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Introdução/Objetivos

A pesquisa pretende investigar o Ensino de Filosofia no Colégio Municipal
Pelotense (CMP) no período anterior ao Golpe Militar de 1964,  a extinção da disciplina no
CMP em 1972, a substituição da  disciplina de Filosofia pelos ensinos de Educação Moral e
Cívica e Organização Social e Política Brasileira no ano de 1973, seu retorno no CMP em 1988
após três anos do estabelecimento da democracia (1985), até a inclusão da lei nº 11.684/08
que obrigou novamente as escolas a oferecerem o Ensino de Filosofia nos educandários de
Ensino Médio. Intenciona-se perceber o papel do Ensino de Filosofia desenvolvido na
instituição e seu provável potencial formador de consciências críticas.

O objetivo geral da pesquisa é investigar sobre o Histórico do Ensino de Filosofia
na cidade de Pelotas/RS, de 1960 até 2008, no CMP. Como objetivos específicos, a pesquisa
pretende resgatar a memória da História da Educação local e regional e conhecer quais
discursos permearam o Ensino de Filosofia no período proposto; objetiva, também, traçar
aproximações e perceber os distanciamentos em relação a embasamentos pedagógicos
utilizados no passado e a ferramentas metodológicas empregadas atualmente. Intenciona-se,
por fim, analisar o papel da criticidade no Ensino de Filosofia realizado na instituição.

As discussões e análises serão realizadas, inicialmente, por pressupostos teóricos
de Dermeval Saviani, autor que trabalha tanto a questão da História da educação, como
também realiza estudos acerca da Filosofia da Educação.

A pesquisa justifica-se ainda pela contribuição a docentes da área da filosofia, da
educação, para o corpos docente e discente do CMP e ainda para o magistério e a
comunidade pelotense e da região sul em geral.

Metodologia

A pesquisa é de cunho qualitativo e explicativo e dialoga com as tradições de
Estudo de Caso. Como possíveis procedimentos metodológicos a serem utilizados na
consecução do estudo proposto, pretende-se utilizar pesquisas bibliográficas de embasamento
teórico a partir de dois métodos em especial: Análise Documental e Entrevistas Semi-
estruturadas para diferentes etapas da pesquisa, procurando retomar informações que possam
sustentar esta proposta.

Resultados e Discussão

Em primeiro lugar, foi instaurado o início da coleta de dados no âmbito da Análise
Documental, através de cópias de documentos do Colégio Municipal Pelotense. Logo a seguir,
será realizada a coleta de dados, através de entrevistas. Nos dois estágios seguintes, serão
realizadas as devidas análises – por períodos – através do processo de escrita da dissertação.
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Vale lembrar que a pesquisa está em andamento e os resultados obtidos até o
momento são parciais.

Foram obtidos dados documentais importantes até o presente momento, como
planos de disciplinas, relações de alunos e turmas, entre outros.

Considerações Finais ou Conclusão

Filosofia e História da Educação não representam campos isolados um do outro.
Não há educação que não necessite de pensamentos, seja na criação de novos conceitos ou
na reflexão crítica de conceitos já existentes, instrumentais de trabalho da filosofia, seja na
própria prática docente, onde o professor pode assumir o papel de um sujeito que pensa e
avalia sua própria prática.

Através dos documentos já capturados e analisados, foi possível perceber quais
eram os conteúdos trabalhados em épocas passadas nas aulas de filosofia e perceber algumas
semelhanças e distanciamentos com os conteúdos programáticos propostos atualmente.
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