
RESUMO

Com o retorno da filosofia para o ensino médio, muitos desafios foram postos à pesquisa e à práxis
escolar, tornando necessário investigações sistemáticas que tomem como objetos de conhecimento o
ensino de filosofia, limitado pelas questões curriculares, por seus parâmetros e diretrizes. Neste sentido,
pretendemos tecer algumas considerações, ainda que iniciais, sobre o sentido da filosofia no contexto dos
documentos curriculares do ensino básico, bem como das concepções de seu ensino, subsidiado por duas
concepções clássicas de ensino de filosofia: a kantiana e a hegeliana. Nossas investigações apontam para
a necessidade de uma relação de sentido do professor (de filosofia) com a disciplina que ministra,
estimulada em sua formação inicial, incluindo entre os objetos de reflexão filosófica seu próprio ensino,
restrito atualmente aos campos pedagógicos da didática e das metodologias.

Palavras chave: Ensino de Filosofia. Currículo. Cidadania.

ABSTRACT

With the return of philosophy to high school, many challenges were put to the research and practice
school, making systematic investigations need to take as objects of knowledge teaching philosophy,
curriculum issues limited by the parameters and their guidelines. In this sense, we intend to make a few
remarks, though early, about the meaning of philosophy in the context of the basic education curriculum
documents, as well as the concepts of teaching, supported by two classical conceptions of teaching
philosophy: Kant and Hegel. Our investigations point to the need for a ratio direction of Professor
(philosophy) with the discipline he teaches, stimulated in initial teacher of philosophy, including among the
objects of philosophical reflection their own teaching, currently restricted to the fields of didactic teaching
and methodologies.

Key-words: Teaching of Philosophy. Curriculum. Citizenship.

Introdução

Investigações em torno do ensino de filosofia destacam sua importância no processo educativo escolar, na
formação do educando como um sujeito crítico, consciente de sua cidadania e capaz de posicionar-se no
mundo. Seu retorno como disciplina escolar ocorreu por meio da pressão dos educadores que acreditaram
em seu potencial emancipatório, alimentado pelo desejo de que os/as alunos/as pudessem reflitir sobre
seu seu cotidiano para transformá-lo.

Resultados de investigações realizadas sobre este tema apontam para alguns limites para o ensino de
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filosofia, contextualizado na escola básica e pública, dentre eles, a pesquisa destaca as condições nas
quais a Filosofia foi estabelecida como disciplina escolar obrigatória, o seu significado extremamente
reduzido nos moldes curriculares e no caso da política de currículo do Estado de São Paulo, a
inconsistência do material oferecido pela SEE/SP e sua incongruência com a Proposta Curricular, que
paradoxalmente deveria orientar a elaboração dos Cadernos [i] do aluno e do professor (GARCIA et al.,
2010).

Em relação às possibilidades do ensino de filosofia, as investigações conduzidas pelo mesmo grupo de
estudo[ii], apontam para necessidade de reestruturação de alguns parâmetros metodológicos de ensino
face a tentativa superação da forma mecanizada de transmissão de conteúdos, o que torna imprescindível
uma concepção filosófica de formação docente, bem como da educação em suas determinadas tendências
pedagógicas que permeiam as práticas escolares.

Neste sentido, o presente texto articula-se, como momento inicial, de uma pesquisa de maior amplitude,
através de uma investigação que busque um diálogo entre os temas do ensino da filosofia e das políticas
de currículo implementadas no estado de São Paulo, destacando a seguinte problemática: “O que” e
“como” ensinar a Filosofia no contexto da escola básica A primeira questão apresenta-se como uma
questão essencialmente curricular e a segunda avança para o terreno das metodologias. Embora o
presente artigo tenha pretensões mais reduzidas.

Em relação à primeira questão, lançamos um questionamento aos documentos curriculares sobre o sentido
da filosofia no ensino básico, que nos encaminhou para a problematização da noção de cidadania nestes
mesmos textos legais. Avançando para a segunda questão, problematizamos duas concepções sobre o
ensino de Filosofia: de Immanuel Kant e de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Na medida em que
representam, no conjunto da história da filosofia, dois autores importantes que problematizaram
filosoficamente o ensino da filosofia.

Consideramos que o diálogo entre as questões curriculares, no caso específico da Filosofia, e as
metodologias de ensino de filosofia revela-se como um campo promissor na medida em que relaciona, de
um lado, os percursos curriculares (quer seja, conteúdos ou habilidades e competências), sintonizados de
forma mais aguda com as necessidades das aprendizagens dos/as alunos/as; e do outro, a necessidade de
uma “ensino filosófico” de filosofia, que supere a crença moderna no “método universal”[iii], mais próximo
da atuação do/a professor/a de filosofia.

Atualmente, as demandas próprias da escola básica tem requerido dos professores de filosofia a superação
de formas mecânicas que visam uma suposta transmissão de conhecimento, que dependente de uma
formação docente, inicial e continuada, que contemple a problematização e a reflexão sobre a educação e
sobre um ensino filosófico da filosofia, para além dos necessários, porém insuficientes, aspectos
didáticos-pedagógicos.

1. O papel da filosofia segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais.

A filosofia, como disciplina escolar, tem sua uma trajetória marcada por rupturas e discontuidades na
história da educação Brasileira, foi excluída do currículo oficial pela ditadura militar e começou a regressar,
lentamente, na década de 1980, marcando sua presença na LDB de 1996 e oficializada com a lei 11.684
de 02 de junho de 2008 que “[...]estabelece as diretrizes e bases da educação nacional de inclusão da
filosofia e da sociologia como disciplina obrigatória nos currículos do Ensino médio.” (BRASIL, 2010)

Sílvio Gallo (2002) diz que “[...] provavelmente a legislação educacional em vigor nunca deu tanta ênfase
à importância da filosofia na educação básica quanto o atual PCN´s tanto para o ensino fundamental
quanto para o ensino médio”. (p. 12). A inserção da disciplina de filosofia na matriz curricular do ensino
médio poderia indicar uma preocupação com uma educação em seu sentido formativo mais amplo,
comportando as dimensões políticas, éticas e estéticas, visando o ideal grego de uma formação para o
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exercício da cidadania.

Segundo Cerletti (2008), o exercício da filosofia seria o desafio de ter que dar conta, permanentemente,
da distância ou o vazio que não acaba de encher (p. 24-30). Neste sentido, ensinar é conduzir à ante-sala
de desafios que, em última instância, são pessoais. O que cabe ao professor de filosofia é estimular e levar
adiante este desafio. Filosofar, então, é se atrever a pensar por si mesmo, ou seja, atrever-se a pensar
por si mesmo, ou seja, atrever-se a se relacionar de outra maneira com o mundo e os conhecimentos e
não apenas reproduzí-los.

A presença da filosofia no currículo escolar pode ser traduzida como uma aposta nas potencialidades
críticas e criativas dos jovens estudantes do ensino médio. Dada a amplitude de temas, autores,
problemas e soluções que compõem a história da Filosofia[iv], esta aposta sucita outras duas questões:
Que papel cumpriria a disciplina de filosofia no contexto do ensino médio “O que” ensinar quando se
ensina filofia

Uma pista que pode nos auxiliar na tentatica de resposta para tais questões surge quando tomamos o
objetivo da disciplina de filosofia para o PCN que é “o exercício da cidadania”. (BRASIL, 1999. p. 329).
Neste sentido, as diretrizes curriculares estão orientadas por dois objetivos principais, formar para o
“mundo do trabalho” e para o “exercício da cidadania”, o que garante uma certa unidade curricular, mas
deixa livre a seleção dos conteúdos e métodos constituintes dos percursos curriculares aplicados em sala
de aula.

Entretanto, essa flexibilidade curricular dispensada aos sistemas de ensino e aos docentes deveria ser
acompanhada de uma preocupação efetiva com a formação dos professores que atuarão em tais sistemas
de ensino, implicando uma sólida formação que possibilite ao futuro docente saber não apenas “o que
ensinar”, mas “como” ensinar no contexto de uma educação dirigida à crianças e adolescentes. Caso
contrário, o potencial emancipatório da filosofia se perde e as aulas se transformam simplesmente em
mais uma disciplina que “com a qual ou sem a tal o mundo continua tal e qual”.

1.1 A cidadania no contexto dos Parâmetros Curriculares Nacionais.

Para compreendermos o sentido de cidadania e de cidadão proposto pelos PCN, apresentamos a seguinte
citação:

Em primeiro lugar, a cidadania é, poderíamos dizer assim, a finalidade síntese da
Educação Básica, a qual não dispensa o contexto do trabalho como sentido
prático para sua realização. As finalidades da Filosofia no Ensino Médio (Artigo 35
da LDB) estão, destarte, diretamente associadas ao contexto geral das finalidades
da Educação Básica (Artigo 32), em geral, ou às diretrizes de sua área de ensino
(Artigo 36/ Parecer Nº 15/98 / Resolução Nº 03/98), em particular. Devemos,
pois, tomar, como ponto de partida, os valores tematicamente apresentados na
Lei 9.394/96, conforme dispostos na Resolução Nº 03/98:

I - os fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, ao
respeito ao bem comum e à ordem democrática;

II - os que fortaleçam os vínculos de família, os laços de solidariedade humana e
de tolerância recíproca.

Tais valores, nucleados a partir do respeito ao bem comum e da consciência
social, democrática, solidária e tolerante. ” (BRASIL, 1999. p. 331. Itálico nosso.)
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Essa educação com vistas à cidadania é um dos maiores desafios que enfrentamos nos contextos
educativos atuais, pois significa formar pessoas que sirvam de seus juízos e valores morais em
consonância aos problemas de nossa sociedade, ordenada segundo os ideiais do capitalismo. Nesta
situação, seria possível criar situações em que os/as alunos/as pudessem pensar por si mesmo

A “cidadania” exercitada em sala de aula é um fragmento de uma totalidade de conhecimento que a
pessoa adquire. É a expressão de uma cadeia de maneiras pela qual se transmite os valores. Dessa forma
podemos até afirmar que a educação cidadã poderia existir sem necessariamente existir a escola e o
professor como tal os conhecemos, pois, por toda à parte do mundo, pode haver maneiras de transmissão
de conhecimento, onde as próprias famílias podem ser transmissoras do saber de uma geração para outra.

A superação do desafio proposto poderia acontecer à medida que o educador possa compreender que o
seu papel está ligado ao trabalho de desenvolvimento de uma racionalidade de resistência contra a
passividade frente a ideologia dominante. É do educador a missão de desvelar as prescrições dogmáticas
que impossibilitam o desenvolvimento da prática libertadora.

Aprofundar a tomada de consciência é superar a mera ciência. Mas isto somente será possível quando
todos estiverem cientes do que seja a nossa realidade. Para que isto ocorra ao educador cabe a tarefa de
problematizá-la para produzir nos educandos a conscientização e possibilitando de estar em relação com a
realidade social. Isto poderia mostrar às pessoas que se as relações sociais a qual estão inseridas fossem
outras, a realidade também poderia ser outra.

2. Do ensino da Filosofia: Processo ou Conteúdo.

2.1 Do ensino Kantiano

Conhecido de muitos estudantes de Filosofia, e que praticamente se caracteriza como um mantra para
alguns professores da disciplina no ensino médio, ressoa a famosa frase não se ensina filosofia, se ensina
a filosofar! que de certa forma descreve o que seria o ensino de filosofia no âmbito escolar conforme a
concepção kantiana. Trata-se, também, de uma expressão assumida como base dos discursos realizados
por acadêmicos brasileiros na luta pelo retorno da disciplina de filosofia às salas de aula do ensino médio
em nosso país.

Porém o sentido da concepção kantiana acerca do ensino de filosofia, ou mesmo sobre o ensino de um
modo geral, não pode ser tão pobremente resumida em uma única frase. Os escritos deste célebre autor
acerca da arte de ensinar são relevantes quando refletimos à forma de se ensinar filosofia.

Ramos (2007) indica que Kant possui três aspectos essenciais e que direcionam a visão kantiana acerca da
pedagogia, incluindo o que se refere ao ensino de filosofia, esses aspectos seriam:

[...] a) o ideal de perfectibilidade do gênero humano; b) o preceito da Aufklarung
do pensar por si mesmo e o exercício crítico da razão, e c) a necessidade da
coação como instrumento para a realização dos fins racionais do caráter
normativo da conduta humana [...] (RAMOS, 2007. p. 199).

O ideal de perfectibilidade do gênero humano significa que o objetivo final da educação é aperfeiçoar a
natureza de cada indivíduo através da orientação de um educador, e este deve ser guiado por um ideal de
humanidade, utilizando-se da disciplina com a “[...] função de transformar aquilo que é ‘animal’ ou
selvagem no homem em humanidade” (GELAMO, 2009, p. 42), potencializando o que há de natural nos
homens, a aprendizagem e o pensamento. Ou seja, a busca por ser uma pessoa melhor, a busca por
preencher lacunas em seu ser torna a educação essencial; sendo esta a responsável pelo aperfeiçoamento
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dos homens:

É dever do homem educar-se, tornar-se melhor, desenvolver todas as suas
disposições e potencialidades, sobretudo, aquelas que dizem respeito à
moralidade. Ao agir na formação do indivíduo, a educação porfia em desenvolver
o ideal de humanidade que se conquista geração após geração. (RAMOS, 2007. p.
200).

O aspecto do pensar por si mesmo é o segundo aspecto de relevância para a filosofia kantiana visto que se
caracteriza pelo exercício crítico da razão, estando esse preceito formulado nas três máximas do juízo de
gosto: “A primeira máxima é a do pensamento livre do preconceito, a segunda máxima é aquela do
pensamento alargado, a terceira máxima é a do pensamento consequente [...]” (RAMOS, 2007. p. 200).

A primeira máxima remete ao homem ser capaz de pensar autonomamente, a capacidade e habilidade
humana de poder pensar com uma razão crítica, livre de coerção, porém guiada por uma mente
esclarecida. A segunda máxima refere-se à capacidade do homem de pensar por meio do espírito aberto,
fazendo com que a capacidade de pensamento livre se regule e corrija-se.

Já a terceira máxima, vem de modo a suprir um paradoxo deixado pelas duas capacidades iniciais: um
pensamento livre não é coagido, esse pensamento visa rejeitar toda coação possível; já o pensamento
alargado mostra-se um pensamento coagido visto que ele visa se autorregular, posicionando-se sempre
com a visão do outro. O pensamento consequente vem por tentar solucionar essa querela utilizando do
imperativo do dever e do imperativo do direito, onde tais imperativos possibilitam que o homem, sendo
coagido de modo externo ou interno, chegue à maioridade onde poderá então fazer o bom uso da razão.

O terceiro aspecto, que se refere à “[...] necessidade da coação como instrumento para a realização dos
fins racionais do caráter normativo da conduta humana [...]” (RAMOS, 2007, p. 199), esta mais
intimamente ligado com a essência da educação, onde a educação ocorre por meio da coação.
Utilizando-se de educadores que já passaram pelo processo de educação pela coação e que estão
preparados para instruir os jovens e forma-los para a vida. O educador deve preocupar-se em criar o
jovem para seguir as regras e leis da sociedade em que este individuo se encontra e para que consiga
utilizar-se do pensamento livremente, visando a crescimento pessoal e até mesmo o crescimento da
humanidade, visto que para Kant o pensamento filosófico não está dado, mas esta em constante
construção (GELAMO, 2009).

2.1.1 O objetivo da educação

Kant estabelece que o próprio homem é culpado pela sua menoridade e deve então buscar o
esclrecimento, a educação deve objetivar levar o homem a maioridade; apenas uma conexão da
autonomia moral, da cultura e da autonomia cognitiva levariam ao esclarecimento:

A educação deve ter por finalidade formar no educando o desejo de andar com as
próprias pernas, e fazer com que ele tenha a coragem de fazer uso do seu próprio
entendimento. (RAMOS, 2007, p. 201).

Temos, assim, que o ensino de filosofia deve ocorrer de modo a ensinar o sujeito a filosofar. Filosofia deve
ter um papel significativo na vida do jovem, deve ser próxima a ele, auxiliando este educando alcançar a
maioridade, capaz de utilizar-se de um pensamento livre do toda coação possível; ou, como nos aponta
Gelamo (2009) Kant entende que a filosofia deve ser entendida como ciência da representação, do
pensamento e da ação do homem; a filosofia tem de auxiliar no desenvolvimento do uso público da razão,
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preparar o cidadão para torar-se um critico do pensamento, que consiga fazer o bom uso da razão.
Diferente do que é desejado, quando ensinamos ao indivíduo conteúdos de Filosofia desestimulamos este
sujeito a executar seus próprios pensamentos, afinal se você tem a possiblidade que outro pense por você
não há a necessidade de pensar por si mesmo. O professor deve guiar seu aluno no exercício de pensar
por meio de perguntas que remetam aquilo que o mestre deseja ensinar.

A mera erudição do individuo pode transforma-lo em uma pessoa culta, porém limitada no concernente ao
uso de seu conhecimento. Sem contar que ao recorrermos ao ensino conteudista corremos o risco de
termos mentes “servis, dependentes e tuteladas”. O ensino como treinamento prepara os homens para o
uso privado da razão, fazendo com que os homens não problematizem as normas a que estão submetidos;
esta forma de ensino acaba sendo a desejada pelos governantes pois contribuem para um controle social e
a “[...] inibir o homem de fazer uma problematização dos pressupostos doutrinários [...]” (GELAMO, 2009,
p. 47) .

O mestre aparece cumprindo um papel parecido com o de Sócrates, numa concepção platônica, tentando
trazer à luz o conhecimento ao estudante através de um exercício “erotético” em que o professor, de modo
dialógico ou catequético, faz com que o estudante chegue às conclusões desejadas.

A educação assume então o papel de possibilitar a autonomia do homem, fazendo com que ele consiga se
livrar das coerções, paradoxalmente através do uso da coerção. O homem, para que possa alcançar um
estágio de autonomia, primeiro terá de se submeter à educação coercitiva. Com isso vemos então que o
“princípio supremo da educação é a ‘cultura da liberdade pela coerção’” (RAMOS, 2007, p. 207) auxiliando
o individuo a atingir a autonomia mesmo estando sob uma força coercitiva legítima.

2.2 Do ensino hegeliano

Hegel esteve fortemente envolvimento com a educação de seu tempo, apesar de nunca ter escrito nenhum
tratado especificamente sobre este assunto, quando o filósofo esteve à frente do colégio de Nurnberg
como diretor e professor de filosofia (1806-1816) o filósofo escreve três textos relacionados à estrutura
educacional de sua época.

O primeiro texto, que trata essencialmente do que significa para os jovens ginasiais terem a possibilidade
de estudar filosofia, “é um parecer elaborado para o real conselheiro superior da Baviera, Immanuel
Niethammer” (NOVELLI, 2005. p. 130). O segundo texto, cujo teor se refere aos conflitos existentes entre
forma e conteúdo, é também uma carta ao real conselheiro superior Niethammer. Por fim, o terceiro texto,
que se refere ao ensino de filosofia nas instituições superiores, é uma carta enviada a Friedrich v. Raumer,
professor e real conselheiro do governo prussiano.

Vale ressaltar que o filósofo não possui certo apreço pelas tendências pedagógicas que lhe eram
contemporâneas, pois elas se preocupam “com situações periféricas em relação à educação que se
traduziam na concentração sobre os métodos e as técnicas” (NOVELLI, 2005, p. 132). As preocupações
com o homem no momento pontual não são de importância para Hegel, tais preocupações deveriam
voltar-se para um homem focado em tudo o que ocorre; afinal o homem é caracterizado por contruir-se e
nesse processo acaba por contruir tudo o que lhe rodeia.

Não há, para nosso filósofio, a crença que o ato de utilizar a razão seria o suficiente para “emitir um juízo
caracterizado pela atividade filosófica” (NOVELLI, 2005, p. 136). A Filosofia seria fruto de reflexão e
analise, onde a Filosofia não deve ser rebaixada ao povo, mas sim elevar o povo à Filosofia.

Tendo dúvidas acerca da “permanência do ensino de filosofia no ginásio” (GELAMO, 2008. p. 155) nosso
pensador dá grande atenção ao assunto, que chegou a ser sua ocupação quando veio a se tornar “Diretor
e professor de ciências filosóficas preparatórias no Ginásio de Nuremberg” (GELAMO, 2008, p. 154).
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O ensino da Filosofia aparece não como um mero refletir sobre algo, pois para Hegel o exercício filosófico
se dá através da exposição do educando aos mais elevados modos de pensar; trazendo conteúdos
específicos ao estudo de Filosofia.

Hegel se preocupou em formular um mapa de conteúdos a serem abordados de forma que partam de algo
existente até chegarem ao pensamento conceitual (GELAMO, 2008). Com isso o filósofo mostra-se
parcialmente de acordo com o regimento do ensino de sua época, concordando que o ensino de filosofia,
na primeira etapa formativa (correspondente ao primeiro ano do ginásio) deveria se dar através do ensino
de direito, passando para ensinamentos morais até chegar na temática da religião.

Na segunda etapa (correspondente a dois anos de estudos), onde o estudo seria voltado às temáticas da
lógica, metafísica e da psicologia, o filósofo concorda quanto às temáticas propostas pela Normativa de
sua época, porém discorda que a o estudo da lógica deva ocorrer prioritariamente com a lógica kantiana,
Hegel é a favor que Kant seja conhecido a fundo, porém acredita que os estudos sobre a lógica devam
ocorrer com ênfase em “sua lógica objetiva (que consiste na superação da lógica formal e da lógica
kantiana)” (GELAMO, 2008,. p. 157); ao que concerne a temática metafísica Hegel posiciona-se a favor de
estudos relacionados às obras kantianas.

Passando pela lógica e pela metafísica, Hegel coloca como conteúdo posterior a psicologia, que é a mais
abstrata das três temáticas e por isso deve vir por último; esse tema deve ser abordado cuidadosamente
visto que para o filósofo o estudo de psicologia nessa fase pode ser danoso à formação do individuo. Os
estudos sobre psicologia deveriam ser divididos em duas partes: a primeira, a do espírito que se
manifesta, onde deveriam estudar temas como “a consciência, a autoconsciência e a razão” (GELAMO,
2008, p. 158); e, a segunda parte, a do espírito em-si e para-si, onde se tem como “objetivo explicitar a
relação do espírito consigo mesmo” (GELAMO, 2008, p. 158).

Chegando ao que seria a terceira, e última, fase dos estudos (correspondente ao último ano do ginásio)
sobre filosofia, Hegel estabelece que é de extrema importância abordar apenas conteúdos estritamente
filosóficos, reservando-se, assim, aos estudos enciclopédicos; que o filósofo restringe “a lógica, a filosofia
da natureza e a filosofia do espírito” (GELAMO, 2008, p. 158). Ao final desse último ano de estudos,
indica-se um estudo mais agradável ao aluno com estudos relacionados à estética. Hegel demonstra, com
isso, que o ensino de Filosofia deve ocorrer de modo enciclopédico, no sentido de buscar uma educação
universal.

O pensador elabora conteúdos de Filosofia de forma que eles tenham relação e que através do estudo
desses temas os alunos tenham contato com o exercício de pensamento realizado por grandes mentes da
história da humanidade. Essa aproximação do educando com os conteúdos de filosofia faria com que os
alunos aprendessem como ocorre o exercício de pensar, e aprendendo esse exercício, os alunos estriam
aprendendo conteúdos de filosofia.

Ainda no que se refere aos conteúdos de filosofia, o filósofo aponta grande importância para o estudo dos
clássicos, a filosofia grega, visto que estes trabalham com grande destreza assuntos relacionados à
formação do homem:

“O homem derivado do mundo grego é aquele que se direciona para a eticidade,
pela razão e pelo espírito despojado de suas contingências. Saber e conhecer o
que os gregos sabiam e conheciam significa garantir a formação de homens
guiados pela razão e pelo espírito.” (NOVELLI, 2005. p. 134).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para Kant, a arte de ensinar acaba se caracterizando pela arte de possibilitar ao sujeito que alcance a
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maioridade e que saiba superar determinadas coerções. Nesse perspectiva, o ensino de filosofia deve
ocorrer de modo a transformar as aulas de filosofia numa oficina do uso crítico da razão, exercitando o
criticismo de seus estudantes.

O professor assume nesta concepção uma postura parecida com a de Sócrates, que por meio de perguntas
faz com que os alunos pensem e cheguem ao conhecimento esperado pelo mestre. Para Kant, os
educandos não poderiam aprender filosofia simplesmente ao serem expostos à história do pensamento
filosófico, pois a capacidade de filosofar depende do exercício da capacidade do pensar; para ele só
aprendemos a pensar pensando.

Porém quando nos remetemos a Hegel, o ensino de filosofia deveria ocorrer através da transmissão de um
conteúdo especifico e através do estudo desses conteúdos os jovens estudantes poderiam ter contato com
a Filosofia, que em último estágio avançaria para o desenvolvimento de pensamentos de grau avançado de
abstração (especulação).

Dessa forma, o mestre assume a forma de um professor que tem o papel de levar o estudante a um grau
avançado de pensamento, fazendo, assim, com que seu aluno consiga exercitar e possivelmente estruturar
seu pensamento embasado na tradição filosófica. Tendo então como preocupação não rebaixar a Filosofia
ao nível do estudante, mas sim de trazer o estudante para a Filosofia; aproximando o pensamento do
aluno com o nível do pensamento filosófico.

As críticas dirigidas à concepção kantiana de ensino de filosofia, apontam para o perigo de um “filosofar”
no vazio, na medida em que não haveria para Kant conteúdos propriamente filosóficos para serem
ensinados, de modo que “ensinar filosofia é ensinar a filosofar”. Contudo, se assumirmos o pensamento de
Hegel de forma irresponsável, corremos o risco de cair em uma educação enciclopédica, que levaria ao
desprezo pela filosofia, prática tão criticada por Nietzsche (1874) em Schopenhauer como educador.

Corroborando com Nietzsche, quando adotamos um ensino enciclopédico podemos cair em um desprezo
pela filosofia pois os jovens decoram os esquemas filosóficos para o exame onde demonstram o
conhecimento necessário e depois esquecem todo o conteúdo. Nesse estilo de ensinar Filosofia ensinamos
“[...] uma filosofia completamente afastada da vida dos jovens estudantes.” (GALLO, 2012, p. 120).

O sentido destas considerações apontam para a complexidade das questões curriculares e didáticas que
envolvem a filosofia e o seu ensino no ensino básico, perpassando às questões do seu sentido no texto
legal e as concepções clássicas do seu ensino. Não sendo necessário uma escolha irrevogável do melhor
“método” de ensino de filosofia, pois, aquém destas questões metodológicas e curriculares, necessárias
aos processos pedagógicos, caberia ao/a professor/a de filosofia desenvolver um cuidado sobre “aquilo”
que ensino e sobre “como” se ensina, decorrente de sua própria relação com a Filosofia e com os sentidos
que dela emergem.
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[i] Podemos caracterizá-los como uma espécie de fascículo, nos moldes de uma pequena “apostila”,
categorizada e dividida por disciplinas, as quais são distribuídas bimestralmente aos alunos e professores.
A expressão “cadernos” e não simplesmente “apostilas”, querem indicar que se trata de um material de
“apoio” e não “didático” que busca uma relação mais interativa com o aluno, bem como evitar o tom
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“conteudista” que pesa sobre as “apostilas”, pois parte-se do princípio de que “desenvolver habilidades e
competências” é mais importante que simplesmente transmitir conteúdos. O que gera uma particularidade
negativa, na medida em que até os textos filosóficos são tomados como “conteúdos” e, neste sentido, tem
uma presença reduzida nos “Cadernos”. Além disso, os “Cadernos” distribuídos aos professores contam
com textos e explicações suplementares (incluindo a sugestão de metodologia, recursos e materiais, entre
outras) que, na sua justa medida, seria bastante interessante para o /a aluno/a.
[ii] Grupo de Estudos Ensino de Filosofia (ENFILO) e do Grupo de Pesquisa Filosofia e Educação (GEPEF).
[iii] Cuja dinâmica separa objeto do conhecimento e o método de conhecimento, tornando aquele variável
face à invariabilidade desse. Assim, bastaria um método eficaz para que o ensino pudesse ocorrer.
[iv] Os PCN de Filosofia reconhece esta amplitude quando diz que “À multiplicidade real de linhas e
orientações filosóficas e ao grande número de problemas herdados da grande tradição cultural filosófica
somam-se temas e problemas novos e cada vez mais complexos em seus programas de pesquisa,
produzindo em resposta a isso um universo sempre crescente de novas teorias e posições filosóficas”
(BRASIL, 1999. p. 329).
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