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A didática na disciplina 
de filosofia

 \Ronai Pires da Rocha

1. A didática como arte da graça 

A didática pode ser considerada a arte da graça. Vou explicar essa ideia fa-
zendo uma comparação com o cinema. O ponto de partida de um filme 

é sempre uma história, que usualmente é muito simples e pode ser contada 
linearmente. Seja o caso da história do Rei Édipo. Podemos fazer um resu-
mo que começa com o nascimento de Édipo, depois a maldição, depois sua 
condenação etc. Uma vez que temos uma história interessante, encomen-
damos o roteiro. O roteiro pode começar contando a história pelo meio, 
como acontece em muitos filmes. É o que acontece com as versões clássicas 
de Édipo, que se iniciam em plena desgraça da cidade. Uma vez filmado o 
roteiro, chega a hora do trabalho do montador. Ele junta as diversas cenas, 
faz cortes, passagens, transições. Seu trabalho dá o ritmo do filme, ora ner-
voso, ora calmo. Uma história muito boa pode virar uma chatice nas mãos 
de um roteirista preguiçoso e sem imaginação. E o contrário é verdadeiro. 
Muitas vezes lemos o resumo do filme e achamos que será uma tolice, mas 
o roteirista nos pega pela mão e nos leva a ver algo bonito. 

A didática pode ser comparada ao trabalho dos roteiristas e dos montado-
res; trata-se do conjunto de decisões – estratégicas, técnicas, metodológicas 
– que tomamos, as alternativas que consideramos relevantes num caso parti-
cular de ensino-aprendizagem, no contexto de um determinado campo con-
ceitual. Se o roteirista tem uma história, de nossa parte temos um conjunto 
aberto de problemas, temas e textos que fazem parte de nossa tradição. Essa 
massa de temas e problemas é um conjunto de histórias à espera de roteiris-
tas inspirados que as transformem em situações inspiradas e inspiradoras de 
ensino-aprendizagem. Toda comparação tem alguma fraqueza e essa tem o 



defeito de sugerir que a aula é algo que se vê. Mas o bom cinema nos envolve 
– a gente chora e ri, não? – e por isso peço ao leitor que releve esse defeito 
de minha metáfora. Eu precisava dessa comparação para poder mostrar a 
importância da didática. Com má didática (não há aula sem didática, assim 
como não há filme sem roteiro) a aula não tem graça, como acontece quando 
a gente conta a história de Édipo começando assim: era uma vez um filho 
que matou seu pai! Acabamos com a história na primeira frase. 

2. A didática da filosofia no 
contexto das didáticas

As áreas tradicionais de saberes e atividades que integram o currículo es-
colar não se originam de caprichos burocráticos. Cada uma delas representa 
uma faceta da curiosidade humana, com características e nuanças especiais 
que fazem com que a transmissão das realizações do espírito humano exija 
procedimentos e estratégias peculiares a cada uma. Esse é o campo da didá-
tica: a arte de transpor e transcriar o saber-fazer humano. A didática tem um 
lado ciência, pois implica o contato com a psicologia, e tem um lado técnica, 
pois em parte ela é um instrumento. Mas seu coração está do lado da arte, 
pois implica o domínio de regras aplicadas em casos particulares. A didática 
deve ser entendida também como uma práxis, pois trata-se de uma ação hu-
mana que se dirige ao outro visando-o em sua autonomia. 

A didática ocupa na vida humana um lugar essencial, já que somos radi-
calmente dependentes de processos de aprendizagem. quando temos diante 
de nós a questão do currículo e do ensino-aprendizagem escolar, cabe pensar 
as didáticas exigidas pelas diversas áreas de saber e de atividades que encon-
tramos no cotidiano escolar. Isso é assim porque o espírito humano tem um 
conjunto de realizações – que inclui coisas como o teorema de Pitágoras, a 
Monalisa, a emancipação feminina, o enfraquecimento do conceito de raça, 
os princípios jurídicos da igualdade e a separação dos poderes, a Nona Sin-
fonia e a teoria da relatividade e milhares de outras realizações – que devem 
ser preservadas pela beleza e importância intrínseca ou instrumental que 
possuem. Podemos imaginar essas realizações como um tesouro acumulado 
pela humanidade, que tem interesse não apenas em preservar esses tesouros, 
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mas preservar as formas de construí-lo e conservá-lo. Para isso precisamos 
de situações e processos de ensino e aprendizagem: de didáticas.

E como seria uma didática da filosofia? A filosofia, por mais ampla que 
seja, não deixa de ser uma área peculiar da curiosidade humana. Ela se ocupa 
de temas e problemas de natureza geral, cuja complexidade e abrangência 
não nos permitem pensar que exista uma resposta simples a esta pergunta: o 
que é, em que consiste uma didática da filosofia? Podemos pensar didáticas 
relativamente simples para o caso de instrutores de habilitação para o trânsito. 

quando começamos a pensar os caminhos para a didática da filosofia, 
podemos ter como ponto de partida dois traços característicos: 

a) os aspectos destacados por Sócrates e Platão: a filosofia é um exame 
minucioso daquelas ideias que usamos quase inocentemente no dia-a-
-dia; é uma atividade reflexiva que se ocupa dos conceitos fundamentais 
do ser humano;
b) os aspectos destacados pela primeira vez por Aristóteles: enquanto 
cada uma das áreas do saber humano se ocupa de algum aspecto particu-
lar da realidade, a filosofia visa ao todo, à própria realidade como um todo. 
Basta ter em conta essas duas características da filosofia para perceber que 

sua didática é muito especial, na medida em que precisa levar em conta os 
seguintes elementos: a peculiaríssima imersão da filosofia na cotidianidade, 
a presença latente da universalidade, o exercício da reflexividade, seu inaca-
bamento essencial, entre outros. 

3. Padrões de racionalidade curricular
O currículo é o conjunto de procedimentos por meio dos quais a escola 

procura realizar determinados propósitos educacionais, sempre abertos à re-
visão crítica periódica e visando a uma efetiva realização prática. O currículo 
tem vários níveis de explicitação – do formal ao informal – que vão desde 
aquele que consta nos planos pedagógicos até os acontecimentos relevantes 
na sala de aula, que ficam apenas na memória dos partilhantes. O currículo 
visa ao surgimento das condições adequadas para a apropriação, por parte 
do aluno, das habilidades, saberes e atividades relevantes. O currículo é o 
elemento essencial para que a tarefa de formação humana não seja o resulta-
do aleatório de esforços individuais e isolados. A escola, na medida em que 
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se regula pela ideia de currículo escolar, deve ver-se como uma equipe de 
formação cujos procedimentos são orientados por propósitos que se deixam 
medir ou avaliar na realidade. Essa equipe de formação deve partilhar as in-
formações relevantes ao objetivo comum; isso significa que cada professor 
deve ter uma noção do que está acontecendo na formação do aluno para 
que sua aula não seja mais uma colaboração formacional cega ao contexto, 
apenas agregada ao currículo escolar. O professor de física fica a 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 tudo isso vice-versa. 

E o que acontece com o planejamento curricular e didático da filosofia? 
Como já vimos, fazer planejamento curricular e didático em filosofia 

deve levar em conta o fato de ela ser uma disciplina especial, que trata de 
problemas fundamentais. Os temas da filosofia, como se sabe, muitas vezes 
podem ser percebidos no cotidiano; mas isso não é a regra ou o ponto de 
partida de uma atividade didática; usualmente o que ocorre é o oposto; a vida 
cotidiana é levada por nós em certa desatenção quanto a esses temas funda-
mentais, quase sempre despercebidos; assim, precisamos elaborar metodo-
logias que valorizem de forma adequada o cotidiano do aluno. Este cotidiano 
inclui o mundo vivido, mais amplo (mundo social e cultural), e o mundo 
das vivências e aprendizagens escolares. A aula de filosofia, ao tratar de seus 
problemas fundamentais, essencialmente inacabáveis, deve fazer com que o 
aluno aproprie-se dos instrumentos conceituais que enriquecem a compre-
ensão do problema e a levam a um patamar mais complexo. Esse é um dos 
objetivos de uma didática da filosofia.

Afirmei antes que um currículo escolar é um tipo de atividade intencio-
nal, formacional, aberto à inspeção e revisão. Isso quer dizer: o currículo 
deve atender a algum padrão de racionalidade inerente ao tipo de situação 
formacional a que ele vise. Em consequência disso, os projetos de ensino de 
filosofia devem incluir a explicitação dos critérios que usamos para selecionar 
as atividades, os textos, os autores, os conhecimentos e habilidades que jul-
gamos relevantes para nossa classe. Esses critérios devem atender a certos pa-
drões mínimos de racionalidade profissional e curricular. O que quero dizer 
com isso é que não podemos fazer nossas escolhas de forma aleatória, ou sim-
plesmente baseados em uma inexistente tradição de ensino; toda atividade 
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escolar está sujeita a responder a perguntas do tipo: “Por que esses temas es-
tão sendo debatidos dessa forma?”. “Por que foram esses os textos escolhidos 
nesse contexto?” “qual o sentido dessa atividade no contexto formacional 
desse grupo?” Fique claro aqui que o professor de filosofia tem autonomia 
para fazer a seleção de atividades, textos, conteúdos etc. A liberdade de esco-
lha, no entanto, deve ser exercida junto com a apresentação de critérios que 
mostrem que o trabalho formacional é presidido por algo mais do que boa 
vontade e gosto. Entre os critérios que devemos examinar estão o cuidado 
com a tradição universalista da filosofia, a lembrança de que “a filosofia sem-
pre teve conexões íntimas e duradouras com os resultados das ciências e das 
artes” (Orientações curriculares), que a filosofia não é uma ciência a ser apren-
dida mediante decorebas, mas não é uma atividade espiritual que possa viver 
de forma independente das ciências. Isso será especialmente relevante para 
termos presente as relações da filosofia com as demais atividades escolares.

4. Comparações entre as expectativas 
de aprendizagem da aula de 
filosofia e demais disciplinas

O aluno da classe de filosofia não tem outro padrão de comparação para 
julgar a aula de filosofia que não seja sua própria experiência escolar. E nesta 
vigoram expectativas quanto à existência de conteúdos e habilidades a se-
rem aprendidos, exercitados e avaliados. O professor de filosofia deve levar 
em conta essas expectativas e corresponder a elas, em alguma medida. qual 
medida? De um lado, é evidente que a filosofia tem algo que podemos, no 
vocabulário escolar, chamar de “conteúdos”. Afinal, se quisermos atacar uma 
opinião mostrando que ela se baseia em uma falácia, precisamos dominar 
certos conhecimentos sobre argumentação. Por outro lado, sabemos que, 
por diversas razões, a lista do que pode passar por “filosofia” é interminável. 
E, mais ainda, os temas da filosofia comportam certo inacabamento essencial 
que os diferencia da maioria dos temas das demais disciplinas. Esses fatos 
fazem com que o tipo de expectativa de aprendizagem da aula de filosofia 
seja igualmente diferente e de controle mais complexo por parte do docente. 
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Minha sugestão é ter presente uma diferença entre duas regiões de habi-
lidades e conceitos. De um lado, a filosofia tem um estoque de distinções 
conceituais relevantes e fundamentais para o pensamento crítico; são elas a 
tradição acumulada em disciplinas como Lógica informal e formal, Teoria 
da argumentação, Retórica, Filosofia da linguagem, Semiótica etc. Vamos 
chamar essa região de instrumental. A outra região abrange temas e proble-
mas fundamentais. O modo de funcionamento dos conceitos nessas regiões 
é diferente: o conceito de ambiguidade, por exemplo, é instrumental e seu 
bom domínio colabora no debate de qualquer tema ou problema filosófico. 
Assim, os processos de avaliação devem incidir principalmente sobre a di-
mensão instrumental da filosofia e com isso respondemos de forma adequa-
da a uma parte das expectativas dos estudantes. 

5. A aula de filosofia e suas relações 
com o mundo vivido: estratégias 
didáticas de estranhamento

De onde pode vir a graça na aula de filosofia? Graça, não custa lembrar, é 
o que nos eleva. Uma expectativa usual do aluno é que em filosofia não há 
verdades, que a filosofia é uma coisa subjetiva e que não cabe haver prova 
de filosofia, porque nenhuma resposta estaria errada. De outro lado, os es-
tudantes facilmente se engajam em debates com posições alternativas sobre 
a natureza das convenções, sobre a moralidade das leis, sobre a verdade e a 
mentira, sobre a existência de Deus ou a subjetividade do gosto artístico. A 
lista de temas como estes, como se sabe, é enorme. Temos aqui um desafio 
da didática da filosofia; de um lado, ela possui temas que capturam com na-
turalidade a atenção dos jovens; de outro, se esses temas forem mal tratados, 
resvalarão no ralo das opiniões. A graça da aula de filosofia pode começar por 
aqui: como tratar de temas complexos e inacabáveis sem cair nos dogmatis-
mos? Uma das saídas é a ênfase – depois de engatada a discussão – no exa-
me dos conceitos instrumentais ali presentes. Isso quer dizer que devemos 
evitar o planejamento curricular que faça a sequência tradicional: um tanto 
de aulas introdutórias de lógica e definições de filosofia, depois um tanto de 

44 Vol. II t Ensinar Filosofia



aulas de teoria do conhecimento e outras semelhantes e, finalmente, aulas 
de ética e de política. Esse esquema é semelhante a uma refeição na qual 
primeiro usamos os talheres e o prato, depois comemos a comida. Essas se-
quências tradicionais tornam o estudo dos instrumentos artificial, vazio. E, 
como contrapartida, o estudo posterior dos temas éticos e políticos fica fra-
gilizado e sujeito a um clima de pouco distanciamento crítico. Grande parte 
dos temas da filosofia provoca no aluno um forte envolvimento pessoal; esse 
tipo de atenção pode prejudicar a atenção dele ao processo argumentativo; 
assim, o professor de filosofia deve buscar um ponto ideal de envolvimen-
to e estranhamento, ao mesmo tempo. Isso pode ser obtido deslocando-se, 
didaticamente, a atenção do aluno do tema ou problema para a ossatura ar-
gumentativa presente. Com isso quero dizer que o critério para a seleção dos 
conceitos instrumentais a serem examinados é dado pelo tipo de tema ou 
problema em discussão; não comemos sopa em prato raso com garfo. Um 
princípio da didática da filosofia poderia ser o seguinte: o cuidado com os 
instrumentos dá-se em seu uso efetivo.

6. As três aulas dentro de uma
Vamos pensar a aula de filosofia como sendo sempre três aulas em uma. 

Temos um só horário no qual acontecem três aulas simultâneas. A primeira 
delas atende ao princípio da imersão na cotidianidade: os temas clássicos e 
universais da filosofia podem sempre ser apresentados em alguma conexão 
com as vivências cotidianas. Todo jovem tem juízos intuitivos sobre a natu-
reza da justiça ou da bondade, por exemplo. Assim, uma das aulas gira em 
torno de um dos tantos temas clássicos da filosofia; esse eixo gera boas e más 
energias na aula; aqui temos o entusiasmo participativo, mas temos também 
os inevitáveis enviesamentos que puxam para baixo uma discussão, entre 
eles o excesso de particularismo e a derivação dos debates para horizontes 
demasiadamente imediatos; a segunda aula dentro da aula gira em torno do 
eixo instrumental ou metodológico; o professor chama a atenção não para o 
tema, mas para os argumentos e conceitos ali introduzidos, para a forma dos 
argumentos; ali se abre o gancho para a devida valorização e tratamento de 
instrumentos conceituais; a terceira aula dentro da aula acontece pelo conta-
to do aluno com os textos dos filósofos. O texto filosófico, seja atual, seja do 
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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 didá-
tica de realizar a imersão na cotidianidade de forma combinada com estra-
tégias de estranhamento. Nada mais familiar para nós 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 para os processos de argumentação e análise e para 
prática de exercícios de imaginação projetiva. 

7. A aula de filosofia e a 
valorização dos aspectos reflexivos 
inerentes à experiência escolar

Todas as disciplinas e atividades escolares comportam aspectos reflexi-
vos. Em língua portuguesa surgem perguntas sobre a natureza dos símbolos, 
sobre a comparação entre linguagem animal e humana, sobre a diferença 
entre termo e palavra, sobre 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, mor-
fologia, regra, norma, convenção, símbolo, formal, padrão, gramática, códi-
go etc. Encontramos essa mesma realidade nas outras áreas: na literatura (é 
possível dizer que um texto é melhor do que outro? Gosto se discute? O que 
é arte?); em língua estrangeira (as ideias podem se perder na tradução?); em 
artes (beleza tem objetividade?); em educação física (qual a diferença entre 
corpo, alma, espírito, mente?); em biologia, física, química (teoria da evolu-
ção e teoria da criação é tudo teoria? o que é teoria?); em matemática (o que 
é número?); em geografia (diferença entre natural e artificial); em história (a 
história tem leis?); em sociologia (o certo e o errado nos costumes). 

Em todos esses casos podemos imaginar certa sequência de procedimen-
tos, cada uma delas relacionada às dimensões da aula que apontamos anterior-
mente: a) a identificação de aspectos reflexivos (conceitos, temas, problemas 
etc.) de cada disciplina escolar; b) a identificação dos conceitos adicionais da 
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tradição necessários ao tratamento dos problemas filosóficos; aqui se chega 
a um núcleo de instrumentos conceituais; c) o planejamento das situações 
didáticas mediante a projeção de relações entre os conceitos instrumentais, 
os temas selecionados e os textos clássicos adequados e relevantes. 

8. A questão do compromisso 
escolar com o pensamento crítico

Uma premissa importante no trabalho do professor de filosofia é que 
hoje vivemos em um ambiente didático que incorporou em todas as disci-
plinas escolares o vocabulário do compromisso escolar com a formação de 
consciência crítica. Uma leitura das Orientações curriculares para o ensino médio 
mostra que todas as áreas de atividades e disciplinas escolares compreendem 
que cada uma delas, dentro de suas características, é importante na forma-
ção crítico-cidadã. Assim, o professor de filosofia precisa mostrar a forma 
específica com que ele colabora com a “consciência crítica”. Em um mundo 
profundamente impactado pela degradação do ambiente, por exemplo, cada 
vez mais a área das ciências da natureza exerce um profundo papel político-
-motivacional na juventude, pois oferece o conjunto indispensável de infor-
mações de base e de argumentos que podem sustentar intervenções sociais 
dos jovens. A chamada “consciência crítica” não pode ser exercida em um 
vazio de informações e teorias científicas. O jovem sabe disso e cada vez mais 
se deixa impressionar por argumentos baseados em informações que podem 
ser defendidas em níveis profundos. Os esquemas conceituais de motivação 
política que se valem das polarizações tradicionais do tempo das guerras frias 
e coloniais parecem cada vez menos relevantes quando comparados com as 
abordagens de tipo holístico predominantes nos movimentos de juventude. 
O ensino de filosofia precisa estar aberto a essas novas tendências. 

Como um bom filme, como uma boa peça de teatro, como um bom ro-
mance ou novela, a aula de filosofia no ensino médio deve estar à altura do 
drama de pensamento e vida dos jovens. Estar à altura é elevar-se a si mesmo 
e ao outro. Isto é graça. E isso não se consegue menosprezando as capacida-
des e virtudes possíveis dessa meninada que quer examinar melhor a vida. 
E, como um bom filme, a aula de filosofia deve saber acolher o imprevisível.
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