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Introdução:  pensar a escola e seus contextos

Quando pensamos sobre o ensino da filosofia precisamos, como dizem 
alguns filósofos, manter um olho no todo. Precisamos nos perguntar sobre o 
que pensamos sobre a escola e o currículo, pois isso tem consequências sobre 
o que fazemos na sala de aula de filosofia. 

Quero defender aqui, ainda que de forma resumida, uma concepção 
conservadora sobre a escola e o currículo, na tradição de Hegel (eu gostaria 
de incluir Hannah Arendt nessa perspectiva). Assim, quero sugerir uma 
visão da escola como um espaço de aprendizagens complexas, na qual se 
promove, de forma organizada, a passagem do familiar ao novo, do cotidiano 
ao sistemático. 

A escola é o primeiro lugar institucional onde a criança faz a experiência 
de uma relação não guiada pela força do parentesco, do braço ou da idade, 
porque ali não é lugar dessas hierarquias. A escola oportuniza o contraste 
inédito e exemplar entre a casa e a rua, e com ele o aprendizado implícito das 
nuances de poder nas relações humanas. A vivência do contraste entre a casa, 
a rua e a escola oportuniza o enriquecimento da compreensão sobre o que 
é ser um igual, sobre o significado de ter direitos e deveres fora do ambiente 
familiar. A escola não grita; ali as coisas são ditas e os mistérios podem ser 
desvelados; a escola não é apenas um lugar onde a criança vai para aprender 
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a ler e escrever e contar; a escola é o protótipo de um mundo novo, diferente, 
para além do âmbito da família e dos pequenos bandos de amigos e inimigos; 
ali acontecerão suas primeiras vivências de direitos e deveres impessoais; ali 
sua cor e suas roupas não devem contar para a lista de seus merecimentos. A 
escola é a primeira possibilidade de vivência de um âmbito de socialização 
que não é melhor nem pior do que as vivências familiares e de grupos; é 
diferente e essencial para a vida de uma criança.

Os aprendizados de uma criança no âmbito da família, por mais 
universais que sejam, são atravessados pela marca da particularidade, como 
lembra Hegel; não é por menos que ele pensa ser necessário aos seres 
humanos um segundo nascimento. Hegel compreende a Pedagogia como a 
arte de fazer dos homens seres éticos. Ela “considera o homem como natural 
e a ele mostra o caminho para voltar a nascer, para transformar sua primeira 
natureza em uma segunda natureza espiritual, de tal maneira que o espiritual 
se converta em um hábito”, ele escreve na Ciência do Direito (§151, p. 152). 
A família é o espaço onde o indivíduo inicia seu percurso na comunidade 
e nesse sentido ela é a primeira instituição social, o “espirito ético imediato 
ou natural” (§157, p. 154). Na família as relações humanas encontram-se 
hierarquizadas pelas histórias de vida de seus membros, pelas pequenas 
hierarquias, pelos mandos e desmandos do grupo parental. Na escola temos 
um outro mundo. A experiência escolar, na vida de uma criança, representa 
sua primeira oportunidade de vivências de isonomia social e de direitos 
escritos. A escola é o lugar de aprendizagem daqueles aspectos da cultura que 
seus responsáveis consideram valiosos, dignos de serem herdados. A escola 
não pode ser vista apenas, como insistem alguns teóricos, como um lugar de 
transmissão; ela é um espaço de comunhão, partilha, entrega. 

Com essa visão de escola em mente, podemos recuperar uma 
compreensão do currículo escolar como o conjunto de valores, atitudes, 
saberes e procedimentos que selecionamos como dignos de preservação. 
O currículo não é um instrumento de transmissão e sim de conservação 
daquilo que consideramos mais valioso na experiência humana. Com essa 
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compreensão recuperada, podemos agora pensar o lugar da filosofia nesse 
processo, não mais como uma atividade ou saber isolado dos demais.

Quais são os contextos curriculares da filosofia?

Proponho abaixo um esquema para distinguir quatro contextos 
curriculares para nossa disciplina. O diagrama visa também sugerir as 
conexões entre esses contextos. O esquema não sugere hierarquias ou pontos 
de partida. Podemos distinguir o que chamarei de contexto existencial, 
situacional, acional e psicológico. 

O contexto existencial é o que diz respeito ao fato da filosofia ter uma 
tradição, uma história de realizações; e isso quer dizer que a filosofia traz 
consigo uma acumulação de instrumentos de trabalho e a conquista de um 
lugar inamovível na cultura em que vivemos. Nada disso é desprovido de 
ambiguidades e dificuldades, mas não me ocuparei disso aqui.

O contexto situacional diz respeito aos determinantes legais, políticos, 
sociais, institucionais dentro dos quais vive uma escola e o que nela ocorre. 
Esses aspectos distribuem-se em um amplo leque, que vai desde aspectos 
relativamente formais (a legislação, por exemplo) a aspectos político-
antropológicos.

O contexto acional diz respeito aos eventos e procedimentos propriamente 
didático-curriculares; esses incluem a forma como celebramos o contrato 
didático, como fazemos planejamento curricular e como implementamos a 
ação didática. Aqui inclui-se também o domínio das habilidades de ensino 
que consideramos adequadas para o âmbito da filosofia.

O contexto psicológico diz respeito às interações efetivamente vividas na 
sala de aula, quando seres humanos de carne e osso relacionam-se; temos aqui 
o mundo de intenções, crenças e desejos que se fazem presente na interação 
professor-aluno. Trata-se da prática escolar no seu dia a dia, com as marcas 
do mundo vivido pessoal. 
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O que fazemos na sala de aula está representado pela intersecção 
desses contextos. Com sorte, conseguimos um bom equilíbrio entre esses 
elementos. No mais das vezes é inevitável que ocorram os mais variados 
tipos de enviesamento. Esse esquema aplica-se a cada uma das disciplinas 
escolares; mas essas distinções não nos levam muito longe. Penso que elas 
ajudam no  estabelecimento do terreno onde queremos erguer o fazer de 
uma escola. Com essas distinções em mente, temos um instrumento para 
começar a pensar a organização curricular como um processo que não pode 
ficar refém de apenas um contexto. No caso do ensino de filosofia isso se 
mostra claramente quando o professor privilegia a aula de filosofia como 
um espaço de conversação (contexto psicológico), como aplicação de um 
programa oficial (contexto situacional) etc. 

Miolo Filosofia I.indd   20 17/03/2014   01:49:26



21

As relações entre as disciplinas:  currículo mineral ou orgânico?

Algumas comparações ajudam a ir adiante, se queremos pensar sobre 
as relações entre as atividades e disciplinas de uma escola. O currículo é 
algum tipo de presépio, no qual cada professor pendura o seu planejamento, 
sem combinar nada com seus colegas? Nesse caso, o currículo é de tipo 
mineral; uma pedra não interage com a outra, e o crescimento ocorre por 
mera justaposição. Quando ocorre a interação, quando os professores sentam 
juntos e cada um tem conhecimento do que o outro está fazendo, temos algo 
orgânico, em nada comparável ao presépio. E com essa atitude os professores 
combatem, como podem, algumas tentações: de pensar que alguma 
disciplina é mais importante do que a outra; de pensar que a mera existência 
das disciplinas implica necessariamente a fragmentação do conhecimento 
humano. E aos poucos conseguimos ver no currículo algo que perdemos 
de vista: ele é, antes de tudo, uma forma de dar conta do amplo mundo 
das curiosidades humanas. Cada uma das disciplinas escolares é uma certa 
sistematização de uma curiosidade humana fundamental. É por essa razão 
que cada uma das disciplinas é capaz de oferecer uma justificativa adequada 
para sua presença na vida formacional do aluno. Nenhuma disciplina do 
currículo foi constituída meramente pelo seu contexto situacional. Todas 
elas representam aspectos da curiosidade humana, com realizações valiosas 
que merecem ser transmitidas e recebidas pelos seres humanos. Cada um dos 
conteúdos escolares passa por um processo de avaliação que decide pela sua 
preciosidade e pela exigência de sua publicidade e trato como elemento ou 
atividade do currículo de uma escola. Ele inclui coisas como nossa memória 
histórica, os teoremas da Matemática, as descobertas das diversas ciências, 
nossas realizações artísticas e literárias, que devem ser preservadas pela 
beleza, pela importância intrínseca ou instrumental que possuem. Essas 
realizações são o maior tesouro acumulado pela humanidade, e temos o 
interesse máximo na sua preservação e transmissão.
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Se temos isso presente, podemos ver no currículo não um documento 
e sim um processo, uma atividade da qual resultam os elementos e as decisões 
essenciais para que a tarefa de formação humana não seja um resultado 
aleatório de esforços voluntariosos. Por outro lado, uma escola que se regula 
pela ideia de currículo escolar orgânico, enxerga-se como uma equipe de 
formação cujos procedimentos são orientados por propósitos que se deixam 
medir ou avaliar na realidade dos fatos. Esse grupo de formação partilha as 
informações relevantes para a realização de objetivos comuns. Isso significa 
que cada integrante do grupo, cada professor de uma escola, deve ter uma 
noção do que está acontecendo na formação do aluno para que sua aula 
não seja mais uma intervenção inteiramente alheia ao contexto, agregada ao 
currículo escolar como um parasita ao corpo. O professor de Física fica ao 
par daquilo que acontece na Matemática, pois as disciplinas têm conexões 
importantes; o professor de História conversa com o de Geografia pelas 
mesmas razões; a aula de Literatura leva em conta o que se faz em Língua 
Portuguesa; a aula de Biologia supõe certos conceitos de Química e em tudo 
isso acontece o vice-versa. 

Há um lugar especial para a Filosofia no currículo escolar?

Em meu livro “Ensino de Filosofia e Currículo” sugeri uma relação 
entre as disciplinas escolares e a vida cotidiana como uma estratégia 
para melhor compreender o lugar da Filosofia no currículo. Fiz ali uma 
distinção entre as disciplinas sem as gentes, como a Física, Química, Biologia; 
elas ocupam-se, grosso modo, com a compreensão do ambiente que nos 
cerca; as disciplinas com as gentes, como a História, Sociologia, Geografia 
consideram o ambiente na presença dos seres humanos e as relações 
dos humanos entre si; finalmente, há um grupo de disciplinas nas quais 
temos só a gente: as artes, a educação física, literaturas, línguas; elas dão 
conta de nossa dimensão expressiva. Nesse esquema eu quero representar 
a progressiva aproximação das disciplinas em relação ao mundo vivido. O 
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núcleo duro do esquema é ocupado pela Lógica e pela Matemática, como 
no esquema abaixo: 

Quando desenhei esse quadro, eu queria pensar sobre as relações 
entre as disciplinas escolares e o mundo vivido. Eu estava intrigado com as 
relações afetivas de rejeição e amor entre o estudante e os diversos grupos 
de conteúdos nas séries iniciais. O que leva a maioria dos alunos das séries 
iniciais a gostar de matemática numa certa fase da vida e depois a detestar? 
O que explica o intenso gosto deles por ciências e suas dificuldades com a 
escrita e leitura? Não vou me ocupar aqui com esse tema, que desenvolvi no 
livro. Quero somente lembrar o esquema que fiz na época para conseguir 
aqui situar melhor o lugar da Filosofia no contexto dos saberes e do currículo 
escolar. 

A Filosofia diz respeito a uma região muito peculiar da curiosidade 
humana. De um lado, ela pode ser um exame atento daqueles conceitos 
fundamentais que usamos quase inocentemente no dia a dia; uma atividade 
reflexiva que se ocupa com aspectos fundamentais da existência humana; de 
outro lado é evidente que enquanto cada uma das áreas do saber humano 
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se ocupa com algum aspecto particular da realidade, a filosofia tem uma 
pretensão de compreensão mais abrangente da realidade como um todo; ela é 
uma área da experiência humana que traz para nossa vida particular, singular, 
uma presença latente da universalidade. Por mais que a consideremos como 
uma atividade ou uma prática de pensamento, sempre a fazer-se, em um 
inacabamento essencial, trata-se de uma atividade ou prática que somente 
pode ser feita por meio de certos instrumentos conceituais que valorizam as 
distinções e a perspicuidade nas estruturas do raciocínio e da argumentação. 
Sem o uso desses instrumentos conceituais (de forma deliberada ou não) 
não há propriamente atividade filosófica. Assim, a filosofia tem um fundo 
comum de instrumentos de trabalho cujo domínio é uma condição para seu 
exercício, atividade ou prática. E com isso podemos começar a compreender 
melhor porque é possível dizer que a Filosofia tem um lugar especial no 
currículo escolar, que nada tem a ver com o surrado argumento que diz 
que ela promove a consciência crítica. Esse tipo de promoção deve ser feito 
por todas as disciplinas escolares. O lugar da Filosofia no currículo também 
pode ser esse, mas se for apenas esse, estamos desprovidos de um argumento 
específico para a nossa presença na escola.

Os espaços conceituais da aula de filosofia

Podemos pensar a aula de filosofia como constituída por espaços 
conceituais diferentes que se conectam uns com os outros. Não estou 
pensando aqui necessariamente em momentos distintos na aula ou em uma 
sequencia temporal. 

Um desses espaços conceituais é o da transição da cotidianidade para a 
dimensão filosófica: a transição dos juízos comuns de primeira ordem para  
juízos tematizantes de segunda ordem. Trata-se de um primeiro passo, que 
visa levar o aluno desde a dimensão do cotidiano para o espaço reflexivo 
da filosofia. Esse espaço tem como base o fato que os temas clássicos e 
universais da filosofia podem sempre ser apresentados em alguma conexão 
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com as vivências cotidianas, pois todos temos juízos intuitivos sobre a 
natureza dos temas clássicos da filosofia. Assim, esse espaço conceitual, que 
vai girar em torno de um dos tantos temas ou problemas clássicos da filosofia 
é usualmente conectado aos conceitos comuns do cotidiano. Esse primeiro 
eixo ou espaço pode gerar boas e más energias na aula. Quero dizer com isso 
que o entusiasmo participativo gerado por esse tipo de sensibilização pode 
gerar enviesamentos que puxam para baixo uma discussão; por exemplo, um 
excesso de particularismo, de exemplificação pessoal, que faz com que as 
participações facilmente se percam em horizontes perigosamente imediatos.

Um segundo espaço ou eixo conceitual gira em torno dos aspectos 
instrumentais ou metodológicos que estão presentes em toda conversação 
humana, mesmo naquela que temos conosco mesmos; trata-se da atenção 
que precisamos prestar, não no tema ou no problema proposto, mas na forma 
com que ele é apresentado. Aqui surge o gancho para a devida valorização e 
tratamento de instrumentos conceituais. 

O terceiro espaço ou eixo conceitual acontece dentro da aula pelo 
contato do aluno com os textos. O texto, seja atual, seja do passado, 
representa a alteridade,  a abertura para a voz do outro, a alteridade do saber 
que visamos. 

A graça de uma aula de filosofia reside em parte nessa capacidade 
didática de realizar a imersão na cotidianidade de forma combinada com 
estratégias de estranhamento. Nada mais familiar do que o cotidiano; e 
nada mais difícil do que produzir um distanciamento reflexivo dele. Uma 
estratégia poderosa para uma didática da filosofia é fazer com que o olhar do 
aluno transite dos temas e problemas para os processos de argumentação e 
análise e para prática de exercícios de imaginação projetiva. 

Esses temas e problemas surgem de todos os lados, em especial das demais 
disciplinas e atividades escolares. Isso é assim porque todas as disciplinas e 
atividades escolares comportam aspectos reflexivos. Em Língua Portuguesa 
surgem perguntas sobre a natureza dos símbolos, sobre a comparação entre a 
linguagem animal e humana, sobre a diferença entre termo e palavra, sobre 
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se uma fotografia tem sintaxe. A aula de Língua Portuguesa usa conceitos 
que podem e devem ser tematizados na aula de Filosofia: linguagem, 
signo, sintaxe, semântica, ambiguidade, vagueza, morfologia, regra, norma, 
convenção, símbolo, formal, padrão, gramática, código etc. Encontramos essa 
mesma realidade nas outras áreas: na Literatura surgem perguntas sobre a 
possibilidade de se dizer que um texto ou um autor é melhor do que outro; o 
gosto pode ser discutido? E o que seria a arte? Em Língua Estrangeira podem 
surgir boas dúvidas sobre se as ideias podem se perder na tradução; em Artes, 
retorna o tema da objetividade da beleza, por exemplo. Em Educação Física, 
temos boas oportunidades para conversar sobre a natureza e o fundamento 
das regras. Seriam elas pura convenção ou visam algum tipo de equilíbrio nos 
jogos? E as regras na política e na sociedade? E se houver alguma apologia 
do corpo, como ficaria a diferença entre corpo, alma, espírito, mente? Na 
Biologia podem surgir dúvidas sobre o que é, afinal, uma teoria; fala-se em 
teoria da evolução e teoria criacionista; estão em um mesmo nível? As aulas 
de Física e Química estão recheadas de alusões a leis, hipóteses, conceitos; em 
Matemática podemos refletir sobre a natureza dos axiomas ou dos números. 
Na Geografia, um tema pode ser a diferença entre natural e artificial nos dias 
de hoje; em História, podemos falar em leis? Em Sociologia, os temas afins 
com a Filosofia são legião e o mesmo se passa em todas as disciplinas, na 
verdade, na medida em que todas elas comportam um aspecto reflexivo.

 Em todos esses casos e em centenas de outros assemelhados 
podemos imaginar uma certa sequência de procedimentos relacionados 
com as dimensões da aula que apontei anteriormente. Em primeiro lugar, a 
identificação dos aspectos reflexivos, na forma de conceitos, temas, problemas, 
contidos em cada uma das disciplinas ou atividades escolares. Em segundo 
lugar, a identificação dos conceitos adicionais da tradição, que são necessários 
para o tratamento dos problemas filosóficos; aqui chegamos a um núcleo de 
instrumentos conceituais. Em terceiro lugar, o planejamento das situações 
didáticas, mediante a projeção de  relações entre os conceitos instrumentais, 
os temas selecionados e os textos clássicos adequados e relevantes.
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As ambiguidades da filosofia: a imaginação pode sobreviver sem alguma 
sistematicidade?

Quando introduzi a questão dos contextos da filosofia, eu me referi 
às ambiguidades da mesma. De um lado a filosofia pode ser vista como um 
produto que se materializa nos textos clássicos, por exemplo. De outro, a 
filosofia é uma atividade, um processo, um certo protocolo de procedimentos 
(cuidados, regras, normas, disciplinamentos) de natureza argumentativa, 
racional. Um lado não exclui o outro. E, mais ainda, a Filosofia pode ser 
vista como um extraordinário espaço de transição (no sentido winnicottiano) 
onde examinamos, com custo variável, as potências de nossos pensamentos 
e ações. 

A filosofia, ao ser definida como certo tipo de conhecimento, não cabe 
numa fórmula simples, pois não há uma definição simples para isso que 
chamamos de “conhecimento”. O melhor que podemos e devemos fazer é 
aceitar suas ambiguidades, pois elas são boas, como aprendemos desde que 
Kant claramente indicou isso ao referir-se ao que chamou de dimensão 
cosmopolita e dimensão escolar da filosofia. 

A sugestão feita por Kant é a de compreender a filosofia como se ela fosse 
constituída por uma dualidade essencial, como se fosse um globo com polos. 
Um dos polos agrega a dimensão da sistematicidade e ou outro a dimensão 
da imaginação. Um exige o outro: a sistematicidade sem a imaginação é 
vazia, a imaginação sem a sistematicidade é cega. A sistematicidade quer 
dizer coisas como argumentação, lógica, atenção à linguagem: o chamado 
(conceito escolástico de filosofia, Schulbegriff); a imaginação tem a ver com 
nossa capacidade de visão e criação, e corresponde à dimensão “cosmopolita” 
ou “de mundo” (Weltbegriff) da filosofia. Uma leitura benevolente e fiel à Kant 
mostra que não temos ali a defesa da existência de dois tipos diferentes de 
filosofia, mas apenas a intenção de indicar dois aspectos polares diferentes de 
uma única atividade. O que se chama de “fazer filosofia” somente se realiza 
quando nosso empreendimento está sob o campo de energia dos dois polos. 
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Conclusão: o lugar da filosofia no currículo escolar

Ao apresentar o quadro sobre as relações dos saberes escolares com 
o cotidiano, eu não marquei ali o lugar da filosofia. Se, de um lado, ela 
é uma disciplina como as demais, com hora marcada na semana de aulas 
de uma escola, por outro lado o tema de seu objeto e conteúdo não tem 
nada de simples. O fato de haver temas de filosofia da arte, das ciências, 
da história, da linguagem, da religião e tantos outros mostra por si só que 
a filosofia pode se ocupar com os conteúdos reflexivos que fazem parte de 
todas as demais disciplinas e atividades escolares. É claro que ela vai além 
disso, quando tematiza as questões de ontologia, por exemplo. Mais ainda: 
não nos contentamos, humanos, apenas em acumular informações, em 
ter grandes quantidades de conhecimentos sobre o mundo natural, social, 
histórico; queremos também ter a melhor compreensão possível do sentido 
da “coisa como um todo”. Há uma pequena mas essencial diferença entre 
ter uma informação, compreendendo-a, saber que ela é verdadeira, e, por 
isso, levá-la em conta em nossa vida e ações. E quando essa diferença entre 
compreender e conhecer é levada para um plano mais abrangente, a saber, 
a nossa vida como um todo, surge a demanda pela Filosofia. E, por essas 
razões, a presença da filosofia, no currículo escolar, vem ao encontro de uma 
exigência do espírito.
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