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Introdução/Objetivos
O presente trabalho é resultado parcial de uma investigação que tem como finalidade

tornar-se uma Dissertação de Mestrado. Nesta pesquisamos o modo como se apresenta a
realidade da disciplina de Filosofia nas escolas públicas estaduais regulares diurnas do
município de Rio Grande-RS. Especificamente neste trabalho, apresentamos o referencial
teórico-metodológico da pesquisa e os achados iniciais que levam à construção da categoria
saberes abertos. Buscando fundamentá-lo, utilizamos como fontes bibliográficas os seguintes
autores: Arroyo (2008), Gallo (2007), entre outros.

Defendemos que a relevância científica do trabalho está em contribuir com a
construção curricular da disciplina de Filosofia, uma vez que a mesma está sendo incluída
como disciplina obrigatória em todas as séries do Ensino Médio, devendo as escolas cumprir
este requisito até o ano de 2011.

Metodologia
Como metodologia de trabalho, no presente momento, utilizamos a pesquisa

bibliográfica (GIL, 2002). Até então, os achados investigativos dizem respeito às categorias
construídas a partir das pesquisas bibliográficas. Por meio destes, construiremos o campo
teórico de análise, que nos permitirá estabelecer categorias que têm por finalidade a
construção de um mecanismo que nos possibilite analisar os dados empíricos que estão sendo
coletados ao longo da pesquisa.

Resultados e Discussão
Tendo ciência de que nosso trabalho destina-se a investigar o currículo de Filosofia,

neste momento nos deteremos nas considerações a respeito da importância da presença dos
“saberes abertos” no currículo escolar desta disciplina. Tomando por base nossos referenciais
teóricos, reforçamos o posicionamento de que é preciso que o currículo escolar abra espaço
para a participação dos alunos e das alunas na construção de sua prática. Acreditamos que as
vozes dos estudantes sejam essenciais na produção e na descoberta de novos conhecimentos
e saberes que possam ser desenvolvidos no ambiente escolar.

Considerações Finais ou Conclusão

Encaminhando-nos para o fim de nosso escrito, acreditamos que esta pesquisa
poderá contribuir para a investigação sobre o currículo escolar de Filosofia, em especial, por
desenvolver a construção da categoria saberes abertos. Acreditamos que fortalecendo o
conceito desta categoria, poderemos ampliar as possibilidades de uma maior humanização dos
currículos, uma vez que não só os conteúdos serão levados em conta no momento dos
planejamentos, mas também, os saberes que perpassam a vida dos discentes, de modo que a
Filosofia não seja vista como mais uma disciplina a ser estudada, mas como algo que tenha
realmente uma maior importância na vida dos estudantes
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