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ORIENTAÇÕES CENP PARA A ESCOLHA DE LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2012 
Filosofia 

 

Caros Professores, 

 

Neste ano de 2011 teremos a oportunidade de selecionar os títulos de Filosofia para o Programa do Livro Didático 

de 2012, no intuito de apoiar o nosso trabalho junto aos alunos do Ensino Médio.  

A distribuição de livros didáticos de Filosofia para alunos e professores representa a afirmação dessa disciplina 

tão tradicional e ao mesmo tempo tão recente no currículo do Ensino Médio. Além disso, o livro didático para a disciplina 

Filosofia poderá ser um importante apoio para a diversificação das atividades e contextualização lógica e histórica da 

produção filosófica. Sabemos, entretanto, que ter o livro não basta, é necessário que o mesmo consiga atender às 

necessidades do currículo do Estado de São Paulo e, por isso, a sua escolha é tão importante. O livro didático, quando bem 

fundamentado pode contribuir com o seu trabalho e promover melhores resultados na formação dos nossos jovens e com 

isso colaborar para o estabelecimento de uma nova tradição da Filosofia no Ensino Médio.  

Para auxiliá-los nessa escolha tão importante, registramos aqui alguns pontos que devem ser considerados neste 

momento. 

Um primeiro ponto fundamental a ser observado é a presença de texto da tradição filosófica. 

 

“É salutar, portanto, para o ensino de Filosofia que nunca se desconsidere a sua história, em cujos textos 
reconhecemos boa parte de nossas medidas de competência (...). Mais que isso, é recomendável que a 
história da Filosofia e o texto filosófico tenham papel central no ensino de Filosofia, ainda que a 
perspectiva adotada pelo professor seja temática, não sendo excessivo reforçar a importância de se 
trabalhar com os textos propriamente filosóficos e primários, mesmo quando se dialoga com textos de 
outra natureza, literários e jornalísticos (...)” (MEC, Orientações Curriculares para o Ensino Médio. 
volume 03, 2006, p. 27).        

 

A seleção de textos da tradição filosófica presente nos livros precisa acolher, na medida do possível, autores dos 

diferentes períodos da história da Filosofia e, além disso, permitir o desenvolvimento do trabalho com conceitos. Um bom 

recorte de texto, além da contextualização realizada pelos autores das obras, permite o entendimento do processo de 

construção de conceitos no âmbito da Filosofia e, em consequência, o entendimento de que a Filosofia é viva e não um 

conjunto de conjecturas abstratas e sem relação com o mundo em que vivemos. 

Um segundo ponto a ser observado com atenção é como cada livro destaca a importância e a finalidade das 

ciências da natureza e das ciências humanas e seus instrumentos de pesquisa, tendo em vista a relevância de uma reflexão 

filosófica sobre a produção científica atual.  

Procurem atentar também para detalhes significativos como a qualidade do glossário, a utilização de linguagem 

simples e acessível e a indicação de leituras complementares sobre os temas abordados. Essa indicação presente nas 

obras, tem o sentido de incentivar os jovens a buscar outras fontes sobre os temas que lhes tocam mais de perto.  
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E, finalmente, lembramos que a obra que você escolherá não é retornável e, assim, deverá compor o acervo 

particular dos nossos alunos. Dessa forma, seus familiares e amigos, esperamos, entrarão em contato com ela. Ou seja, a 

sua escolha, professor, poderá contribuir para o aprendizado dos alunos e para esclarecer a comunidade sobre os saberes 

pronunciados pela Filosofia. 

Essas observações são válidas para todos os casos em que a Filosofia é oferecida no contexto da rede pública 

estadual. Ou seja, elas são extensivas para os professores que ministram aulas de Filosofia na EJA.  

Esperamos, dessa forma, ter contribuído para a sua escolha e que ela seja a mais feliz possível. 

 

Bom trabalho! 

 

Equipe Técnica de Filosofia  

CENP/SEE-SP 


