspectos constitutivos 

permearão o desenvolvimento educacional do Estado na última década e serão os 

determinantes na real efetivação, ou não, dos objetivos a que se propõem. 

Com esse olhar, quando nos propomos à tarefa de compreensão e análise 

dos aspectos relevantes ao ensino de filosofia em nossa região — Curitibanos — a 

primeira ferramenta que nos veio à cabeça foi a investigação dos saberes que 

retroalimentam o grande sistema de ensino público do Estado. A PCSC, articulando 

saberes, — nos ocupamos especificamente do que tange a proposta para a filosofia 

— ocupa a posição de conduzir os elementos que vão nutrir e frutificar a prática 

pedagógica e, consequentemente direcionar e estruturar a educação, colocando-se 

como a única possibilidade de conduzir o homem à emancipação. Porém, ao optar 

pelo pensamento único, em detrimento da multiplicidade teórica, mesmo que o texto 

evoque a todo momento este conceito e a não existência da universalidade diante 

destes, acaba por decretar no que tange à filosofia: “[...] um elemento aponta para 

uma certa unidade: a tarefa de buscar os fundamentos, de estabelecer um quadro 

de mundo, enquanto totalidade5.”  (SANTA CATARINA, 1998, p.40) Configura-se 

então, em um manual que conduz a determinados objetivos e, ao contrário do que 

propõe, produz um modelo uniforme e rígido de cidadão, contrastando com um 

princípio filosófico essencial:  

                                                 

5 Conceitua-se totalidade de acordo com o DICIONÁRIO DO PENSAMENTO MARXISTA, 
editado por Tom Bottomore, publicado no Brasil em 1988 pela Jorge Zahar editora: A 
totalidade social na teoria marxista é um complexo geral estruturado e historicamente 
determinado. Existe nas e através das mediações e transições múltiplas pelas quais suas 
partes específicas ou complexas — isto é, as ‘totalidades parciais’ — estão relacionadas 
entre si, numa série de interrelações e determinações recíprocas que variam 
constantemente e se modificam. [...] A categoria de totalidade, a dominação geral e 
dominante do todo sobre as partes é a essência do método que Marx assumiu a partir de 
Hegel e, de maneira original, transformou-o na base de uma ciência totalmente nova. 
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Não há nenhuma interpretação que possa ter uma visão geral das 
várias perspectivas. A multiplicidade de perspectivas consiste 
meramente em muitas perspectivas. O filósofo, por isso, descreverá 
a efetividade a partir de várias perspectivas. (TONGEREN, 2012, p. 
266) 

 

Uniformidade e rigidez são elementos antagônicos que podem estar 

presentes na construção de saberes novos, no entanto, quando almejam a 

emancipação humana com uma estrutura que não permite o confronto e a livre 

escolha, determina uma nova dogmática que apenas substituiu a anterior. Esta 

análise pode levar ao simplismo teórico e por vezes fazer um recorte equivocado de 

uma teoria ou tirá-la de seu contexto para esta poder fazer sentido. Por outro lado, a 

presença de indicações de uma abertura a discussões futuras, como por exemplo: 

“O processo de reflexão continua e dele vão resultando novas sínteses” (Santa 

Catarina, 1998, p. 39) não se efetivaram na prática pedagógica e o texto 

permaneceu apenas enquanto aporte teórico.  

Partindo destas premissas, conhecer e compreender estes aspectos 

possibilitará fazer paralelos entre a busca do Estado pela organização, padronização 

e articulação de seus processos educacionais e a prática que envolve um grupo de 

sujeitos responsáveis por efetivar este modelo na realidade. Nos referimos aos 

professores de filosofia, objeto de nosso estudo, que serão os articuladores, ou não, 

destes ideais construídos e avalizados pelo Estado formador. Ao clarificarmos os 

objetivos do mantenedor da educação estadual — explicitados na PCSC — teremos 

um parâmetro construído e historicamente experimentado para assentar nossas 

discussões. 

Com o advento da redemocratização, na década de 1980, abriu-se um leque 

de possibilidades àqueles que anteriormente eram considerados suburbanos, 

arruaceiros ou desordeiros. Em todas as instâncias se clamava por liberdade, algo 

relegado pelo regime militar de até então. É neste contexto que ressurge a PCSC. A 

Proposta em si, já seria um marco na organização do ensino, visto que se propunha 

a partir de um saber constituído historicamente, conduzir à emancipação do sujeito 

frente às amarras do mundo. Mas no movimento de construção desta, emerge uma 
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corrente de pensamento que se caracteriza por combater o inimigo sendo, este 

combate a condição que dá sentido à existência do homem daquele momento e o 

inimigo combatido já estar abatido e superado por novos padrões constituintes da 

sociedade.  

O desenvolvimento do patriotismo e a valorização de “preceitos morais 

rígidos” do regime militar, que perdurou até meados da década de 1980, tinha como 

base uma proposta curricular centrada nas chamadas “disciplinas importantes” ou 

“fortes” na composição de suas grades. Disciplinas como Educações Morais e 

Cívicas instruíam desde a letra e a música dos hinos do País suas derivações 

políticas até a maneira de como se dirigir a determinadas autoridades, confirmando o 

papel disciplinador na concepção de educação na época. 

No mesmo sentido a disciplina de 6OSPB ou PPT se preocupava em dar 

noções, desde o ensino fundamental principalmente entre 7ª e 8ª série, de 

atividades ligadas ao exercício e a valorização do trabalho. Era comum nos 

conteúdos desta disciplina a realização de atividades práticas ligadas ao que o 

mercado de trabalho local exigia da mão de obra e, além disso, as formas de 

produzir com qualidade e eficiência como condição de manter-se no mercado de 

trabalho e possuir dignidade. 

A dimensão e o impacto de uma proposta de ensino só pode ser medidos a 

longo prazo. Aliás, em educação, mais do que em qualquer outra área do 

conhecimento, o tempo é o determinante de grandes sucessos e fracassos. Pensar 

a reestruturação de uma proposta que permeie os anseios da comunidade 

educativa, então, sugere uma gama maior de empenho e dedicação, num conjunto 

de lealdade aos ideais e de zelo pelo conhecimento que se lhe apresenta. Ainda 

mais, quando o componente em questão esteve às margens do currículo escolar, 

nas encostas de uma educação que caminhava de acordo com as normas rígidas do 

tecnicismo e relegava a um grupo considerado desocupado e baderneiro a 

                                                 

6 Dependendo da época e da região a sigla e nomenclatura da disciplina tinha variação 
diferente. OSPB significa Organização social e política do Brasil e PPT preparação para o 
trabalho. 
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discussão de temas que não dispusesse à mesa a produção de bens de consumo 

para o crescimento da indústria e da nação. Estamos nos referindo aos profissionais 

que se empenhavam em lutar contra um regime que — no Brasil — oprimia e ao 

mesmo tempo considerava a importância de um saber constituído que nasce do 

sentimento de pertença a um todo, à nação.  

De outro lado, o desenvolvimento de teorias ligadas ao processo de 

aprendizagem com ênfase no aluno e a forma como este aprende já se fazia 

presente nos meios de ensino. A força destas teorias, que perambulavam nos meios 

acadêmicos, se expressa agora na formulação de novos modelos de educação que 

visam a emancipação do sujeito frente ao mundo que o oprime buscando a quebra 

dos paradigmas instituídos. A oposição a estes métodos não encontra um eco 

salutar, pois definido o inimigo é preciso dar de mãos às armas no embate que se 

apresenta. Salienta Nietzsche (2006) que “Quase todo partido vê que está no 

interesse de sua autoconservação que o partido oposto não esgote a força; o 

mesmo vale para a grande política” (CI, Moral como antinatureza 3). É preciso 

alguma coisa opositora para ser combatida, pois do contrário, a existência e a 

batalha perdem o sentido. Porém, organizar uma proposta para o ensino da filosofia 

se constitui, neste contexto, um elemento desafiador destes paradigmas e a 

disposição em romper com estigmas e saberes cristalizados na sociedade 

militarizada sem, contudo, reproduzir de outra forma aqueles modelos até então 

vigentes. 

O prefácio da PCSC (1998), assinado pelo então secretário da educação 

João Batista Matos, já chamava atenção para seu ideário que avaliava como 

autêntico e desafiador: “[..] pois é da nossa convicção que todos podem aprender e 

que a escola é um recurso social fundamental para que isto aconteça.” (SANTA 

CATARINA, 1998, p. 7) Percebe-se o empenho dos grupos multidisciplinares na 

condução dos trabalhos para que os componentes não se contradigam 

teoricamente, visto que os elaboradores dizem que a base de toda proposta está em 

Gramsci, daí temos como sujeito-histórico, sóciointeração entre outros permearem 

todo corpo da proposta.  
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Esta concepção, na sua origem, tem como preocupação a 
compreensão de como as interações sociais agem na formação das 
funções psicológicas superiores. Estas não são consideradas uma 
determinação biológica. São resultado de um processo histórico e 
social. As interações sociais vividas por cada criança são, de certa 
forma, determinantes no desenvolvimento dessas funções. (SANTA 
CATARINA, 1998, p.14) 

 

De acordo com a Proposta, o sujeito é historicamente construído, portanto, as 

interações sociais da criança determinam seu desenvolvimento. A ação educativa, 

porém extrapola a sala de aula e amplia o leque de possibilidades visto que não se 

pode desprezar todos aqueles que fazem parte deste processo de conhecimento, 

sua histórias e formações pessoais, suas crenças e convicções que farão parte da 

sua prática pedagógica. Professor e aluno são agentes responsáveis pelo processo 

pedagógico que está além do modelo instituído, mas não apenas estes. É preciso 

questionar, interpelar os dogmas construídos a partir da moral social, neste sentido 

podemos indagar: há espaços para novas construções sobre velhas bases? O meio 

é fator determinante? Os espaços econômicos condicionam determinados saberes? 

A formação sugere crenças e valores deste ou daquele modelo? A organização e 

ação político-cultural de uma região interferem no que deve ou não ser apresentado 

como componente do ensino ou da própria cultura?  

Ao respondermos sim a apenas um destes questionamentos, esvaziamos as 

possibilidades de elaboração de um projeto de trabalho que se apresente coerente: 

em primeiro lugar com questões espaço/temporais, visto que esta Proposta e suas 

reflexões se encontravam em contextos muito diferentes dos que possuímos 

atualmente. Pois eliminada a ditadura militar, o foco de atenção não é mais o embate 

pela liberdade civil, mas o engajamento na constituição de novos espaços de 

expressão política que apontem para as possibilidades de existência do homem. Por 

outro lado, inclusive o Estado, possui regiões muito distintas geográfica, econômica, 

política e culturalmente impedindo muitas vezes que a formação de um saber crítico, 

de acordo com a realidade em que se encontra inserida, torne-se viável pela 

contestação e combate apenas à distribuição dos bens materiais e/ou culturais. “[...] 

as escolas devem preparar esse espírito de comum criação e partilha dos bens 
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culturais. Aqui impera, pensa Nietzsche, o dogma da economia política.” (WEBER, 

2011, p. 132) O distanciamento da escola tanto da esfera cultural quanto científica, 

insere seus resultados em uma pretensa necessidade do Estado em manter uma 

aparente preocupação com a formação técnica e cultural do aluno.  

Na concepção Nietzscheana quando se busca a partilha dos bens culturais 

estes são transformados em mercadorias a serem consumidas. Antes de distribuir os 

bens culturais, a escola passa a legitimar determinadas expressões da cultura que 

considera importante e relega ao esquecimento, ou à análise negativa àquelas 

expressões que desconsidera naquele momento. 

Porém, de acordo com a PCSC as interações sociais têm papel relevante e 

significativo na ação pedagógica visto que, a práxis tende ser regulada pela ação 

dos sujeitos envolvidos. No entanto, a regulação da ação é determinada por 

mecanismos avaliativos que desprezam ou o saber científico — como no caso de 

estabelecimento de obtenção de índices de aprovação para obtenção de 

financiamentos — ou as questões sociais — quando a condição de cada indivíduo é 

generalizada como se todos tivessem acesso e condições às mesmas 

possibilidades. Lembrando que no Estado de Santa Catarina, ainda temos escolas 

de ensino médio — e de outros níveis da educação também — isoladas dos grandes 

centros e que recebem pouca atenção por parte das autoridades e da população 

contratando com escolas centralizadas que recebem grande parte dos recursos, 

tanto humanos quanto materiais, para a organização de suas atividades 

pedagógicas. Que condições de igualdade almeja-se então nesta busca? A busca 

pelo conhecimento, pelo saber crítico, é o interesse da PCSC. 

A relação sujeito/objeto se dá na busca pelo conhecimento, enquanto o 

sujeito é aquele que aprende e o objeto algo a ser apreendido, não relegando o 

aluno à condição de objeto, mas, como ser ativo e determinante na produção do 

conhecimento. Observamos que professor e aluno como parte desta relação são 

significativos nesta construção, mas não podemos menosprezar a participação de 

todos aqueles que interferem neste processo: desde os grandes financiadores de 

reformas educacionais que interferem na Nação como um todo, até o ente 
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mantenedor local e seus objetivos com a escolha por um ou outro sistema 

educacional. Ao optarmos por um sistema educacional, no entanto, se este o for 

dogmático, a própria prática de uma consciência ou reflexão crítica acaba por terra, 

visto que elimina qualquer possibilidade de contestação de si própria.  

A educação voltada para a análise da história de forma crítica, defende a 

PCSC, dinamiza a realidade de cada sujeito envolvido na ensinagem, corroborando 

para uma maior consciência do papel de cada um no desenvolvimento cultural. É a 

partir do domínio do saber cultural que o sujeito vai produzir-se socialmente e criar 

sua identidade. Mas, de acordo com Nietzsche “[...] a cultura também pode ser outra 

coisa do que decoração da vida, o que no fundo significa ainda sempre dissimulação 

e disfarce; pois todo adorno oculta o adornado.” (Co. Ext. II, HL 10) Imerso na cultura 

o indivíduo pode não reconhecer-se nesta e sentir-se insignificante frente a sua 

grandiosidade.  

É nesta perspectiva que a PCSC pode ser analisada, quando se propõe fazer 

a crítica do modelo atual — criticar a si mesmo — mas mantém apenas o caráter de 

contra ideologia acreditando poder ensinar como viver de maneira consciente, 

desprezando que “viver, em todas as suas formas, é sempre e constantemente 

avaliar, julgar e hierarquizar de acordo com algum parâmetro ou valor.” (BOEIRA, N, 

2004, p. 25) Em seu aspecto natural o homem parte destes conceitos de escolhas e 

valorações, que podem ser pessoais ou não, de acordo com as possibilidades que 

se apresentam. Acreditar que podemos ter as ferramentas que nos conduzem a 

construção de um sujeito histórico é criar novos dogmas nas relações pedagógicas e 

excluir do processo o que é fundamental: o combate primeiro de si mesmo, sendo 

esta uma constante.  

O homem monumental não combate a si mesmo, combate a outros 

considerados inimigos. Além do mais, sua concepção de história, felicidade, 

existência, (...) deve sobrepor-se àquela considerada ideológica, neste processo 

dialético, onde apenas uma forma de argumento é válida, ou seja, deve-se seguir o 

caminho do sujeito crítico e histórico com consciência social, relegando as demais 

formas de saber à condição de ideologia dominante. O texto da PCSC, em sua 
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introdução afirma o desenvolvimento de teorias que visam superar a ordem vigente 

impondo outro modelo, pois sua visão defende a “[...] compreensão da ligação da 

educação com a política e da consequente importância da educação das camadas 

populares como um dos caminhos para a criação de uma nova hegemonia, ligada 

aos seus interesses.” (SANTA CATARINA, 1998, p. 10) 

A construção do homem histórico traz consigo esta necessidade de observar 

as relações sociais vividas por todos aqueles que compõem uma realidade educativa 

e o grande mérito de combater a si mesmo em todos os momentos. Esse movimento 

não permite que o indivíduo se veja como pronto, mas em construção permanente, 

aumentando a possibilidade de confrontar e não conformar-se consigo mesmo ou 

com seu tempo.  

Entretanto, como a PCSC apresenta-se como não acabada ou em 

construção, esta mascara o pensamento único que permeia todos os seus 

construtos teóricos. A máscara é, neste caso, entendida como aquele jogo de cena 

em que o artista tenta ludibriar o espectador escondendo sua verdadeira face. A 

máscara para o desenvolvimento de algum saber ou para a contestação de uma 

moral instituída é fundamental. No entanto, é preciso que aquele que usa a máscara 

a reconheça e entenda o porquê naquele momento ela é necessária, mas 

convencido o espectador é preciso que este reconheça também a máscara para que 

o artista apareça. É neste sentido, que o Estado, permanece com sua máscara e 

ainda apresenta um espetáculo onde todos devem fazer de conta que a máscara 

ainda se renova e que o artista e a plateia são os sujeitos do espetáculo. 

Este engano nos conduz à produção de ações pedagógicas repletas de 

fantasias e interesses que distanciam o fazer pedagógico da realidade, tanto do 

aluno quanto do professor, direcionando a educação para um vazio de sentido, visto 

que esta não corresponde mais àquilo que de fato é o mundo do indivíduo. 

Professor, aluno, gestores, família, comunidade em geral, influenciam de maneira 

determinante nas concepções de educação ou do que se espera desta como 

formalidade estruturada nas bases da Escola. Conhecer e compreender a realidade 

possibilita uma análise mais crítica e participativa, com sentido de pertença às 
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mudanças históricas e responsabiliza o sujeito pela sua realidade, desarticulando o 

abismo entre o conhecer e o porquê conhecer.   

O que conhecer e como conhecer a história? Enquanto compreendermos que 

a história se faz com grandes fatos e homens virtuosos do passado que devem ser 

seguidos no presente, criamos uma ponte imaginária no tempo que não suporta a 

aplicação daquilo que foi no que atualmente é. A realidade, a verdade histórica 

entendida como aplicável em qualquer tempo tem como objetivo manter o indivíduo 

preso a padrões de comportamentos morais que dificultam uma compreensão clara 

do mundo e de si mesmo. 

O conceito sóciointeração busca ser uma síntese desta vontade na PCSC, 

quando se apresenta como a opção desta superando o empirismo e o inatismo. “Ser 

mais ou menos capaz de acompanhar as atividades escolares deixa de ser visto 

como uma determinação da natureza, e passa a ser visto com o uma determinação 

social.” (SANTA CATARINA, 1998, p. 14) 

Por si só, enquanto proposta não dá conta de responder e aplicar todas as 

estratégias, metodologias, avaliações, conhecimentos prévios e de realidade que 

estão imbricadas nela própria. Ela condiciona o conhecimento à capacidade de 

relações sociais e determinantes culturais que o indivíduo possui, descartando como 

possibilidades de conhecer do indivíduo que não se adapta aos padrões locais ou 

temporais, aquele que não se reconhece como membro.  

Em outras palavras, tal modelo busca a uniformização, a padronização de 

conhecimentos e comportamentos dos indivíduos, permanecendo distante da 

realidade da escola. Intitulando-se marxista, com foco na teoria histórico crítica, 

permaneceu alheia à realidade escolar e jamais deixou a condição de pressuposto 

teórico. Sendo assim, os condicionantes expostos travam os elementos essenciais 

das possibilidades de aplicabilidade da mesma, discutindo apenas aspectos político-

sociais, distanciando-se da natureza humana. A natureza humana só se torna 

possível, de acordo com a proposta, se esta for construída socialmente. Neste 

aspecto o indivíduo só é alguém se perceber-se crítico diante da realidade que se 

apresenta. Em contrapartida, 
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O juízo nietzschiano sobre o conhecimento e a lógica podem assim 
ser resumidos: o conhecimento resulta de um erro, a constância se 
deve à igualação do não igual, a lógica é o resultado de necessidade 
externa de sobrevivência, a lógica e o conhecimento prevalecem pois 
respondem à função de preservação da espécie. Nada de excelso há 
nessa atividade. (WEBER, J. F, 2011, p.192) 

 

Portanto, conduzir o homem a um processo de consciência social, pode 

representar uma nova subordinação moral do indivíduo, mesmo porque se utilizando 

da lógica acredita-se ter chegado ao conhecimento, esquecendo-se que o 

argumento lógico nada mais é do que a supervalorização do oportunista, um 

equívoco que descaracteriza a multiplicidade presente no indivíduo.  

A multiplicidade é reverenciada na PCSC, mas seu conceito é compreendido 

de maneira equivocada para os teóricos da mesma, pois esta é evocada apenas 

como maneira de compreensão na busca por alternativas pedagógicas para a 

adequação daquele que não consegue se localizar socialmente.  

Cabe àquele que é responsável por articular estes saberes ter real 

consciência da sua função frente à dimensão que se apresenta. O professor, neste 

caso o professor de filosofia, precisa compreender os imperativos presentes na 

proposta e buscar articular o “saber erudito” ou curricular a uma visão mais clara do 

indivíduo frente ao seu tempo e à cultura que lhe é apresentada.  

De acordo com a PCSC a interação do sujeito com o meio em que se insere 

canaliza as ações e esforços a um objetivo comum, destacando as diferenças, mas 

com elementos que garantem a interlocução com o cotidiano. A partir de então, o 

caminho se torna natural, conhecido e confiável, à luz de um horizonte comum, 

conhecido por todos que podem assumir seu grau de cumplicidade na busca pela 

percepção de seu eu social. A segurança e a confiança estipuladas encaminham 

este “sujeito” à acomodação acreditando poder construir uma realidade onde não 

existam inseguranças, intempéries ou qualquer outra forma de existência que não 

seja aquela estipulada pelo caminho comum que se desenhou no início de sua 

formação.  
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Partindo deste preceito Nietzsche acredita que: “Para o nosso olho é mais 

cômodo, numa dada ocasião, reproduzir uma imagem com frequência já produzida, 

do que fixar o que há de novo e diferente numa impressão: isto exige mais força, 

mais ‘moralidade’.” (ABM 192) No entanto, a PCSC almeja um determinado fim, 

mesmo que não acabado, que deve seguir as receitas metodológicas por ela 

estipulada, sendo assim, de acordo com a mesma,  

Na medida em que nosso educando vai dominando este instrumental 
vai se constituindo, se enriquecendo e se ampliando a possibilidade 
da releitura e da transformação da realidade, ou seja, o exercício da 
consciência filosófica vai se consubstanciando, como foi dito antes, 
numa concepção de mundo articulada e coerente. (SANTA 
CATARINA, 1998, p. 41) 

 

Nesta perspectiva se encaminha para a confirmação dos padrões morais que 

o constituíram e não reconhece “[...] a máscara da moral homogeneizada, na qual se 

refugia o homem que nega a multiplicidade em si, bem como espera ‘que tenha fim 

algum dia a guerra que ele é’.” (TONGEREN, 2012, p. 266) Ao reduzir esta 

multiplicidade o homem, que não reconhece a falsificação desta máscara moral, 

acredita poder alcançar a máxima felicidade e concluir seu processo de busca para 

então descansar da longa trajetória. 

Com um discurso histórico-cultural, a proposta tem como uma das principais 

ambições diminuir o distanciamento entre os saberes e resgatar a consciência de 

que todos podem aprender e compreender a partir de suas interações e relações 

sociais na apropriação do conhecimento, para a formação da consciência ética e 

social da própria comunidade educativa e da identidade da escola. 

A socialização é sempre socialização da riqueza. À escola não é 
possível promover a socialização da riqueza material. A socialização 
da riqueza material — apanágio da escola — no entanto, é um dos 
caminhos para a socialização da riqueza material. [...] a apropriação 
da riqueza intelectual abre caminhos para a ação política das 
camadas populares, capacitando-as para criarem alternativas sociais 
de maior distribuição da riqueza material. (SANTA CATARINA, 1998, 
p.13) 
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O que se oculta nestas formações teóricas é a impossibilidade de construir 

um padrão de comportamento ou de formação se considerarmos a multiplicidade 

como tal. Se a socialização da riqueza material passa pela socialização da riqueza 

intelectual, estamos apontando caminhos para que aqueles que supomos não 

possuírem um conhecimento — o que de fato contradiz a teoria sociointeracionista 

— possam imitar os modelos de sucesso material que tanto é combatido. Em outra 

palavras, faz-se o combate daquilo que se almeja ser, ou o inimigo — a má 

distribuição da riqueza material — é a única motivação ou vontade que impulsiona o 

indivíduo ao saber. 

Não restem dúvidas com relação à opção pedagógica, vislumbrando a 

formação do sujeito com consciência histórica, da PCSC quando explicita as 

características do inatismo (gestaltismo) e do empirismo (behaviorismo) como 

modelos instituídos historicamente e que determinam a realidade e esta se posiciona 

de maneira contrária aos dois: “[...] a Proposta Curricular de Santa Catarina faz a 

opção pela concepção histórico-cultural de aprendizagem, também chamada sócio-

histórica ou sociointeracionista.” (Santa Catarina, 1998, p.13) A ingenuidade desta 

determinação teórica em não perceber elementos das correntes que combate em si 

mesma, dificulta a evolução ou a aplicação de uma proposta que se apresente como 

efetiva e atenda à realidade do que se propõe tratar. 

A contradição se instala também no âmago da teorização da própria 

Proposta, quando condiciona a determinantes sociais, à socialização do saber 

acumulado, a democracia e desenvolvimento da crítica à ideologia dominante, 

renega um dos principais preceitos marxistas que se diz adepta. De acordo com 

Marx, não é o fato de ser comum, ou social que algo pode ser considerado um bem 

ou produto coletivo: 

O capital é, portanto, não um poder pessoal, mas um poder social. 
Quando, porém, o capital é convertido em propriedade comum, em 
propriedade de todos os membros da sociedade, a propriedade 
pessoal não é, de tal modo, transformada em propriedade social. É 
só o caráter social da propriedade que mudou. (MARX, K e ENGELS 
F, 1998, p. 34) 
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Em suma, ao aproximarmos os chamados saberes culturais de todos e 

principalmente das minorias, de acordo com A PCSC, não estaremos produzindo um 

saber crítico ou distribuindo com “justiça” estes saberes. Apenas estamos 

deslocando a discussão para outra esfera, que não pode dar garantias de que se 

efetivará. Ou seja, a aplicação de preceitos políticos-econômicos como ferramenta 

metodológica para a construção da educação do homem não se sustenta, pois ao 

entender a educação como mercadoria, mesmo que socializada, não deixa de ser 

mercadoria. Ao pensar o saber social e a socialização do mesmo, este, o saber, 

ainda será uma forma de poder daquele que o possui. 

Acreditar que a PCSC é a solução para todos os problemas decorrentes da 

formação cultural de um povo é o mesmo que utilizarmos velhos modelos de 

catecismos como garantia de salvação eterna, ou seja, novamente estamos 

reproduzindo algo combatido com tanta veemência: o culto ao pensamento 

dogmático, único. A preocupação com a construção do sujeito histórico, consciente 

de sua ação social, das relações que estabelece é crítico, não se garante com uma 

teoria bem escrita, ideologicamente não contraditória ou que não se reconheça 

como ideologia na prática. De acordo com Nietzsche, 

Sim, pensa-se, escreve-se, imprime-se, fala-se, ensina-se 
filosoficamente — até aí tudo é mais ou menos permitido; somente 
no agir, na assim chamada vida, é diferente: aí apenas uma única 
coisa é permitida e todo o resto é simplesmente impossível: assim o 
quer a cultura histórica. Será que ainda são homens — perguntamo-
nos então — ou talvez somente máquinas de pensar, de escrever e 
de falar? (Co. Ext. II, HL 5) 

 

É nesta perspectiva que a PCSC novamente se torna contraditória: “[...] em 

nosso Estado, já antes disto se reconheceu a importância e o lugar da filosofia na 

formação da consciência crítica de nossos educandos, na superação da alienação, 

e, já vinha compondo o currículo do ensino médio.” (SANTA CATARINA, 1998, p.40) 

Não reconhecer-se como instrumento de constituição do Estado (uma proposta de 

gaveta) e as dificuldades de aplicação enquanto ferramenta prática na realidade do 

aluno distanciou a PCSC de seus referenciais teóricos e ainda mais dos professores 

que dariam vida a este projeto. 
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2.1 TEORIZAÇÃO E TENTATIVAS DE EFETIVAÇÃO DA PROPOSTA DE 

FILOSOFIA 

 

Uma das raízes das discussões da PCSC de Santa Catariana está centrada 

no estabelecimento de um currículo que possibilite a unidade na rede de ensino. 

Sendo curricular, a Proposta também faz opções por componentes curriculares que 

considera parte do “corpo de disciplinas curriculares” para o ensino médio e aquelas 

que fazem parte da formação do professor. 

No sumário do caderno da PCSC que apresenta as “Disciplinas Curriculares” 

estão presentes os eixos norteadores da Proposta; educação infantil; alfabetização; 

literatura; língua portuguesa; matemática; ciências; a ciência e a tecnologia no 

ensino médio; física; biologia; química; o ensino de ciência e o livro didático; história; 

geografia; arte; educação física; educação religiosa escolar. Todas são 

apresentadas exatamente nesta ordem após a introdução. 

No outro caderno, cujo subtítulo apresenta a “Formação Docente para 

Educação Infantil e Séries Iniciais” o roteiro permanece o mesmo até os eixos 

norteadores. A partir de então, as disciplinas que compõem a formação docente são: 

Psicologia; história da educação; filosofia e filosofia da educação; proposta 

programática do ensino de sociologia e sociologia da educação; didática e didática 

escolar; estrutura e funcionamento da educação infantil e do ensino fundamental; 

fundamentos teóricos metodológicos do ensino de alfabetização; fundamentos 

teórico-metodológicos do ensino da língua portuguesa, matemática, ciências, 

geografia, história e educação física; fundamentos teórico filosófico e metodológico 

para o ensino da arte.  

Observamos neste caso que a filosofia não faz parte do currículo das 

chamadas “disciplinas curriculares”, apenas definida como parte da formação dos 

docentes. Esta prática externaria a concepção de currículo desta Proposta. A 

filosofia faria parte da formação docente e não do currículo comum das disciplinas 

do Estado. Por outro lado, já compunha os currículos desde antes da definição da 

proposta, sendo que em 1998, na realização do concurso público para a carreira do 
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magistério, o componente curricular abriu vagas para professores de filosofia em 

todas as regiões do Estado. 

Desta forma, mesmo não estando presente nas “disciplinas obrigatórias” a 

filosofia enquanto componente curricular específico, ocupou a matriz curricular do 

estado de Santa Catarina desde os primeiros passos da constituição da PCSC. 

Algumas escolas da rede estadual também fizeram experiências com a filosofia no 

ensino fundamental, filosofia para crianças durante os primeiros anos da década de 

1990. A partir de um grupo formado na Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) liderados pelo professor doutor Silvio Wonsovicz e com base nos estudos de 

Matthew Lipman, várias escolas da rede iniciaram um trabalho específico com a 

filosofia. No entanto, essas iniciativas se apresentavam de forma independente das 

ações da sede mantenedora7. 

O que caracteriza o currículo nas escolas da rede estadual? À indicação 

anterior poderíamos classificar como “parte diversificada” que permite que a unidade 

escolar faça opção por uma parcela dos componentes curriculares e conteúdos a 

serem trabalhados com seus alunos. Não pretendemos aqui formular um 

aprofundamento a respeito do tema — currículo — apenas apontar diretrizes para as 

discussões acerca do papel da filosofia como componente curricular. 

Constituindo o núcleo do processo pedagógico, o currículo, viabiliza o 

processo de ensinança. Sua importância nuclear perpassa todos os níveis do 

ensino, desde as formas de avaliação, o que trabalhar, como ensinar, ou seja, ele 

representa a cultura da própria escola e sua constante transformação — ou estática. 

Neste sentido, ele representa as aspirações, os ideais e a realidade de uma 

comunidade educativa, bem como seus conjuntos de princípios e ações que se 

projetam na sociedade. Seu interesse deveria ser não apenas a propagação da 

cultura, mas sua transformação. 

                                                 

7 Informações sobre estas questões não aparecem em registros do Estado. Foram obtidas 
através de conversas com professores que faziam parte da rede e da observação destas 
atividades a partir da experiência profissional a partir de 1999. 
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É com base em seu currículo que a escola vai determinar que tipo de 

educação pretende para seus alunos, pois ela pode formar tanto para a submissão 

quanto para a autonomia. Neste aspecto, o currículo é a efetivação da prática 

pedagógica presente na escola, sendo ele o propagador da cultura organizacional 

da escola, pois se refere a atitudes, comportamentos, respostas diante da vida e 

daqueles que se convive. Portanto, as matérias escolares e a formação de um 

currículo institucional ou comum, deveria levar em consideração as concepções dos 

agentes diretos do processo educacional, a saber, professores, alunos, equipe 

pedagógica, equipe gestora, pais, enfim toda comunidade educativa que compõem 

determinada unidade escolar. 

Considerando o currículo escolar o eixo central de toda educação, faz-se 

necessário concebê-lo mais do que um amontoado de enunciados, conteúdos, 

regras, metodologias atingindo assim sua efetivação enquanto agente na prática 

pedagógica. O que se espera é que este seja um meio pelo qual a escola se 

organize e estabeleça princípios e orientações para sua prática, ou seja, deve 

nortear ou direcionar o caminho, sem jamais tornar-se engessado e um fim em si 

mesmo.  

A introdução da temática que trata do ensino da filosofia e da filosofia da 

educação na PCSC é uma clara manifestação da articulação que existe entre os 

princípios gerais de tal proposta e os componentes curriculares específicos, não 

deixando possibilidades para a flexibilização ou o embate com outras teorias. Ao 

apresentar-se como inacabada em construção e ainda aberta à críticas, parece dar 

abertura para um diálogo com propostas antagônicas, mas restringe a análise a um 

conjunto de teóricos que seguem a mesma doutrina. Evidenciamos que este 

componente, filosofia, também se apresenta como dialético, tal qual a proposta 

como um todo, provisório e, o que chama muita atenção, o aparente compromisso 

do mantenedor — ESTADO — em superar os desafios futuros nos âmbitos gerais 

das relações que compõem o processo de ensinagem. “A participação dos 

professores de todas as regiões do Estado se deu por um amplo processo de 

conhecimento, análise e crítica de uma versão preliminar desta edição, impressa e 



75 

 

 

distribuída para todas as escolas estaduais de Santa Catarina.” (SANTA CATARINA, 

1998, p. 10) 

Este processo de construção da Proposta em sua sistematização perdurou 

até 1997 e contou com a participação de grupos multidisciplinares. No entanto, a 

chegada desta nas escolas da rede e sua inserção nos projetos políticos 

pedagógicos das mesmas não se efetivou. Além do mais, a maioria dos professores 

de filosofia que trabalham na rede — atualmente na região de Curitibanos — 

ingressaram após 1998, ou seja, não participaram das discussões e tão pouco 

discutiram com seus pares ou escolas a Proposta em si. Distanciada das 

concepções e do conhecimento por parte de um grupo dos professores, tal Proposta 

perde sua efetividade e não se realiza enquanto projeto que vislumbrava a 

desconstrução de valores instituídos. 

A adesão ao ideário, na linguagem dos teóricos, como se apresenta o projeto, 

evidencia a sua fragilidade na construção do que se pretende. Passada mais de uma 

década desde sua elaboração, o projeto de filosofia não recebeu nenhuma 

modificação ou mereceu contraposições determinantes para que não se 

perpetuasse enquanto um modelo estanque e moroso, distante das aspirações 

iniciais. A PCSC do componente filosofia, especificamente, apresenta ainda mais 

estas características não determinantes, pois acredita que a filosofia enquanto 

proposta não pode distanciar teoria e prática. 

No entanto, o distanciamento se evidencia no cotidiano escolar por esta não 

se fazer presente nos planejamentos e discussões dos professores, inclusive por 

alguns professores desconhecerem sua existência à época da pesquisa, fato que 

retrataremos no próximo capítulo. O processo que se apresentava até então como 

dialético, não atingiu aquelas bases que fariam a antítese, ou a contra argumentação 

das teorias em relação à prática, os professores! Sem as discussões da base que dá 

sustentação à teoria, todo seu desenvolvimento, ainda mais se apresentando com 

dialético, perde o fôlego e se restringe à pequenas fagulhas de uns ou outros 

“desavisados” que tem acesso ao material. 
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Mas, compreender os processos que envolvem a filosofia como dialéticos 

pode ser uma faca de dois gumes: Se por um lado não dogmatiza ou cria amarras 

pedagógicas nas relações dos agentes envolvidos, por outro, pode criar um vazio ou 

um abismo pedagógico e tender à relatividade, — já que no processo dialético o 

melhor argumento, ou aquele que tem mais argumentos se sobressai sobre os 

demais — ao passo que cada interprete analisa as informações ao seu bel prazer, 

ou de acordo com seus padrões lógicos e morais. Nietzsche afirma que “Escolhe-se 

a dialética apenas quando não se tem outro recurso.” (CI, O problema de Sócrates 

6) Nesta mesma perspectiva, toda inovação defende uma pré-disposição de todo 

contexto que a envolve. Saltando aos olhos novamente a necessidade de ações e 

intervenções de políticas educacionais que promovam este aspecto e extrapolando o 

campo teórico.  

Torna-se evidente a necessidade de um processo de formação que envolva 

desde as instâncias maiores que coordenam a Educação no Estado até a aplicação 

prática destes objetivos. Não podemos ficar reféns de leituras históricas de algumas 

pessoas como se estas fossem a vontade de todos ou o desejo e a finalidade da 

educação. Esta analogia, na verdade, esta multifacetada induzindo à compreensão 

que a educação se resolve por ela mesma, numa caminhada natural rumo à 

autorreformulação e organização. Evidenciado este caráter desresponsabilizando 

segmentos fundamentais e despersonalizando ações, objetivos, avaliações... 

Neste momento ela se põe sobre nossas mesas, trazendo as marcas 
da sua prática, com seus limites, possibilidades e nos desafia a 
pensar outra vez, pedindo confirmação-superação, que 
dialeticamente a aprofundemos e qualifiquemos. (SANTA 
CATARINA, 1998, p.39) 

 

No entanto, como já mencionamos anteriormente, a efetivação destes 

modelos permaneceram aquém das escolas e a sequência das discussões 

comprometidas e esvaziadas. A confirmação-superação dialética, o caráter inovador 

e a contribuição das reflexões como necessárias para a filosofia enquanto forma de 

saber são os determinantes na PCSC. No entanto, ao determinar modelos a serem 

seguidos, excluímos inúmeras possibilidades que fazem parte da existência humana. 
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“Morel escreve: ‘A redução do homem à razão, à consciência, à lógica, à dialética é 

uma proteção contra a pluralidade, a fluidez, o incomum da vida real’.” (TONGEREN, 

2012, p. 266). Criar condicionantes para a interpretação da realidade é mais uma 

forma de garantir um caráter hierárquico e reducionista do homem frente ao mundo e 

à história. 

Pode-se questionar quais caminhos percorrer, visto que na dialética a 

verdade daquele que convence mais prevalece sobre à daquele que tem menos 

argumento, não é garantia de que é a melhor ou a mais correta. Por outro lado, o 

caráter inovador da filosofia sugere a necessidade de bases sólidas para a reflexão 

sobre o mundo e sobre si mesma e, o filósofo, como funcionário do Estado. 

   Ainda afirmando que a Proposta tem um certo “caráter inovador” é inegável 

a contribuição das reflexões ali dispostas. Inclusive por se determinar na retomada 

de elementos fundamentais para a prática consciente e coerente do ensino da 

filosofia. Por outro lado, ao eleger obrigatoriamente elementos metodológicos e 

conceptuais como essenciais, afirma a práxis como sendo o alvo para a superação 

dos modelos instituídos, desconsiderando o indivíduo e suas acepções pessoais 

presentes neste embate. Resumir a consciência a aplicação de um modelo de 

educação padronizado para a reflexão do mundo nos parece uma contrassenso dos 

ideais pedagógicos defendidos pela mesma proposta. 

Outrossim considera a PCSC que a formação dos professores não se 

constitui em um problema teórico e sim ideológico. Ao analisarmos a constituição de 

uma Proposta podemos defini-la como um conjunto de ideias que faz parte de um 

determinado grupo ou indivíduo e que rege suas ações em todos os âmbitos de sua 

existência, ou seja, está consolidada uma vontade de poder nesta ação. Neste caso, 

vontade de poder permaneceria e não poderia ser superada, visto que o responsável 

pela formação destes professores seria o próprio Estado. Não há ação neutra, ou 

uma ação desprovida de interesses do Ente mantenedor. Esta construção, ou 

desconstrução de saberes propostos como superação dos limites da ação 

pedagógica do professor nos remente a alguns questionamentos: há mesmo um 

combate aos velhos saberes? Ou apenas uma nova vontade de poder sobre os 
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velhos preceitos? Com saberes novos sobre as velhas teorias? As bases 

pedagógicas para construir este novo objetivo são realmente novas? 

Visto que o professor de filosofia e o filósofo podem ser entendidos de 

maneira distinta. “O filósofo caracteriza-se por uma independência plena, por não 

respeitar nenhuma autoridade, senão a do pensamento; já o professor de filosofia é 

o fiel servidor do Estado.” (WEBER, 2011, p.127) Neste sentido, o professor de 

filosofia pode ser entendido como um ‘filósofo domesticado’, um servo do Estado 

que o mantém, o que distanciaria sua ação crítica frente ao seu senhor. Por outro 

lado, 

Além de canhestros e ineptos como conquistadores, os filósofos, na 
medida em que são dogmáticos, se deixam iludir por um outro 
equívoco fatal, a saber, que se possa ter uma acesso à verdade 
‘nua’, à verdade objetiva, à estrutura ontológica da ‘realidade’, uma 
vez que o intelecto se desembarace dos condicionamentos 
subjetivos, de natureza psicológica e antropológica, em que somos 
enredados pela volubilidade das paixões, pela estreiteza do desejo e 
do interesse. (GIACÓIA JÚNIOR, O, 2005, p. 14) 

 

A busca pela verdade conduz ao império da razão para o filósofo, sendo o 

desenvolvimento de dogmas uma companhia permanente deste. É preciso 

considerar que somos uma multiplicidade de elementos e a natureza objetiva 

apresenta-se sem fundamento, visto que a própria razão tende a desconsiderar-se 

como natureza humana. 

Novamente nos encontramos em uma encruzilhada, talvez um pouco mais 

complexa que a anterior à proposta. Não é possível solucionar nenhum dos 

questionamentos simplórios elencados considerando o que a PCSC determina. A 

única saída enquanto ação é a “[...] ampliação significativa da Bibliografia que 

poderá se transformar em suporte para um trabalho cada vez mais qualificado.” 

(SANTA CATARINA 1998, p.39) Observamos que a bibliografia sugerida é, em sua 

essência, de autores de cunho marxista e a ação efetiva está em propiciar o acesso 

a esta leitura. Então, é possível “emancipar o homem” criando-lhe novas amarras?  

Constitui-se então a proposta para o ensino da filosofia e filosofia da 

educação uma política sobre política de educação e não ações efetivas cujo intuito 
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esteja em revolucionar ou modificar a qualidade de ensino tal qual se enverga nos 

textos da PCSC. O indivíduo é colocado em detrimento a si mesmo pela elaboração 

de uma realidade social considerada justa e igualitária, numa contradição entre a 

individuação e a socialização, que aos olhos dos teóricos da ideologia não 

convergem para o mesmo fim. Por outro lado, ao confrontar as teorias, poderíamos 

vislumbrar novas formas de construção deste sujeito frente ao seu mundo e a si 

mesmo. 

Ao diagnosticar-se a necessidade de uma política educacional que atenda 

aos objetivos da educação estadual, resta saber o que se espera da instituição onde 

o projeto se realiza, a Escola. Definir-se como escola é condição primária para 

desbravar o universo teórico e impulsionar novos ideais de efetivação deste ente 

como instituição social indispensável. Velhos fantasmas rondam a Escola: qual sua 

real função social? Estaria fadada ao fracasso continuamente? Seria apenas uma 

ferramenta de manutenção do poder vigente? Um mecanismo para formação de 

mão-de-obra para o mercado? Seu currículo é obsoleto, ultrapassado ou coerente e 

garante unicidade? É possível construir uma Escola diferente? Como tornar-se uma 

escola crítica a ponto de não ser excluída como instituição e não perder sua 

identidade? As variáveis das respostas a estas questões poderiam apontam 

caminhos para a formação deste sujeito com consciência, não aquele que opta por 

uma teoria e passa a defendê-la como sendo única e universalmente verdadeira. 

Existem aqui dois erros, afirma Nietzsche. O primeiro deles é que 
não temos acesso a uma estrutura básica e estável da realidade que 
possamos considerar ‘verdadeira’ por oposição a outras, estas 
‘aparentes’. Não podemos, portanto, produzir uma concepção 
privilegiada sobre o que existe, à exclusão de outras. Podemos, isso 
sim, interpretar parcelas das experiências e dos acontecimentos que 
se oferecem a nós, sempre a partir de certas avaliações, 
perspectivas ou orientações vitais. Sobre a estrutura da realidade 
podemos formar apenas interpretações parciais e cambiantes, 
insuficientes para formular regras de conduta de aplicação universal 
a todos os homens e circunstâncias, válidas em todo território do 
tempo.” (BOEIRA, 2004, p. 26) 

 

Descrever a história do ser humano a partir de uma determinada estrutura, 

depois os fenômenos que a compõem estabelecendo regras, é buscar fazer ajustes 
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históricos e aplica-los dentro de padrões morais que se deseja, dando a impressão 

de que o que é retratado faz parte da natureza das coisas. Isso acontece muitas 

vezes quando a educação passa a ser cópia de modelos de experiências que deram 

certo em determinados espaços e tempo, que são lidas e aplicadas como se 

pudessem resolver os problemas que se apresentam nas escolas. 

Muitas vezes parece a Escola estar seduzida pelo canto da sereia tal qual 

Ulisses, amarrado ao mastro do navio lutando contra as tentações e os encantos do 

mercado e do que a sociedade espera. O herói grego ordenara a seus subordinados 

que jamais o desamarrasse para não cair sob os encantos das sereias, uma 

proposta inovadora deveria estar alerta em relação a quem realmente deveria voltar 

seus esforços. O canto das sereias é peça magistral na peça de Homero, mas a 

sereia representa a coerção de si próprio, uma clara alusão à memória, buscando 

transformar a construção do modelo de Escola vigente para uma nova acepção, que 

também possa resistir à sedução da unidimensionalidade na construção de seus 

ideais. 

Neste contexto há uma divisão metodológica na apresentação da proposta: 

num primeiro momento se explana a concepção de escola, voltada aos anseios da 

minoria excluída e na sequência, divididos entre um pouco de história, uma 

concepção de filosofia, uma proposta pedagógica e proposta de conteúdo 

programático, um título que apresenta alguns elementos para uma concepção de 

filosofia e seu ensino. Tudo estruturado e fundamentado teoricamente, mas 

novamente distante da prática dos professores. 

O caráter pedagógico que se denomina progressista presente nos ideais 

pedagógicos da PCSC também se deve ao fato de o Brasil estar passando por um 

processo de reorganização política e muitos intelectuais de centro esquerda 

participarem agora ativamente do poder buscando a redemocratização. A 

participação no poder nos mesmos ditames que anteriormente eram combatidos, se 

insere como a mesma canção orquestrada por novos componentes. Pois, de acordo 

com Nietzsche “Paga-se caro por chegar ao poder: o poder imbeciliza...” (CI, O que 

falta aos alemães 1) 
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Podemos muitas vezes trocar os tons, a harmonia, o ritmo, mas se a 

imposição de um novo modelo sobre um antigo desconsidera a multiplicidade e as 

opções de escolhas, na se pode creditá-lo como realmente algo novo. Tanto que é 

evidente quando se menciona a todo instante a preocupação com a participação de 

todos na discussão dos novos rumos da educação e da função da escola como um 

dos fundantes da constituição emancipatória do sujeito, desde que este sujeito se 

apresente como agente de sua história e disposto a lutar contra a dominação das 

forças ideológicas. Novamente recordamos que são caracterizadas como ideologias 

aquelas teorias que se colocam em oposição àquela defendida pela presente na 

PCSC.   

Assim pensando, e de acordo com as grandes diretrizes da Proposta 
Curricular, o acesso e permanência na escola, desta minoria, deve 
significar a oportunidade de compreender todas as contradições que 
constituem, determinam, condicionam o mundo natural, o mundo 
histórico-social e o mundo da subjetividade-individualidade que 
caracteriza cada um dos seres humanos. (SANTA CATARINA, 1998, 
pg. 39) 

 

Esta discussão acerca das formas de poder presentes na sociedade, que 

criam mecanismos, demonstram um grupo discriminado e excluído na grande 

maioria da população, transformando-a em minorias sociais torna-se uma espécie de 

espinha dorsal das discussões e soluções presentes na Proposta como um todo. A 

vontade da minoria social (que é tratada como excluída) é exaltada a ponto de ser 

considerada a única moral aceitável e verdadeira. Em oposição a este preceito 

podemos considerar que “Nietzsche assinala que o conceito de verdade deve ser 

associado a uma vontade que é própria de quem conhece, e não, [...] de uma 

estrutura, processo ou princípio, cuja ´descoberta´ nos daria acesso ao conteúdo do 

‘verdadeiro’.” (BOEIRA, 2004, p. 44) 
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A apropriação dos saberes universais,8 na opinião dos educadores que 

rebuscaram essas premissas, seria uma condição para a superação da dominação e 

subordinação social em todas as esferas da existência humana. É esta noção de 

saber universal determinado pela construção de um currículo comum com os 

clássicos e todos os seus temas que garantiria esta emancipação. É papel da escola 

“dar conta” de instrumentos que possibilitem a compreensão e superação destes 

paradigmas, mesmo a escola estando imersa em estruturas políticas que se 

apresentam como amarras à ação. 

Como uma escola que tem em seu gestor principal, ou gestores em alguns 

casos, representantes do Estado indicados e comissionados para representar os 

interesses do Mantenedor vai conseguir desempenhar sua função com 

independência “ideológica” ou política? Este atrelamento da gestão ao Estado 

mantem as bases de um poder instituído que determina ações e cobra resultados 

distanciando o fazer pedagógico, grande preceito da PCSC, da análise crítica antes 

almejada. Numa máxima popular, poderíamos resumir: sou totalmente flexível na 

escolha da cor que você quiser desde que seja azul escuro deste tom. 

A escola, por outro lado, é encorajada na construção de uma sociedade cuja 

superação dos desafios como sujeitos históricos e a superação do determinismo 

vigente seja a máxima a ser alcançada. Estas, segundo o texto da PCSC, seriam as 

referências básicas para a compreensão do papel da escola, sendo pensar a marca 

da filosofia na formação dos jovens e adultos do ensino médio um desafio 

permanente. Mas como garantir estes ideais definindo como único problema na 

formação dos professores a ideologia? E a formação teórica? O “saber universal” 

anteriormente almejado? Como o professor vai aproximar conteúdos do cotidiano do 

aluno resolvendo apenas suas questões ideológicas? Não seria uma nova ideologia, 

neste caso? 

                                                 

8 São compreendidos pelos teóricos que fundamentam a Proposta Curricular de Santa 
Catarina como aqueles saberes indispensáveis à formação da cultura geral para o pleno 
exercício da cidadania. 
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Todos tem o direito ao saber, garante o texto da Proposta, e a filosofia da 

educação deve responder a questionamentos próprios, visto que se dispõe formar 

educadores comprometidos com o mundo e com a história. Salienta ainda que a 

relação desta formação com o Projeto Político Pedagógico deve ser garantida e 

apontar caminhos “[...] na perspectiva de uma sociedade democrática, justa, 

fraterna, solidária e igualitária.” (SANTA CATARINA, 1998, p.40) 

No afã de projetar-se como projeto condizente prática e teoricamente, o texto 

da PCSC resgata o histórico recente da exclusão do ensino de filosofia nas escolas 

secundárias. Salienta a dinamicidade histórica e as amarras ideológicas pautadas 

nas leis que não consideravam a filosofia como saber necessário para a formação 

da cidadania. Este modelo de história monumental, que supervaloriza fatos e os 

analisa em contextos diferentes se torna um perigo na interpretação de uma 

determinada realidade. “Reconhecer que não há verdades absolutas, que também o 

homem veio a ser, que sua faculdade de cognição veio a ser, é o que impede 

confundir a valorização da história com uma defesa do historicismo.” (WEBER, 2011, 

p. 181) Partindo desta premissa é possível desenhar uma possibilidade da história 

como ferramenta que auxilia o homem no embate com os fatos e consigo mesmo. 

Do contrário, a leitura historicizada, mesmo que escondida sob a égide da crítica, 

elabora e cristaliza conceitos e padrões que contradizem sua própria finalidade. 

Não objetivamos com isso desmerecer o valor histórico, nem a condição de 

subjugo que foi imposta à filosofia em nossa história recente, apenas consideramos 

que o contexto e o momento histórico presente — no momento em que estava sendo 

estudada e escrita a PCSC — não podem ser analisados com paridade ao passado 

sob o risco de avalizarmos anacronismos históricos. 

Discute-se na PCSC o valor do saber filosófico baseado na sua importância 

histórica como gerador de outros saberes e indispensável para a formação de um 

sujeito com consciência crítica. O debate pedagógico foi essencial para a superação 

dos modelos profissionalizantes que atendiam aos interesses da elite dominante e o 

resgate do valor essencial da filosofia como saber consti tuído nos currículos 

nacionais, diz o texto da Proposta. Em contra partida não podemos esquecer que o 
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mesmo ensino profissionalizante atingiu a filosofia e outras áreas do saber quando 

esta passou a ser um saber técnico, institucionalmente promovido e assegurado 

pelas normativas legais. Na mesma medida em que aquele ensino profissionalizante, 

que atendia a elite dominante, hoje é oferecido em motes sociais, como forma de 

colocar-se no mercado de trabalho e garantir a justiça social do indivíduo.  

Destaca ainda o papel inovador do estado de Santa Catarina que, mesmo 

antes da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 

1996, já se antecipava e reconhecia a contribuição da filosofia na formação de seus 

jovens. 

Mas, é preciso que se diga, que em nosso Estado, já antes disto se 
reconheceu a importância e o lugar da filosofia na formação da 
consciência crítica dos nossos educandos, na superação da 
alienação, e, já vinha compondo o currículo do ensino médio. 
(SANTA CATARINA, 1998, p.40) 

 

Todavia, parafraseando a própria proposta, é preciso que se diga, o discurso 

político do Estado está presente de maneira clara neste trecho. Há uma nítida 

intenção de posicionar o Estado como participante da revolução que superou a 

ideologia dominante e agora luta em favor dos desfavorecidos de direitos da época. 

É a caracterização do Estado de bem estar social responsável por cuidar de seu 

cidadão e lhe dar garantias essenciais, para que este aceite de maneira passiva e 

até agradeça aquele que fez a “revolução por ele”, garantindo-lhe a liberdade. 

A liberdade do indivíduo é um dos traços característicos da sociedade pós-

industrial e a concepção de filosofia proposta escancara esta preocupação. Talvez 

por contar com intelectuais produzidos pelo próprio Estado na construção de seus 

eixos de discussão, a dialética e o sentido de contra-hegemonia é constante nas 

expressões que dão corpo ao texto. A argumentação é sempre direcionada ao 

sentido de continuidade, de abertura ao novo, de valorização ao clássico e 

sobretudo à responsabilidade individual para a construção da realidade histórica. 

Mas como poderia a liberdade estar presente na disposição de modelos prontos ou 

de métodos definidos para a reflexão? Novamente, chamamos a atenção para a 

construção da homogeneidade, da utilização da dialética para a construção de 
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verdades universais, de pensamentos estruturados que visam garantir a manutenção 

do pensamento único. 

Aquele ‘que ri da verdade’ não é nenhum ‘homem incondicional’, mas 
‘alguém que ama a leveza e as escapadas’. Sua leveza rompe a 
unidade de um pensamento discursivo. Ela põe a posição única ao 
lado de outras, tal como é o caso dos aforismos em Nietzsche e, com 
isso, formam a práxis filosófica do perspectivismo. Essa leveza é 
possível àquele que é capaz de rir novamente de toda posição 
alcançada. (TONGEREN, 2012, p. 283) 

 

Não estar condicionado à determinadas verdades, ou à verdade, garante ao 

homem uma práxis consciente de si mesmo e das dimensões e significados que seu 

mundo possui. 

O homem é concebido, na PCSC, como construído historicamente sendo o 

desafio da filosofia torna-lo crítico frente a este paradigma e, regatando uma 

releitura, dos fundamentos e opções marxistas de visão de mundo. Nos parece, que 

este caráter, dialético, agora se aproxima de uma real definição de filosofia da ação, 

que conduza a análise teórica e consiga se firmar como realização prática. Um 

resgate dos princípios da teologia da libertação em seu ver — julgar — agir 

transportado ao lema: ensinar — aprender — fazer filosofia ou ainda o entendimento 

da filosofia e seu compromisso com a prática na ação — reflexão — ação.  O 

vulto delineado anteriormente como despretensioso de qualquer ideologia — 

entendida como imposição do dominante ao dominado — deixa de existir quando é 

feita a escolha por esta perspectiva teórica em detrimento às demais.  

A categoria de mundo9 como totalidade justifica a escolha e ratifica a leitura 

das questões humanas partindo da luta de classe, pois na concepção marxista é 

                                                 

9 De acordo com o texto da Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 40-41): “[...] uma 
concepção de mundo enquanto totalidade, entendemos a postura do homem sujeito, que 
num esforço de compreensão de si mesmo no mundo, em oposição à fragmentação da 
‘pseudo-concreticidade’ do cotidiano, consubstanciada no senso comum, passa a fazer, 
como diz Luckesi, o inventário, a crítica e a reelaboração das concepções e valores que 
explicam e orientam a sua vida, em todas as relações que estabelece este mesmo 
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esta luta presente na história que tem construído o sentido do ser social, sendo 

determinante para formação dos sujeitos históricos. No entanto, perceber o mundo 

como totalidade está além do materialismo, pois o indivíduo que não reconhece em 

si os sentidos, os instintos e a vontade que o move, reconhece o mundo a partir do 

que está posto, da realidade construída por outrem. Nietzsche destaca que “Os 

indivíduos não dão continuidade, por exemplo, a um processo, mas vivem 

simultaneamente, fora do tempo.” (Co. Ext. II, HL 9) Viver fora de seu tempo 

representa a construção da consciência própria sobre a existência, o impulso que 

move o indivíduo na sua realidade. 

Devendo o filósofo um homem situado no tempo acredita-se que este perceba 

as influências históricas que o produziram e o filósofo/professor de filosofia tem em 

sua opção política os fundamentos de seu ensino. Mas este precisa conseguir olhar 

além do que se apresenta em seu mundo, estar consciente do tempo em que vive e 

olhar além dele. De acordo com Nietzsche o homem precisa ser extemporâneo, ou 

seja, estar em seu tempo, mas não preso a ele. Ter consciência do momento em 

que vive, das condições que lhe são impostas, do passado que se constitui até 

então é a condição, mas para fazer-se filósofo é preciso olhar para além de seu 

tempo. Pois, de acordo com Nietzsche: “É difícil aprender o que é um filósofo, 

porque isso não se pode ensinar: há que ‘sabê-lo’ por experiência — ou ter orgulho 

de não sabê-lo.” (ABM 213) 

O comprometimento com suas concepções e seu posicionamento com a 

efetivação da prática filosófica são imprescindíveis para que os objetivos do ensino 

da filosofia possam lograr êxitos, mas este compromisso deve ser consciente e uma 

constante luta contra si próprio. “A importância do autoconhecimento e a supressão 

do erro da ordenação moral, não é a verdade acerca da vida, do mundo e do 

homem, mas antes, a autoformação, o experimento que se desdobra em tornar-se o 

que se é” (VIESENTEINER, in: Ascísio [s.p.]; [s.d.]). 

                                                                                                                                                         

homem consigo mesmo, com os outros homens e com o mundo, desde seus aspectos 
mais simples e imediatos aos mais complexos”. 
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Neste sentido, a relação teórico-prática é consequência das escolhas do 

profissional do ensino da filosofia, das influências de sua formação moral, interesses, 

do conhecimento que possui enfim, de sua construção/consciência de indivíduo 

histórico que toma consciência do seu tempo e projeta-se além dele, eis a 

contraposição à PCSC. Pois, de acordo com Nietzsche in Weber: 

Ninguém pode construir no teu lugar a ponte que te seria preciso tu 
mesmo transpor no fluxo da vida — ninguém, exceto tu. Certamente, 
existem as veredas e as pontes e os semideuses inumeráveis que se 
oferecerão para te levar para o outro lado do rio, mas somente na 
medida em que te vendesses inteiramente: tu te colocarias como 
penhor e te venderias. Há no mundo um único caminho sobre o qual 
ninguém, exceto tu, poderia trilhar. (WEBER, 2011, p. 159-160) 

 

O homem é convocado para exercer sua liberdade, sua autonomia na 

construção de si mesmo. Nietzsche acredita que antes de mais nada o homem 

precisa colocar a si próprio em xeque, contradizer-se para superar as amarras 

morais impostas pela sociedade. Não é a sociedade nem a consciência desta que 

vai libertar o indivíduo e torná-lo consciente, é a construção de sua humanidade, isto 

seria humanizar a educação, humanizar o homem. 

A síntese apresentada a partir dos eixos fundantes e que nortearam o ensino 

da filosofia podem ser assim explicitados na PCSC: “A FILOSOFIA É UM 

PROCESSO DE REFLEXÃO E ELABORAÇÃO CRÍTICA DE UMA CONCEPÇÃO 

DE MUNDO ENQUANTO TOTALIDADE E O COMPROMISSO COM A SUA 

REALIZAÇÃO PRÁTICA10.” (Proposta Curricular de Santa Catarina 1991. In SANTA 

CATARINA, 1998, p. 40) Remontamos às condições do início da década de 1990 do 

século passado para delimitar a concepção de filosofia que norteará o ensino em 

nosso Estado. Cabe lembrar que o caminho percorrido para a construção de tal 

documento tem início com o fim do período militar — iniciado em 1964 até 1985 — e 

os ares da revolução e contra revolução povoam a intelectualidade vigente. 

                                                 

10 Escrita em letras maiúsculas no original, reprodução tal qual o texto da Proposta 
Curricular. 
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Um dos equívocos desta forma de leitura histórica, poderia nos conduzir a 

acreditar que o fim da ditadura no Brasil e a “democratização” na década de 1980, 

tenha sido resultado de uma revolução a partir do desenvolvimento crítico da 

sociedade. Ao abordarmos a história deste período, podemos perceber que a final 

do regime militar no Brasil se deu pela crise e conflitos entre as facções mili tares e o 

distanciamento destas com a burguesia. De acordo com Carminati, “[...] diante da 

crise de legitimidade vivida pelo regime, o arco das forças antiditadura ampliou-se, 

colocando em jogo o projeto político introduzido a partir de 1964.” (CARMINATI, In 

VALLE, 2006, p. 165). 

No entanto, a contra revolução instaurada deveria ser apenas um passo na 

formulação de um novo conceito de mundo e consequentemente de ser humano. 

Nietzsche ressalta “[...] que ingenuidade é dizer ‘assim e assim deveria ser o 

homem!’.” (CI, Moral como antinatureza 6) A contra revolução só é contra revolução 

quando não faz parte do poder instituído. A partir do momento em que se torna parte 

do poder, deixa de ser contra revolução e passa a ser a situação a ser combatida 

afim de garantir os ideais filosóficos de reflexão, liberdade e crítica.  

O senso comum, tratado como causador da subordinação do sujeito histórico, 

é atacado, — no texto da PCSC — como um dos principais obstáculos a ser 

superado para a obtenção de uma consciência crítica e capaz de compreender o 

mundo. Uma reação aos conceitos predeterminados do militarismo e, de acordo com 

o texto da Proposta, coerente com as idéias de Saviani e Luckesi que, aliás, são os 

principais referenciais teóricos nacionais na fundamentação da proposta, juntamente 

com Marx e Gramsci. 

Fazendo frente à realidade que se apresenta esta concepção de filosofia se 

propõe ampliar os horizontes não só da filosofia, mas da educação como um todo 

quando apresenta o compromisso com a sua realização prática predispondo uma 

tomada de posicionamento do professor. Este posicionamento, no entanto, é 

político, num sentido que denota a ação daquele que é responsável por garantir as 

condições necessárias para a superação do senso comum. É ele, o professor de 
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filosofia, o responsável por instrumentalizar o educando para que este se aproprie 

das condições necessárias para a transposição rumo à consciência crítica. 

Se considerarmos a ação política e o posicionamento do professor como o 

elemento fundamental para a construção da consciência crítica, estamos 

caminhando a “passos largos” ruma a uma cultura de subordinação e de construção 

de verdades absolutas. O senso comum que se apresentava como combatido, passa 

a ser aceito sob a égide de um saber fundamentado no conhecimento histórico. Mas 

porque avaliamos desta forma?  

Ora, se o professor tem que fazer escolhas e instrumentalizar o aluno com as 

condições necessárias para a consciência crítica, este professor estará interessado 

em formar discípulos que, sob o prisma da crítica, seguirão os passos de seu 

mestre. O desafio, ao nosso entender, está em o professor se colocar em combate 

com seu aluno, desafiando-o a todo momento, para que este busque as suas 

respostas às questões que se lhe apresentam e com isso se torne independente do 

pensamento do professor. Não por diletantismo, mas por consciência de si e do 

mundo o professor de filosofia deve lançar seu aluno à realidade para que este 

encontre as respostas. 

A articulação dos saberes possibilitará ao aluno ressignificar o seu problema e 

articular coerentemente as possibilidades de transformação da realidade em que 

está inserido, afirma a PCSC. Por conseguinte, o educando vai tomando consciência 

da consequência de suas ações e se percebe como verdadeiro construtor de seu 

universo social. Está garantido assim a apropriação dos saberes universais como 

ferramenta pedagógica na superação das desigualdades, exclusões, expropriações, 

manipulações e discriminações dos grupos sociais historicamente constituídos. 

Novamente, compreendemos que se o aluno ressignificar seus conhecimentos a 

partir dos conhecimentos do professor, este apenas estará reproduzindo um 

pensamento já constituído, carregado de preceitos morais e não ressignificando 

saberes pois, ressignificar significa dar sentido a partir de uma leitura própria que 

considere todos os aspectos e, principalmente o reconhecimento de si mesmo como 

autoconsciência. 
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Ao ser conduzido por outrem, este constituirá uma noção de mundo e de 

realidade fundamentadas em suas convicções e estabelecendo uma ordenação 

moral às coisas que elas não possuem. De acordo com Jorge Viesenteiner, 

O ponto de insistência de Nietzsche é precisamente o fato de que o 
homem costuma conferir ao mundo e à vida o caráter de ordenação 
moral — agregando a eles um valor que no fundo eles não possuem, 
mesmo porque a própria vida é imperscrutável –, de tal modo que a 
ação precisa corresponder a esta ilusão, exigindo que cada um sinta 
seu juízo como se fosse universal. (in: Ascísio [s.p.]; [s.d.]) 

 

Em outras palavras, a contradição, os antagonismos devem ser uma 

ferramenta essencial para que o aluno e o professor estabeleçam um saber 

autônomo e crítico e não a condução de um por outro numa ordenação que conduz 

ao consenso.  

Buscando dar sustentação à sua análise, histórico crítica, a PCSC incumbe 

aos clássicos e a construção histórica de cada sujeito como fundantes da opção por 

um rigor e radicalidade teórico-prática. A radicalidade e rigor, condicionados à fuga 

dos dogmatismos, pode ser entendido como pretensão da superação de uma 

consciência de mundo que se considera negativa e que impede o desenvolvimento 

da criticidade a ser constituída dialeticamente. Mas a própria dialética, como 

negação e superação de uma realidade elimina a possibilidade daquela premissa 

excluída, tornando-se uma forma de supervalorização de argumentos que podem ser 

novos dogmas. 

Há um contrassenso nesta opção, pois quando se busca a radicalidade como 

fuga dos dogmas, a própria radicalidade se torna um novo dogma e não permite ao 

sujeito fazer abordagens pessoais, muitas vezes fundamentadas em suas 

experiências, distante da abordagem técnica. Além do mais, a construção de uma 

crítica a partir da dialética, como já argumentamos anteriormente, nada mais é do 

que a imposição de um argumento sobre os demais, o que não garante a criticidade 

ou a verdade sobre alguma coisa. “Tem de se evitar,[...], que aquele que se deixa 

primeiramente arrebatar, pode acabar recaindo imediatamente na repetição do seu 
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dogmatismo inicial, [...] apenas trocaram as antigas obviedades por uma nova” 

(TONGEREN, 2012, p. 117) 

 Mesmo assim, a idealização dos aspectos políticos de tomada de posição, 

onde a superação das ideologias e a humanização dos sujeitos estão associadas às 

suas escolhas, carrega o texto da PCSC e se apresenta como a única possibilidade 

de construção de verdades do indivíduo em relação a ele mesmo e ao mundo. 

Uma radicalidade teórico-prática que também nos afaste do 
ceticismo, porque vai exigindo dos sujeitos a escolha, e, pensamos 
que esta escolha deverá ir se pautando pela perspectiva de um 
projeto histórico comprometido com a transformação, com a 
superação da exploração, da dominação, da exclusão, da alienação, 
tendo em vista a humanização, novas relações do homem com o 
mundo, do homem com os outros homens, do homem consigo 
mesmo. (SANTA CATARINA, 1998, p. 41) 

 

O ceticismo como algo negativo realmente afasta o homem de sua natureza, 

afasta qualquer possibilidade de ele reconhecer-se. Por outro lado, o ceticismo 

entendido como algo positivo, que impulsiona o homem a duvidar de sua realidade, 

das coisas que lhe são apresentadas, de como lhe são apresentadas é condição 

para que este indivíduo alcance o que se espera dele no que tange à sua natureza e 

ao entendimento de seu mundo. Não se pode considerar possível o homem atingir 

um nível que lhe permite interferir na realidade em que está posto se este não puder 

duvidar, não puder dizer sim à sua natureza em detrimento da imposição de 

determinadas normas morais, muitas vezes apresentadas como técnicas e/ou 

científicas, com vistas a lhe dar confiabilidade. De acordo com Giacóia Júnior, 

O problema está na pretensão científica de apresentar tais esquemas 
como texto, arrastando consigo os irrefletidos artigos de fé na lógica 
e na gramática da linguagem, hipostasiando ‘coisas’, substâncias, 
agentes, pacientes, propriedades, causas, efeitos. (GIACÓIA 
JUNIOR, 2005, p. 39) 

 

A imposição de um modelo que se apresenta como totalmente objetivo e 

impassível de erros já foi percebido e experimentado pela humanidade muitas vezes 

ao longo da história. Permitir que um dogma, ou uma verdade absoluta seja 

substituída por outra, porque esta apresenta uma metodologia que é considerada 
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pela maioria como verdadeira e não se deixa questionar, é cometer o mesmo erro 

com a diferença do momento histórico. 

Há uma disposição à construção histórico-crítica da filosofia, com vistas a 

uma visão de mundo que situe o ser humano no seu tempo de maneira consciente, 

que se apresenta garantida, segundo a PCSC, pela superação da ideologia 

dominante. Mesmo que não de caráter explícito, tal opção permeia os escritos e 

assegura ao leitor ou professor a perspectiva de uma leitura de realidade ensejada 

por dominações de ideologias e pela busca de superação destas, factuando estes 

contrastes como necessários para a libertação cognitiva, social, cultural... do ser 

humano em busca da construção de sua identidade. O problema deste mote 

representa uma dupla opção de existência: a primeira na perspectiva em que os 

fatos são compreendidos como estanques e que a interpretação destes só pode ser 

feita de uma forma; a segunda, a crença de que é possível chegar a um fim 

determinado com segurança e ali permanecer. 

As análises factuais e a crença em verdades unilaterais determinam uma 

visão de mundo regrada a juízos, a compreensão de que há sempre um embate 

entre o “bem e o mal” e que um dos dois vence. Nietzsche adverte para a utilização 

destes julgamentos históricos: “Épocas e gerações nunca têm o direito de, até 

mesmo, serem juízes de todas as épocas e gerações anteriores.” (Co. Ext. II, HL 6) 

Não se percebe que as leituras são apenas uma forma de compreensão de 

realidade e que, de acordo com a forma que se analisa, pode-se chegar a 

constructos distintos. Ainda, se considerarmos a dinâmica da existência, longe de 

encontrarmos segurança, a garantia da consciência crítica se dá pela constante 

insegurança do indivíduo frente aos seus conhecimentos, seus valores, enfim, 

daquilo que faz parte de sua existência. 

As bibliografias sugeridas ao final do capítulo sobre o ensino da filosofia 

fundamentam ainda mais as escolhas teóricas da organização deste material. 

Notadamente ligadas a teorias marxistas ou de cunho histórico críticas são comuns 

indicações — além de clássicos da filosofia como Platão, Locke, Descartes, 

Agostinho, Berkeley, Comte, Hobbes, Kant, Maquiavel, Nietzsche, Foucault, Popper, 
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Moore, Rousseau, Wittgenstein, Gramsci e Sartre — de Basbaum (Alienação e 

humanismo), Bakhtin (Marxismo e filosofia da linguagem), Châtelet (História das 

ideias políticas), Vasquez (As ideias estéticas de Marx), numa opção pela história da 

filosofia clássica e indicação de comentadores marxistas. Desconsiderando neste 

caso as indicações de bibliografia para filosofia da educação.  

As instruções metodológicas da PCSC, principalmente no ensinar-aprender-

fazer, garantem os rumos do ensino em vistas a uma formação humanizante e 

criticamente estabelecida, conforme prevê sua fundamentação. Compreender a 

intencionalidade em educação permite que o educador e o educando caminhem por 

espaços mais seguros e galguem objetivos mais serenos na relação de ensinar e 

aprender garante o texto. Trata-se de uma proposta ambiciosa, como tudo em 

educação o deve ser, mas que requer um “que” a mais de todos os sujeitos 

envolvidos. Especialmente porque os objetivos, mesmo visando um fim comum, ou 

considerando a natureza humana, não podem ser condicionados ou 

homogeneizados, sendo a multiplicidade a única garantia que se tem. Diante do 

exposto, considerar objetivos comuns como processo de formação humanizante, 

requer compreender o real significado desta concepção e sua variáveis pois, a 

diferença subjetiva de humanizar está atrelada a padrões morais historicamente 

construídos e hierarquizados por cada indivíduo. 

Especialmente se o Estado mantenedor na fundamentação e implantação de 

seus objetivos vislumbrar a uniformidade de seus professores e gestores, trabalhará 

muitas vezes pisando em ovos. Pois, se mantiverem a fidelidade ao projeto inicial, 

fatalmente construirão mentes capazes de criticarem suas próprias atuações com 

vistas à superação das condições em que se encontram. Por outro lado, se 

considerar que o Estado é o principal articulador desta metodologia, como fazer 

crítica àquele que desenvolve o espírito crítico? Agora, estariam estes sujeitos 

dispostos ou preparados para ouvir a crítica? Saberiam considerar as indagações e 

opiniões de quem historicamente foi calado pela autoridade? Teriam consciência 

que ao criticar modelos instituídos estariam criticando sua própria ação educativa e 

que por vezes teriam que abrir mão de seus dogmas?  
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Quando nos reportamos às ideologias fundantes e dominantes, geralmente 

nos referimos às ideologias que não consideramos nossas e, neste caso, é quase 

condição de permitirmos que estas, as nossas, também sejam identificadas e 

questionadas.  

Tal moral definitivamente fixada pode se ampliar até alcançar a forma 
de poder nas instituições políticas e sociais. Além disso, ela também 
ocasiona a resistência contra suas formas de manifestação 
institucionalizadas. A moral única acaba por dominar tudo; não há 
nenhuma posição fora dela. Mesmo os agrupamentos que combatem 
entre si se unificam nela: anarquistas, democratas, ideologias 
revolucionárias, socialistas, todos eles pertencem ao mesmo domínio 
dessa moral una e única. (TONGEREN, 2012, p. 117) 

 

É neste momento que nos preocupamos com a real efetivação da Proposta. 

Pois o processo de refazer-se enquanto sujeito histórico vai muito bem enquanto 

teoria ou ideal de ensino, e a práxis? É possível? Se tornará possível se permitirmos 

que a insegurança, os antagonismos, o combate, a contradição, o questionamento 

dos valores morais e dogmas presentes em todos os campos da existência humana 

possam fazer parte de nosso cotidiano, como condição de superação dos padrões 

estabelecidos. Quando o pensamento único, a teoria única se instala numa proposta 

de ensino, esta se torna incapaz de perceber-se como participante de uma ideologia 

e crava seus ideais como opção contrária ao poder instituído, mesmo sendo ela 

mesma este poder, visto que não se reconhece como tal. Principalmente na área da 

educação, onde valores e dogmas se fazem presentes na medida em que vencem o 

embate com outros e se cristalizam, negando a possibilidade de serem 

confrontados, perpetuando ações e teorias unificadoras. 

Esforçamo-nos em conhecer as possibilidades metodológicas para efetivação 

deste ambicioso e fascinante — sim fascinante, pois na medida em que se propõe 

levar o sujeito à consciência, fascina plenamente — projeto. Gramsci e Saviani 

embasam a metodologia e esta continua totalmente fiel ao que se propôs desde seu 

início, ou seja, só existe uma possibilidade para o ser humano, a emancipação e 

esta condicionada às questões sociais. 

Para viabilizar este processo propomos trabalhar com nosso 
educando a partir de três grandes momentos, inseparáveis e 
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imbricados um ao outro: o inventário-reconhecimento da concepção 
de mundo que pauta sua vida, em todos os seus aspectos 
marcadamente fragmentária e incoerente, passando pela sua crítica 
e como terceiro momento a ressignificação-reelaboração no sentido 
de uma nova concepção articulada e coerente. (SANTA CATARINA, 
1998, p.41) 

 

Inventário, crítica e reconstrução, são as ferramentas didáticas no processo 

pedagógico e sua utilização pelo professor e o educando conduzem à construção da 

consciência filosófica. Notadamente esta concepção coerente e articulada só se 

efetiva se professor e aluno optarem por uma única forma de compreender o mundo. 

Percebemos que a construção valoriza a apreensão e o conhecimento do saber 

historicamente constituído na filosofia, condicionando a elevação da consciência à 

apropriação dos clássicos nas diferentes perspectivas da história da filosofia. A 

história da filosofia é compreendida como apropriação e crítica a determinados 

modelos que não condizem com os modelos que combatem as ideologias 

dominantes e buscam a emancipação do homem.  

De acordo com Nietzsche “A justiça histórica, mesmo se real e exercitada 

com pureza de intenção, é, por isso, uma virtude terrível, à proporção que confunde 

o vivente e o leva à decadência: seu julgar é sempre um aniquilar.” (Co. Ext. II, HL 7) 

Não por acaso, neste caso é necessário ter um inimigo a ser combatido sempre e, 

dentro das variáveis, este deve ser exterminado para que a justiça seja estabelecida. 

O que o homem busca então é a segurança, a finalidade, a completude fato que 

contrasta com o ideal de homem e permanente construção e com seu sentimento de 

incompletude frente à realidade. 

O que nos faz questionar é que, depois de quase uma década e meia de 

implantação da Proposta em todo Estado, como os professores de filosofia do 

ensino médio da rede estadual aproximam os alunos de tais saberes? Voltaremos à 

discussão posteriormente ao analisar a pesquisa realizada na região de abrangência 

da Gered (Gerência Regional de Educação) de Curitibanos, quando interrogamos 

nossos professores acerca do uso de textos clássicos e do desenvolvimento crítico 

dos alunos no ensino da filosofia. 
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Articular conteúdos, recursos didáticos, procedimentos metodológicos e 

avaliação supõe mais que formação pura e simples na área de atuação. Caracteriza 

uma formação acadêmica para o exercício do magistério coerente e consistente, 

oportunizando a formação da práxis para além da sala de aula. Quando o professor 

ingressa no magistério público da rede, como se dá este processo? Consideramos 

aqui os professores tanto efetivos como aqueles que atuam em regime de contratos 

temporários, os chamados Acts11. Existe alguma formação e/ou aperfeiçoamento a 

estes professores para garantir a incorporação da opção didática do mantenedor? E 

se existem estariam elas garantindo a efetivação de uma educação crítica? São 

indagações que nos surgem enquanto vamos vislumbrando a real aplicação deste 

ensino nas escolas. 

A preocupação do grupo de pesquisadores responsáveis pela composição da 

Proposta era aproximar as concepções metodológicas da prática do professor. Para 

tanto, partem do princípio da realidade do aluno e da forma como este encara seu 

mundo, sendo instigado a expressar-se, de maneira oral e escrita para que a partir 

daí possa compreender a filosofia como uma reflexão sobre a vida e não desconexa 

como tem se apresentado. De que ferramentas o professor dispõe para tal intento? 

Conhecer a realidade do aluno e agir sobre ela buscando formular consciências 

críticas não seria também uma forma de propagar valores pessoais do professor? 

Resta ainda desvencilhar-se daqueles modelos filosóficos que a colocam nos 

moldes de um saber inatingível para a maioria das pessoas, um saber erudito que 

apenas os mais habilidosos e audazes são capazes de compreender. Nos chama 

muita atenção quando anunciam “Desta forma, o nosso educando perceberá que a 

filosofia não é um discurso hermético e “abstrato” sobre as coisas, os fenômenos, os 

acontecimentos e que só alguns homens a fazem.” (Santa Catarina, 1998, p.41) Mas 

a que preço? Quem teria a responsabilidade desta aproximação? Tirar a filosofia da 

erudição e aproximá-la da realidade requer um conhecimento refinado da mesma, e 

                                                 

11 Acts é uma definição aos professores contratados em caráter temporário, seja para a 
substituição de um professor efetivo que esteja licenciado ou para suprir a falta de um 
professor efetivo durante o ano. 
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como chegar a este objetivo sem um projeto ou um planejamento para a formação 

de professores de filosofia? Que estudaram filosofia? Ou que conseguem 

compreender a filosofia como uma possibilidade real de autoconsciência? 

Trata-se então de colocar a filosofia ao alcance daqueles que até então 

estavam exclusos deste mote de reflexão, inclusive os profissionais que trabalham 

com a filosofia, mesmo porque a maioria dos professores de filosofia tem formação 

em áreas distintas, ou seja, não possuem formação técnica em filosofia. Não seria 

um problema, se a formação de uma cultura para a autoconsciência estivesse 

presente no currículo das graduações do ensino superior, o que de fato, é de 

conhecimento público não acontece. Além disso, quando a proposta indica o ensino 

de uma filosofia a partir da história, se o professor em questão não reconhece a 

história como um elemento a ser questionado a todo instante e apenas aprendido 

como fato, o desenvolvimento crítico fica totalmente prejudicado. 

Como Hermes na mitologia grega, a filosofia pode se apresentar cheia de 

atributos, muitos deles inacessíveis aos mortais — inclusive aos professores de 

filosofia — apenas de conhecimento dos deuses e, quando alguém o compreende, 

imediatamente atinge o mesmo status do deus. O novo intuito do ensino da filosofia 

visa superar estas intempéries de significados e fazer-se entendida, tornando-se 

peça articular do ser humano no seu espaço e tempo, diz a PCSC. Esta 

simplificação da filosofia pode conduzir a um estreitamento do saber e uma nova 

forma de manutenção do poder, pois, aquele que sabe, ou não sabe, sendo 

professor, dará significados simplórios por vezes de questões mais amplas e 

complexas. 

O discurso abstrato a que se refere, acreditamos estar relacionado a ausência 

de vínculo com a realidade. Mas a construção desta imagem da realidade pode não 

ser verdadeira, visto que muitas vezes projetamos realidades a partir de 

entendimentos equivocados.  

O próprio Nietzsche afirma estar comovido pela ingenuidade dos 
pensadores, que esperam respostas “honestas” da consciência sobre 
as perguntas pela sua própria realidade (Realität) e pela sua relação 
com a efetividade (Wirklichkeit) externa (34). Esses pensadores 
partem do fato de que a consciência conhece as coisas — que ela 
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própria encontra –, desejando então que também se reconheça 
essas coisas e que essas se deem a conhecer. (TONGEREN, 2012, 
p. 136) 

 

É de clara percepção que ao tratar dos assuntos mais significantes de seu 

currículo de forma erudita, o contexto da filosofia se dissocia da realidade presente 

na maioria das escolas de ensino médio da rede, mesmo porque numa escola 

concebida para trabalhar fundamentos conceituais fechados, acabados qualquer 

forma de saber ou linguagem que não faça parte dos modelos socialmente aceitos, 

tendem ser rejeitados e elevados à condição de ideológicos ou fruto de dominação. 

De acordo com Carminati: “Muitas escolas continuam a desenvolver mais as funções 

tradicionais do ensinar, sem se preocupar com a transformação do saber elaborado 

em saber ensinado.” (CARMINATI, 2006, p. 32) 

Por outro lado, há uma necessidade urgente em aproximar os temas 

estudados de situações problemas que o aluno vivencie para que assim ele possa 

dar sentido ao que estuda. Compreendemos que este caráter abstracionista e 

hermético não é privilégio exclusivo da filosofia, aliás, ao ser reinserida no currículo 

do ensino médio torna-se desafiador superar a resistência ao novo tanto quanto dar 

sentido ao que já está posto como cultura ou tradição.  

É neste momento que a formação do professor de filosofia ou do filósofo é 

determinante na construção desta nova cultura. Se este encontra-se arraigado de 

verdades morais, saberes absolutos ou destituído de saber, como conduzirá seu 

aluno no desenvolvimento de uma consciência crítica e próxima da realidade? De 

acordo com Nietzsche: “O homem de propensão filosófica tem mesmo a premonição 

de que também sob essa realidade, na qual vivemos e somos, se encontra oculta 

outra, inteiramente diversa, que portanto também é uma aparência.” (N.T 1) O que 

marca a diversidade e a multiplicidade da realidade e além disso, o próprio 

professor/filósofo deve estar convencido de seu papel na formação crítica de seu 

aluno e ter consciência das opções que faz. 

Reportamo-nos aos componentes tradicionais dos currículos já estabelecidos 

que a todo momento precisam se reinventar para não tornarem-se obsoletos ou 
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desestimulantes aos alunos. Outro peso desmedido à filosofia: seria apenas ela, 

enquanto componente responsável pela formação crítica do aluno? Evidentemente 

que não, responderíamos sem demora. É também função da sociologia, da história, 

da geografia e até da língua materna em conjunto com a literatura auxiliar neste 

processo. A matemática, por exemplo, deve trabalhar com a realidade da criança 

para que ela consiga atingir os mais elevados níveis de abstração, possibilitando o 

seu exercício para a cidadania. Não seria então um procedimento didático-

pedagógico para construção da consciência crítica um objetivo de todos os 

componentes curriculares? Até que ponto as ciências isoladas cumprem seus 

papéis? A separação entre aqueles componentes considerados essenciais, ou mais 

importante no contexto escolar, não acaba por privilegiar questões que não 

condizem com a realidade? E a filosofia? 

Discutir e refletir com os educandos a historicidade que forma sua realidade é 

parte dos objetivos da filosofia. Então, toda análise elaborada anteriormente se torna 

possível aos olhos da Proposta, pois se compreende o ensino-aprendizagem como 

processo e, como tal, a ser construído dentro da história de cada escola em que 

alunos e professores estão inseridos. De acordo com Nietzsche, apud Boeira “A 

filosofia deve reconstruir o nascimento, desenvolvimento e transformação das ações 

e crenças no seu percurso temporal.” (BOEIRA, N, 2004, p. 21) O indivíduo neste 

caso, é colocado frente a sua história antes de confrontar-se com a interpretação da 

história oficial. Pois, “[...] paralisante e desanimadora é a crença em ser um filho 

tardio de sua época.” (Co. Ext. II, HL 8) A descontinuidade histórica, o homem 

entendido como a-histórico, para não carregar consigo os vícios e imposições morais 

que fizeram parte de sua formação, se apresentam como necessários. Nietzsche 

apresenta o a-histórico como “[...] similar a uma atmosfera que nos envolve e na qual 

a vida se produz sozinha, para desaparecer uma vez mais com a aniquilação desta 

atmosfera.” (Co. Ext. II, HL 1) 

Antes disso é preciso criar espaços de condições para que o professor de 

filosofia possa realmente ser filósofo e que este execute a ação para o 

desenvolvimento de uma consciência livre e autônoma. Torna-se dispendioso, senão 

apenas discurso político, acreditar que um professor sem base filosófica consiga 
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desenvolver o espírito filosófico em seus alunos. Como exemplo, podemos citar um 

professor de história, geografia ou qualquer outro componente curricular que 

complementa sua carga horária na rede de ensino, sem ter acesso às questões 

básicas da filosofia. Não se trata de separar os componentes, considera-se que cada 

um tem papel fundamental na constituição de um projeto comum que garanta a 

construção de um sujeito histórico cada vez mais consciente de suas ações no 

mundo a que pertence. Enquanto fundamento teórico, a análise soa como 

consistente, mas esbarramos em um problema pontual: um professor que trabalha 

em três ou quatro escolas para completar carga horária e com uma jornada dupla ou 

tripla tem condições de planejar e conhecer cada realidade? 

Como consequência direta desta sobrecarga a criação de espaços 

epistemológicos, segue-se a inalcançável visto que, a articulação do conteúdo, sua 

forma e significância para o sujeito que se compreende como histórico, é 

padronizada na efetivação da ação pedagógica do professor. Para compreender sua 

realidade, de acordo com a PCSC, deve se oportunizar ao aluno a aproximação dos 

textos clássicos da história da filosofia. Tal sugestão se justifica face à imensa 

riqueza da História da Filosofia no enfrentamento das questões diversas que lhe são 

impostas e nas condições diferenciadas de enfrentar tais problemas. No entanto, se 

o professor de filosofia não tem formação ou conhecimento específico destes textos, 

que critérios utilizará para a seleção ou análise de tais textos? Neste caso, o 

distanciamento com a realidade ou o significado para o aluno ganhará dimensões 

abismais. 

Ao dirigir-se à filosofia, na PCSC, esta é caracterizada como detentora de 

instrumental lógico-metodológico e conceitual a ser disponibilizado ao aluno para 

auxiliá-lo na compreensão da sua mais radical historicidade. A identificação com os 

conceitos marxistas da proposta novamente se efetiva.  

Passar pela escola deve significar então, ter o domínio da cultura, do 
instrumental teórico-prático (Ciência, Tecnologia, Filosofia, Arte), que 
os homens produziram na caminhada civilizatória, para estabelecer 
uma nova forma de relacionar-se, entender e transformar de modo 
permanente e simultâneo a natureza, a sociedade, a si mesmo e a 
história, conforme nos propõe Marx na sua 11ª Tese sobre 
Feuerbach: ... ‘Os filósofos apenas interpretaram o mundo de formas 
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diferentes, o que importa é transformá-lo’. (SANTA CATARINA, 1998, 
p. 39) 

 

A emancipação do homem, de acordo com a PCSC e o marxismo se faz a 

partir da consciência coletiva e pelo processo de apropriação do conhecimento com 

vistas à transformação do mundo. No entanto revela seu caráter político e sua opção 

por teóricos bem definidos onde a filosofia deve seguir “as trilhas de Platão, Marx e 

Gramsci.” (SANTA CATARINA, 1998, p. 41) 

A radical historicidade é o caminho mais seguro para se chegar ao saber 

crítico de acordo com a PCSC, sendo esta utilizada por Marx para explicar as 

relações de trabalho e sua interferência na autoconstrução do ser social. É a partir 

do trabalho que o homem rompe com seu ser natural e apresenta-se como ser 

social, num constante processo de reconstruir-se ser socialmente, construindo assim 

a história, sempre como consciência de sujeito coletivo. A partir desta categoria 

garante-se a articulação entre objetividade e subjetividade superando a imutável 

conexão homem e natureza, eliminando o caráter determinista da existência do 

sujeito, de acordo com a Proposta.  

Mas ao condicionar o homem como historicamente constituído a partir de sua 

construção social eliminamos a possibilidade de individuação e passamos a 

conceber que o homem se realiza apenas com o reconhecimento de seu ser social. 

Compreendendo a filosofia como capaz de promover uma visão radical da 

historicidade, resgata-se o caráter imperativo das relações econômicas, sempre 

ligadas ao trabalho, o ponto de partida e de chegada das análises a serem feitas. 

Giacóia Júnior adverte que: “A sociedade do trabalho e do rendimento maximizado, 

mesmo que herdeira da crença emancipatória e otimista no progresso das luzes, 

continua cega e cruel, alienante e desumana.” (GIACÓIA JUNIOR, 2005, p. 61) 

Neste caso, há um estreitamento à concepção de ser humano, pois este é 

compreendido historicamente apenas como resultado das forças produtivas, fato que 

determina o homem como fruto de um sistema, o que contradiz a noção de não-

determinismo e o arrasta para a confusão entre a escravidão e o direito. O direito à 

cidadania e ao mercado de trabalho tratado como conquista, esconde a hipocrisia e 
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o distanciamento moral entre os grupos socais é mantido e camuflado, 

parafraseando Nietzsche “todos os meios pelos quais, até hoje, quis se tornar moral 

a humanidade foram fundamentalmente imorais.” (CI, Os quatro grandes erros 5) 

Aquilo que aparentemente é contraditório se torna o necessário para a mudança. 

 As circunstâncias das ações singulares, sejam elas individuais ou coletivas, 

interferem na construção do sujeito social, nos paradoxos unidade/multiplicidade e 

permanência/mudança. Sendo assim, objetividade e subjetividade não se excluem 

na máxima marxista onde as circunstâncias fazem os homens e os homens fazem 

as circunstâncias, numa reciprocidade de construção sujeito-objeto, superando a 

dicotomia que influenciaram as percepções ao longo da história. Seria assim o 

ensino da filosofia um olhar do homem sobre si mesmo como resultado e resultante 

de processos históricos, visto que seu conjunto de crenças é desconsiderado na 

evolução histórica. Se os homens fazem a circunstâncias e as circunstâncias fazem 

os homens seu conjunto de crenças é descartado e a continuidade conduz a 

história, o que reduz o ser humano as determinadas circunstâncias. 

Com o mesmo argumento histórico-crítico há que se direcionar a leitura dos 

teóricos contemporâneos, principalmente aqueles que simpatizam com esta 

perspectiva. Manifestando este desejo, os autores da PCSC, justificam suas 

escolhas mirando o horizonte filosófico de compreensão de mundo e realidade. Não 

existe, uma ruptura histórica, mas compreendê-la à luz de suas urgências e 

necessidades indicará os compromissos a serem assumidos pelo sujeito enquanto 

autoconstrução social. “O fundamento de toda interpretação da realidade é, portanto, 

uma ‘moral’ — um conjunto de avaliações de condutas e de ideais de ação que visa 

promover uma certa hierarquia de forças vitais.” (BOEIRA, 2004, p. 27) 

O conceito moral se faz presente em todos os aspectos quando as dimensões 

sociais são superiores à individuação do sujeito. O homem não reconhece sua 

vontade de poder, pois está determinado pela moralidade que o constitui. “Os 

empreendimentos filosóficos de fundamentação da moral são, em verdade, 

tentativas de cortar o passo a essa possibilidade, a esse deveria.” (GIACÓIA 

JUNIOR, 2005, p.48) Enquanto empreendimento filosófico, a PCSC determina 
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modelos, padrões a serem seguidos, uma contradição ao preceito de 

descontinuidade, de organização dos saberes a partir do próprio homem. 

Transcorrida a etapa da problematização do concebido-vivido pelo educando, 

a aproximação aos clássicos e aos contemporâneos é momento de ressignificar todo 

conhecimento e aproximá-lo da realidade totalizante, de acordo com a Proposta. 

Ressignificação teórico-prática, momento em que nossos educandos 
retomando o concebido-vivido, já inventariado criticamente com a 
contribuição dos textos-autores, do educador e seus pares, vão 
exercitando o processo de ressignificar, rearticular, reelaborar, recriar 
o seu modo de ver-fazer as situações-problema, não mais de uma 
perspectiva fragmentária, mas de totalidade, não mais pautado pelo 
enfoque individualista, mas coletivo, social e histórico. (SANTA 
CATARINA, 1998, p. 42) 

 

 A radical historicidade antes mapeada, agora se configura com ação, 

descortinando o indivíduo e tornando-o coletivo. Uma visão totalizante sobre si 

mesmo constitui um olhar sobre a construção da sociedade em seus âmbitos 

globais, sem desconsiderar as interações que agem nesta construção, sendo que o 

sujeito só se reconhece como ser social e não como indivíduo que é.  

Assumindo a categoria ressignificar, acredita-se que a autoconstrução será 

plena, pois todo saber instituído pela cultura humana passa agora a fazer sentido e 

parte da existência do sujeito. Novo equívoco se apresenta, pois ao tomar parte da 

cultura humana, muitas vezes o indivíduo toma posse de uma cultura que não é sua, 

como se fosse e o que de fato passa a ter sentido não é a aplicação deste saber 

mas, a utilização do acúmulo de conhecimento como instrumento de poder. Aliás, é 

esta vontade de poder que estimula o indivíduo na apropriação cultural pois, “ao 

homem é impossível não querer, também a vontade de apequenamento do último 

homem é expressão de vontade de poder.” (WEBER, 2011, p. 239) 

De acordo com a Proposta, este reencontrar-se não é solitário e individualista, 

demonstrando ainda a dependência das inferências e mediações do professor e 

seus pares, demonstrando a necessidade de constituir-se sempre coletivamente. 

Nietzsche no entanto adverte que: 
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Os conceitos filosóficos individuais não são algo fortuito e que se 
desenvolve por si, mas crescem em relação e em parentesco um 
com o outro; embora surjam de modo aparentemente repentino e 
arbitrário na história do pensamento, não deixam de pertencer a um 
sistema, assim como os membros da fauna de uma região terrestre 
— tudo isto se confirma também pelo fato de os mais diversos 
filósofos preencherem repetidamente um certo esquema básico de 
filosofias possíveis.(ABM 20) 

 

Novamente, a construção da crítica e da liberdade do sujeito está à mercê de 

inferências de um padrão coletivo de saber. Neste caso, o professor e seus pares 

são uma condição para a legitimação do saber, de outra forma, de acordo com a 

PCSC, o conhecimento se torna impossível. Em contrapartida, ao formar uma 

autoconsciência, o filósofo deve buscar confrontar o tempo em que vive e a si 

mesmo, e de acordo com Nietzsche In Tongeren, “o filósofo ou o espírito livre seria, 

necessariamente, um solitário e um eremita.” (TONGEREN, 2012, p. 276) 

A dialética sugerida acompanha toda construção deste cabedal de teorias. 

Sempre dialogando com a ideia anteriormente apresentada e formulando uma teia 

de pressupostos metodológicos com vistas a garantir a práxis daquilo que se propõe. 

Sempre que aprecia uma teorização, imediatamente sugere uma ação relativa a 

esta, numa constante, não desarticulando uma e outra. Este construto teórico-

dialético elimina determinados argumentos na medida em que privilegia outros, ao 

passo que o indivíduo sai de cena para dar espaço ao sujeito socialmente ativo. Não 

obstante acredita-se que atingindo o nível da ressignificação o aluno passa agora a 

vislumbrar ou perceber a filosofia como algo imanente de sentido, articulando os 

saberes teóricos com o fazer de sua existência. O aspecto moral, de acordo com 

Nietzsche da moralidade cristã de renúncia a si mesmo, encontra eco nesta teoria, 

quando pressupõe que a felicidade do sujeito e o entendimento de sua realidade se 

condicionam ao modo totalizante de mundo, onde o indivíduo realiza-se apenas 

como ser social, “[...] é absurdo querer empurrar o seu ser para uma finalidade 

qualquer. Nós é que inventamos o conceito de ‘finalidade’.” (CI, Os quatro grandes 

erros 8) 

Nesta perspectiva de radicalidade crítica, chegamos então na encruzilhada de 

toda construção pedagógica: o processo avaliativo. É sabido que durante o período 
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que vigorou a lei 5692/71 o ensino quantitativo emoldurou suas bases e garantiu a 

formação de mão-de-obra de qualidade para a indústria. No entanto, evidencia-se aí 

a dicotomia qualidade-quantidade. À custa da exclusão das diferenças e da 

supervalorização das capacidades individuais, há polarização ou o enfoque na 

repetição pelo aluno dos conhecimentos obtidos através do professor ou dos livros 

didáticos. Para o mercado, este modelo de educação garante um grande trabalhador 

com poucos recursos para questionar a sua realidade. Mas como a avaliação pode 

interferir no processo avaliativo? Como os modelos instituídos classificam as formas 

de conceber a ensinagem? 

Partindo destas premissas a opção é por um modelo de avaliação que 

possibilite a inter-relação professor-aluno numa alusão direta pela humanização do 

ensino. O aluno é chamado e responsabilizado pela construção de seus 

conhecimentos e pela avaliação dos mesmos. São características da avaliação 

formativa, trabalhada à exaustão pelos teóricos da educação durante a década de 

1990 em nosso país.  Porém, a todo momento faz-se questão de ressaltar a 

participação ativa do aluno no processo de reflexão-ação explanado no início da 

fundamentação. 

O vocabulário utilizado evidencia o caráter histórico crítico ao caracterizar a 

avaliação como autoritária, domesticadora e excludente. A superação da práxis 

avaliativa até então condizente com os interesses predispostos, se apresenta como 

um grande desafio ao professor e, é tarefa deste conduzir tal processo. Os 

instrumentos avaliativos constituirão um diagnóstico para que se possam buscar 

alternativas ao aprendizado satisfatório de todos os alunos. Em assim sendo, 

acontece uma avaliação que prioriza a autonomia, a emancipação e a humanização 

dos educandos oportunizando a aprendizagem e o desenvolvimento de cada um. O 

professor como mediador de todo este processo ainda é o principal responsável e 

articulador das metodologias contundentes para o pleno exercício da educação no 

Estado. Ao finalizar a leitura sobre as metodologias, os referenciais didáticos e 

avaliativos, nos questionamos: de onde vem o interesse por este modelo de ensino? 

Qual o amparo epistemológico das análises realizadas?  
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O que se apresenta agora desde este modelo instituído pela PCSC é um 

modelo de avaliação que é dicotômico, mas que se apresenta como harmônico. A 

dicotomia é aceitável e produtiva quando reconhecida e tratada como possibilidade 

de evolução do indivíduo frente ao mundo e a si mesmo. Mas, quando esta se 

encontra submersa, seu peso extrai do indivíduo seu poder de análise da realidade. 

Como a avaliação que agora se apresenta pode não ser excludente? Se esta se 

propõe a classificar aqueles que sabem dos que não sabem de acordo com 

determinado instrumento formalizado e generalizado, ela elimina toda 

individualidade e exclui aquele que não se adapta ao modelo avaliativo utilizado.  

Como exemplo podemos citar as provas do ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio) que são aplicadas de norte a sul do país inclusive e que servem de 

parâmetro para determinar a qualidade ou não da educação. Se a avaliação se 

propõe ser formativa e considerar a realidade de cada aluno, como se justifica tal 

modelo? Mais um impasse que a PCSC não tem condições de responder, visto que 

foi produzida em um momento histórico anterior ao surgimento destes modelos 

avaliativos e se construiu sobre verdades que devem guiar a vida. 

“Reconhecer a inverdade como condição de vida: isto significa, sem dúvida, 

enfrentar de maneira perigosa os habituais sentimentos de valor; e uma filosofia que 

se atreve a fazê-lo se coloca, apenas por isso, além do bem e do mal.” (ABM 4) Por 

isso, a adoção de uma metodologia ou de um sistema como sendo único e 

verdadeiro, que é capaz de dar todas as respostas possíveis a um determinado 

saber, é uma mera ilusão ou uma pretensão constituída equivocada e fundamentada 

por dogmas. 

Para melhor compreender as análises presentes na PCSC, fomos buscar os 

sujeitos que construíram esta história. Analisamos a formação dos professores 

responsáveis pela organização da PCSC para o ensino de filosofia, bem como dos 

consultores e percebemos questões inusitadas. Seguindo a própria lógica do grupo 

organizador, consideramos que somos resultado de nossas inferências históricas e 

não podemos nos pensar destituídos de ideologias. Observamos que dentre as dez 

pessoas que fizeram parte do grupo de trabalho, seis delas tem Curriculum Lattes 
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registrado, das quais podemos fazer incursões. Duas pessoas à época da 

elaboração do texto possuíam graduação em pedagogia, sendo que uma era 

especialista Lato senso e outra concluiu o mesmo nível em 1998. Os demais, quatro, 

com graduação em filosofia e no mesmo sentido à época da produção, uma pessoa 

possuía doutorado em educação, a outra especialização lato senso e duas apenas a 

graduação.  

A formação da proposta contou com a ajuda de colaboradores no inicio de 

1997. Não conseguimos precisar suas formações iniciais por não constar no resumo 

ou início de Curriculum. Foram quatro colaboradores, dos quais obtivemos o Lattes 

de três com especializações na área de Recursos Humanos e Administração 

Escolar. A consultoria ficou à cargo de uma professora com formação em ciências 

sociais e filosofia na graduação, especialização lato senso em antropologia filosófica 

e stricto senso em educação. 

Efetivando estes levantamentos passamos a considerar o ecletismo do grupo 

responsável por viabilizar o ensino da filosofia em nosso estado. A lógica na 

concepção se apresenta inclusive na montagem do grupo de trabalho e na 

realização dos enunciados teóricos, pois a formação de professores das áreas de 

pedagogia e filosofia à época tinha forte influência marxista. Em consequência disso, 

temos um misto de experiências educacionais e fundamentos teóricos, ligados às 

correntes de pensamento vigentes à época, que não podem ser desprezados ao 

conferirmos os propósitos que nortearam o grupo de trabalho. Sabemos que os 

estudos iniciaram dentro da década de 1980 e estes foram retomados na década 

seguinte. No entanto, a formação inicial e continuada de nossos autores também 

não sofre tanta variação. Apenas um entre os dez pesquisados concluiu sua 

graduação na década de 1990, os demais variam entre as décadas de 1970 e 1980. 

Podemos nos perguntar: que influência tem a época de formação nesta complexa 

organização sistêmica?  

Podemos considerar que o período onde a maioria concluiu seus cursos de 

graduação, o país passava pela efervescência do mundo bipolarizado e seu 

imanente fim. As ideias marxistas, principalmente de emancipação, dominação e 
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revolução proletária inundavam as academias das Universidades que se opunham 

ao sistema dominante.  Estava estabelecido o inimigo a ser combatido e a redenção 

da sociedade se faria com a superação da ideologia vigente, fato o que explica a 

leitura unilateral da realidade produzida pelos construtores da PCSC. Em outras 

palavras, é o intelectual produzido sob a égide do Estado centralizador que procura 

livrar-se das amarras sociais, mas que sonha construir outras sociedade onde posso 

reconhecer-se como sujeito histórico. 

Por outro lado, há que se observar que temos um equilíbrio de forcas, onde 

no total dos envolvidos que conseguimos pesquisar exatamente a metade tem 

formação inicial em filosofia e a outra em pedagogia ou outra área da “educação” 

que não conseguimos precisar. Neste caso, os aspectos metodológicos, que 

aparecem na proposta, se apresentam com importância superior ao que representa 

o professor e a própria filosofia como componente constituidor ou construtor de uma 

cultura. Em contrapartida a fundamentação metodológica didática dos profissionais 

da pedagogia contribuiu de maneira significativa para a teorização dos pressupostos 

educacionais da filosofia no Estado.  

Enfim, perceber professor e aluno apenas como resultado de modos de 

produção ou resultado das lutas de classes, da superação de uma pela outra, acaba 

por conduzir o indivíduo a um mundo unilateral, onde sua individualidade é renegada 

em benefício do bem comum. Um adendo moral, enraizado nas entranhas do 

homem que prefere abrir mão da felicidade, pelo comodismo que a impressão de 

seguir determinados padrões morais lhe oferece. “Querer a vida só pode significar 

querê-la integralmente. [...] O contrário é preguiça, pusilanimidade, falta de sentido 

da realidade.” (WEBER, 2011, p. 231) A autoconsciência exige sair do estado de 

acomodação e vislumbrar um embate consigo mesmo e com seu tempo, um impulso 

na busca por descobrir-se, que requer um novo homem, sem as amarras dos 

modelos dogmatizados pela modernidade. “Pois todo o impulso ambiciona dominar: 

e, portanto procura filosofar.” (BOEIRA, 2004, p. 44) 

O pano de fundo marxista presente na PCSC se apresenta como um 

emaranhado de citações controversas e de caráter ‘retalhista’, apresentando-se 
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como modelo de emancipação do homem através da educação, porém determinado 

por apenas esta forma de compreensão do mundo. Por outro lado, Nietzsche nos 

aponta diversas possibilidades de compreensão da realidade, a partir do 

questionamento não apenas do mundo que nos constitui ou constituiu, mas de uma 

busca da formação da cultura baseada na unidade e identidade do indivíduo, a fim 

de desenvolver tal cultura. Neste sentido, “A jovialidade é o privilégio daqueles que 

são suficientemente sérios, a saúde é a prerrogativa dos que suportam 

suficientemente a doença, assim como a boa consciência na falsidade [...].” 

(Viesenteiner In: Diez, 2012, p. 33) 
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3. REFLEXÃO SOBRE O ENSINO DA FILOSOFIA 

 

adventavit asinus pulcher et fortissimus12 

Friedrich Nietzsche 

 

A obrigatoriedade da filosofia no currículo do ensino médio tem ocupado lugar 

nos debates da educação na última década. Vários são os argumentos a respeito da 

inclusão ou não deste componente curricular como obrigatoriedade ou núcleo 

comum das disciplinas do currículo básico do ensino médio. O que observamos é 

um embate entre teorias educacionais em alguns momentos com tendência a 

responder às necessidades do mercado de trabalho e, noutros, à sedução pela 

magnitude analítica do ser humano diante de sua realidade. Diante da realidade 

educacional do País é prudente que se questione a importância da filosofia nas 

escolas, principalmente porque temos problemas de toda ordem a serem resolvidos 

— além do que é e como ensinar filosofia — na educação, principalmente quando 

buscamos superar um paradigma: o currículo comum das escolas, para dar a base 

                                                 

12 Explicação do termo em latim gentilmente realizada pelo professor Doutor Jorge Luiz 
Viesenteiner: "Chegou o asno belo e muito forte" (segundo a tradução do Paulo César de 
Souza). Nietzsche cita novamente no apontamento póstumo do verão/outono de 1884, 
26[466], do volume 11 da KSA (As obras completas). Originalmente, embora não cite a 
fonte, ele retira a frase do texto do G. Chr. Lichtenberg, intitulado 'Vermischte Schriften", 
edição de 1867, precisamente no capítulo V, aforismo 327. O Lichtenberg é o autor que 
muito influenciou Nietzsche na escritura por aforismos, por isso o estilo oracular da frase 
em latim. 

     Do ponto de vista filosófico, Nietzsche quer fazer a 'convicção' de um filósofo se voltar 
contra ele mesmo. A menção ao 'asno' é precisamente aquele que relincha fazendo um 
som muito próximo da palavra "sim" (Iá) no alemão: I-A... aliás, essa referência também 
está no Zaratustra. 

     Assim, supostamente 'belo e muito forte', o asno (o filósofo) não consegue se distanciar 
dos preconceitos através dos quais ele mesmo fala e, nesse caso, com discursos sempre 
e exclusivamente em uma única direção: I-A, I-A, I-A... Outro som (outro discurso ou 
mesmo criticar os próprios preconceitos), o asno (o filósofo) não consegue emitir. 
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nacional e a parte diversificada deste, que deve atender às necessidades da 

realidade de cada unidade escolar. 

Seria a filosofia um lugar comum no currículo? Seria ela uma necessidade 

local? Como organizar um elemento tão complexo sem o risco de reducionismo? Por 

outro lado, é possível aproximar os clássicos filosóficos da linguagem e da realidade 

de alunos de ensino médio? Não seria a filosofia mais um saber sem sentido para os 

educandos? Qual a função do professor? A filosofia enquanto forma de saber busca 

questionamentos a respeito de todos estes elementos.  

Consideramos que este processo de construção arguitiva contribuirá para as 

análises dos sujeitos da nossa pesquisa: os educadores da região de Curitibanos. 

Ao sinalizarmos as diretrizes da filosofia no Brasil e no estado de Santa Catarina, 

vislumbramos esclarecer o ponto de partida de nossa análise. Verificando a 

teorização sobre o ensino da filosofia de autores ligados ao processo de 

aprendizagem, manifestamos a diversidade de argumentos sobre a produção do 

saber filosófico. Nietzsche fundamenta as discussões acerca da análise do ensino 

da filosofia, a partir da definição clara de que estamos impregnados de preconceitos 

morais, sendo a tarefa do filósofo se distanciar deste assunto para poder olhar além 

de si mesmo. Este embate pessoal é a dinâmica das discussões de um indivíduo 

que busca, em todo momento, livrar-se das amarras da moral — cristã –, do 

pensamento único e da imposição da razão (ciência) como única forma de 

explicação do mundo. 

Nietzsche faz análises acerca da relação do filósofo com seu tempo, com a 

cultura e com a história, identificando a filosofia como aquela capaz de conduzir o 

homem a perceber-se, a produzir uma autoconsciência distanciada das imposições 

e rigidez moral que é tomada como única forma de compreender o mundo e que, por 

conseguinte, afasta o homem da realidade, da felicidade. Eis um dos grandes 

problemas da filosofia: compreender a realidade destituída daqueles ideais forjados 

e impregnados por preconceitos que fazem parte da formação do ser humano. 

Além das questões de cunho filosófico/pedagógico, a realidade prática da 

filosofia se efetiva quando da promulgação da Lei nº 11.684, de 2 de junho de 2008 
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que “Altera o art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a Filosofia e a Sociologia como 

disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio.” (BRASIL, 2013) A partir 

desta Lei, a filosofia e a sociologia, passaram a ser compreendidas como 

componentes curriculares específicos e não mais como temas transversais ou 

conteúdos interdisciplinares das disciplinas clássicas do currículo, até então 

efetivado na educação nacional. Assinada pelo presidente em exercício José 

Alencar a referida Lei ainda determina que seja excluído o inciso III do § 1º e incluído 

o inciso IV do artigo 36 da LDB 9394/96. O artigo revogado estipulava que o 

educando deveria sair do ensino médio com domínio de conhecimentos de filosofia e 

sociologia, dando margem à compreensão de que estes componentes poderiam ser 

trabalhados como temas transversais. “[...] os PCNEM também apresentam 

propostas de ensino interdisciplinar para as áreas comuns. No caso da filosofia, a 

área engloba, ainda, história, geografia, sociologia, antropologia e política.” 

(FÁVERO & OUTROS, 2004, p.8) 

Uma publicação no diário oficial no dia 15 de maio de 2009, pelo Presidente 

da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, Cesar 

Callegari, homologou a Lei nº 11.684 e impôs as diretrizes e prazos para a 

implantação das disciplinas de filosofia e sociologia no ensino médio. Selecionamos 

a parte de que efetiva esta obrigação: 

Art. 2º Os sistemas de ensino deverão estabelecer normas 
complementares e medidas concretas visando à inclusão dos 
componentes curriculares Filosofia e Sociologia em todas as escolas, 
públicas e privadas, obedecendo aos seguintes prazos de 
implantação: 

I — início em 2009, com a inclusão obrigatória dos componentes 
curriculares Filosofia e Sociologia em, pelo menos, um dos anos do 
Ensino Médio, preferentemente a partir do primeiro ano do curso; 

II — prosseguimento dessa inclusão ano a ano, até 2011, para os 
cursos de Ensino Médio com 3 (três) anos de duração, e até 2012, 
para os cursos com duração de 4 (quatro) anos. (DOU, 2013) 

 

A obrigatoriedade e os prazos estipulados propiciaram condições para a 

inclusão irrestrita da filosofia no ensino médio de todo sistema de ensino nacional 

com parte do currículo comum do ensino médio. Um detalhe, porém demonstra 
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como muitas vezes o distanciamento da técnica e da prática docente pode melindrar 

ou prejudicar todo um processo. A disposição do Diário Oficial é de 15 de maio de 

2009, sendo que as indicações para implantação remontam o início daquele ano 

corrente. Surge a questão prática: e aquelas unidades escolares que já estão com 

seu ano letivo em curso, seus planejamentos, contratação de professores, 

disposições pedagógicas como organizam todo esse emaranhado?  

[...] perguntar pela medida na qual a disputa está limitada por nós a 
um domínio cultural isolado e, além disso, mais considerada do que 
efetivamente disputada; perguntar pelo papel do dinheiro e da 
burocracia no âmbito das regras que dominam o combate, e pela 
medida na qual esses poderes dos combates, por sua vez, foram 
suprimidos. Tal acabamento teria ainda de perguntar pela amplitude 
em que é possível e na maneira como é possível trazer à luta 
‘concepções dominantes’. (TONGEREN, 2012, p. 294) 
 

O distanciamento entre a burocracia administrativa e a prática efetiva se 

evidencia como parte dos entraves que tem se apresentado na educação nacional. 

Um dos aspectos que dificulta esta relação é a formação de teóricos especialistas 

em discutir questões a partir da tradição literária ou acadêmica, sem conhecer a 

realidade que se apresenta nas unidades escolares. Por outro lado, professores 

cada vez mais sobrecarregados com questões burocráticas e de sobrevivência no 

dia-dia não acompanham o desenvolvimento das discussões teóricas para 

vislumbrar sua real efetivação. 

Mesmo assim, a superação legal e a aplicação da filosofia como componente 

curricular específico abre possibilidades para o desenvolvimento de métodos e 

estratégias peculiares para o ensino da filosofia. Ao abandonar o papel 

interdisciplinar, transversal, transdisciplinar ou qualquer outra determinação criada 

com a LDB de 1996, tal componente se vê diante de um desafio que é seu maior 

objeto de trabalho: discutir possibilidades dentro de um espaço/mundo com infinitas 

possibilidades. 

Mas o que é em suma a filosofia? Sabemos e nos perguntamos a todo 

momento para que serve matemática, história, física entre outras disciplinas do 

currículo tradicional e raramente ouvimos alguém perguntar o que é e para que 

serve a filosofia. Na definição clássica a palavra filosofia é um temo de origem grega 
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philia — amizade e sophia — sabedoria, sendo a amizade pela sabedoria, o desejo 

de aproximar-se do saber, do conhecimento, da verdade. Não que o homem grego 

tenha criado a filosofia em si, pois se a considerarmos uma ação reflexiva sobre 

tudo, ela surgiu em conjunto com os primeiros seres racionais. O diferencial dos 

gregos está ligado à relação do saber e da sabedoria. Enquanto os demais povos 

chamavam sábios aqueles que eram conhecedores dos saberes vigentes e 

daqueles que ainda surgiriam e os veneravam, na Grécia a sabedoria consistia em 

buscar a efemeridade do conhecimento, a não aceitação do conhecimento instituído, 

uma Paidéia. 

O termo Paidéia — equivalente ao alemão Bildung — é uma representação 

universal de toda atividade do homem grego respeitando sua liberdade e 

individualidade. Não é possível delimitar esta expressão utilizando palavras 

modernas como educação, cultura, civilização... mesmo elas todas englobadas 

estejam no conceito do termo. De certo, é que somente o homem consegue 

salvaguardar e difundir a maneira social e espiritual, o que vive. Ao conjunto de 

ações registradas e transferidas, pela “vontade consciente” e pela “razão”, com um 

determinado fim damos o nome educação.  

A estrutura de qualquer sociedade assenta-se na educação, sendo assim, ela 

é coletiva, nunca individual. De acordo com Jaeger (1994) toda educação é o 

“resultado da consciência viva de uma norma que rege uma comunidade humana.” 

As normas podem ser escritas ou não, mas tratam de laços comuns que unem a 

comunidade.  Neste sentido a história da educação está submetida aos valores de 

uma sociedade sendo que, a transformação, manutenção ou extinção das normas 

determina a qualidade dos fundamentos ou a debilidade da educação. O contexto 

histórico justifica o ponto de vista quando, em momentos distintos, a humanidade viu 

ruir uma cultura por estar embasada em fundamentos inconstantes ou por ser 

destruída de forma abrupta. Por outro lado, a civilização Helênica ocupou lugar de 

destaque no que diz respeito à produção, a um nova forma de viver em comunidade 

deste ser humano. Não significa dizer que antes dos gregos helênicos nada tenha 

sido produzido, mas que a partir deles encontramos um novo grau de 

desenvolvimento da cultura. Weber esclarece que “Não há em Nietzsche o culto de 
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uma Grécia Imaculada. O que há, sim, é uma exaltação da recepção e do abrigo do 

impulso dionisíaco em solo grego. Quer dizer, o que se deve recuperar é o 

dionisíaco, tal qual se manifestou na Grécia.” (WEBER, 2011, p.107) 

Não se trata de menosprezar os outros povos, mas de reconhecer-se diante 

de uma cultura instituída e poder projetar-se além dela. E, só conseguimos acesso a 

essas informações graças ao modelo revolucionário dos gregos de tornar perene 

sua tradição. Nos períodos mais primitivos de sua paidéia o homem grego ainda não 

tinha bem claro a ideia de vontade que o conduzia, mas com o passar do tempo sua 

consciência foi tomando corpo rumo à finalidade essencial que buscava na 

“formação de um elevado tipo de homem.” 

A ideia de educação representava para ele o sentido de todo esforço 
humano. Era a justificação última da comunidade e individualidade 
humanas. [...] Mesmo os imponentes monumentos da Grécia arcaica 
são perfeitamente inteligíveis a esta luz, pois foram criados no 
mesmo espírito. E foi sob a forma de paidéia, de “cultura”, que os 
gregos consideraram a totalidade de sua obra criadora em relação 
aos outros povos da antiguidade de que foram herdeiros. [...] Sem a 
concepção grega de cultura não teria existido a “Antiguidade” como 
unidade histórica, nem o “mundo da cultura” ocidental. (JAEGER, 
1994, p.7) 
 

O que diferencia os gregos do período helênico dos demais povos é a 

coexistência paradoxal de consciência e o estranhamento a si mesmo diante da 

existência. “Quer dizer, a imagem de um povo e de um homem é similar a um 

pêndulo, que vai do próprio ao estranho, sem nunca encontrar ponto de suspensão e 

de firmeza.” (WEBER, 2011, p. 109) O fato de falarmos de uma cultura hindu, 

egípcia entre outras, se dá pelo princípio de universalização dos conceitos, típico do 

positivismo e pela europeização dos termos. Por isso podemos falar de cultura de 

qualquer povo pré-helênico, fazendo generalizações sobre conceitos que estes 

povos não dominavam. Para os gregos a paidéia representa “um aspecto exterior da 

vida”, não algo degenerado de sua originalidade. A presença deste espírito na 

cultura grega é tão latente que é possível estabelecer um vínculo com os conceitos 

de indivíduo do europeu moderno e nos ideais de liberdade e dignidade individual 

deste.  
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Ao olhar a formação deste homem helênico, cabe ressaltar o espírito de “[...] 

vivacidade espontânea, a sutil mobilidade, a íntima liberdade” (JAEGER, 2010, p.10) 

como diferenciais neste processo de tomada de consciência de suas ações. 

Conhecer-se vai garantir maior segurança ao pensamento e à ação. Os gregos 

tinham a concepção de natureza orgânica, onde todas as partes são consideradas 

membros de um todo, assim as normas, a linguagem, o pensamento... tinham 

significado, sentido.  

Pode ser observado o espírito do homem grego também no desenvolvimento 

de um senso de estética, de oratória, de lógica, entre outras, mas a “mais bela 

criação” dos gregos é sem dúvida a filosofia, de acordo com Jaeger (2010). Presente 

em todas as áreas do conhecimento é capaz de ressaltar o espírito ímpar deste 

povo ao buscar o sentido, a ideia, o contexto intuitivo que o caracterizou. Nesta 

perspectiva a história da educação depende do sentido filosófico universal, das leis 

da natureza humana que regem sua vida individual e social. Colocar o conhecimento 

como força formativa de um homem verdadeiro foi a obra de arte mais importante do 

espírito grego. Segundo Jaeger (1994) “os gregos viram pela primeira vez que a 

educação tem de ser também um processo de construção consciente.” Por 

conseguinte a paidéia representa um modo intuitivo de educação que contempla ao 

mesmo tempo a configuração artística e plástica com a “ideia” ou “tipo” de norma 

que revela a intimidade do indivíduo.  

O antropocentrismo é latente dentre todas as manifestações gregas 

penetrando todas as formas de seu espírito. Desde a formação dos deuses com 

características humanas até a organização da polis, cuja principal preocupação era 

a formação do homem, os gregos protagonizaram uma visão educativa orgânica, 

onde o todo se integra ao seu eu, não um eu subjetivo, mas a consciência gradual 

que determina toda essência humana.  

Os gregos chegaram a uma imagem de homem, com validade universal e 

normativa, que atende a formação de um ideal de Homem com um fim, ainda com 

autonomia e consciência. Deve-se salientar que o ideal grego não era algo fechado 

em si e permanente, mesmo sendo universal, mas congregava ideias tão diversas 
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quanto o espírito humano pudesse delimitar, colocando o homem como principal 

gestor de seu destino.  

Um dos maiores exemplos desta educação voltada para as questões 

humanas é o homem grego político. Nele se encerram o poeta, o homem de Estado 

e o sábio, todos a serviço da comunidade, não como profetas, mas como 

formadores de ideias assentadas no conhecimento e formação pessoal. O cidadão 

dá espaço à totalidade, propulsora dos representantes da paidéia grega, os homens 

de Estado. Não é possível delimitar o processo de formação dos Homens gregos 

senão a partir do ideal de homem construído por eles próprios e, pensar a história da 

educação, é pensar a evolução da poesia e da arte que o representam. Enfim, 

acreditamos que aí reside o espírito da educação grega: a consciência de seu 

próprio destino e a busca da construção de um Homem, baseado em conceitos 

universais presentes na natureza humana, intuitivos, livres para a autoformação do 

homem frente à sua totalidade. “Se a grandeza do homem consiste na transição, a 

superação, a autossuperação e a experimentação deverão marcá-lo, pois não se 

supera quem não torna a experimentação seu procedimento de ação.” (WEBER, 

2011, p. 237) 

Tales de Mileto, que viveu entre os séculos VII e VI a.C, é considerado o 

primeiro filósofo. Na tentativa de explicar sobre o que origina e forma o mundo, 

buscou solução no elemento material água, superando a explicação mitológica. 

Desta maneira, utilizando a razão, construiu seus argumentos, externando de 

maneira lógica, a existência de todos os elementos materiais a presença do 

elemento água, diferenciando da forma cosmogônica que os conduziu até então. Eis 

aí uma das evidências de que a razão apenas não encerra em si o conhecimento a 

respeito da realidade, sendo apenas um instrumento para alavancar o conhecer em 

sua multiplicidade. No entanto, Tales nunca se anunciou filósofo. A expressão vai 

surgir mais tarde entre a primeira metade do século VI e o século V a.C com 

Pitágoras de Samos que, ao ser chamado de sábio por seus seguidores, 

argumentou que o título lhe era muito fabuloso, sendo ele apenas um amigo da 

sabedoria, um filósofo. 
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Em sua essência, o filósofo não era um especialista separado do demais 

conhecedores ou mestres da época, representava o saber global, aquele que era 

capaz de articular os conhecimentos na melhor compreensão da existência das 

coisas. Na idade clássica a filosofia era pura erudição e, durante aproximadamente, 

vinte cinco séculos experimentou desde o ostracismo e a marginalidade até os 

degraus mais nobres da academia. Mas, para tornar-se realmente um conhecimento 

significativo hoje deve repensar o seu verdadeiro ser. Heráclito de Éfeso representa  

uma síntese deste homem grego: na acepção de que “tudo flui” a compreensão de 

um mundo em constante transformação, entendendo o indivíduo como parte deste 

mundo e, por consequência, indeterminado e numa constante mudança, em 

desenvolvimento um ser em formação. 

Entendemos que a filosofia enquanto componente curricular deve articular-se 

com os demais saberes, o que não implica em subjugar-se ou tornar-se apenas 

ferramenta de ensino transversal. Favaretto (1993) considera que a filosofia no 2º 

grau — ensino médio — é uma disciplina que está em nível de igualdade às demais 

ressaltando suas especificidades enquanto conteúdos e características no processo 

de formação cultural e intelectual do sujeito.  

As relações de poder presentes nos currículos escolares parecem convergir 

para um embate sem fim. Correlativamente, a filosofia terá que encontrar novos 

caminhos, novas diretrizes para fazer-se nesta nova realidade. Suas 

especificidades, conteúdos e características não podem estar desarticuladas com a 

realidade e muito menos abandonarem seu senso de critério e rigor metodológico. 

Por este motivo, concordamos com Contijo e Valadão (2004) quando 

ponderam que não podemos defender a presença da filosofia em sala de aula a 

qualquer custo, de qualquer forma. De acordo com os autores, dependendo da 

forma como está organizada, a filosofia  pode ser algo enriquecedor, interessante ou 

um amontoado de conteúdos. Na primeira forma se torna importante na formação 

dos jovens, da segunda, ao contrário pode se tornar um amontoado de conteúdos 

sem sentido aos alunos, que apenas precisam assimilar para cumprir um currículo. 

Enquanto um componente que auxilia no processo de formação dos jovens, a 

filosofia não pode abrir mão de sua essência, aquilo que a caracteriza como área do 
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conhecimento: o lançar-se ao desconhecido, não abrindo espaços para relações de 

poder com outras disciplinas, do contrário se torna agente agregador de elementos 

constitutivos das ciências.   

Como um corpo de saber acabado, a Filosofia não existe. Ela se 
manifesta como explicitação dos conteúdos da experiência (estética, 
científica, ética, política, etc.) a partir das suas condições de 
possibilidade que visam, sobretudo, alargar a nossa inteligibilidade 
do mundo, no sentido mais lato deste termo... Em relação ao seu 
ensino, tomando unilateralmente como perspectiva, não a produção, 
mas a transmissão do conhecimento, o ensino da filosofia perderia 
certamente o seu caráter fundamentalmente conceitual-
problematizador, reduzindo-se ao descritivo/doutrinário: transformado 
em ensino informativo, a especificidade da atividade filosófica 
correria o risco de desaparecer. (HORN, 2002, p. 43)  
 

Este lançar-se ao desconhecido não pode ser compreendido como aquele 

que se lança ser saber o que busca nem para onde vai. Sendo o instrumento 

primordial da filosofia a razão, ou seja, a busca pela compreensão do mundo a partir 

de elementos lógicos, esta construção deve ser cuidadosa e amparada em conceitos 

claros. Por isso, em todos os momentos, o filósofo ou professor de filosofia, deve 

estar alerta contra os riscos de condicionantes lógicos ou vícios de pensamento que 

se cristalizam e não permitem uma leitura própria da realidade. 

Realmente, trabalhar a filosofia significa trabalhar a multiplicidade de visões, 

visto que a cada possibilidade surgida, considera-se a não possibilidade de tantas 

outras ou ainda a disposição de escolhas que podem conduzir ao erro. Aliás, a 

filosofia não exclui o erro, pois é através dele que se depuram as ideias, as formas 

de compreender o mundo. De acordo com Celso Favaretto “[...] face à multiplicidade 

de orientações em filosofia, não se pode tratá-la simplesmente como um corpo de 

saber já à disposição para ser transmitido.” (FAVARETTO, In: KOHAN, 2008, p. 48) 

No mesmo sentido, não se descartam os antagonismos, entendidos como 

necessários para a evolução por prestarem garantias de que o conhecimento não 

estará acabado e, em consequência, o próprio homem se perceberá em constante 

transformação. 

Essa transformação acontece como o desenvolvimento de possibilidades que 

auxiliam na melhor compreensão da realidade do indivíduo, não como um objetivo 
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com um determinado fim, a transformação do indivíduo não busca um ser pronto e 

acabado, do contrário, um homem que esteja em constante embate com a realidade 

e consigo mesmo. 

 Este aspecto é essência na fundamentação da filosofia em direção ao 

pensamento crítico e autônomo do aluno. Ideia em conformidade com Aspis (2004) 

quando afirma: “Pensamos que a filosofia é formadora no sentido do 

desenvolvimento do homem como ser que busca compreensão, ser que questiona e 

busca saídas.” (ASPIS, 2004, p.311)  

Algumas dificuldades se apresentam neste campo e cabe nomear algumas 

delas. As preocupações se instalam desde os conteúdos a serem definidos até os 

modelos de avaliação, passando por metodologias... Júnior (2008) acredita que a 

responsabilidade sobre o ensino é do professor. 

[...] cabe ao professor de filosofia a preocupação e a habilidade no 
que respeita à relação ensino-aprendizagem-avaliação já que 
apresenta sugestiva proposta quanto à prática docente e a 
parametrização dos critérios de avaliação, sendo uma necessidade 
por parte dos profissionais de educação, tornando o ensino de 
filosofia algo ‘humanizado’, isto é, não ‘academicista’, fazendo-o 
descer do ‘pedestal’ de superioridade da chamada ‘rainha das 
ciências’, para o de ‘instrumento lingüístico’ necessário, pragmático e 
de multiplicação do exercício consciente da cidadania plena, tão 
urgente em nossa nação. (JUNIOR, 2008, p. 4/5) 
 

O texto de Júnior nos apresenta a variedade de concepções em comparação 

a Aspis, demonstrando a necessidade de um debate efetivo e dialógico a respeito do 

ensino da filosofia. Porem, neste contexto a discussão a respeito do ensino da 

filosofia lhe garante o que lhe é crucial: a liberdade de expressão e pensamento e a 

formulação de pressupostos que busquem embasar a perspectiva defendida, sem 

no entanto, vislumbrar a eliminação das outras teorias ou se tornar uma proposta 

única, uma teoria dogmática. 

Tal risco se apresenta ao condicionar a filosofia aos ditames históricos 

tradicionais. Este pressuposto implica numa concepção que caracteriza a história 

como linear, fixa e determinada por fatos e pessoas. Danilo Marcondes chama 

atenção para esta visão equivocada da história: “A consideração da história da 

filosofia não nos revela o progresso de um saber, nem a expansão de um 
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conhecimento. Não é linear, nem cumulativa, mas antes, os problemas são 

recorrentes, incessantemente retomados” (MARCONDES, In: KOHAN, 2008, p. 60). 

Nesta perspectiva a filosofia abandona as definições clássicas que já se 

tornaram “chavões” no meio acadêmico e fazem parte do senso comum, aquele que 

já não reflete mais sobre o que fala, partindo para uma noção muito próxima ao que 

Nietzsche apresentava. Esta nova concepção não acredita que possamos ensinar o 

homem a refletir ou a pensar de maneira crítica, muito pelo contrário, esta 

característica incrustou a cultura e passou a ser compreendida como parte da 

natureza humana. Ou, por acaso, consideramos que um matemático, um geógrafo 

ou um jovem de ensino médio não pense? Mesmo o mais matuto de todos, tem em 

si a reflexão, a crítica como parte constituinte de sua cultura.  

Os antecedentes do surgimento da filosofia, desde os mais antigos gregos — 

neste caso poderíamos citar Platão ou até mesmo Homero — a questão maior da 

filosofia é auxiliar o homem a viver bem, ajudá-lo a superar os medos que dificultam 

a compreensão de sua existência e não o permitem viver por completo, que o 

distanciam da felicidade. De acordo com Nietzsche, o aparecimento de Sócrates e 

da razão como possibilidade ao trágico é o marco da mudança da cultura grega.  

O que aconteceu com aquele povo, exemplar entre todos os povos 
da antiguidade? De que doença foram acometidos os descendentes 
de Homero e Arquíloco? Que peste foi esta, mais poderosa que a 
Esfinge e que os persas, capaz de destruir os belos e fortes ‘amados 
dos deuses’? Sócrates era seu nome; o otimismo, seu vetor; e a 
ciência, seu procedimento. (WEBER, 2011, p.115) 
 

A imposição da razão como única forma de explicação da realidade, 

impulsionou o homem a creditar sua existência ao que é previsível, àquilo pelo que 

se espera durante a existência. O passado é tomado como exemplo para a tomada 

as decisões do presente, que nada mais é do que uma preparação ao futuro, 

concebido como pronto, que provoca medo sendo compreendido como parte da 

natureza humana. 

Esses medos nos imobilizam enquanto existência, daí a importância dos 

valores morais — cristãos — que oferecem ao ser humano uma possibilidade de 

superação deste medo pela fé na salvação. A filosofia, pelo contrário, acredita que o 
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homem possa superar os medos por si mesmo, pela razão, que o aproxima da 

realidade como possibilidade de felicidade. A separação se dá quando o filósofo 

busca a salvação por si mesmo, enquanto aquele com pretensões moralistas cristãs 

vai buscá-las em Deus. Poderíamos então afirmar que o problema consiste em 

pensar a filosofia crítica apenas deslocando o sentido da salvação por Deus da 

religião para a salvação pelo conhecimento da filosofia. 

 

3.1 O ENSINO DE FILOSOFIA EM CURITIBANOS 

 

A pesquisa foi realizada com professores que trabalham com a disciplina de 

filosofia, no ensino médio, na área de abrangência da GERED de Curitibanos, 

durantes os meses de setembro a novembro de 2012. De acordo com os dados 

fornecidos pela GERED de Curitibanos, estão cadastrados como professores de 

filosofia na área de abrangência da referida Regional 17 (dezessete) professores 

que tralham a disciplina de filosofia. Destes, 6 (seis) estão ocupando cargos 

administrativos, com atestados médicos ou outra forma de afastamento de sala de 

aula. Efetivamente em sala são 11 (onze) professores, sendo que 2 (dois) possuem 

graduação em filosofia e os demais complementam carga horária com filosofia ou 

substituem professores que não estão em sala. Destes 11 (onze) professores, que 

receberam o questionário, 08 (oito) deles fizeram a devolutiva dos mesmos, um 

número significativo diante do quadro total. Utilizamos como instrumento de 

pesquisa um questionário estruturado — anexo II — com questões abertas e 

fechadas, distribuídas, cujo objetivo é conhecer as concepções e práticas dos 

profissionais que trabalham a filosofia na região identificada anteriormente. 

Entre todos os questionários distribuídos, recebemos a devolutiva de 08 (oito) 

que se dispuseram a colaborar com a pesquisa. Dentre as questões que 

propusemos, num primeiro momento vislumbramos identificar quem são os 

realizadores do ensino de filosofia na região estudada. Observamos que em sua 

maioria — seis — são mulheres que desempenham o trabalho do referido 

componente, com formação em história, geografia e pedagogia. A faixa etária se 

concentra entre 25 e 40 anos, sendo apenas uma professora com menos de 25 anos 
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e uma com mais de 40. Identificaremos os entrevistados por códigos, onde P 

representa o professor; o número que o acompanha a diferenciação por ordem de 

recebimento das pesquisas. Sendo assim, teremos os códigos iniciando em P1 até 

P8 para referência nas citações diretas. Nas citações indiretas optou-se por utilizar a 

expressão professor 1 e assim sucessivamente até 8.  

Apenas 02 (dois) professores do sexo masculino fazem parte do grupo 

pesquisado, coincidindo com a formação em filosofia destes, os mesmos possuírem 

pós-graduação latu sensu. Duas professoras ainda não concluíram o curso de 

graduação, sendo que uma possui bacharelado e as demais licenciatura cursada — 

todos os professores pesquisados — em instituições de ensino superior privadas e 

trabalham em regime de contrato de Acts — apenas uma professora não respondeu 

o regime de trabalho e o vínculo empregatício. 

Ainda identificando os profissionais que ensinam filosofia, a maior parte deles 

está no magistério há menos de cinco anos, sendo que apenas um trabalha com a 

disciplina há 4 (quatro) anos, os demais exercem esta função a dois anos ou  menos 

— uma professora entrevistada estava a um mês nesta área de ensino. Apenas 

duas professoras tinham a filosofia como único componente curricular a ser 

trabalhado, sendo que uma delas estava somente há um mês em sala. Os demais 

chegam a até quatro disciplinas diferentes, incluindo português, empreendedorismo, 

filosofia, geografia, sociologia, história e psicologia. São profissionais que atuam no 

ensino fundamental, médio, profissionalizante e EJA (educação de jovens e adultos). 

Dentre os motivos que levaram nossos pesquisados à carreira do magistério 

destacamos respostas como: gostar de trabalhar com pessoas, de ensinar e 

aprender, admiração pela carreira, campo de trabalho e o que apareceu para fazer 

na época. Evidenciando a formação dos professores de filosofia, os dois únicos 

professores licenciados em filosofia estão na área pela formação religiosa oferecida 

pelos seminários de formação de jovens sacerdotes. Durante as resposta sobre o 

porquê da escolha do magistério como profissão, é possível identificar declarações 

de amor à profissão — independentes da filosofia — e do sentimento salvacionista 

ainda presentes na educação, como por exemplo: “Também a formação 

seminarística que muito ensinou a dirigir-se às pessoas, o ensino, a fala, a reflexão” 
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(P1). O ensino da filosofia, no que tange aos seus princípios, neste caso, ainda se 

encontra atrelado aos preceitos morais religiosos. 

Esta afirmação se comprova quando da interrogação a respeito de três 

conteúdos ou temas que se considera importante para o ensino da filosofia, o 

mesmo — professor  —  alegou que não “[...] pode deixar de trabalhar a concepção 

de Deus em Santo Agostinho, Tomás de Aquino, uma vez que (do meu ponto de 

vista) sem acreditar tudo fica ainda mais nublado.” O que de acordo com Nietzsche, 

“O cristianismo pressupõe que o homem não sabe, não pode saber o que para ele é 

bom e o que é mau: acredita em Deus, o único saber.” (CI, Incursões de um 

extemporâneo, 5) 

O que se apresenta em jogo é uma vontade de saber, pois ao aluno só é 

permitido conhecer se ele acreditar naquilo que está aprendendo, ou lhe está sendo 

apresentado. Uma contraposição até ao mesmo sistema apresentado pela PCSC e 

um encaminhamento para a doutrinação de conhecimentos selecionados e definidos 

como verdadeiros ou coerentes. O saber atrelado à crença prende o homem a 

conceitos morais e condiciona sua existência feliz à aceitação ou não de 

determinados elementos. 

Os demais professores de filosofia da região de Curitibanos — com exceção 

dos dois com formação específica a partir dos seminários — em sua maioria 

trabalham com o referido componente para complementar carga horária, por 

oportunidade de trabalho, por gostar de crianças e de ensinar. Como evidência, 

temos a necessidade de ocupação como o fator mais importante para a definição 

por este componente. Pode-se então, de acordo com Nietzsche indagar: “Será que 

ainda são homens — perguntamo-nos então — ou talvez somente máquinas de 

pensar, de escrever e de falar?.” (Co. Ext. II, HL 5)  

Dificultando o desenvolvimento da filosofia como forma de conduzir o homem 

à autonomia, ou pensar criticamente, conforme sugere a PCSC e, mais ainda, 

tornando-o parte da incansável produção em série de trabalhadores na educação. 

Produção a qualquer custo, de maneira urgente, atropelando o tempo e a 

necessidade daquilo que se almeja, combatida por Nietzsche, pois “[...] exatamente 
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como as galinhas perecem se as impelirmos artificialmente a colocar ovos rápido 

demais.” Da mesma forma buscando resolver um problema administrativo, ou de 

falta de planejamento e investimento, o deslocamento de profissionais de outras 

áreas ou sem formação para a filosofia oculta a banalização e o desleixo do ensino 

deste componente curricular. 

Quanto ao conhecimento da PCSC, aqueles que responderam foram 

unânimes em afirmar que conhecem o conteúdo que ali se apresenta. No entanto, 

quando são questionados sobre os recursos utilizados para a elaboração do 

planejamento apenas 03 (três) deles fizeram alusão ao uso da mesma. Numa 

aproximação entre aqueles que utilizaram a Proposta em seus planejamentos e as 

contribuições que se consideram fundamentais para a formação dos alunos, o 

professor 6 listou o desenvolvimento da consciência crítica, a compreensão de 

mundo e da realidade e o hábito da leitura. Chama atenção o hábito da leitura ser 

uma incumbência da filosofia, pois este elemento não foi encontrado na PCSC. 

O professor 1 listou o mito da caverna, a concepção de Deus em Santo 

Agostinho e Tomás de Aquino e o texto Aufklärung de Kant. Compreensão de um 

elemento histórico linear em que a razão é o norte de suas decisões — inclusive na 

justificativa pela escolha de Santo Agostinho e Tomás de Aquino, afirmando que 

sem acreditar tudo fica ainda mais nublado. Tal imperativo conduz ao ser racional 

que busca sentido apenas em si próprio para a constituição dos saberes. Morel 

(1970/71 in: Tongeren, 2012) afirma: “A redução do homem à razão, à consciência, 

à lógica e à dialética é uma produção contra a pluralidade, a fluidez, o incomum da 

vida real.” (p. 129)  

A negação da multiplicidade e a elevação da razão para um grau de 

autoridade máxima reduziram o instinto à obediência. Neste sentido, o instinto de 

obediência ou nas palavras de Nietzsche “instinto de rebanho”, se deixou conduzir 

por outro instinto, o da razão. Ordenando os demais instintos, reprimindo-os e 

conduzindo-os para a obediência, em contraposição ao mais elevado e único 

possível entre todos: a razão. 
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Este modelo se evidencia nas palavras do professor 5 quando aborda a 

importância da filosofia na formação dos alunos de ensino médio. Afirma que a 

função da filosofia é auxiliar o aluno a sair do contexto comum e chegar ao 

conhecimento científico, atrelando filosofia/ciência. Esta também se encontra na 

PCSC da seguinte maneira: “[...] o ‘ensinar-aprender-fazer’ Filosofia, deve garantir 

coerência com a concepção a que chegamos sobre ela, explicitada anteriormente, 

ou seja, exercitar a elevação do senso comum à consciência filosófica.” (SANTA 

CATARINA, 1998, p. 41) 

A filosofia e consequentemente a educação passam a ser compreendidas 

como objeto para a evolução humana, como única alternativa para o homem existir, 

pois, 

Passar pela escola deve significar então, ter o domínio da cultura, do 
instrumental teórico-prático (Ciência, Tecnologia, Filosofia, Arte), que 
os homens produziram na caminhada civilizatória, para estabelecer 
uma nova forma de relacionar-se, entender e transformar de modo 
permanente e simultâneo a natureza, a sociedade, a si mesmo e a 
história. (SANTA CATARINA, 1998, p. 39) 
 

A escola passa a ter a incumbência de tornar a história em conhecimento 

objetivo, aplicado e capaz de criar condições para que o homem compreenda e 

regule seu mundo. A história é compreendida como um fim, o objetivo maior para 

este homem poder controlar o seu mundo, a sua natureza, a própria história. Instala-

se aí um falso sentimento histórico, uma falsa cultura histórica. De acordo com 

Nietzsche, este sentido histórico nada mais é do que o “[...] dourar a pílula: a massa 

do que aflui é grande; o estranho, o bárbaro, o violento, ‘ acumulado em pilhas 

medonhas’, penetra tão poderosamente na alma do jovem que ela só sabe se salvar 

com uma estupidez proposital.” (Co. Ext. II, HL 7) 

É muito comum em objetivos complexos e construção de ideais que a 

efetivação de ações que promovem mudanças se perca no discurso ou na 

transitoriedade política. Neste caso, o estado de Santa Catarina passou por 

governos e administradores educacionais com opiniões divergentes em relação ao 

conceito de Educação e à PCSC. O ‘dourar a pílula’ esteve associado, em alguns 

momentos, em cumprir metas para conseguir financiamentos e maquiar a atuação 
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de profissionais que mal sabiam do que se tratava o componente curricular em que 

trabalhavam. Neste mesmo aspecto, não há um planejamento para a contratação de 

professores de forma a organizar o ensino diante dos objetivos que se tem, 

esbarrando em ações isoladas ou na política de ‘combate a incêndio’, ou seja, 

apenas quando não é mais possível contornar uma situação se busca uma solução. 

O que evidencia esta discussão é a análise da PCSC feita pelo professor 5, 

quando respondeu a indagação sobre a aplicabilidade do conteúdo presente nesta, 

na disciplina de filosofia. De acordo com este professor a Proposta se encontra 

numa base tecnicista perante a educação nacional, numa clara manifestação de 

desconhecimento do referido tema e os ditames do documento estadual para a 

filosofia. “[...] se a formação do professor se baseia apenas na aquisição dos 

conhecimentos disciplinares produzidos pela ciência, corre-se o risco de não se dar 

‘importância ao conhecimento pedagógico que não esteja relacionado com as 

disciplinas. ’” (CARMINATI, 2006, P. 28) Em nenhuma hipótese o que se quer é um 

grupo de professores que possuam as mesmas concepções e ações enquanto 

prática pedagógica. Mas há necessidade de o professor conhecer os princípios que 

irão constituir sua prática ou serão os frutos de seu combate pois, sem conhecer as 

possibilidades de entendimento se esvaziam. 

Por outro lado, o professor 4 argumentou sobre o distanciamento entre a 

teoria e o fazer pedagógico, a ponto de passar a impressão de esta teoria não ser 

mais necessária. De acordo com Nietzsche, “[...] aquele rasgo entre o interior e o 

exterior precisa desaparecer de novo sob as batidas de martelo da necessidade.” 

(Co. Ext. II, HL 7) Segundo o entrevistado, os conteúdos são bastante pertinentes, 

embora muitas vezes não se possa trabalhar na totalidade. 

Compreende-se que a aproximação ou distanciamento de uma linha de 

trabalho depende do conhecimento, reconhecimento e compromisso com os 

objetivos desta. Certamente, os professores entrevistados tem uma relação muito 

distinta com o conteúdo da Proposta. Enquanto alguns o reproduziram literalmente, 

como se fosse cópia de trechos do referencial, outros criticaram por tornar-se 

distante da prática do professor — serem muito bonitos na teoria — ao passo que 

um terceiro grupo considera relevantes, pois, levam o aluno a refletir e se tornar 
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crítico. É fato que o conteúdo por si só não conduz a uma reflexão ou indica algo 

que possa tornar-se crítica.  

O professor 1 chama atenção para aquilo que apontávamos anteriormente e 

relação à formação ou contratação de professores para efetivar estes conteúdos. 

Credita a dificuldade não à maneira como ou quais conteúdos estão listados, mas o 

pouco conhecimento ou a falta deste em relação à própria filosofia visto a escassez 

de professores com esta formação. De acordo com Carminati, “[...] é importante 

deixar claro que se pode atribuir maior ou menor sentido à finalidade do ensino de 

filosofia, a partir da formação do professor.” (CARMINATI, 2006, p. (127) 

 O mesmo professor demonstra conhecer o conteúdo da PCSC, respondendo 

sobre os aspectos que considera importantes nesta proposta, listando o método 

sugerido nos momentos do inventário, da crítica e ressignificação, como os 

elementos mais relevantes. Tal posicionamento indica o domínio do conteúdo da 

PCSC, diferindo dos demais entrevistados — três deles não responderam a questão 

— que incluíram respostas evasivas ou como jargões didáticos, como por exemplo: 

nos aspectos em que fala do educando como agente transformador de sua própria 

realidade com o apoio familiar, de acordo com o professor 8.  

Já para o professor 5 a o aspecto mais importante é a politização da filosofia. 

Neste sentido, Horn destaca que: 

Os discursos legais que a enaltecem, mas não a alocam pari passu 
aos conhecimentos obrigatórios, indicam que, na prática pedagógica 
brasileira, a Filosofia ainda não superou a condição de um 
humanismo formalista, retórico, fundado no gramaticismo e na 
erudição livresca. (HORN, 2002, p. 20) 
 

Politizar pressupõe manter os padrões estabelecidos, distanciando da 

realidade dos alunos e dificultando o acesso ao saber filosófico. Ressaltamos ainda, 

que este mesmo entrevistado foi quem creditou um caráter tecnicista à PCSC.   

Tendo como referencial as declarações do último professor e sua formação 

filosófica, aquele argumento que o problema se encontra na falta de profissionais da 

área pode ser questionado. Mesmo porque, não raro na educação a acomodação 

encaminha para a reprodução daquilo que está posto. Nesta perspectiva Nietzsche 



129 

 

 

destaca: “O trabalhador cansado e de respiração pesada, que tem o olhar bonachão 

e deixa as coisas andarem como quiserem.” (CI, Incursões de um extemporâneo 30) 

Na sequência das interrogações, perguntamos o que favorece e o que 

dificulta o trabalho do professor quando este se utilizada da PCSC. Novamente o 

professor 5 alegou o número de aulas, de acordo com ele são poucas, sendo que a 

referida Proposta em momento algum menciona o número de aulas do componente. 

No entanto, a questão curricular — o número de aulas — quando colocado como 

empecilho para o desenvolvimento da filosofia, também deve ser considerado para 

as outras áreas, como as artes, a educação física, a geografia, a história. Pois o fato 

do número de aulas na semana, ligada à construção do currículo nada mais é do 

que a organização de espaços nesta colcha de retalhos que forma a matriz 

curricular. Aliás, este questionamento — o que facilita e o que dificulta o ensino da 

filosofia — foi o que se apresentou como o mais diversificado com relação às 

respostas e opiniões dos entrevistados. 

Os professor 7 acredita que apenas favorece, não dificulta, além de trazer 

uma orientação favorável, ela contribui para uma educação que fortaleça o exercício 

da cidadania. No mesmo sentido o professor 4 observa benefícios, sendo que, 

favorece a prática do professor em sala de aula, pois serve como base para o 

planejamento e prática em sala de aula. No entanto, não é um conjunto de tópicos, 

problemas ou conceitos da filosofia o responsável pela facilitação ou não da prática 

deste professor. O que interessa é a experimentação de ideias e ações, de acordo 

com Favaretto (1993). Os professores 3 e 6 não responderam esta questão. 

Um padrão unificado de conhecimento é a facilidade para a prática docente 

defendida pelo professor 2, do contrário, o que dificulta são as desigualdades 

econômicas e sociais do educando. A máxima do determinismo social se encontra 

no discurso do referido professor. Numa rápida comparação entre as respostas de 

E4 e P2, percebemos a necessidade da segurança de uma verdade que esteja ao 

alcance de todos. A crença na formulação de uma única forma de conduzir, de 

legitimar o ensino como necessário, ou aquilo que realmente vai fazer diferença para 

a sua prática educativa. Por outro lado, para P2, a diversidade econômica e 

consequentemente, social é o principal entrave para o exercício do ensino da 
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filosofia. Identificamos na PCSC uma orientação controversa à fala do professor 

entrevistado. “Estamos convencidos que o compromisso da escola pública é com a 

maioria da população que hoje, por força do modelo econômico, político, social, 

cultural, está fragmentada em vários segmentos-minorias, organizados ou não na 

sociedade.” (SANTA CATARINA, 1998, p. 39) 

Para o professor 8 existe um antagonismo: enquanto o que favorece a prática 

docente é a proximidade família/escola o que dificulta é o fato de a família deixar 

toda responsabilidade para a escola. De fato, esta contradição, nos parece 

distanciar-se da Proposta, visto que esta não faz análise de realidade das escolas e 

das famílias de um modo particular. 

Para o professor 1, a PCSC favorece o trabalho na  compreensão de 

propriedade filosófica, ou seja, que ela possui um caminho conceitual  particular. 

Consoante com esta proposição Cerletti in: Kohan, acredita que existe este 

diferencial, pois: “Todos nós professores de filosofia enfrentamos, ano após ano, a 

tarefa de começar nossas aulas de filosofia.” (CERLETTI, In: KOHAN, 2008, p. 22) 

Este enfrentamento, no entanto, longe de ser algo negativo, é indispensável à 

filosofia, pois a definição de seu campo de atuação, ou as escolhas a serem feitas, 

se tornam um problema e, consequentemente a incerteza da filosofia e sua essência 

estão neste ponto.  

O que dificulta, segundo P1, é a falta de formação do professor e mesmo o 

desconhecimento de tal proposta, nisso se dá o engessamento dos planejamentos e 

se cai na velha prática de história da filosofia ou dos pensadores da filosofia. Grosso 

modo, em nosso entendimento, não existe mal algum na prática da história da 

filosofia ou dos pensadores. O questionamento que insurge é se o professor tem 

consciência de suas escolhas no momento em que realiza seu planejamento. É esta 

vontade de verdade que nos impulsiona a fazer escolhas e criar ideais, concebendo 

apenas uma forma como verdadeira. “A reflexão sobre si mesma conduz a 

veracidade à autodissolução, não ao reestabelecimento do ideal, pois revela a sua 

congênita promiscuidade com o não-verídico.” (GIACÓIA JÚNIOR, 2005, p. 19)  

O distanciamento do fazer pedagógico com o discurso instituído, presenta na 

prática docente, também se torna comum no ensino da filosofia. O mesmo 
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entrevistado (P1), várias vezes se reportou à dificuldade com a formação dos 

professores e o trabalho com a filosofia relacionado ao saber acumulado ou à 

exaltação de personagens da referida disciplina. De pronto, a análise do referido 

professor nos conduz ao Estado e suas políticas de formação de professores, aliás, 

à sua não política de formação de professores. Os investimentos estaduais nas 

graduações como um todo são parcos e na filosofia são inexistentes. Porém, o que 

se considera formação, necessariamente não vem de um conjunto de 

conhecimentos que foi sistematizado por uma instituição. De acordo com Favaretto, 

in: Kohan, “A articulação de problemas tipicamente filosóficos com aqueles que 

emergem da experiência individual, social e histórica depende muito da formação 

cultural do professor e de sua habilidade para propor situações pedagógicas 

reflexivas.” (FAVARETTO, In: KOHAN, 2008, p. 52) 

Com relação à contribuição da filosofia no ensino médio para a formação dos 

alunos, o professor 5 analisa que esta deve conduzir o aluno ao conhecimento 

científico, enquanto o professor 8 acredita que esta faz o educando refletir, ser 

crítico e autônomo em sua vida, opinião partilhada pelo professor 6 que acrescenta o 

hábito da leitura como mais uma contribuição. A ética, o conhecimento — que é 

essencial para a formação do homem — é a colaboração da filosofia aos alunos do 

ensino médio de acordo com o professor 7. “A rigor não existe Filosofia como um 

sistema de ideias prontas que serve para as pessoas integrarem-se à sociedade, 

orientarem suas vidas ou para autoajuda.” (HORN, 2002, p. 213) Durante as 

respostas dos entrevistados percebemos ainda um aspecto da filosofia como 

remédio contra os males da humanidade, ou seja, ela contribui desde a formação do 

homem para a vida em sociedade até o desenvolvimento do hábito de leitura do 

indivíduo. Está presente nestes discursos a ilusão filosófica dos saberes prontos e 

únicos, se distanciando da desconstrução do homem que permitiria a abertura de 

espaços para novas ideias. 

Novamente o professor 1 faz uma abordagem didática com relação ao tema 

explicitando sua opinião da seguinte forma: em primeiro lugar, citou o aumento da 

percepção de relação humano e profissional; a filosofia leva a melhor conciliar as 

relações entre as pessoas e suas profissões. Em segundo, a possibilidade de 
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melhoramento da posição crítica construtiva, aqueles que são criticados podem 

enxergar nisso a possibilidade de evolução enquanto ser. Terceiro, a formação de 

ponto de vista de cada aluno, isto é, ele passa a falar daquilo que sabe e não só 

sobre o que acha. Diante desta prerrogativa, o aluno é compreendido com algo a ser 

lapidado, para construir a si mesmo e sua visão de mundo, bem como desenvolver a 

capacidade para poder ver o mundo. Neste sentido, concordamos com Nietzsche 

quando afirma: “Chamar a domesticação de um animal sua melhora é, a nossos 

ouvidos, quase uma piada.” (CI, Os melhoradores da humanidade, 2 ) 

O ensino da filosofia nas escolas da região estudada tem por base didática, 

de acordo com os pesquisados — todos responderam da mesma forma — um livro 

adotado pelo ente mantenedor. Além disso, alguns professores relatam que se 

utilizam de documentários, filmes, pesquisas e produção dos alunos como métodos 

para aproximar os alunos do conhecimento filosófico. Em relação à utilização de 

textos clássicos da filosofia, cinco deles responderam que se utilizam destes, sendo 

que o professor 1 indicou Aufklarung: sobre o Esclarecimento, de Emmanuel Kant 

como o texto clássico mais importante a ser trabalhado. 

Observamos novamente a contradição entre as respostas dos professores, 

visto que, todos afirmaram que sua formação garantiu condições para o trabalho 

com textos clássicos, mesmo que nem todos os utilizem como ferramenta de ensino. 

Por outro lado ainda o professor 1, licenciado em filosofia e com especialização latu 

sensu em metodologia da filosofia e sociologia, destacou o texto do mito da caverna, 

alegando que este faz um convite a sair da obscuridade intelectual, utilizando como 

critério para escolha dos textos a provocação ao aluno. 

Com esta justificativa, condiciona um pensamento determinado como único 

ou verdadeiro, e de acordo com Giacóia Júnior “[...] a verdade pressupõe uma 

instância de avaliação. Pressupondo essa instância de determinação, então isso 

significa que a verdade a todo preço, o incondicionado na verdade, é fachada, 

superfície.” (GIACÓIA, O, 2005, p. 18) 

Os critérios dos professores para seleção de textos clássicos também se 

apresentou de forma diversa. “Em primeiro lugar texto em que seja de interesse do 
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aluno e outro fator é que esteja relacionado com a realidade do aluno.” 

(E8)Perspectiva partilhada pelo professor 2 que se utiliza de textos voltados à 

realidade do aluno. Para os professores 5 e 7 os conteúdos trabalhados indicam os 

textos a serem selecionados para que o aluno tenha contato com os mesmos.  

As dificuldades no trabalho com os textos clássicos, perpassam a 

interpretação até o acesso restrito às obras, esta última carência relatada pelo 

professor 5. A interpretação e compreensão dos textos, pelos alunos, como 

problemática no ensino da filosofia foi descrito pelos professores 2, 4 e 8.  

A utilização do texto clássico no ensino da filosofia requer mais do que 

apenas o contato. Gallina afirma que  

Uma leitura histórica nada mais é que uma atualização de 
lembranças. [...] Pensar um problema, mesmo a partir de um texto, é 
antes de tudo engendrar descontinuidades, gerar soluções, evitando 
com isso a velha ilusão de que um problema sempre visa a uma 
determinada solução. (GALLINA, 2004, p.363-364) 
 

O cenário se apresenta menos nebuloso no exercício dos professores 1 e 7. 

“Com alguns pode-se reclamar da falta de interesse de início, mas à medida em que 

as ideias vão provocando cada um o cenário muda. Nem sempre, mas normalmente 

tira-se um bom proveito da ‘viagem’ a textos clássicos.” (P1) A mesma opinião é 

encontrada na resposta do professor 7 que afirma: “Poucos alunos têm dificuldades. 

acho que não encontro dificuldades é nestes textos que os alunos compreendem o 

passado para chegar ao presente.” (E7) Faz-se necessário neste caso ter a 

consciência do agenciamento da ideia de outro período como ponte para a 

formulação de conceitos próprios, se distanciando de anacronismos e verdades 

históricas constituídas. 

Os resultados observados pelos entrevistados com a utilização destes textos 

clássicos como recurso didático no ensino médio também variou bastante, porém 

todos observaram mudanças em seus alunos. Desde o professor 5 que percebeu a 

formulação de palavras como maior contribuição, passando pelo “maior senso 

analítico” (P2) até a maior argumentação e opiniões mais críticas do professor 4. 

Diante das análises dos professores podemos questionar: é possível construir novos 

conceitos a partir dos textos clássicos? O modo como o texto é utilizado, o 
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referencial que ele representa, em sendo utilizado apenas como texto histórico ou 

como leitura filosófica é o que posiciona o texto entre a formulação de novos 

conceitos e a repetição de conceitos já estruturados.  

Questões ligadas ao conhecimento ou ao processo de formulação deste, 

como por exemplo: “O fato de voltar-se a ideias tão discutidas e delas elaborar seu 

ponto de vista a partir da discussão. Ponto de vista como um conhecimento 

adquirido com a leitura, a exposição indo além da apresentação de mera opinião.” 

(P1) da mesma forma o professor 8 afirma: “Quanto maior o uso de textos que 

afronte o seu nível de conhecimento se torna atrativo, pois os alunos gostam de 

sentirem uma certa forma mediadores de uma solução.” (E8) 

A preferência dos alunos pelos textos clássicos foi percebida pelo professor 7, 

mas faz a ressalva que dependendo do autor é o resultado, pois é a partir destes 

que surgem debates e ideias. A pretensão da interpretação verdadeira, e desta, a 

interpretação como única possível ou aquela que se aproxima dos conceitos 

estabelecidos pela moral são percebidos nas respostas dos entrevistados. O texto 

histórico utilizado como regulador de juízos, torna a utilização dos mesmos como 

recursos didáticos apenas instrumentos para a lembrança do passado. Pois, de 

acordo com Nietzsche 

Ao invés de compreender a história como processo de 
desenvolvimento do espírito, os novos filósofos devem falar de 
absurdo e acaso. E contra a uma história entendida como 
regularidade própria, eles a confrontam com sua ousadia e 
experimentação. (TONGEREN, 2012, p. 112) 
 

Partindo destas premissas, questionamos o que se espera de um aluno de 

filosofia no ensino médio, oferecendo como opções de respostas os temas 

abordados anteriormente, como: o conhecimento de textos filosóficos, a história da 

filosofia, o desenvolvimento da consciência crítica, a compreensão do mundo e suas 

relações ou outra expectativa qualquer. Houve unanimidade quanto ao 

desenvolvimento da consciência crítica e apenas dois descartaram a compreensão 

do mundo e suas relações como algo que se deseja de um aluno de filosofia no 

ensino médio. “[...] os críticos são os instrumentos dos filósofos e por serem 

instrumentos, muito longe de serem propriamente filósofos.” (ABM 210) Apenas o 
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professor 5 optou pelas outras duas expectativas e nenhum citou uma aspiração 

diferente das listadas. Considerando todos os enunciados da questão e a 

unanimidade pelo desenvolvimento crítico se percebe ainda a crença da constituição 

de verdades. Tal evento se evidencia, pois no desenrolar das questões, os mesmos 

pesquisados sempre retornam ao tema. Mas de acordo com Viesenteiner 

O exercício crítico do homem do conhecimento, pois, consistem em 
esvaziar tais pretensos ‘sentimentos superiores’ para, 
gradativamente, compreender-se como um experimento para si 
mesmo, experimento que se situa numa dimensão genuinamente 
estética. (VIESENTEINER, J. L: In: Reis, Ascísio [s.p.]; [s.d.]). 
 

Em contrapartida perguntamos o que o entrevistado espera de um profissional 

da filosofia. De acordo com o professor 1, a preparação adequada e o constante 

espírito de questionamento, sem certezas, sem ideias prontas, porém que isso seja 

planejado. Uma contradição à resposta anterior em relação aos conteúdos 

importantes, quando este listou Santo Agostinho e Tomás de Aquino, argumentando 

que sem acreditar tudo fica mais nublado.  

O professor 5 acredita que o professor deve conduzir o aluno a desenvolver 

seu próprio conhecimento, resgatando o sentido de educare, a pretensão de 

conduzir alguém de um lugar a outro. Para o professor 4, espera-se que junto do 

educando elaborem uma reflexão sobre o mundo e sobre si mesmo no mundo e 

também contribua para a conquista da autonomia no mundo de pensar e agir. De 

acordo com Nietzsche “O estudo nos transforma da mesma maneira que a 

alimentação, à qual não nos conserva unicamente em vida, como diz o fisiólogo.” 

(ABM 231) 

O professor 2 espera apenas domínio, porém não esclareceu a que modelo 

de domínio se referia, se este representa conteúdo, classe, si mesmo... Para o 

professor 3 o professor deve passar a informação para tornar conhecimento pois, tal 

intento garante um melhor entendimento do mundo em que vivemos. O professor 7 

espera que o profissional da filosofia se dedique a investigar, perguntar e debater 

com profundidade todos os aspectos de seus assuntos de interesse. Nietzsche 

“apresenta ‘três tarefas’ essenciais ‘para as quais se precisam de educadores’, a fim 
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de construir uma espiritualidade elevada e uma ‘cultura nobre’: ‘aprender a ver, 

aprender a pensar, aprender a falar e escrever’.” (Viesenteiner In: Diez, 2012, p. 36) 

Aprender a ver significa a capacidade de não reagir imediatamente a um 

estímulo, permitindo que o mundo se apresente a si mesmo e não do contrario. 

Aprender a pensar é relacionado por Nietzsche, como aprender a dançar, mas não 

um dançarino qualquer, ao bom dançarino. Aquele que não precisa mais calcular a 

dança e seus movimentos se tornam tão leves que não é possível perceber seus 

pés tocarem o chão. Assim é o pensamento suave que conduz ao falar e escrever 

que de acordo com Viesenteiner “[...] seriam a única e mesma coisa na medida em 

que a linguagem precisa exercer o caráter performativo.” (Viesenteiner In: Diez, 

2012, p. 44)   

Para o professor 8 “É importante que seja acima de tudo um grande leitor, 

buscando aprimoramento, pois tem uma grande arma em suas mãos, pois trabalha 

muito o psicológico e o emocional dos alunos.” (E8) Importante destacar que o 

ensino, não apenas da filosofia, se condiciona ao entendimento que o professor 

possui diante da disciplina, interpretações das coisas e como a escola ou o sistema 

organiza suas ações. De acordo com Horn (2002) “Pensar no ensino de filosofia 

significa pensar no contexto de um saber escolar, um conhecimento que possui uma 

certa organização de cunho pedagógico, e a forma como os professores o 

entendem.” (p. 101) 

Sobre a participação em cursos de formação permanente, dois entrevistados 

não responderam, um afirmou não participar destes grupos e os demais afirmaram 

pelo menos uma vez ao ano atualizar-se com alguma espécie de curso ou 

programa. A participação em cursos de formação, geralmente se limita à 

participação das semanas pedagógicas que acontecem no início de cada semestre 

nas escolas. Estas semanas consistem em encontro de professores, palestras com 

profissionais que se disponham — geralmente de maneira gratuita — a ministrar 

palestras organizadas pelas respectivas GEREDs. No entanto, estes cursos versam 

sobre vários temas sendo que eventualmente se organizam grupos de discussão por 

componente curricular. A participação nestas etapas também é uma condição para o 

acesso profissional, ou seja, para fazer carreira no magistério público estadual. 
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Quando perguntamos a respeito das expectativas da sociedade civil em 

relação ao profissional da filosofia obtivemos uma grande variação de opiniões. O 

professor 2 foi enfático ao responder apenas valorização, acreditamos que esta 

resposta evidencia mais uma vontade do profissional em relação à sociedade civil, 

do que desta em relação a ele, talvez tenha confundido a pergunta. O professor 3, 

no entanto, respondeu de maneira curiosa: “Que leve-nos sempre a pensar e a 

refletir” (P3) colocando-se na posição da sociedade civil e não como profissional que 

trabalha filosofia. 

Da mesma forma dirigiu-se o professor 7 afirmando que: “Espera-se que eles 

possam ter uma visão mais ampla sobre o funcionamento da sociedade humana, 

pois são eles que estudam um pouco de tudo.” (P7) Ao estudar um pouco de tudo 

“[...] pode ocorrer uma espécie de simplismo, de manutenção de conteúdos 

prontos e descaso crescente pelas atividades de pesquisa que vai desembocar 

numa superficialidade excessiva da tarefa de construção do saber filosófico.” 

(HORN, 2002, p. 67) 

De acordo com o professor 4 espera-se que o profissional da filosofia 

contribua para a reflexão e elaboração crítica de uma concepção de mundo 

enquanto totalidade. Esta forma de compreensão pode ser encontrada na PCSC, na 

unidade IV dos conteúdos para filosofia: “A Filosofia como processo de reflexão-

elaboração crítica de uma concepção de mundo enquanto totalidade.” (SANTA 

CATARINA, 1998, p. 43) 

O exercício de uma moral instituída se faz presente nas palavras do professor 

8, pois para ele a sociedade espera um profissional com ética, coerência, que 

transmita aos educandos uma visão de questionamentos para ampliar a vivência 

social. Cabe destacar que em determinados momentos há confusão na resposta, 

onde o pesquisado se coloca em determinados momentos como professor e noutros 

como aluno e/ou sociedade. 

“Que ofereça uma reflexão condizente com a formação adquirida e assumida! 

Sempre é possível manter blogs, textos em jornais, artigos em revistas, debates em 

sala que provoquem atitudes mais conscientes em todos os setores da vida humana 
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e social.” (P1) No discurso deste professor percebe-se mais o dever do professor do 

que aquilo que pretensamente a sociedade civil espera dele. Enquanto o professor 5 

diz que a visão mais comum é daquele que questiona tudo, não respondendo o que 

a se espera do profissional. De acordo com Horn (2002) “Procurar um ponto de 

equilíbrio entre o processo de busca do conhecimento e o ensino dos conteúdos 

assim sistematizados numa conjunção que [...] prepare o profissional de Filosofia a 

lecionar e também a produzir conhecimento.” (p.68) Esta é a expectativa da 

sociedade civil para com os professores de filosofia. 

Quando nos referimos à sociedade política e o que esta espera de um 

profissional da filosofia os discursos tornam-se inflamados, como por exemplo: “A 

proposição de uma política mais política, não politiqueira ou de politicagem. A 

compreensão de uma democracia que elege representantes e não profissionais que 

merecem ou pensam merecer salários cada vez maiores.” (P1) 

Por outro lado, para o professor 3, a sociedade política, ou os políticos não 

esperam muita coisa deste profissional, pois “para alguns desejam que ela não seja 

tão bem aplicada, pois assim todo cidadão será capaz de pensar em atos no qual 

essa sociedade política não faz nada em nome de um povo, com isso leva a 

questionar os seus governantes.” (P#) 

Para o professor 4 espera-se que este profissional se dedique na investigação 

e no debate de todos os aspectos e assuntos de interesses comuns visando a 

contribuição para o bem de todos e a valorização da democracia. Pensamento este 

compartilhado pelo professor 8 pois para ele “[...] a política deve estar em tudo e 

deve orientar os alunos a viver a real democracia, a sociedade espera que 

preparemos jovens politicamente sensatos e verdadeiros com seus compromissos.” 

(P8) 

Há compreensão da educação e da própria existência como um fim 

determinado e com vistas ao futuro acabado: “que possam buscar, encontrar 

soluções definitivas do problema político baseando-se em um valor supremo e 

absoluto de justiça e social perfeita.” (P7) Esta pretensão de tornar-se um ponto de 

justiça e igualdade é exatamente o que o projeto político da modernidade almeja. O 
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professor de filosofia se sente crítico, diferenciado propulsor desta justiça igualitária, 

mas no entanto,  

Para Nietzsche, o projeto político da modernidade, sob a forma da 
extensão planetária da igualdade democrática como única maneira 
de legitimação ético-política, constitui não apenas um modo 
decadente da organização social, mas, mais profundamente, um 
modo de rebaixamento e mediocrização da humanidade, de 
autodiminuição de valor do homem. (GIACÓIA JÚNIOR, 2005, p. 49) 
 

A legitimidade social vigente não é mais questionada, passando os discursos 

político-pedagógicos fundamentarem o consenso, permanecendo apenas no campo 

do discurso. Os professores 2 e 5, inclusive, parecem ter confundido a questão, pois 

responderam: “O reconhecimento do seu trabalho” (P2) e “Sair do senso comum e 

chegar a um olhar científico.” (5) Sendo que se a sociedade política quisesse o 

reconhecimento do trabalho do professor de filosofia, encaminharia projetos de lei 

para que isso se efetivasse e, por outro lado, chegar ao conhecimento científico — 

além de não ser um atributo político — seria a morte da filosofia, pois as verdades 

absolutas e seguras seriam constituidoras dela. 

Em relação ao que o Brasil espera de um profissional de filosofia, as visões 

salvacionistas e profetistas são comuns nas respostas. “Por ter uma visão mais 

ampla sobre a sociedade humana, espera-se mude o modo de pensar e agir das 

pessoas, contribuindo para uma sociedade crítica.” (P4) Do mesmo modo o 

professor 8, descreveu da seguinte forma: “Que saiba conduzir sua clientela para 

uma reflexão, a fazer uso do respeito mútuo, temos que resgatar certas condutas 

que se perderam no decorrer dos tempos. a liberdade está sendo interpretada de 

maneira errada.” (P8) Tongeren destaca que a crítica de Nietzsche, quando da 

valoração do ideal negativo cristão: 

[...] preponderam a crítica e a preocupação com a “mediocrização”, 
“rebaixamento de valor”, “degeneração e apequenamento do 
homem.” Conceitos como “movimento democrático”, “moral cristã 
europeia” e “animal de rebanho” interligam o diagnóstico valorativo 
com o que foi afirmado no parágrafo anterior a propósito do domínio 
único e absoluto da moral de rebanho. A esse diagnóstico agora, 
acrescenta-se também o sofrimento e o cuidado (Sorge) daquele que 
diagnostica; quem viu tudo isso, “esse sofre de uma angústia 
incomparável com qualquer outra.” A valoração negativa é possível, 
pois o diagnosticador conhece outro ideal: “nós, que somos de outra 
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crença” e “a imagem de tal líder oscila ante nossos olhos.” O 
sofrimento conduz ao cuidado e à tarefa de realizar o ideal. 
(TONGEREN, 2012, p.111)  
 

A imagem de um ideal a ser seguido é o resultado da formação — 

principalmente religiosa cristã — deste professor que não percebe a influência da 

cultura em suas concepções e cultua determinadas formas de conduta como única 

forma de existência feliz do homem. Os demais entrevistados também manifestaram 

estes ideais de justiça, igualdade, democracia... 

Partindo do conhecimento do profissional, de acordo com o professor 3 é 

preciso sabedoria e domínio dos pensamentos clássicos para ser possível 

transformar, liderar e contribuir para formar grandes formadores de opinião. Nestas 

variações, mas seguindo a mesma linha, o Brasil espera do profissional da filosofia 

“a contribuição para um pensar não apenas racional, mas mais esclarecido. Ser 

racional ou crítico muitas linhas de pensamento ensinam, mas ser mais claro, mais 

próximo do conhecimento ou pensamento, ou fala ou posição política mais justa.” 

(P1) 

Para o professor 7, o País espera que este profissional possa trilhar o 

caminho em direção à verdade e justiça, além de pensar e criar novos projetos. Na 

medida em que estabelece melhorias profissionais para o profissional, surgem novas 

possibilidades a partir do conhecimento, afirma o professor 5. Enquanto o professor 

2  relaciona o profissional da filosofia ao domínio do conteúdo.  

Finalizando, nosso questionário, em uma pergunta objetiva, perguntamos: 

como você percebe a importância da filosofia enquanto componente curricular na 

sua escola. As opções eram: pouco significativa; muito significativa; mais importante 

que as demais; é trabalhada, pois faz parte da grade curricular. Todos os 

entrevistados responderam como muito significativa. Importante ressaltar que, 

mesmo sendo questão objetiva, dois professores teceram comentários.  Para o 

professor 5 a disciplina é pouco considerada pela comunidade, mesmo ele 

percebendo-a como muito importante. 

O comentário do professor 8 é uma análise do ensino da filosofia:  
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Eu diria que a filosofia é muito significativa e tem uma interferência 
nas demais, pois de uma certa forma está ligada e incentiva o aluno 
ter a curiosidade em querer aprender. Pois a filosofia acima de tudo 
dá um sentido do porquê, do quê e pra quem? E em muitas outras 
disciplinas não vejo isso, ou talvez não é passado. (P8) 
 

Este depoimento voluntário, de um dos professores, demonstra o quanto é 

importante o distanciar-se para compreender a realidade. O significado da filosofia, 

para este professor, extrapola o currículo escolar, a grade de disciplinas ou a mera 

reprodução com vistas a formar algo. Surge daquele ímpeto da juventude — que 

parece presente neste professor —, fundamental para resgatar o sentido da cultura, 

da Bildung de Nietzsche, compreendida como existência, num brado: “Presentea i-

me primeiro com a vida e então, a partir disso, terei prazer em criar-vos uma cultura!” 

(Co. Ext. II, HL 10) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A multiplicidade e o combate ao dogmatismo sempre acompanharam a 

filosofia e contribuíram para o desenvolvimento das mais variadas teorias e campos 

de atuação. No entanto, a institucionalização deste saber, provoca uma série de 

discussões, visto que pendemos entre o perigo da substancialidade até o 

distanciamento da realidade pela supervalorização da erudição.  

Por outro lado, a composição dos conteúdos dos sistemas de ensino da 

filosofia e sua efetivação em sala de aula, pode envolver o ensino de forma tal que a 

sistematização deste se torna engessada e com a pretensão de sentir-se definitiva. 

Contrastando com o princípio essencial da filosofia de nunca achar-se pronta e seu 

eterno questionar, inclusive a si própria. No curso da história, a filosofia sempre 

buscou sua autonomia em relação aos padrões estabelecidos, porém, muitas vezes 

serviu de base para o fortalecimento de conceitos e preconceitos de determinados 

grupos. 

A reestruturação deste componente nas escolas de ensino médio de Santa 

Catarina a partir da Proposta Curricular, não fugiu à regra destes contrastes. 

Enquanto teoria que se apresenta com intuito de tirar o homem da ignorância e 

apresenta-lo ao saber universal, os condicionantes pedagógicos, políticos, morais 

entre outros foram implacáveis na desintegração da referida Proposta. “[...] 

entendemos a filosofia como reflexão-ação-reflexão, teoria-prática, ver-fazer a 

realidade, interpretar-transformar o mundo. E sendo assim, a filosofia não se separa 

da política. Esta, a política, deve ser a filosofia em ato.” (SANTA CATARINA, 1998, 

p. 41)  

Sendo reinserida no currículo do ensino médio de Santa Catarina, mesmo na 

Proposta Curricular, a filosofia não figura entre as disciplinas do currículo, mas como 

parte da formação de professores do ensino fundamental. As dificuldades 

pedagógicas escancaram o dilema da educação pública como um todo: a ausência 

de ações políticas do Estado no desenvolvimento da educação. De certa forma, os 

ditames que norteiam a Proposta Curricular—  e se apresentam como marxistas —  
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são um emaranhado de jargões e frases de efeito que distanciam a teoria da 

realização prática do professor na escola. 

Seu discurso centra nos ideais democráticos e de universalização do saber, 

como possibilidade de acabar com injustiças históricas e as diferenças sociais. O 

que o torna contraditório, visto que são apresentados conceitos liberais e marxistas 

para fundamentar a mesma ideia, como se estes fossem harmônicos. De acordo 

com o texto da Proposta, a única forma de chegar à emancipação é pelo processo 

dialético em que o professor conduz o aluno para que este aprenda a pensar de 

maneira crítica.  

Os referenciais que norteiam a construção da Proposta Curricular de Santa 

Catarina permanecem na abstração, não oferecendo uma compreensão clara e 

condições para a efetivação na prática daquilo que se propõe, em outras palavras, 

permanece um documento político pedagógico cuja função não é transformar o 

ensino na escola.  

Apesar de exigir o aprofundamento dos pressupostos teóricos metodológicos 

e filosóficos, a PCSC apresenta-os de forma superficial a partir de seus eixos 

norteadores. Da mesma forma, o Estado não possui um processo de avaliação dos 

resultados da PCSC nas escolas, nem informações que indiquem um trabalho 

sistemático em relação à mesma junto aos professores.  

Na mesma medida, a opção por um sistema educativo necessita clareza 

teórica e de fidelidade aos conceitos daquele sistema. A PCSC apresenta-se com 

cunho marxista, mas não dá conta de esclarecer o que isso significa na prática de 

sala de aula e, por consequência, se torna um emaranhado de chavões teóricos 

amarrados uns aos outros e distantes das possibilidades de aplicação dos mesmos. 

Além disso, sugere ideais de existência, condicionados à razão excluindo qualquer 

outra possibilidade da complexa teia de relações que o homem estabelece na e para 

sua existência. 

A ciência (razão) compreendida como única interpretação do mundo, 

sinônimo da busca do conhecimento à qualquer custo é apenas a transferência de 

conceitos — mesmo que mal compreendidos — e o aprofundamento semântico 
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desta. Não podemos garantir o acesso aos saberes universais estipulados pela 

PCSC com objetivo de garantir aos educandos a construção de uma sociedade 

igualitária. Tal objetivo extrapola a relação pedagógica e o referencial teórico 

embasado em determinadas correntes de pensamento, desconectadas 

historicamente, distancia o discurso acadêmico da realidade de professores e 

alunos. 

Nietzsche critica esses modelos de interpretação da história baseados na 

manutenção de valores, de ideais e costumes, sendo supervalorizados e entendidos 

como verdades incontestes. No mesmo sentido, podemos afirmar que a PCSC se 

apresenta como uma tentativa de cópia de um modelo de existência pertencente a 

outro povo e em outra época, desvalorizando a formação de uma identidade cultural 

que tenha por princípio a natureza do indivíduo — torna-se uma imitação da cultura. 

Por outro lado, o sistema educacional está ligado ao mercado, sendo tratado 

como produto pois, as escolas devem obter índices nas avaliações promovidas 

pelas agencias reguladoras. Estes exames nacionais padronizam e criam 

unanimidades que não fazem parte da educação, desde o acesso a uma literatura 

mais específica ou aprofundada até a ocultação do paternalismo com políticas 

públicas de incentivo às áreas da tecnologia e ciências exatas. “Diga-se inicialmente 

que a fragmentação de algo relativamente a um todo é, segundo Nietzsche, a 

expressão mesma da ‘decadence’ moderna.” (VIESENTEINER, In: DIEZ, 2012 p. 28) 

A formação ocupa espaço secundário, visto que a preocupação é preparar para o 

mercado de trabalho, a partir da universalização da mão de obra especializada. As 

escolas como representantes desse mercado, se preocupam com a inserção do 

indivíduo no mercado de trabalho — o que efetivamente não conseguem fazer — 

seja através do ingresso direto pelos cursos de formação técnica, seja pelo acesso 

aos cursos de ensino superior. Sendo assim, não são espaços de formação de uma 

cultura, apenas da reprodução de culturas que na maioria dos casos não tem 

relação com a existência do aluno.  

O professor que deveria ser o responsável pela provocação e pela condução 

do aluno a uma crise consigo mesmo, — cujo objetivo é fazê-lo sentir-se 

responsável pela sua própria formação — é absorvido pela educação como reflexão 
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da cultura, de à razão, se tornando um escravo destes modelos de ensino. Faltaria, 

neste aspecto, superar os padrões morais que condicionam a educação e conduzir-

se na reeducação do próprio homem. 

Neste caso, como afirma Nietzsche, não estaríamos utilizando conceitos 

apenas rebatizados ou conceitos múmias. O filósofo é aquele que propõe a 

superação dos modelos de imitação da cultura, numa crítica aberta à imposição da 

moral, buscando por consciência e não por imposição moral o caminho a seguir. 

Sabedor de que este conhecimento é algo dinâmico, onde no mesmo momento em 

que se apropria deste, ele se esvai, busca o combate como premissa da existência. 

Porém, é um combatente atento de si mesmo, fugindo das verdades e 

compreendendo os padrões morais instituídos combatendo-os a todo instante.  

Esta falta de consciência, de combate a si mesmo que trava o 

desenvolvimento da filosofia na PCSC, visto que esta almeja a “[...] perspectiva de 

uma sociedade democrática, justa, fraterna, solidária e igualitária.” (PCSC, 1998, p. 

40). Todo tensionamento necessário para a evolução do pensamento é retirada da 

vida do homem, pois este deve viver em harmonia, dentro dos modelos liberais de 

existência, numa Proposta que se intitula como marxista. A superação e a busca de 

alternativas que facilitem a compreensão da vida, desvinculada da padronização do 

pensamento em direção ao múltiplo é o que pode efetivar a formação de um homem 

realmente crítico. 

Buscar a compreensão da história pela crítica da história, como propõe a 

PCSC, não oferece garantias de criticidade ao homem. De acordo com Nietzsche, é 

preciso sentir-se extemporâneo para sentir-se engajado e construir pensamentos 

próprios. Sendo que ele cumpriu seu papel, na visão de Viesenteiner (s/d)  

Nietzsche esteve absolutamente engajado com seu tempo, 
efetivamente preocupado com as questões da sua época como típico 
filósofo do seu tempo, mas, simultaneamente, foi capaz também de 
se distanciar do seu próprio tempo, dando as costas a ele, a fim de 
pensar para além de seu próprio tempo e, com isso, construir as 
genuínas condições da criação na medida em que se torna também 
a má-consciência da sua época. (VIESENTEIRNER, In: Ascísio [s.p.]; 
[s.d.])  
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Má consciência não tem uma conotação pejorativa, visto que se aplica àquele 

que é capaz de construir pensamentos próprios, distanciando-se de seu tempo, mas 

com consciência da época em que vive. Pensamento contrário aos dos professores 

entrevistados, pois estes sentem-se sujeitos de seu tempo, determinados por 

valores e normas que devem ser seguidos e repassados como ideais da existência 

humana correta.  Quando interrogados sobre o que o Brasi l espera de um 

profissional da filosofia, evidenciamos “que saiba conduzir sua clientela para uma 

reflexão, a fazer uso do respeito mútuo, temos que resgatar certas condutas que se 

perderam no decorrer dos tempos, a liberdade está sendo interpretada de maneira 

errada.” (P8) 

A fragilidade da PCSC extrapola os seu referencias teóricos, neste caso, 

esbarrando nas políticas públicas de formação, regulação e carreira docente do 

magistério estadual como um todo. Neste caso, observa-se a ausência do Estado na 

organização da estrutura pedagógica, permanecendo sua atuação apenas nos 

aspectos burocráticos e de gerenciamento administrativo. De modo, que podemos 

perceber a PCSC apenas como uma necessidade de ajustes às diretrizes gerais da 

educação, se tornando assim uma proposta acabada em si mesmo, que não chegou 

às mãos dos professores, muito menos a ser objeto de estudos por parte destes. 

Conhecer os professores que trabalham os componentes curriculares nas 

escolas e desenvolver maneiras de formação destes, é uma necessidade quando se 

almeja construir uma cultura própria, um homem consciente de seu tempo e das 

multiplicidades que o constituem. Na análise dos sujeitos da pesquisa a evidência do 

desconhecimento pela grande maioria dos referenciais da PCSC e, mesmo assim do 

posicionamento contrário a esta. 

Por outro lado, há um distanciamento entre a apropriação conceitual do 

professor e a clareza para a aplicação deste na sala de aula. Desta forma, o 

parâmetro não é a Proposta oficial e sim aquilo que o professor acredita ser a 

verdade, sendo que este não tem consciência de que suas opiniões são o resultado 

de um conjunto moral, abrindo espaço para o saber pelo saber, dificultando a 

entrada da própria filosofia em sala de aula. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE 

CEP – COMITÊ DE ÉTICA ME PESQUISA COM SERES 

HUMANOS 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Você está sendo convidado a participar em uma pesquisa. O documento abaixo 

contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que está sendo realizada. Sua 

colaboração neste estudo é muito importante, mas a decisão em participar deve ser sua. Para 

tanto, leia atentamente as informações abaixo e não se apresse em decidir. Se você não 

concordar em participar ou quiser desistir em qualquer momento, isso não causará nenhum 

prejuízo a você. Se você concordar em participar basta preencher os seus dados e assinar a 

declaração concordando com a pesquisa. Se você tiver alguma dúvida pode esclarecê-la com 

o responsável pela pesquisa. Obrigado(a) pela atenção, compreensão e apoio. 

Eu, _____________________________________________________, residente e 

domiciliado _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

portador da Carteira de Identidade, RG _____________________________, nascido(a) em 

____/____/________, concordo de livre e espontânea vontade em participar como voluntário  

da pesquisa _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os eventuais 

esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas. Estou ciente que: 

1. O estudo se refere à Proposta Curricular de Santa Catarina: uma análise Nietzscheana do 

ensino de filosofia na região de Curitibanos. 

2. A pesquisa é importante de ser realizada por investigar a reestruturação do ensino da 

filosofia nas escolas de ensino médio da região de Curitibanos, após sua inserção na PCSC e 
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se tornar disciplina obrigatória no currículo nacional confrontando-a com análises sobre a 

filosofia de Friedrich Nietzsche. 

3. Participarão da pesquisa os professores de filosofia da GERED de Curitibanos, S/C. 

4. Para conseguir os resultados desejados, a pesquisa será realizada de forma qualitativa, 

exploratória e descritiva. Faz levantamento bibliográfico dos processos que compõem o 

ensino da filosofia e da concepção que o norteia, bem como dos professores que efetivam o 

componente curricular — e como o fazem — no ensino médio das escolas estaduais de ensino 

médio que formam a GERED (Gerência Regional de Educação) de Curitibanos, analisando 

dados e exemplos que permitam uma melhor compreensão dos fatos estudados. Descritiva 

pelo fato de padronizar os instrumentos de pesquisa e, a partir destes, fazer o levantamento de 

opiniões e crenças das pessoas envolvidas neste processo. Característica assegurada na 

pesquisa por buscar as variáveis que determinaram o trabalho deste componente no meio 

referenciado. No que se refere aos procedimentos e coletas de dados trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica e de campo. Nesta são efetuadas leituras de bibliografias sobre a temática 

proposta, da lei e de autores comentadores. Análise e interpretação das discussões e 

organização dos textos para compor os capítulos. Também utilizada pesquisa de campo para 

coleta de dados através de questionário (estruturado e semiestruturado) com profissionais que 

atuam na área de ensinança da filosofia no ensino médio, bem como, a análise comparativa 

das teorias presentes na PCSC e sua possível efetivação em sala de aula pelos professores 

desta rede de ensino no período pesquisado em escolas selecionadas a partir da GERED. O 

intuito de tal comparação é verificar se a presença do professor de filosofia ou sua concepção 

de ensino tem relação com as diretrizes gerais propostas pelo Estado. Centramos nossa 

pesquisa na análise dos questionários como elementos que enriquecem a discussão a respeito 

de nosso tema. O intuito não está na construção de análises quantitativas, ou na construção de 

tabelas ou gráficos, mas na análise das ideias que compõem a ação educativa dos professores 

pesquisados. Mesmo porque tais modelos apenas apontam o final de um processo e não a 

construção deste, no entanto, não podemos negá-lo como constituidor da educação atual e 

parâmetro das organizações que comandam o sistema de ensino no País. De posse destas 

questões gerais buscamos fundamento nos clássicos da filosofia, por seu aporte teórico para 

nossas análises de dados da pesquisa, optando pelo filósofo Friedrich Nietzsche. A opção por 

este autor se dá pelo fato deste oferecer um contraponto à teoria enunciada na PCSC e assim 

se mostrar como uma forma de relação constitutiva e extremamente promissora de reflexões. 
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5. Para isso contaremos com as respostas para confrontá-las com a Proposta Curricular de 

Santa Catarina, com as ideias de Nietzsche e seus comentadores e com autores ligados aos 

temas do ensino da filosofia. 

6. A pesquisa é importante de ser realizada pois deve trazer como benefícios uma leitura sobre 

o ensino da filosofia a partir da Proposta Curricular de Santa Catarina e seu confronto com a 

prática em sala de aula efetivada pelos professores do ensino médio da região de abrangência 

de Curitibanos. 

7. Se, no transcorrer da pesquisa, eu tiver alguma dúvida ou por qualquer motivo necessitar 

posso procurar o(a) professor Arlindo Alberton, responsável pela pesquisa no telefone 49 

9912 8642, ou no endereço rua Paulo Londero Sperb, 479, bairro Nossa Senhora Aparecida, 

Curitibanos, S/C. 

8. Tenho a liberdade de não participar ou interromper a colaboração neste estudo no momento 

em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. A desistência não causará nenhum 

prejuízo a minha saúde ou bem estar físico. 

9. As informações obtidas neste estudo serão mantidas em sigilo e; em caso de divulgação em 

publicações científicas, os meus dados pessoais não serão mencionados. 

10.Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados ao final desta 

pesquisa disponíveis na biblioteca da Uniplac (Universidade do Planalto Catarinense) e no 

site da referida instituição. 

DECLARO, outrossim, que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 

entendido o que me foi explicado, consinto voluntariamente em participar (ou que meu 

dependente legal participe) desta pesquisa e assino o presente documento em duas vias de 

igual teor e forma, ficando uma em minha posse.  

Lages, _____ de _________________ de________ 

_____________________________________________ 

(nome e assinatura do sujeito da pesquisa e/ou responsável legal) 
Responsável pelo projeto: Arlindo Alberton e Carmen Lúcia Fornari Diez 

Endereço para contato: Paulo Londero Sperb, 479, Curitibanos, S.C. 
Telefone para contato: 49 – 3241 5744 
E-mail: arlindoalberton@hotmail.com 
CEP – UNIPLAC: Av. Castelo Branco, 170 – PROPEG - Telefone para contato: (49) 3251-1078 



 

INSTRUMENTO DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO  

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

Profª Drª Camen F. Diez 

Aluno: Arlindo Alberton 

 

 Caro Professor, 

O presente questionário de pesquisa tem por objetivo conhecer a realidade do 
ensino da filosofia em nossa região, sendo parte do trabalho de pesquisa para a 

conclusão de mestrado. Contamos com sua participação e agradecemos a 
colaboração.  
 

1. DADOS GERAIS  

Sexo (   )Masculino   (   ) Feminino 
Idade:_____________anos 
 
2. FORMAÇÃO  

Ensino Médio  (   ) Rede Pública   (   ) Rede 
Privada  

Ano de Início:_____ 
Ano de Conclusão _______ 

Nome da Escola                 

________________________________ 

Cidade:___________________UF:____ 

 

3. GRADUAÇÃO 

Curso:___________________________ 

Graduação:  (    ) Licenciatura  
(    ) Bacharelado 
(    ) Rede Pública      

(    ) Rede Privada  
Ano de Início:______    

Ano de conclusão _______ 
Nome da Universidade 

................................................................. 

Cidade:__________________UF:____ 

 

4. PÓS GRADUAÇÃO LATO-SENSU 

Curso:___________________________ 

Universidade:_____________________ 

Ano de inicio:_________ 

Ano de termino:_______ 

 
5. PÓS GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU 

Mestrado  

curso____________________________ 

Universidade:_____________________ 

Ano de inicio:________    

Ano de termino:________ 

Tema de dissertação: 

________________________________ 

 

6. Doutorado  

curso____________________________ 

Universidade:_____________________ 

Ano de inicio:________ 

Ano de termino:________ 

Tema de dissertação: 

________________________________ 

 

7. REGIME DE TRABALHO 

(  ) ACT  (  ) EFETIVO 

(  ) Outro; especifique: 
 
_______________________________ 
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8. EM QUE ANO INICIOU A 
ATIVIDADE DOCENTE:________________ 
 
9. TEMPO QUE LECIONA NESTA 
ESCOLA:___________________________ 

 
10. TEMPO QUE LECIONA FILOSOFIA 
___________________________________ 
 

11. TEMPO QUE MORA EM SC: 
___________________________________ 
 

12.  DISCIPLINAS QUE LECIONA:  
 

________________________________

________________________________

________________________________

___________________________ 

13. ESCOLA (S) ONDE LECIONA: 

 

___________________________________

___________________________________ 

 

14. SEGMENTOS QUE TRABALHA 

(   ) E.  Médio                (   ) E. Médio 
Fundamental   (   ) EJA                        (   

) E. Profissionalizante  
(    ) Ensino Superior  
 
15. QUE MOTIVOS O LEVARAM A 
ESCOLHER A FILOSOFIA COMO 
FORMAÇÃO OU ÁREA DE TRABALHO? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

16. QUE MOTIVOS O LEVARAM A 
ESCOLHER A CARREIRA DO 
MAGISTÉRIO? 

________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________

________________________________ 

 

17. CONHECE (LEU) A PROPOSTA 
CURRICULAR DE SANTA CATARINA?  

(    )sim     (    ) não 
 
18. O QUE PENSA SOBRE A 
APLICABILIDADE DO CONTEÚDO DA 
PROPOSTA CURRICULAR DE SANTA 
CATARINA NA DISCIPLINA DE 
FILOSOFIA? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

19. QUE ASPECTOS DA PROPOSTA 
CURRICULAR DE SANTA CATARINA 
CONSIDERA MAIS IMPORTANTES? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
20. O QUE FAVORECE E O QUE 
DIFICULTA O TRABALHO DO 
PROFESSOR A UTILIZAÇÃO DA 
PROPOSTA CURRICULAR DE SANTA 
CATARINA? 

________________________________

________________________________
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________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
21. INDIQUE TRÊS CONTEÚDOS 
FUNDAMENTAIS PARA O ENSINO DE 
FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO E COM 
QUE OBJETIVOS DEVEM SER 
ENSINADOS.  

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

22. INDIQUE TRÊS CONTRIBUIÇÕES 
DA DISCIPLINA DE FILOSOFIA NO 
ENSINO MÉDIO QUE VOCÊ CONSIDERA 
FUNDAMENTAIS PARA A FORMAÇÃO 
DOS ALUNOS. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

23. NA ORGANIZAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO SÃO UTILIZADOS 
COMO REFERENCIAIS 

(   ) Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio 

(   ) A Proposta Curricular de Santa Catarina 

(    ) Livro didático/ Apostila/Outro material 

Qual.......................................................... 
 
24. SOBRE O USO DE MATERIAIS 
DIDÁTICOS NAS AULAS DE FILOSOFIA 

 Qual (is) material (is) didático (s) utiliza 

em suas aulas? (Assinale uma ou mais 
alternativas)  

(   ) Livro Didático Público de Filosofia 
(   ) Outro (s) Livro Didático 
Qual:......................................................... 

(   ) Textos clássicos/fragmentos 
(   ) Antologia (s) 

(   ) Apostila  
(   ) Outro. 
Especifique:_______________________ 

 
25. O QUE SE ESPERA DO ALUNO NO 
ENSINO DA FILOSOFIA? 

(   ) Que conheça textos filosóficos 
(   ) Que conheça a história da filosofia 

(   ) Que desenvolva consciência crítica 
(   ) Que compreenda o mundo e suas 

relações 
(   ) Outra. 
 

Qual_____________________________ 
 
26. O QUE VOCÊ ESPERA DE UM 
PROFISSIONAL DE FILOSOFIA? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 
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27. O QUE ESPERA A SOCIEDADE 
CIVIL DE UM PROFISSIONAL DE 
FILOSOFIA? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

28. O QUE ESPERA A SOCIEDADE 
POLÍTICA DE UM PROFISSIONAL DE 
FILOSOFIA? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

29. O QUE O BRASIL ESPERA DE UM 
PROFISSIONAL DE FILOSOFIA? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
30. SUA FORMAÇÃO FORNECEU 
ELEMENTOS PARA TRABALHAR COM 
OS TEXTOS CLÁSSICOS DE FILOSOFIA 
EM SALA DE AULA?  

(   ) Sim                 (   ) Não         

(   ) Em parte 

Justifique: 

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

31. CASO VOCÊ UTILIZE O TEXTO 
CLÁSSICO DE FILOSOFIA EM SUAS 
AULAS: 

a) Qual (is) critério (s) você utiliza para a 
seleção dos textos clássicos de filosofia? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
b) Quais são as principais dificuldades 

que enfrenta no uso do texto clássico de 
Filosofia com seus alunos? 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
c) Que resultados pedagógicos você 

observa nos seus alunos com o uso do 
texto clássico de Filosofia?  

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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________________________________

________________________________ 

 
32. FREQÜÊNCIA QUE PARTICIPA DE 
CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

(   ) Uma vez ao ano  
(   ) de duas a três vezes ao ano  
(   ) quatro ou mais vezes ao ano  

( ) Não participa de programas de 
formação 

 
33. COMO VOCÊ PERCEBE A 
IMPORTÂNCIA DA FILOSOFIA 
ENQUANTO COMPONENTE 
CURRICULAR NA SUA ESCOLA 

(    ) Pouco significativa 
(    ) Muito significativa 

(    ) Mais importante que as demais 
(    ) É trabalhada pois faz parte da grade 
curricular 
 

 

 

 

 

 

 


