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Resumo: Esse artigo tem como objetivo desenvolver uma reflexão acerca da disciplina de filosofia na
sala de aula do ensino médio. Esse enfoque destaca os sujeitos educacionais (professores e alunos).
É preciso pensar em um ensino de filosofia com vista na percepção crítica da realidade, do outro, das
suas histórias de vida e da relação partilhada intersubjetivamente. A partir disso, desenvolver
contribuições emergentes para um realizar filosófico frente aos estigmas do mundo sistêmico que
buscam moldar o ensino e aprendizagem desses sujeitos. De fato, vivemos um tempo com fortes
resquícios de uma educação instrumental, que busca preconizar normas e reproduzir conteúdos, sem
processos críticos e autônomos que possam ressignificar as vigentes circunstâncias de segregação e
alienação de nosso tempo.

Abstract: This article aims to develop a reflection about the discipline of philosophy in the high school
classroom. This focus highlights the educational subjects (teachers and students). One must think of a
teaching of philosophy with a view to the critical perception of reality, of the other, of their life histories
and of the intersubjectively shared relation. From this, develop emerging contributions to a
philosophical realization against the stigmas of the systemic world that seek to shape the teaching and
learning of these subjects. In fact, we live a time with strong remnants of an instrumental education,
which seeks to advocate norms and reproduce content, without critical and autonomous processes
that can resignify the current circumstances of segregation and alienation of our time.

INTRODUÇÃO

O estudo sobre o ensino de filosofia no ensino médio e seus sujeitos (professores e alunos) é
decorrente das nossas pesquisas durante toda a licenciatura, mestrado e, atualmente, é objeto de
pesquisa em nosso doutoramento em Educação. Pensamos que a trajetória reconstruída a partir do
contato com o conhecimento filosófico lançou-nos na perspectiva de refletir sobre a importância desse
conhecimento como uma prática de vida significativa para a formação dos sujeitos.

Para demonstrar a relevância de nossa discussão, na apresentação do livro “A educação para além
do capital” de István Mészáros (2008) encontraremos uma citação que, de certa forma, exemplifica e
constata a dura realidade de nossa educação, “[...] a educação não é um negócio [...] não deve
qualificar para o mercado [...] não é uma mercadoria” (MÉSZÁROS, 2008, p. 8). De fato, atualmente
vivemos uma educação com recortes acentuadamente autoritários e com forte tendência aos
mecanismos de autoafirmação do sujeito e segregação social, na qual se desenvolve uma formação
pautada nos moldes da sistematização e da instrumentalização. Isso é reflexo de uma sociedade
contemporânea e de uma educação que objetiva, em primeiro lugar, a massificação dos sujeitos em
serventia do próprio êxito.

Outro aspecto desse avanço sistêmico é a realidade educacional que envolve professores e alunos,
submersos nas metodologias tecnicistas e na via reprodutora dos saberes. É necessário, por outro
lado, reconstruir o conceito de educação, resgatar seu aspecto formador de sujeitos críticos e
autônomos. Dessa forma, é indispensável superar uma educação com vestígios mercadológicos, que
engloba professores desmotivados, alunos desinteressados e uma metodologia estéril de
conhecimento. Noutras palavras, Lima (2003, p. 99) vai citar Carr e Kemis (1988, p. 15) para afirmar
que: “A educação precisa ser reconstruída para fazer frente aos desafios que representam os
estudantes alienados, a desmoralização do professorado e os currículos prescritos e pouco
motivadores”.

Historicamente, de acordo com o pensamento de Muhl (2003, p. 270), a escola surge como instituição
social, que busca desenvolver, racionalmente, as relações humanas em sociedade e entendimento
acerca do mundo das vivências, essa pode ser apenas uma conclusão histórica e, que, com a
modernidade passa a assumir outros papeis. Nesse âmbito de compreensão, a escola “servi como
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instancia de formação intelectual e moral dos indivíduos e de formação técnica para o entendimento
das necessidades do mercado emergente, decorrente do desenvolvimento industrial”. (MUHL, 2003,
p.270).

Nesse intuito, é necessário evitar que a modernização acelerada do mundo e, consequentemente,
das práticas e dos currículos educacionais, estabilizem a evolução das subjetividades. Pois como
afirma o filósofo alemão, Jürgen Habermas (2002, p. 252): “A mudança acelerada das sociedades
modernas manda pelos ares todas as formas estacionárias de vida. As culturas só sobrevivem se
tiram da crítica e da cisão a força para uma autotransformação”.

Neste seguimento, depreende-se que o homem enquanto um ser racional e crítico tende a uma
autorreflexão histórica e a problematizar a realidade que vivencia. Na esfera educacional, deve-se
observar uma face identitária naquilo que se refere ao conceito de educação por não reconhecer seus
sujeitos.

A valer, a escola atual, em específico a filosofia, lida com pessoas dotadas de individualidades e
contextos multifacetados, ou melhor, é preciso perceber que fazem parte da identidade histórica e
subjetiva de cada ser humano: Suas crenças, culturas, sentimentos, aspirações, valores, entre outros.
Particularidades que devem ser consideradas e que estão suprimidas dos currículos educacionais e
das problematizações filosóficas.

Arroyo (2013) coloca a necessidade de se libertar das amarras metodológicas dos currículos, na qual
acorrentam e normatizam o pensamento dos sujeitos. Noutras palavras:

[...] as identidades e o trabalho, as experiências sociais dos professores e dos
alunos estão ausentes nos currículos porque estes ignoram os sujeitos sociais
e ignoram os mestres e educandos como sujeitos de conhecimento, de cultura
e de valores. De experiências significativas. Um traço de uma longa história de
ausências e de ocultamentos dos coletivos sociais segregados (p. 137).

Diante dessa perspectiva, é oportuno abandonar os currículos tecnicistas e instrumentalistas e focar
nos sujeitos, nas suas histórias de vida e nas suas indagações, nas quais evidenciam sua construção
identitária.

Desse modo, é compreensivo que na escola nossas individualidades sejam constantemente
atravessadas por muitas outras particularidades e, nesse contexto, necessitamos desenvolver um
entendimento mútuo com o outro “EU” diferente. É relevante perceber o outro. Daí importa um ponto
de vista pautado no descentramento.

Portanto, como afirma Buber: “Que ninguém tente debilitar o sentido da relação: relação é
reciprocidade” (2001, p. 54), ou seja, perceber o outro e desenvolver processos de entendimento que
reconheçam o outro é antes de tudo, edificar a relação mútua entre o ‘eu’ e um outro diferente. Logo,
podemos concluir que abrir-se ao outro como sujeitos de narrativas, é perceber que posso dialogar e
aprender com o distinto. O outro não pode ser visto apenas como cognição, mais também, linguagem,
corpo, experiências...

O MUNDO DAS RELAÇÕES VIVIDAS: ONDE RECONHECEMOS O OUTRO E SUAS
NARRATIVAS DE VIDA[i]

Deveras, o outro “EU” é invisível até que se mostre ou até que busquemos contemplar sua realidade,
que muitas vezes precária, fica imperceptível até que escutemos sua voz. Obviamente, em tempos
modernos ficam cada vez mais raras as formas de percepção das patologias presentes em nossa
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maneira de relacionar com o outro, até o momento que reconhecemos que os problemas dos outros
são os mesmos que os nossos. “O conhecimento é a compreensão inteligível da realidade, que o
sujeito humano adquire através de sua confrontação com essa mesma realidade” (LUCKESI, 2011, p.
154).

Nesse aspecto, faz-se necessário que o sujeito compreenda que as narrativas de vida podem ser um
contributo relevante no processo de ensino-aprendizagem e de entendimento intersubjetivo. Isso, a
partir de uma relação de reciprocidade acerca das vivências, como histórias de vida e como forma de
perceber o outro e seu contexto, no qual pode ser igual ao meu. Muhl (2003, p. 296-297) propõe que
as pré-compreensões da relação de vida “determinam, em geral, as formas de compreender e de agir
de professores e alunos no seu dia-a-dia [...] O modo de ser, de pensar, de agir e de sentir de cada
indivíduo encontra explicação no mundo da vida”, ou seja, no mundo das experiências.

De fato, compreender as narrativas da realidade do outro é perceber-se inserido nas relações
históricas e identitárias de cada sujeito envolvido. Habermas (1990) considera que: “[...] os sujeitos
que agem comunicativamente experimentam seu mundo da vida[ii] como um todo que no fundo é
compartilhado intersubjetivamente” (p. 100).

Interpretar o sujeito epistemológico abrangido na nossa realidade é compreender os vários sujeitos
existentes que passam despercebidos por nosso olhar. Diante desse pensamento, é necessário
reconhecer a diversidade dos sujeitos e do cotidiano que os envolve. Para Falabelo e Brito (2010, p.
337): “trata-se de estimular a elaboração do que os alunos vivem e sentem, ampliando sua
experiência e seu pensamento, ressignificando a docência e a aprendizagem enquanto lugares de
intercambiamento de conhecimento [...]”.

Realmente, é difícil enxergar-me no outro diferente, contudo, é necessário lutar contra a ditadura do
meu “EU” e a deposição do outro, pois não é possível existir interação quando o meu “EU” é
irredutível.

Para Josso (2002, p. 29):

São as experiências que posso utilizar como ilustrações para descrever uma
transformação, um estado das coisas, um complexo afectivo, uma ideia, mas
também uma situação, um acontecimento, uma atividade ou um encontro, que
são contadas numa história, uma história que me apresenta ao outro em
formas socioculturais, em representações, conhecimentos e valorizações que
são diferentes formas de falar de mim, das minhas identidades e da minha
subjetividade. Assim, a construção da narrativa de formação de cada indivíduo
conduz a uma reflexão antropológica, ontológica e axiológica.

É fundamental perceber que as experiências narradas na sala de aula, podem salientar um processo
de formação do sujeito a partir do conhecimento interpretativo, compreensivo e perceptivo do
cotidiano histórico do outro. Como afirma Boaventura (2008, p. 157): “A injustiça social assenta na
injustiça cognitiva. Precisamos reconhecer que toda experiência produz conhecimento”. Assim,
ignorar as experiências é ignorar o conhecimento. Desconsiderar os conhecimentos existentes na
relação com o mundo é afastar-se da inter-relação de reconhecimento com o outro.

O que de fato queremos realçar é que a realidade do outro se torna minha, quando me reconheço no
seu discurso narrativo, nesse caso, passo a interpretar e me incluir nas suas necessidades ou
aptidões, que são na maioria das vezes iguais as minhas. Prestes (1996, p. 82) afirma que “o discurso
prático exige a inclusão de todos os interesses afetados em cada caso e se estende, inclusive, a um
exame crítico das interpretações que nos permitem perceber determinadas necessidades como
interesses próprios”.
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Relevante é saber que muitas das experiências de vida que apresentam curiosidades inconclusas,
contribuem para o fracasso da escola, e, por conta disso, justifica o fracasso dos estudantes, são as
problematizações relacionadas às “minorias”, ou seja, as desigualdades provenientes da pobreza, da
sexualidade, do racismo e de tantos outros problemas sociais que fazem parte das experiências
biográficas de vida dos sujeitos no âmbito filosófico escolar, mas que estão fora do modelo curricular
da educação e do ambiente problematizador das salas de aulas.

Para Giroux (2008, p. 66) é lamentável um modelo de currículo educacional que não trata das
emergentes necessidades sociais:

[...] esse modelo não só não consegue reconhecer como estão entrelaçados
os assuntos de raça, gênero, idade, orientação sexual e classe, mas também
se nega a reconhecer a função pedagógica da cultura como lugar em que as
identidades são constituídas, os desejos são mobilizados e os valores morais
são formados.

Efetivamente, as narrativas biográficas que se destacam nas experiências vividas e representam as
“minorias” estão fora dos conteúdos escolares, dos currículos de formação de professores e das
problematizações da filosofia na sala de aula. Pensar esta mudança paradigmática pode nos
impulsiona a entender que a percepção do outro nos remete a um descentramento necessário dos
modelos pré-conceituados para emancipação do meu “EU”. Nesse sentido, o reconhecimento do
outro “EU” diferente pode quebrar as barreiras do preconceito, da exclusão e do egocentrismo que
nos afasta de um entendimento recíproco.

Na compreensão de Habermas (2014a, p. 246):

Biografias não se constituem apenas na vertical como um contexto temporal
de experiências cumulativas de um indivíduo; elas se formam em cada
instante horizontalmente, no plano da intersubjetividade de uma comunicação
comum a sujeitos diversos.

E conclui:

A experiência reflexiva de vida, que estabelece a continuidade da biografia
mediante uma compreensão cumulativa de si mesma como um agrupamento
de interpretações autobiográficas tem de se mover desde sempre no médium
do entendimento com outros sujeitos (HABERMAS, 2014a, p. 247).

Nesse aspecto, podemos concluir que uma relação narrativa com o outro, pode nos remeter para uma
compreensão mútua sobre algo no mundo, contudo, vale ressaltar que o outro não pode ser meio
nesse processo, tendo em vista que em uma relação de reciprocidade, os envolvidos devem ser
contemplados sempre como fim em si mesmo.

O ENSINO DA FILOSOFIA COMO LÓCUS DAS ESPECULAÇÕES

O ensino da filosofia no ensino médio pode ser o lócus onde as diferenças e as contradições
narrativas se encontram, se indagam e se reconhecerem. Como lembra Tardif (2014, p. 131): “a
escola não é escolhida livremente, ela é imposta, e isso, inevitavelmente, suscita resistências
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importantes em certos alunos”. Essa observação nos induz a ressalta que quando pensamos em
Ensino Médio, pensamos que o estudante da disciplina de filosofia não pode ser comparado a um
discente de licenciatura do Curso de Filosofia, ou seja, será preciso adequar os conceitos, as
problematizações e fazer do conhecimento filosófico mais um contributo cotidiano para o
desvelamento do mundo.

Ora, a oportunidade de uma filosofia que realize reflexões acerca da vida, pode ser um aporte
fundamental para a emancipação e esclarecimento dos sujeitos acerca de sua realidade, como uma
filosofia de vida, de luta, de resistência e de história apresentada e reconhecida. Adorno nos lembra
de que “de um certo modo, emancipação significa o mesmo que conscientização, racionalidade”
(ADORNO, 1995, p. 143).

Essa autorreflexão histórica de nossa vida pode fazer dos sujeitos envolvidos, agentes ativos no
processo reconstrutivo de uma analise crítica da realidade. Confrontar esses fatos históricos
pressupõe impulsionar-nos na reconstrução de nossa identidade anterior. Noutras palavras, a
ausência de uma consciência crítica e autônoma se dá pelo esquecimento histórico.

Não há reconstrução identitária sem uma autorreflexão histórica. Esquecer a história, as experiências
de vida, de luta e de resistência é abrir caminhos para novas barbáries. Nessa perspectiva, Adorno
citará Kant, para afirmar que o “Esclarecimento é a saída dos homens de sua auto-inculpável
menoridade” (ADORNO, 1995, p. 169).

É relevante lutar por um ensino de filosofia no horizonte dos sujeitos sociais e das suas experiências
de vida. Atualmente, existe a preocupação, entre as graduações de licenciatura e pós-graduações
com o que ensinar e como ensinar, contudo, parece que esquecemos-nos de quem vai aprender.
Aprender e ensinar são “obrigatoriamente, entrar em relação com o outro” (TARDIF, 2014, p. 222).
Nesse sentido, saber quem vai aprender pode justificar aquilo que pretendo ensinar e como irei
ensinar.

Com efeito, vivenciamos uma crise no discurso educacional, naquilo que envolve a escola, a
pedagogia e a filosofia (falando de maneira mais específica), ou seja, estamos esteados em uma crise
por não reconhecermos os sujeitos heterogêneos e em constante mutação. É preciso trazer para
dentro das salas de aula o cotidiano da realidade vivida pelos sujeitos educacionais

Verdadeiramente, não perceber as subjetividades multifacetadas presentes no lócus das salas de
aulas é sucumbir aos mecanismos de reprodução didática e do vicioso circulo no qual envolve o
mecanismo educativo do “ensinar-aprender-aprovar-reprovar”.

Noutras palavras, essa educação contemporânea acontece objetivamente como fonte sistêmica da
necessidade da mão de obra para um mercado pautado no capitalismo.

O habermasiano Eldon Muhl (2003, p. 272) compreende que:

A escola perde o caráter de um espaço público em que os indivíduos
desenvolvem a racionalidade do saber [...] torna-se, predominantemente, um
lugar de aquisição de habilidades e de informações técnicas necessárias para
a inserção do indivíduo no sistema do poder e do dinheiro. (p. 272).

De outro modo, reconhecer suas vozes é compreender suas narrativas sociais, somos
constantemente atravessados por muitas outras vivências biográficas e no fim, dar-se mais ênfase
aos dados avaliativos e quantitativos das provinhas e provões que as experiências subjetivas desses
sujeitos. Precisamos fazer com que a educação, mais especificamente, que o ensino da filosofia
ultrapasse os muros das escolas e consequentemente dos livros.
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Na compreensão de Arroyo (2013) os professores vivem uma realidade curricular voraz, na qual lhe é
imposto seguir fielmente suas diretrizes, suas didáticas e modelos de avaliação de maneira
automática e apática, sem percepção nenhuma das vozes que nos transpassam constantemente nas
salas de aulas. Contudo, como não perceber isso

São ecos de vivências de outros lugares que chegam às salas de aula e nos
obrigam a escutá-los, a não abafá-los com nossas lições e nossas didáticas e
ameaças de avaliações-reprovações. Novas exigências profissionais que
alargam as lutas por direitos [...] Quando as verdades científicas das
disciplinas, do currículo não coincidem com as verdades do real social, vivido
por nós ou pelos alunos, nossas identidades entram em crise. Como as
verdades dos cursos de formação e de educação básica estão distantes das
verdades que mestres e educandos vivenciam! (ARROYO, 2013, p. 29).

É necessário problematizar essa educação contemporânea na qual se distancia cada vez mais da
prática do pensar criticamente e autonomamente, vale mais a habilidade do reproduzir modelos e
padrões prontos que experienciar as biografias preteridas pelos mecanismos da modernização. É
relevante romper com uma educação pautada na reprodutibilidade, pois:

No fundo apenas os pensamentos próprios são verdadeiros e têm vida, pois
somente eles são entendidos de modo autêntico e completo. Pensamentos
alheios, lidos, são como sobras da refeição de outra pessoa, ou como as
roupas deixadas por um hóspede na casa (SCHOPENHAUER, 2009, p.
39-41).

Ora, é considerável preconizar romper com uma prática tecnicista na qual se busca apenas
embrutecer o sujeito, reduzir o conhecimento e segregar as relações de experiência com o outro e
com o mundo, além é claro, de instrumentalizar cada vez mais o lócus de formação educacional.
Menezes (2014, p. 48) reitera a importância de uma educação com objetivo de “formar sujeitos
críticos, capazes de reelaboração histórica capazes de resistirem a todo tipo de dominação”.

Na prática, não menos importante, é pertinente trazer a tona os filósofos, seus principais conceitos,
contudo, deve-se fazer intimamente entrelaçado com a realidade dos sujeitos envolvidos. A educação,
em específico a filosofia, deve ser o local das ressignificações de vida, das problematizações acerca
da realidade sistematizadora e da reconstrução das práticas e relações sociais com o outro e com o
mundo.

Tornar a filosofia uma ação problematizadora da vida é percebê-la como disciplina importante para o
esclarecimento dos contextos vividos. Nesse âmbito de pensamento, as narrativas de vida em
comunhão com o conhecimento filosófico e com os contextos do cotidiano, têm como característica
estreitar as relações, as percepções e as interpretações, fazendo reconhecer o outro como sujeito
subjetivo dotado de particularidades e de indagações que podem e devem ser reconhecidos.

A FILOSOFIA E SUA FUNÇÃO PROBLEMATIZADORA DA REALIDADE

Falar da importância do conhecimento filosófico na problematização da realidade é falar também de
sua importância na formação do aluno de ensino médio, de outra forma, é necessário perceber o
aluno da disciplina de filosofia como agente aprendente de um pensamento crítico e enquanto um
agente que pode ser talhado por uma autonomia de pensamento, que pode ser capaz de lutar por
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uma mudança cultural de vida e de estar apto a querer problematizar paradigmas que escravizam
crianças, adolescentes e os jovens de nosso tempo.

Aos poucos, ao longo de nossa infância, adolescência, juventude, vamos
adquirindo entendimentos das coisas que compõem o mundo que nos cerca,
das relações com as pessoas, das normas morais e sociais que regem as
relações entre os seres humanos. Nós, por isso, nos acostumamos a esses
entendimentos, a partir do momento em que fomos adquirindo-os
espontaneamente (LUCKESI; PASSOS, 2004).

Diante disso, é preciso que os sujeitos busquem criticamente desvencilhar-se de uma realidade
fundada no senso comum e nos parâmetros normatizadores, reconstruindo-se a partir de um
posicionamento vigilante e autorreflexivo dessa realidade, podendo assim, contribuir na formação
emancipatória e transformação do contexto social que o cerca.

Noutras palavras, é preciso que o sujeito possa, elem mesmo, mas simultaneamente com outros,
ressignificar sua história, experienciando ações e não mais só reproduzindo conceitos. Assim como
afirma Lima (2010):

Pensar é criar, não unicamente refletir. É colocar a questão do sentido (da
produção do sentido e o sentido da produção), não da verdade. É exercer o
pensamento como atividade inventiva na ordem dos problemas, das regras e
dos conceitos: o pensamento como criação. Essa é uma das possibilidades do
ensino da filosofia: experimentar novas relações entre os seres, construir
novas composições; o pensamento como plano de composição onde as
relações e os acontecimentos se constroem e se desconstroem (LIMA, 2010,
p. 70).

A importância de um pensamento crítico diante da conjuntura que nos cerca conduz o indivíduo a uma
busca pelo conhecimento, ao mesmo tempo em que esse mesmo indivíduo adentra no processo de
estranhamento como prática do cotidiano e passa a problematiza o meio em que vive e a questionar a
realidade que é imposta a ele. Isto é: “A filosofia é um saber que nasce, se estrutura e se desenvolve,
fundamentalmente, na e pela pergunta. O que é Como é Por quê São, por exemplos, perguntas que
se encontram na origem da atitude filosófica” (SOFISTE, 2007, p. 7).

Diante dos delineamentos desse processo, percebemos que ao viver sem essa reflexão social e
política de nossa vida e, consequentemente, da vida do outro, passamos a nos submeter e a viver sob
os estigmas e dogmas que modelam e cicatrizam a forma de ser, pensar e viver das pessoas, pois,
como afirma Fernando Cabral Pinto, no seu livro, “A formação humana no projeto da humanidade”
(1996, p. 207): “agimos sem refletir sobre as nossas possibilidades de alternativas à ação em curso”.
Ou seja, somos ensinados a vivermos o que já estar ‘heteronomamente’ dado.

Frente a essa realidade, Lima (2010) nos impulsiona a fugir da apatia que envolvem os professores,
alunos e a educação atual. É preciso uma ruptura com uma forma de percepção no qual está
alicerçada por um senso comum e por um dogmatismo com resquícios de insensibilidade, de coação
ao outro e psicopatia, de outra forma, é relevante fundamentar a formação dos sujeitos “[...]
propiciando a abertura para o debate, a crítica, a manifestação da contradição no âmbito da relação
entre o público e o privado, naquilo que é urgente para a construção da cidadania em Alagoas” (LIMA,
2010, p. 66).

O conhecimento filosófico, como um contexto pleno de desvelamento da realidade, deve/pode buscar
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a partir de uma racionalidade problematizadora, compreender, contemplar e percorrer os caminhos
para a ‘verdade’. Para Matos (2015, p. 12): “A atitude filosófica começa, entretanto, quando nos
defrontamos com o problemático; ou seja, quando nos apercebemos de que há mais complexidade e
inconclusão, naquilo que está dado do que o quanto sua manifestação fenomênica nos dá a
conhecer”.

Uma filosofia como filosofia de vida consiste, relevantemente, em um estranhamento acerca do
mundo. É perceber, interpretar e assimilar a realidade a nossa volta. Segundo, Matos (2013, p. 45): “É
necessário atentar para a realidade, que é muito mais rica e complexa, e rever, à luz de suas
provocações, todo esse volume de saber sistematizado, o qual, por sua vez, origina novos estímulos
em face dessa realidade sempre dinâmica”. Existe sempre um mundo de coisas fora daquilo que está
dado, nesse sentido, é importante desvelá-lo, interpretá-lo e entendê-lo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É necessário combater a inércia do pensamento crítico, da apatia feliz e da célebre frase “foi Deus
que quis assim”. É preciso resistir e contradizer os processos de embrutecimento, insensibilidade e
dessocialização característicos de um sujeito absorto a realidade.

É imprescindível que o sujeito em contato com a disciplina de filosofia possa realizar uma
autorreflexão histórica de sua vida no intuito de não esquecer o passado. A reconstrução de um
pensamento subjetivo e crítico passam por uma problematização de sua realidade anterior. Não existe
reconstrução identitária sem uma autorreflexão histórica. Esquecer a história é abrir caminhos para
novas barbáries

De fato, as realidades sociais dos sujeitos estão fora das discussões das salas de aula e,
principalmente, das problematizações da filosofia, pois percebemos que hoje dar-se mais ênfase aos
métodos preparatórios e aos resultados dos “Enem’s” e avaliações escolares que as experiências dos
sujeitos envolvidos. A valer, vivenciamos um modelo educacional conservador, estéril e segregador.

Como bem colocado por Boaventura (2013), é necessário desenvolver um saber crítico tracejado no
reconhecimento da pluralidade de saberes, na heterogeneidade autônoma e com vista na
socialização horizontal entre todos, “Anti-hegemônico, antimoderno, anti-instrumental, o saber crítico
emancipatório é interconhecimento, reconhecimento e auto-conhecimento” (p. 33).

É interessante perceber que o conhecimento filosófico não pode ser só uma simples reprodução dos
conteúdos, mas uma forma de intervir no mundo. A filosofia na sala de aula pode configurar relações
de conhecimento. Relações no âmbito da horizontalidade, da coletividade e do reconhecimento,
contra os mecanismos reducionistas, hierarquizantes e hegemônicos.

Ter uma percepção real do mundo é buscar trilhar por um caminho afastado das alienações midiáticas
e dos paradigmas de vida, pois “a desumanidade e a indignidade humana não perdem tempo a
escolher entre as lutas para destruir a aspiração humana de humanidade e dignidade”
(BOAVENTURA, 2008, p. 125). Portanto, será expressivo no atual cenário perceber o papel de uma
filosofia de vida como prática hermenêutica-crítica da realidade.

Atentar-se para a realidade fora dos livros e dos muros da escola é reconhecer-se nas multiplicidades
de vozes que ecoam despercebidas da problematização filosófica na sala de aula, sobretudo, na
forma de ser, pensar, agir e sentir segundo cada biografia de vida.
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[i] Existe uma primeira versão desse tópico na Dissertação de Mestrado em Educação, localizado no
Repositório da Universidade Federal de Alagoas: http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/2583.

[ii] Com base no pensamento do filósofo alemão, Jürgen Habermas (1990), o mundo da vida se dá no
âmbito das experiências de vida, ou seja, na vivência cotidiana dos sujeitos. Essas experiências
denotam relações de sentimentos, história e intervenções, que respectivamente, se realizam nas
comunidades linguísticas.
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