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Talvez seja mais fácil apreender esse ponto com a ajuda de uma parábola – a 

parábola das estátuas pensantes. À margem de um largo rio, ou talvez na encosta 

íngreme de uma montanha elevada, encontra-se uma fileira de estátuas. Elas não 

conseguem movimentar os membros. Mas têm olhos e podem enxergar. Talvez 

ouvidos, também, capazes de ouvir. E sabem pensar. São dotadas de 

“entendimentos”. Podemos presumir que não vejam umas às outras, embora 

saibam perfeitamente que existem outras. Cada uma está isolada. Cada estátua 

em isolamento percebe que há algo acontecendo do outro lado do rio ou do vale. 

Cada uma tem idéias do que está acontecendo e medita sobre até que ponto 

essas idéias correspondem ao que está sucedendo. Algumas acham que essas 

idéias simplesmente espelham as ocorrências do lado oposto. Outras pensam que 

uma grande contribuição vem de seu próprio entendimento; no final, é impossível 

saber o que está acontecendo por lá. Cada estátua forma sua própria 

opinião.Tudo o que ela sabe provém de sua própria experiência. Ela sempre foi tal

como é agora. Não se modifica. Enxerga. Observa. Há algo acontecendo do outro 

lado. Ela pensa nisso. Mas continua em aberto a questão de se o que ela pensa 

corresponde ao que lá está sucedendo. Ela não tem meios de se convencer. É 

imóvel. E está só. O abismo é profundo demais. O golfo é intransponível.

Norbert Elias



RESUMO 

Através desse trabalho pretende-se compreender o sentido do ensino de Filosofia 

nas escolas de Ensino Fundamental. Com essa intenção, analisam-se as 

pesquisas discentes sobre o ensino de filosofia nas escolas de Ensino 

Fundamental, produzidas nos Programas de Pós-Graduação em Educação nas 

Universidades Públicas e Privadas da região Sul do Brasil. O estudo se inicia com 

uma reflexão sobre o ensino de filosofia no nível Médio e Superior, realizado a 

partir da interlocução com as pesquisas discentes, o que permitiu uma delimitação 

inicial do contexto e da especificidade da filosofia enquanto disciplina. Em seguida 

faz-se uma reflexão sobre o ensino de filosofia na escola de Ensino Fundamental 

tendo como primeiro cenário as idéias evidenciadas nas pesquisas discentes, e, 

através do diálogo com essas pesquisas procura-se distinguir os elementos 

caracterizadores desse ensino. Na seqüência discutem-se os conceitos de 

Código Disciplinar e disciplina escolar, a fim de tecer algumas compreensões 

dos alcances e dos limites da filosofia enquanto disciplina escolar no Ensino 

Fundamental.  Por fim, discute-se a didatização dos saberes filosóficos, a partir da 

teoria da Transposição Didática, refletindo sobre o tratamento dado ao 

conhecimento quando este é transformado em conteúdo de ensino. Essa 

perspectiva possibilitou uma reflexão que considera a natureza e a especificidade 

da Filosofia, reconhecendo sua constituição como disciplina escolar no nível 

fundamental. Além disso, as constatações desta pesquisa situam a necessidade 

de assegurar um lugar para a Filosofia no sistema de ensino, e distinguem 

elementos fundamentais na constituição do código disciplinar da filosofia escolar 

no Ensino Fundamental.   

Palavras-chave: Educação, Filosofia, Ensino Fundamental , Ensino de Filosofia. 

  



ABSTRACT

This work was developed with the aim of understanding the meaning of philosophy 

education in schools of fundamental teaching. With this intention, researches made 

by professors at an academic level on the teaching of philosophy in fundamental 

schools are analyzed. These researches were made in post-graduation education 

programs of public and private universities in southern Brazil. The work starts with 

a reflection on the teaching of philosophy at a middle and superior level, made 

through the interlocution of researches that permitted an initial delimitation of the 

context and of the specificity of philosophy as a discipline. After that, a reflection 

about the teaching of philosophy in fundamental schools is made using as 

reference concepts analyzed by professors. With the understanding of these topics 

in researches, characterizing elements of philosophy teaching are distinguished. 

Concepts of Disciplinary Code and School Discipline are discussed with the 

intention of pointing out the reach and limits of philosophy as a didactic subject in 

the fundamental teaching. Finally, didactic of philosophic knowledge is discussed, 

departing from the theory of Didactic Transposition, reflecting on the treatment 

given to knowledge when it is transformed in teaching. This perspective led to a 

reflection considering the nature and specificity of philosophy, recognizing its 

constitution as a teaching subject at a fundamental level. Moreover, results of this 

research show the necessity of assuring a place for philosophy in the teaching 

system and distinguish the fundamental elements in the disciplinary code of school 

philosophy.

Key- words: Education, Philosophy, Basic Education, Teaching of Philosophy.
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INTRODUÇÃO

A definição de um objeto de pesquisa requer obstinação e prudência. 

Obstinação porque, muitas vezes, ao se estabelecer um propósito de 

investigação, ele se apresenta escorregadio, falacioso, quase nos escapando.  E 

prudência já que, muitas vezes, é necessário criar condições para que as 

intenções de pesquisa não se percam no processo de escolha do campo, na sua 

abrangência e nas diferentes possibilidades que a apreensão crítica de um 

determinado objeto oferece. Dessa forma, obstinação e prudência tornam-se 

atitudes importantes, quase filosóficas, auxílio constante na escolha do campo e

na definição de sua abrangência. Mas a pesquisa também exige perseverança

para trilhar os caminhos, abertos ou não, da investigação escolhida. 

Assim considerado, nesse trabalho não haverá o fechamento de uma única 

via de acesso. O que pretendemos é procurar caminhos, atalhos, que nos levem a 

compreender o ensino de filosofia, situando-o no contexto da educação escolar.  

De modo alternativo, pode-se resumir a investigação que aqui se propõe como 

sendo a tentativa de compreender o ensino de filosofia nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, e os sentidos que a ele foram atribuídos pelas dissertações 

que compõem o corpus de análise. 

Marques (2003) entende que na tarefa de pesquisar, ou como diz ele, 

desenhar seu tema de pesquisa, é importante convocar uma comunidade 

argumentativa, em que se estabeleça um processo de interlocução e certificação 

social. De maneira que a pesquisa sendo percebida dessa forma, se situe no 

espaço não de afirmativas incontestáveis e dogmáticas, mas de conversas, em 

que os interlocutores trocam, no dizer de Marques, justificações de suas 

asserções ou outras ações.

Segundo Marques a comunidade não se manifesta de forma espontânea

nessas conversas, e não expressa de forma aleatória seus posicionamentos. 

Quem convoca a comunidade argumentativa é o pesquisador, e sua tarefa é 

articular o tema, chamando, primeiramente, a responsabilidade para si mesmo, se 
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fazendo sujeito do problema levantado. Depois, então, pacientemente, entabula 

conversações com os interlocutores convocados. E quem são esses 

interlocutores? O autor indica três tipos: os do campo empírico, os interessados à 

escuta e os do campo teórico.

Cada um desses interlocutores desempenha um papel fundamental para 

aprofundar na elaboração sistemática do conhecimento, delineando as faces do 

próprio objeto de pesquisa na sua totalidade. No horizonte do campo empírico de 

nossa pesquisa apresentam-se as pesquisas discentes produzidas nos Programas 

de Pós-Graduação em Educação das Universidades públicas e privadas da região 

Sul do Brasil, que assumiram como foco de suas preocupações o ensino de 

filosofia.

O campo dos interlocutores interessados constitui-se pelos filósofos e 

educadores, que muitas vezes de maneira assistemática, colocaram como foco de 

suas preocupações o ensino de filosofia, pensado a partir de um de seus espaços

essenciais, em geral pouco considerado, que é o lugar da filosofia no interior do 

sistema de ensino, instância privilegiada de formação e transmissão cultural.

No campo teórico nossos interlocutores privilegiados são: Raimundo Cuesta 

Fernández, André Chervel, Ivor Goodson, Dominique Julia e Yves Chevallard, e, 

ainda que pertencentes a universos teóricos distintos, seus estudos e reflexões 

nos auxiliaram no estabelecimento de novas compreensões sobre o ensino de 

filosofia na escola de Ensino Fundamental. 

Não se pretende, aqui, oferecer uma abordagem sistemática de assunto tão 

vasto, nem sequer traçar uma análise do ensino de filosofia no Brasil. Através 

do destaque dado a algumas questões difíceis de serem evitadas quando se fala 

em ensino de filosofia nas séries iniciais, procuraremos explorar as contribuições 

desses interlocutores, visando distinguir elementos que nos possibilitem tecer 

algumas compreensões dos alcances e dos limites da filosofia enquanto disciplina 

na escola de Ensino Fundamental. 

Considerando que o ensino de filosofia está integrado ao cotidiano escolar 

de muitas crianças, pois a filosofia, hoje, faz parte do currículo de muitas escolas 
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particulares e públicas, e que a questão do seu ensino está no centro das 

discussões sobre o Ensino Fundamental, tanto nas Redes Municipais e Estaduais 

de Ensino, como em algumas Universidades, intentamos tecer algumas reflexões 

sobre essa temática buscando uma compreensão, das tantas possíveis, desse 

complexo processo.

Pois, importa ressaltar, é sobre a filosofia (e seu ensino) na escola de 

Ensino Fundamental que focamos nosso olhar, e centramos nossa atenção. 

Sendo assim, emergem algumas questões preliminares: Como se constitui o

ensino de filosofia nas escolas de Ensino Fundamental? Por quê os educadores, 

professores e professoras dessas escolas, voltavam-se para essa possibilidade? 

Quais os objetivos que buscavam atingir através do ensino de filosofia? 

Na tentativa de encontrar pistas que nos auxiliassem na compreensão 

destas questões iniciais, que certamente nos conduziriam a outras, realizamos 

uma análise das dissertações e teses produzidas sobre o ensino de Filosofia, nas 

Universidades da região Sul do Brasil, no período de 1981 a 2004, centrando essa

investigação nos Programas de Pós-Graduação em Educação reconhecidos pela 

Capes. 

Nessas Instituições, cujos programas são reconhecidos pelas Capes, foram 

encontradas trinta e três Dissertações de Mestrado e cinco Teses de Doutorado, 

totalizando trinta e oito pesquisas discentes1. Desse total, o ensino de Filosofia 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental, é enfocado em quatro dissertações. 

Indo ao encontro dessas dissertações e teses, intentamos um diálogo com 

esses pesquisadores, que se sentiram provocados ou estimulados a compreender 

esse movimento dos educadores em direção a uma nova disciplina no Ensino 

Fundamental. Dialogando com esses autores, buscamos enxergar por detrás da 

névoa do discurso os contornos de uma prática, talvez nova, talvez reelaborada 

com novos olhares. E parece-nos ter vislumbrado, lá nas entrelinhas de cada 

                                           

1 Das 38 pesquisas discentes: 17 trabalhos não priorizam a questão do ensino, centrando sua 
discussão nas relações entre educação e Filosofia.  O Ensino de Filosofia no Ensino Superior é o 
tema de 09 pesquisas discentes, e o Ensino de Filosofia no Ensino Médio aparece como 
preocupação central de 12 pesquisas.
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argumento, e nas concepções evidenciadas sobre ensino e escola, as marcas e 

os elementos de especificidade que constituem uma disciplina escolar.

O capítulo I faz uma reflexão sobre o ensino de filosofia no nível Médio e 

Superior, através da interlocução com as pesquisas discentes, e, embora nossa 

questão principal diga respeito ao ensino de filosofia nas escolas de Ensino 

Fundamental, essa especial atenção aos trabalhos centrados no nível Médio e 

Superior permite uma delimitação inicial do contexto e da especificidade da 

filosofia enquanto disciplina. Nesse sentido, consideramos essencial traçar esse 

breve panorama sobre a Filosofia e seu ensino.

No capítulo II, pretende-se estabelecer algumas imagens sobre a filosofia 

no Ensino Fundamental, a partir do olhar das pesquisas discentes, tendo como 

primeiro cenário as idéias evidenciadas nessas pesquisas. Dessa forma 

estabelecemos um diálogo com a produção dos discentes, buscando distinguir 

concepções e idéias sobre o ensino de filosofia, sobre a inserção da Filosofia no 

currículo e, ainda que de forma assistemática, sobre o conceito de Filosofia e uma 

possível didática para seu ensino. 

Em torno destes aspectos, as dissertações que compõem o corpus de 

trabalho teceram seus questionamentos e compreensões sobre o ensino de 

filosofia, tendo como um dos interlocutores principais, o Programa de Filosofia 

para Crianças criado por Matthew Lipman. Sendo assim, ampliaremos essas 

imagens iniciais, através de um estudo desse programa, definindo sua 

constituição, e traçando algumas considerações sobre o ensino de filosofia 

preconizado por ele. 

Acreditamos que através de um exame cuidadoso das dissertações de 

mestrado que investigaram o ensino de filosofia nas séries iniciais, seremos 

capazes de traçar novas compreensões acerca do sentido de ensinar filosofia na 

escola, e da constituição da filosofia como uma disciplina escolar. É com a ajuda 

da Filosofia e sua forma de olhar o dentro e o fora, que nos inclinaremos para 

enxergar a complexa tessitura dessa nova disciplina escolar, com suas regras, 

intenções, concepções, e imagens de ensinar. A tarefa aqui é filosófica, pois 

precisamos problematizar o modo como se compreende a Filosofia quando se a 
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ensina, precisamos refletir sobre os modos de ensinar e aprender Filosofia na 

escola de Ensino Fundamental. 

Não foi uma tarefa simples tematizar as questões que ora esboçamos.

Optou-se por ir à leitura desses trabalhos entendendo-os como resultados das 

investigações realizadas nos Programas de Pós-graduação em Educação, em 

Universidades Brasileiras. Considerou-se que os autores dos trabalhos analisados 

reconheceram e desafiaram os limites e determinações de um campo de pesquisa 

ainda pouco explorado, construindo novas compreensões sobre o sentido da 

Filosofia na formação de nossas crianças e jovens.

O centro desta dissertação encontra-se no Capítulo III, no qual discute-se a

constituição do Código disciplinar, conceito cunhado por Raimundo Cuesta 

Fernandez para o campo da história, que é tomado de empréstimo e utilizado 

como uma categoria de análise que possibilite compreender a constituição da 

Filosofia como disciplina na escola de Ensino Fundamental. Nesse sentido, nos 

voltamos também para a questão das disciplinas escolares no contexto de uma 

discussão mais ampla no campo educacional, tendo como principais interlocutores 

André Chervel, Dominique Julia e Ivor Goodson.

Ainda no terceiro capítulo, focamos nosso olhar para a questão da 

didatização do conhecimento filosófico e centramos a discussão nas contribuições 

de Yves Chevallard. Trata-se de argumentar a favor da reflexão, no debate que se 

estabelece dentro do campo do ensino de filosofia, sobre as tramas da didatização 

dos saberes filosóficos, a partir das questões suscitadas na teoria da 

Transposição Didática, sobre o tratamento dado ao conhecimento quando este é 

transformado em conteúdo de ensino. 

A questão do lugar e do sentido do ensino de filosofia na escola de Ensino 

Fundamental ainda é algo de crucial importância para a discussão na educação. O 

ensino de filosofia, à medida que se apresenta como uma ação proposital, reclama 

elementos da consciência crítica que proporcione uma reflexão e um 

direcionamento dos propósitos educacionais. A filosofia no Ensino Fundamental se 

justifica em seu importante papel de conhecimento crítico, de espaço teórico 

formativo e de uma possível prática transformadora. 
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Apresentamos essa pesquisa como ponto de pauta para uma ampla 

discussão. Impossível seria concebê-la como conclusão hermética. E, ainda que 

toda reflexão seja vista como possibilidade de alcançar o esclarecimento, importa 

ressaltar que a Filosofia instituída como atividade exploratória, matéria de ensino e 

pesquisa, conjunto histórico e estudo sistemático das reflexões sobre o Ser e sua 

Ação, parece-nos ter um papel a desempenhar nas escolas de Ensino 

Fundamental. Sobre essa questão debruçaram-se os pesquisadores aqui 

consultados, e para ela orientamos nossa atenção. Os textos a seguir são nossas 

reflexões.
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CAPÍTULO I

DEFININDO UM CAMPO DE PESQUISA: ENSINO DE FILOSOFIA COMO 

PROBLEMA FILOSÓFICO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Do novelo emaranhado da 
memória, da escuridão dos nós 
cegos, puxo um fio que me 
aparece solto.

José Saramago

Pensar o ensino de filosofia nas séries iniciais do Ensino Fundamental

envolve, na perspectiva dessa pesquisa, uma análise filosófica do sentido desse 

ensino, problematizando o modo como esse ensino evidencia-se nas pesquisas 

discentes. Optou-se então por um recorte que possibilitasse compreender o 

sentido do ensino da filosofia nas séries iniciais do Ensino Fundamental, a partir 

do diálogo com a produção discente dos Programas de Pós-Graduação em 

Educação.  

Dialogando com as dissertações produzidas sobre essa temática, busca-

se identificar e compreender as principais perspectivas teórico-metodológicas 

presentes nesses estudos. Nesse sentido, um delineamento mais específico, e

também filosoficamente orientado, de traços significativos da produção discente 

analisada, se estabelece com base nas idéias, temas, problemas e métodos 

evidenciados nessas pesquisas.  

As dissertações são tomadas aqui como material empírico, através das 

quais buscamos compreender o sentido do ensino da filosofia nas escolas de 

Ensino Fundamental, a partir da identificação das estratégias didáticas, das 

escolhas metodológicas e dos fundamentos teóricos que sustentam essa prática 

de ensino da filosofia. 

De modo mais amplo, através do diálogo com o corpus de trabalho 

pretende-se compreender o sentido do ensino de filosofia nas séries iniciais do 
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Ensino Fundamental, e de forma específica reconhecer elementos da constituição 

da Filosofia como disciplina escolar no Ensino Fundamental estabelecendo 

intersecções entre o conhecimento filosófico e seu ensino. 

Os aspectos evidenciados no decorrer dessa pesquisa emergem da 

análise das dissertações que compõe o corpus de trabalho, despertando nosso 

interesse por situarem-se no movimento de retomada das questões relativas ao 

ensino de filosofia, ratificando esse ensino como ferramenta educativa, cujo 

principal objetivo é uma educação de caráter eminentemente formativo2.

Esse trabalho objetiva pensar os sentidos do ensino de filosofia na escola 

de Ensino Fundamental a partir do diálogo com as pesquisas discentes. Isso  

implica pensar a pluralidade de questões explicitadas sobre a Filosofia, enquanto 

acervo de saberes e prática cultural de reflexão e debate, e sua importância na 

formação de nossos educandos.

As pesquisas discentes sobre o ensino de filosofia apresentam forte

argumentação em favor de sua presença na escola e recorrem constantemente a 

aspectos inerentes à natureza do discurso filosófico, que têm a ver, via de regra, 

com as virtudes de uma formação para o exercício da cidadania3: o 

questionamento, a argumentação lógica e o aprofundamento de questões 

fundamentais da existência. 

Podemos inferir, dessas considerações iniciais, que a reflexão sobre o 

ensino de filosofia será sempre, evidentemente, uma tarefa filosófica. Ou, para 

                                           

2 Para o professor Severino (2002, p.1-2) a “incumbência da filosofia é mostrar aos jovens o 
sentido de sua existência concreta. E é assim que a filosofia se torna formativa, na medida em que 
ela permite ao jovem dar-se conta do lugar que ocupa na realidade histórica de seu mundo”. Dessa 
forma o papel da filosofia é o de auxiliar o jovem a “compreender o sentido de sua própria 
experiência existencial, situando-a em relação ao sentido da existência humana em geral”.  O 
sentido dessa formação parece evidenciar-se como um antídoto contra o processo de alienação 
(para que se possa aprender a usar a cabeça), ou contra a consciência amorfa. O ensino de 
filosofia se apresenta como uma alternativa pedagógica para a orientação de um certo tipo de 
comportamento intelectualizado e crítico, responsável por orientar os cidadãos do mundo para uma 
conduta esclarecida e democrática.   
3O conceito de cidadania é um conceito complexo e tem sido amplamente debatido. Um exemplo 
disso é a controvérsia que tem vindo a opor, desde há muito, os defensores de um pensamento 
cívico-liberal que entendem a cidadania sobretudo como um estatuto pessoal, de defesa dos 
direitos e liberdades individuais, e os defensores de um pensamento comunitarista que vêem a 
cidadania sobretudo numa perspectiva grupal, se não mesmo a submissão do indivíduo ao grupo a 
que pertence.  (MOTOYAMA, 2001)
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fugir do lugar comum, que qualquer reflexão sobre o ensino de filosofia estará 

sobredeterminada por uma perspectiva filosófica ou pelo confronto entre 

vários caminhos distintos da reflexão filosófica.

Nesse sentido interessa abordar a questão do ensino de filosofia como um 

problema filosófico, a partir da compreensão do sentido desse ensino nas escolas 

de Ensino Fundamental. Como afirma Alejandro Cerletti (2004, p. 19): 

Nos últimos anos, o enfoque filosófico das condições e possibilidades do ensino 
da filosofia adquiriu um grande desenvolvimento. Nesse sentido, a questão de 
ensinar filosofia começa a ser vista como um problema propriamente filosófico – e 
também político -, e não como uma questão exclusiva ou basicamente 
pedagógica. 

Tendo como perspectiva o ensino de filosofia tratado como um problema 

filosófico optamos, para a realização desta pesquisa, pelo diálogo com a produção 

discente dos Programas de Pós-Graduação em Educação; reconhecendo que o 

contexto que envolve o ensino de filosofia na escola é muito complexo, pois há 

tantos possíveis objetivos educacionais atribuídos pelos educadores à Filosofia, 

tantos fins filosóficos e formas de alcançá-los. Entretanto, por considerar que a 

Filosofia no Ensino Fundamental ainda não detém o status de disciplina curricular, 

evidenciou-se a necessidade de estabelecer alguns parâmetros de compreensão 

desse ensino, alavancados em dois conceitos fundamentais: transposição 

didática e código disciplinar.

A escolha do corpus de pesquisa fundamentou-se na produção acadêmica 

cuja temática fosse o ensino de filosofia e cuja produção tivesse sua origem nas 

instituições da Região Sul do Brasil. Esse recorte regional fez-se necessário a fim 

de possibilitar a realização de um estudo não apenas descritivo, mas analítico. 

Isso significa que, após o levantamento de todos os trabalhos, seguiu-se uma 

análise aprofundada das dissertações e teses identificadas. 

O primeiro desafio trazido pela opção de conhecer, analisar e compreender 

a produção acadêmica sobre o ensino de filosofia nas séries iniciais foi encontrar a 

produção acerca do assunto, revelada através de exaustiva pesquisa. Recorreu-se 

às mais diversas fontes: centros de Pós-Graduação, bibliotecas universitárias, 
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bibliotecas informatizadas, indexações existentes, catálogos de editoras, Internet, 

etc.

Inicialmente efetivou-se um inventário da produção acadêmica sobre o 

ensino de filosofia nos Programas de Pós-Graduação em Educação oficialmente 

reconhecidos pela Capes, na região Sul do Brasil, entre 1984 e 2004. Para tanto, 

realizou-se um levantamento tão completo quanto possível das dissertações e 

teses defendidas nas Instituições dessa região. 

Tendo em vista que a pesquisa científica só se completa quando divulgada, 

e que as Dissertações e Teses não devem servir tão somente para titular seus 

autores, objetiva-se analisar e divulgar as dissertações sobre o ensino de filosofia, 

contribuindo dessa forma para divulgar o conhecimento científico produzido nas 

Universidades. Além disso, o diálogo com o conhecimento produzido, possibilitará 

estabelecer novos parâmetros de compreensão sobre o ensino de filosofia nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental no contexto de sua produção.  

Antes de apresentar a análise das pesquisas discentes que investigaram a 

filosofia no Ensino Fundamental, ponto fulcral de nossa pesquisa, realiza-se no 

presente capítulo uma análise panorâmica, elencando as características mais 

gerais das teses e dissertações que versam sobre o ensino de filosofia no Ensino 

Médio e no Ensino Superior.   

No que se refere ao ensino de filosofia, as pesquisas indicam a existência 

de importantes semelhanças entre a prática pedagógica dessa disciplina nos 

diferentes níveis de ensino, notadamente no nível Médio e Superior. As 

semelhanças se referem às questões de didatização4 dos conteúdos de ensino

presentes no ensino-aprendizagem de filosofia e no ato educativo em geral, tais 

como: a necessidade de discutir as temáticas e conteúdos que farão parte do 

                                           

4 O saber a ser ensinado passa por uma segmentação, seleção e organização em seqüências 
progressivas; sofre um processo, conforme considerado por Magda Soares (1996), de didatização 
ou escolarização. Os currículos, programas e materiais didáticos representariam assim estratégias 
sociais e educacionais para a concretização e operacionalização desse saber escolarizado.
Develay (1995, p.26) define o processo de didatização como sendo o movimento "que visa tornar 
operacional situações de aprendizagem pela escolha feita na lógica dos conteúdos, no material 
proposta, nas tarefas a efetuar, nos enunciados explicitados, nos critérios de avaliação". 
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ensino, a importância de definir, ainda que em linhas gerais, a metodologia mais 

adequada e a definição de uma concepção de Filosofia e de ensino no contexto do 

ensino e da aprendizagem de filosofia.

1.1ESCOLHENDO O CAMINHO DO DIÁLOGO

Em linhas gerais, o exame das dissertações e teses produzidas nos 

Programas de Pós-Graduação em Educação na região Sul do Brasil sobre o 

ensino de filosofia revela que a maioria dos estudos se concentra no Ensino Médio 

e Superior. Poucas pesquisas dedicaram-se à investigação sobre o ensino de 

filosofia nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Podemos afirmar então que 

essa temática é pouco investigada, apesar de um grande número de escolas do 

Ensino Fundamental, hoje, adotarem a filosofia como disciplina escolar, ainda que 

ela não seja legitimada pelos currículos oficiais.

Será que a filosofia na escola é apenas mais um modismo educacional, já 

que a moda hoje é filosofar? Ou será um espaço para que professores e alunos 

possam realmente fazer filosofia? A perspectiva salvadora que a filosofia assume 

nas escolas é abordada pelos trabalhos? A escola deve ensinar filosofia ou 

ensinar a filosofar? As dissertações que investigaram essa perspectiva seriam 

capazes de ajudar a responder essas questões? Não se deseja a originalidade 

neste debate uma vez que, desde Kant, e mesmo a partir dele, vem-se discutindo 

se é possível ensinar Filosofia ou se devemos nos preocupar em ensinar a 

filosofar. Essa discussão será retomada em momento mais oportuno, no decorrer 

do trabalho. 

Entretanto, é interessante ressaltar que acontece, hoje, um grande 

movimento de disseminação, ou até mesmo de banalização, de discussões 

filosóficas em diferentes lugares, mostrando o processo de popularização da 

disciplina acadêmica, ou de experimentação do que muitos afirmam ter sido a 

atividade filosofante de Sócrates, popularmente conhecido como o representante, 

por excelência, da atitude filosófica da reflexão sobre o mundo do cotidiano. 
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Uma visão geral dos conteúdos abordados pelas pesquisas dos discentes 

revela que grande parte dos estudos se concentra em análises de uma proposta 

específica de formação, indicando métodos ou metodologias mais adequadas ao 

ensino de filosofia. Preocupam-se, sobretudo, com os objetivos do ensino da 

filosofia, seja na formação para a cidadania ou da consciência crítica dos 

educandos, enfatizando a proposição de uma determinada forma de ensinar 

filosofia. 

Uma primeira leitura das dissertações e teses permitiu-nos dividi-las em 

quatro categorias básicas:

1. Dissertações e Teses que tratam da relação entre Filosofia e 

Educação, mas não centram sua análise no ensino de filosofia 

propriamente dito5;

2. Dissertações e Teses que tratam do ensino de Filosofia no Ensino 

Superior, preocupando-se com métodos e fundamentos para esse ensino;

3. Dissertações e Teses que tratam do ensino de Filosofia no Ensino 

Médio, retomando as discussões sobre seu retorno ao currículo e sobre as 

novas possibilidades desse ensino;

4. Dissertações e Teses que tratam do ensino de Filosofia no Ensino 

Fundamental, cujas temáticas serão mais bem discutidas na continuidade 

do trabalho.

Nossa pesquisa encontrou 38 trabalhos distribuídos pelas 16 Universidades 

pesquisadas, de acordo com a tabela A:

                                           

5 Por não discutirem a questão do ensino de filosofia, principal aspecto de nossa pesquisa, os 17 
trabalho identificados não serão analisados, mesmo representando 42,34% do total de teses e 
dissertações pesquisadas. A relação desses trabalhos consta nos anexos.  
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Tabela  A

Instituições   /   Cursos UF Teses e
dissertações

Universidade Estadual de Londrina – UEL / Mestrado PR ----

Universidade Estadual de Maringá – UEM / Mestrado PR ----

Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG/ Mestrado PR ----

Universidade Federal do Paraná -  UFPR /
Mestrado e Doutorado

PR 01-dissertação

Universidade Tuiuti do Paraná – UTP / Mestrado PR ----

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Puc-Pr / Mestrado PR 04 dissertações

Universidade Luterana do Brasil – ULBRA / Mestrado RS 01 dissertação

Universidade Federal de Passo Fundo – UPF / Mestrado RS 02 dissertações

Universidade Federal de Pelotas – UFPEL / Mestrado RS 01 dissertação

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS / Mestrado e 
Doutorado.

RS
04 dissertações 

02 teses

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM / Mestrado RS 04 dissertações

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS / Mestrado e 
Doutorado

RS 03 dissertações

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Puc-RS/ 
Mestrado e Doutorado

RS 04 dissertações

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC / Mestrado e 
Doutorado

SC
04dissertações

02 teses

Universidade Regional de Blumenau – FURB / Mestrado SC 05 dissertações

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI / Mestrado SC 01 dissertação
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Ainda que a preocupação central de nossa pesquisa seja a filosofia no 

Ensino Fundamental, notadamente a discussão sobre seu ensino e prática, será 

realizada uma breve análise sobre as pesquisas que focaram a filosofia no Ensino 

Médio e Superior, destacando as principais características dessas teses e 

dissertações. 

Importa ressaltar que na realização do presente trabalho, foram cumpridas 

as seguintes etapas: 1) leitura do material para identificação das fontes de 

interesse; 2) identificação dos trabalhos; 3) leitura dos trabalhos selecionados e 

análise do seu conteúdo; 4) organização e síntese dos dados; 5) leitura analítica 

dos resumos, introduções, e referências bibliográficas, bem como das análises e 

sínteses realizadas; 6) síntese geral e conclusões.

Na seleção dos resumos foram considerados aqueles que apresentavam o 

descritor ensino de filosofia, indicado pelo autor do trabalho. A tarefa de leitura e 

interpretação dos dados deve ser vista dentro dos limites do critério e da fonte 

utilizada. 

1.2 DIALOGANDO COM AS DISSERTAÇÕES E TESES

Ángel González Álvarez, no prefácio de seu Tratado de Metafísica, adverte 

que seu texto irá “cumprir as normas da mais escrupulosa didática, cujo nível 

universitário, nas disciplinas filosóficas, exige que se ensine filosofia ensinando 

a filosofar a fim de que se aprenda a filosofar aprendendo filosofia” (ALVAREZ, 

1961, p.08 - grifos nossos -). 

Imbuídas desse esforço as investigações sobre o ensino de filosofia no 

Ensino Superior dividem-se em três questões centralizadoras: a discussão sobre o 

papel da disciplina de Filosofia da Educação na formação dos professores, a 

proposição de metodologias consideradas mais apropriadas para o ensino de 

filosofia, e a caracterização das práticas e escolhas metodológicas dos 

professores que trabalham com o ensino de filosofia.

As teses e dissertações sobre ensino de filosofia, produzidas nas 

Universidades pesquisadas, têm basicamente um mesmo padrão de 
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desenvolvimento: os primeiros capítulos tratam da revisão teórica sobre a filosofia 

e seu ensino nas escolas brasileiras, e/ou da revisão historiográfica sobre o ensino 

de filosofia; os demais capítulos focalizam a pesquisa empírica realizada sobre a 

prática pedagógica, e a discussão e/ou reflexão sobre os fundamentos filosóficos 

e educacionais que sustentam essa prática. 

1.2.1 Filosofia no Ensino Superior: a perspectiva das pesquisas discentes

disSerTaçõEs e tEseS: FilOsOfiA nO eNsinO sUpeRior

CANDIOTO, Jaci de Fátima Souza.  A filosofia como prática educativa na perspectiva 
da teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas. Curitiba, 2002. Dissertação 
(Mestrado em  Educação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

CLAVERIA, Alejandro Villalobos. O professor de filosofia, um explorador reflexivo da 
educação do terceiro milênio (teoria, prática e técnica do seu fazer). Porto Alegre, 
1999. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

FÁVERI, José Ernesto. Uma abordagem teórico-prática de filosofia da educação na 
concepção freireana. Blumenau, 1995. Dissertação (Mestrado em Educação) -  
Universidade Regional de Blumenau.

GENRO, Maria Elly Herz. A filosofia da educação na busca da autonomia intelectual 
dos educadores. Porto Alegre, 1992. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

KRAEMER, Celso. Teoria e prática da educação libertadora no ensino de filosofia a 
nível de graduação. Blumenau, 1995. Dissertação (Mestrado em Educação) -
Universidade Regional de Blumenau.

TOMELIN, Janes Fidélis. A dialogicidade da comunidade de investigação numa 
proposta para educar ao pensar. Blumenau, 2002. Dissertação (Mestrado em Educação)  
Universidade Regional de Blumenau.

TIMM, Edgar Zanini. O ensino da filosofia: uma compreensão da prática docente 
universitária. Porto Alegre, 2000. Dissertação (Mestrado em Educação) -  Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

WITIUK, Ladi Tâmara Benda. O paradigma emergente na prática pedagógica: a busca 
da otimização da produção do conhecimento em filosofia. Curitiba, 1999. Dissertação 
(Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

VANDRESEN, Vilmar. O diálogo investigativo como metodologia de ensino da 
filosofia na educação superior. Curitiba, 1997. Dissertação (Mestrado em Educação) -
Universidade Federal do Paraná.
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Apresenta-se a seguir uma breve análise das pesquisas discentes acima 

listadas, cujas discussões e reflexões sobre o ensino de filosofia situam-se como 

importantes marcos na constituição de um campo de pesquisa dedicado ao estudo 

das problemáticas dessa área do conhecimento humano.

As pesquisas discentes sobre o ensino de filosofia na Graduação assinalam

que no Ensino Superior aprende-se a História da Filosofia e a filosofar, mas muito 

pouco se discute sobre como ensinar Filosofia. E ainda, de acordo com os 

pesquisadores, a formação de filósofos na maioria das Universidades brasileiras 

ocorre mediante a diferenciação existente entre o aluno pesquisador e o aluno 

futuro professor, que produz efeitos para além do contexto da Graduação. Uma 

diferenciação que se evidencia na constituição dos cursos de Filosofia, divididos 

entre o bacharelado e a licenciatura, e com isso, uma cisão entre pesquisa e 

ensino se confirma. 

Em certo sentido, essa tendência demonstra que na maioria dos nossos 

cursos de Filosofia não há estímulo à formação de educadores em Filosofia, além 

de estimular o preconceito para com aqueles que desejam ser professores, 

mantendo a ilusória separação entre ensino e pesquisa. Corroborando essa 

afirmação, as pesquisas discentes apontam que poucos professores de Filosofia 

discutem e realizam projetos nos quais investiguem as experiências com o ensino 

de filosofia. 

Por isso, consideramos que é necessário que se desenvolva nos cursos de 

Graduação em Filosofia um debate sobre a dimensão educativa desta área do 

conhecimento, o que significa incentivar nestes cursos a realização de estudos 

acerca das questões que constituem o ato educativo. Tal procedimento sugere 

que o educador deva estar constantemente atualizando-se sobre os debates que 

envolvem os processos de ensino e aprendizagem presentes na prática educativa, 

assim como as concepções referentes aos procedimentos que estão presentes 

nas teorias com as quais trabalha. 

E importante ressaltar que as pesquisas discentes enfatizam a importância 

de criar e articular uma relação entre a Filosofia e o seu ensino, que comportará 

necessariamente aspectos da didática da Filosofia e da discussão sobre o 
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currículo. Além disso, os autores asseveram que o professor deve tomar uma 

posição enquanto educador de Filosofia, o que demanda, além de uma sólida 

formação, estar disposto a se reconstruir, reavaliar e dar novas significações às 

experiências que realiza em sala de aula.   

Dessa preocupação com o ensino de filosofia, desde a formação do 

professor, decorre uma priorização das discussões metodológicas no Ensino 

Superior, sendo que duas pesquisas discentes discutem e indicam a utilização da 

metodologia chamada comunidade de investigação6 desenvolvida pelo filósofo 

americano Mathew Lipman no Programa de Filosofia para crianças7. Esses 

trabalhos propõem a adoção dessa metodologia no Ensino Superior, tanto no 

ensino de filosofia como em outras áreas do conhecimento.     

Considerando-se que não se objetiva caracterizar, individualmente, cada 

uma das dissertações e teses analisadas, nem estabelecer as diferenças ou 

semelhanças existentes entre elas, as conclusões são agrupadas de acordo com 

a forma como abordaram três elementos principais: a prática escolar, o papel do 

professor e o currículo, elementos estes que serão retomados ao final do 

capítulo. 

Inicialmente, torna-se necessário considerar que os problemas da análise 

da produção de conhecimento sobre o ensino de filosofia recobrem um elenco 

significativo de questões que incidem, principalmente, sobre o próprio tema eleito 

para investigação e sua eventual presença nos estudos que constituem o campo 

da pesquisa educacional.

                                           

6 Comunidade de investigação é uma metodologia de ensino que cria um espaço educacional 
onde os envolvidos sintam-se membros de uma comunidade, onde possam apossar-se de idéias 
conjuntamente, construir sobre as idéias dos outros, pensar com autonomia explorando suas 
pressuposições e possam trazer para suas vidas a percepção do que é descobrir, inventar, 
analisar e criticar coletivamente. Nesse processo o diálogo não é entendido apenas como uma 
estratégia pedagógica, mas sim como um princípio educativo. (SHARP, 1996)

7 O Programa Filosofia para Crianças - Educação para o Pensar é um programa educacional que 
visa três objetivos intercomplementares: iniciação filosófica de crianças e jovens; educação para o 
pensar; preparação para uma cidadania responsável. 
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Dentre as dissertações que trataram do ensino de filosofia no Ensino  

Superior, Genro (1992) e Fáveri (1995) preocuparam-se em investigar o ensino de 

Filosofia da Educação, reafirmando a importância dessa disciplina no contexto da 

formação de professores e conseqüentemente da qualificação da ação 

pedagógica  em todos os níveis de ensino. 

A tese de Claveria (1990) e a dissertação de Timm (2000) centram suas 

análises no papel desempenhado pelo professor de Filosofia no contexto dos 

cursos de graduação. Estes pesquisadores buscam caracterizar o professor e 

compreender a prática docente universitária propondo não apenas métodos e 

fundamentos para o trabalho em sala de aula, mas principalmente uma nova 

perspectiva de formação para os profissionais que irão atuar com ensino de 

filosofia.  

As demais dissertações preocupam-se com as possibilidades formativas 

que o ensino de filosofia oferece aos educandos, e nesse sentido procuram 

enfatizar a sala de aula como espaço de construção do saber filosófico.  As idéias 

de Paulo Freire fundamentam a discussão dos trabalhos de Witiuk (1999) e 

Kraemer (1995), revelando uma preocupação com a questão metodológica na 

prática docente universitária, e objetivando a adoção de novas e diversificadas 

formas de desenvolver a autonomia dos educandos. A comunidade de 

investigação do filósofo americano Mathew Lipman é proposto por Vandresen 

(1997) e Tomelin (2002) como possibilidade de realização de um trabalho 

dialógico com alunos no Ensino Superior, resgatando o caráter investigativo e 

interdisciplinar do ensino de Filosofia, e indicando as potencialidades dessa 

metodologia para outras áreas de ensino. 

Candioto (2002) fundamenta sua discussão sobre a prática educativa do 

ensino de filosofia no filósofo Jürgen Habermas8, centrando a investigação no 

                                           

8 O filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas é um pensador social da segunda metade do 
século XX. Herdeiro da segunda geração da Escola de Frankfurt, Habermas rompe com as idéias 
neomarxistas de Adorno, Horkheimer e Marcuse para propor um resgate do projeto emancipatório 
da modernidade não mais em termos de uma "crítica da ideologia" ou de uma "crítica da cultura", 
mas pela transformação hermenêutico-pragmática da "teoria crítica" segundo um modelo por ele 
denominado de "teoria do agir comunicativo" e sua correlata "teoria discursiva" do Estado 
democrático de Direito. (FREITAG, 1985)
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conceito de racionalidade aplicada à educação. A Teoria da Ação Comunicativa9 é 

a principal perspectiva adotada para discutir a atuação do professor de Filosofia, e 

as possibilidades desse ensino para a formação dos educandos.

De forma geral, as dissertações evidenciam uma grande preocupação com 

a prática educativa e com a função formativa da Filosofia na educação dos jovens.  

Essa preocupação demonstra-se na adoção de propostas e metodologias, no 

desenvolvimento das práticas investigadas e na elaboração de propostas para o 

desenvolvimento do ensino de filosofia nos cursos de Graduação. Pode-se 

constatar uma preocupação das pesquisas discentes em enfatizar a filosofia como 

uma atividade prática, apresentando as aulas de Filosofia como lugar de 

experiência filosófica, como lugar de estudo e produção de Filosofia, como espaço 

de criação. 

As pesquisas discentes na área de educação indicam que filósofos e 

educadores concordam sobre os grandes objetivos do ensino da filosofia –

autonomia intelectual e pensamento crítico. Embora não haja discordâncias 

evidentes sobre o papel das humanidades na educação dos jovens, os resultados 

estão longe das aspirações compartilhadas por todos que influenciam as decisões 

curriculares. Podemos também considerar que autonomia intelectual e pensar 

criticamente têm significados diferentes, dependendo das condições de produção 

do conhecimento e da prática pedagógica de professores e pesquisadores.  

Ainda nesse sentido, é importante ressaltar que o ensino de filosofia 

enquanto exercício de reflexão implica no discernimento das suas possibilidades e 

limites, que não podem ser aceitos como absolutos em si mesmos, mas numa 

reflexão permanente, tematizada nas práticas pedagógicas e nos propósitos 

educacionais.

                                           

9 A Ação Comunicativa é uma das principais teorias desenvolvidas por Jürgen Habermas. 
Introduzida pela primeira vez na obra Teoria da Ação Comunicativa, publicada em 1981, pode ser 
delimitada, em termos gerais, como a teoria da sociedade moderna fundamentada por métodos da 
sociologia, filosofia social e filosofia da linguagem. (FREITAG, 1985)
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1.2.2 Ensinando filosofia no Ensino Médio 

diSserTaçõEs e tEseS: fiLosOfiA nO eNsinO mÉdiO   

ALVES, Jussara Travassos. O significado do ensino da filosofia no 2º grau. Porto 
Alegre, 1985. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade  Federal do Rio Grande 
do Sul.

BENETTI, Cláudia Cisiane. Processos de singularidade e diferença no ato educativo: 
um trabalho a partir do ensino-aprendizagem de filosofia no ensino médio. Porto 
Alegre, 2003. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul.

BESSA, Dante Diniz. Educação filosófica, crítica!? A filosofia como disciplina do 
currículo de 2º grau. Porto Alegre, 1997. Dissertação (Mestrado em Educação) -  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

CARMINATI, Celso João. O ensino de filosofia no II grau: do seu afastamento ao 
movimento pela reintrodução.  Florianópolis, 1997.Dissertação (Mestrado em Educação) 
- Universidade Federal de Santa Catarina.

CARMINATI, Celso João. Formação e docência: a trajetória de professores de filosofia 
no ensino médio. Florianópolis, 2003. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade 
Federal de Santa Catarina.

FERREIRA, Lenira Weil. O professor de filosofia do 2º grau e o despertar da 
consciência crítica do aluno . Porto Alegre, 1984. Dissertação (Mestrado em Educação) -
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

GALLINA, Simone Freitas da Silva. O sentido da filosofia no Ensino Médio. Santa Maria, 
1999. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Santa Maria.

MACHADO, Ana Maria Fonseca.  Ensinar e aprender filosofia no ensino médio: uma 
análise das práticas pedagógicas dos professores de filosofia. Canoas, 2001. Tese 
(Doutorado em Educação) - Universidade Luterana do Brasil /Santiago de Compostela.

O Ensino Médio é a etapa final da educação básica. Segundo a LDB10, suas 

funções são: “consolidar e aprofundar a formação geral do educando, preparando-

o para o trabalho e para a cidadania.". Neste sentido, as disciplinas que compõem 

esse nível de ensino devem oferecer aos educandos “condições para uma 

                                           

10 Constam na Lei 9394/96, no artigo 35, como finalidades do Ensino Médio brasileiro.
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formação ética e intelectualmente autônoma”, e ainda capacitá-lo a compreender 

os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos. 

No conjunto, convenhamos, não se trata de uma tarefa fácil, nem mesmo 

exclusiva da escola. De qualquer modo, tal como definida, parece conceder 

grande papel à Filosofia, e algumas das diretrizes estabelecidas para o currículo 

do Ensino Médio comportam traços que as pesquisas discentes analisadas 

afirmam como característicos da Filosofia, ainda que não sejam suas prerrogativas 

exclusivas. 

Nas pesquisas discentes evidencia-se a preocupação em justificar a 

importância do ensino de filosofia para os educandos do Ensino Médio, 

reafirmando a necessidade de sua presença no currículo e argumentando sobre 

as finalidades educacionais de seu ensino. Além disso, as reflexões e 

questionamentos com relação ao papel e à função da escola e do ensino de 

filosofia no contexto cultural da atualidade, e as preocupações metodológicas com 

a prática pedagógica efetivada cotidianamente, reiteram essa preocupação inicial 

e orientam as pesquisas discentes para uma discussão aprofundada sobre a 

didática e sobre a especificidade do conhecimento filosófico. 

Nas reflexões realizadas por essas pesquisas evidencia-se a centralidade 

da discussão sobre o conhecimento filosófico, discussão esta, que consideramos 

fundamental na constituição dessa disciplina em todos os níveis de ensino. Pois, 

não são somente os procedimentos empregados no ensino de filosofia que a 

constituem como atividade filosófica, mas, antes, são os conteúdos que a tornam 

uma atividade propriamente filosófica. Convém observar que ao dizermos isso não 

estamos querendo negar a pertinência da didática, e da escolha metodológica, 

mas tão-somente que ela depende, em última instância, da delimitação daquilo 

que consiste propriamente no ensino de filosofia como atividade filosófica.

De maneira geral as dissertações e teses analisadas discutem o ensino de 

filosofia colocando-o em contexto histórico a partir da discussão da LDB (Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996). As dissertações de Ferreira (1984) e Alves 

(1985) são anteriores a essa lei, portanto, afirmam a importância e a necessidade 

do retorno da disciplina de filosofia para o então ensino de 2º grau. Ambas as 



22

dissertações fundamentam a discussão sobre a formação de cidadãos críticos, em 

que pesa de forma veemente a formação dos professores e seu preparo para 

trabalhar com essa necessidade de forma filosófica. 

Preocupadas com o status e o lugar da disciplina no currículo oficial essas 

pesquisas buscam enfatizar o valor da Filosofia para a formação dos jovens, e 

nesse sentido, evidenciar a contribuição específica desse conhecimento que gera 

condições para a intervenção na realidade. Assim a Filosofia estaria contribuindo 

para que os jovens possam situar-se frente à multiplicidade e heterogeneidade 

dos problemas, dos fatos e dos acontecimentos em que estão envolvidos.                                    

As pesquisas de Bessa (1997) e Benetti (2003) preocupam-se com as 

dificuldades do ensino e da aprendizagem da Filosofia no Ensino Médio. Iniciam a 

discussão com uma reflexão sobre o retorno da disciplina e sobre a forma como 

ela se constitui, questionando as possibilidades apontadas para sua efetivação. 

Essas dissertações evidenciam uma preocupação não apenas com o estatuto da 

disciplina, mas principalmente com seu ensino, que começa a ser apontado como 

um problema propriamente filosófico, e não apenas pedagógico. 

Consideramos que a perspectiva assumida pelos pesquisadores 

corresponde a uma visão hierarquizada do saber pela qual o saber científico, 

produzido e legitimado pela academia emerge como o principal referencial para 

avaliar a filosofia ensinada nas escolas. Além dessa preocupação manifesta, as 

referidas dissertações preocupam-se também com as questões metodológicas do 

ensino de filosofia.

A tese de Carminati (2003) preocupa-se em compreender a formação dos 

professores, relacionando essa formação com as práticas educativas. Situa-se no 

campo dos estudos preocupados com a transposição didática dos conteúdos, 

enfatizando o papel do professor e de sua formação profissional. A referida tese 

analisa os sentidos e os desafios que os professores atribuem à filosofia durante 

sua formação, e posteriormente na prática educativa profissional cotidiana. 

   As dissertações de Carminati (1997) e Gallina (1999) e a tese de 

Machado (2001) situam a discussão sobre a filosofia no âmbito do currículo, 

refletindo sobre a importância fundamental do ensino de filosofia para a atividade 
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educativa na sociedade atual. Reafirmando a importância da disciplina e refletindo 

sobre o fundamento de sua inclusão no Ensino Médio, essas pesquisas buscam 

caracterizar a prática atual de Filosofia, situando-a como uma atividade que utiliza 

os procedimentos próprios da Filosofia para ensinar. Antes disso, porém, 

reafirmam o estatuto da filosofia como disciplina fundamentada na racionalidade 

que tem como função específica formar o educando para o enfrentamento da 

realidade. 

As pesquisas discentes sobre o ensino de filosofia no Ensino Médio buscam 

um diálogo com as teorias do currículo, enfatizando a importância da disciplina no 

contexto escolar, e de forma geral iniciam a discussão pela confirmação do fato de 

que a Filosofia não é uma disciplina constante do currículo obrigatório do Ensino 

Médio, mas que isso não tem impedido sua expansão em todos os níveis de 

ensino. 

De acordo com Birchal et al (2005), na sociedade atual existe uma 

demanda, verificada em diversas instâncias de discussão pública, de reflexão e 

debate de idéias:

Ainda que, na grande maioria dos casos, não se possa falar de uma conceituação 
rigorosa, não se pode ignorar que, nessas discussões, estão envolvidos temas, 
noções e critérios de ordem filosófica, poucas vezes postos adequadamente em 
relevo. Isso significa que há uma certa demanda da sociedade por uma linha de 
reflexão que forneça instrumentos para o adequado equacionamento de tais 
problemas. A prova disso é que mesmo a grande mídia não se furta ao 
aproveitamento destas oportunidades para levar a público debates de idéias em 
nível filosófico, ainda que, freqüentemente,de modo superficial ou unilateral.
(BIRCHAL, 2005, p. 396)

Pode-se fazer referência aqui ao quadro Ser ou não Ser, apresentado pela 

filósofa Viviane Mosé, no Programa Fantástico da Rede Globo de Televisão

(2006), e que parece ter como objetivo central divulgar o conhecimento filosófico 

através de exemplos da vida cotidiana, tornando-o assim, mais palatável ao 

público em geral.

O tratamento disciplinar da Filosofia e sua inserção curricular no Ensino 

Médio vêm ao encontro de uma necessidade social, referida pelas pesquisas 

discentes, que enfatizam as potencialidades educacionais da disciplina.  Nessa 
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perspectiva trata-se de evidenciar, no plano do currículo real, as finalidades e 

objetivos do ensino filosófico, bem como a constituição dos saberes e das práticas

que caracterizam esse ensino.

Para os professores Silvio Gallo e Walter Omar Kohan11 é possível 

reconhecer algumas concepções dominantes acerca do ensino de filosofia e 

alguns modelos presentes na prática dos professores de Filosofia no Ensino 

Médio no Brasil.  Essas concepções de ensino de filosofia para jovens podem 

assim ser resumidas: a concepção fundamentada no ensino da História da 

Filosofia, a concepção que ensina a partir de Problemas Filosóficos, e a 

concepção que se fundamenta no Ensino de Habilidades de Pensamento e 

Atitudes Filosóficas. 

A reflexão filosófica construída a partir da História da Filosofia apresenta um 

ensino voltado para o desenvolvimento dos principais períodos desta, tais como a 

Filosofia Antiga, Medieval, Moderna, Iluminista, Contemporânea. Nesse contexto, 

o ensino de filosofia se dá a partir dos principais temas/conceitos da filosofia ou 

dos principais nomes de filósofos de cada época. Quanto à forma de ensino 

voltada aos nomes de filósofos, priorizam-se nomes como Platão, Aristóteles, 

Santo Agostinho, Descartes, Kant, Hegel, Heiddeger, Foucault. Quanto à forma 

que prioriza os conceitos ou temas, priorizam-se os conceitos ligados a alguns 

filósofos, por exemplo, “a ética em Aristóteles”, “a liberdade em Sartre”, “o 

conhecimento segundo Kant”, entre outros. 

A concepção que trabalha a partir dos Problemas Filosóficos, apresenta os 

principais problemas do campo filosófico: o problema do Conhecimento, o 

problema da Existência de Deus, a relação Corpo-Mente, entre outros. 

Corroborando essa perspectiva, Desidério Murcho (2002, p.102), filósofo 

português, afirma que o objeto de estudo da Filosofia são os problemas criados 

pelos filósofos, com suas possíveis respostas: 

                                           

11 GALLO, Sílvio; OKHAN, Walter. Crítica de alguns lugares comuns ao se pensar a filosofia no 
ensino médio, 09/2000,  ed. 1, Vozes, Vol. VI, pp.174-196. 2000



25

A pergunta que se impõe é esta: o que vamos então estudar e ensinar aos nossos 
estudantes? Se a Filosofia não tem conteúdos, que vamos nós fazer? É muito 
simples: vamos estudar e ensinar a discutir os problemas da Filosofia, começando 
pelos mais acessíveis e avançando para os mais difíceis.

Entretanto, os professores de Filosofia costumam buscar junto aos alunos o 

que lhes interessa trabalhar e, geralmente, aparecem questões do cotidiano como 

Aids, drogas, entre outros, que, muitas vezes, não são considerados problemas 

filosóficos nos debates acerca do que é um problema filosófico. 

Outra forma de ensino muito presente nas escolas e nos livros didáticos 

recentes, de acordo com os autores, é o ensino que se desenvolve por habilidades 

de pensamento, no qual se ensinam habilidades que são integrantes do ato de 

filosofar tais como comparação, síntese, crítica, julgamento, análise, entre outras. 

Nesta concepção de ensino se compreende a Filosofia como um processo 

(filosofar) e não como um produto (filosofia), em que se trabalha com a 

perspectiva de que é necessário o aluno conhecer e desenvolver as habilidades 

primordiais para o ato de pensar filosoficamente. 

Diante desse cenário delineado pelas pesquisas discentes, orientamos nosso 

olhar para os três elementos que nos serviram de guia na interlocução com essas 

pesquisas: a escola, o papel do professor e o currículo. Estes elementos 

configuram-se como tela de fundo a partir da qual esta pesquisa se constituiu, 

fornecendo algumas pistas de reflexão que permitiram tecer compreensões sobre 

o ensino de filosofia nas escolas, notadamente nas escolas de Ensino 

Fundamental. Nesse sentido, é necessário tecer algumas considerações a 

respeito desses elementos.  

Consideramos que a escola, invenção da modernidade, não está imune ao 

questionamento dos seus princípios fundamentais. Alguns desses 

questionamentos estão endereçados ao processo de produção dos

conhecimentos presentes na escola, conhecimentos estes que servem de 

referência aos saberes que nela circulam, e que justificam a sua própria 

existência. Se o desenvolvimento das novas tecnologias fez com que a escola 

perdesse o monopólio do saber reconhecido socialmente, transformando-se em 

um lugar, entre outros, onde circulam saberes, acreditamos que ela continua 
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sendo um espaço no qual se estabelecem relações privilegiadas com os mesmos, 

podendo ser considerada como o único lócus onde é possível para o estudante 

estruturar e sistematizar os saberes fragmentados, criados em outros lugares. 

"Local de instrução", "transmissora de elementos de cultura" (FORQUIN, 

1993), espaço de "criações cognitivas próprias" (CHERVEL, 1990), "arena 

cultural" (SILVA, 1995), espaço de "transposição didática interna" (CHEVALLARD, 

1991) não importam as expressões utilizadas, as funções atribuídas e as 

influências paradigmáticas que orientam e animam os debates. As relações 

escola-saber, escola-conhecimento ou escola-cultura estão sempre presentes na 

reflexão sobre o significado e a função da instituição escolar. 

Trata-se de um lado, de apostar na instituição escolar como um espaço de 

luta e de democratização e de outro, compreender que a dimensão política da 

prática pedagógica assume uma maior relevância e uma maior capacidade 

transformadora quando se considera o desempenho dos papéis que lhe são 

específicos. A despeito das diferentes tendências pedagógicas evidenciadas pelas 

pesquisas discentes analisadas, elas parecem estar de acordo quanto à 

potencialidade formativa do ensino de filosofia, potencialidade essa, 

profundamente comprometida com a crença na capacidade transformadora do 

conhecimento.

Compreende-se o currículo  não só como elemento organizador das 

práticas escolares, mas num sentido mais amplo, como elemento mediador entre 

a escola e a sociedade, aquele que possibilita a construção da ação pedagógica 

através de interações entre os conhecimentos construídos na prática social e 

transmitidos, organizados e transformados na prática escolar. Considerando que o 

currículo é marcado pela visão de mundo de uma determinada sociedade, a 

prática escolar reflete essa visão, expressando-a, idealmente, nos documentos 

orientadores do trabalho escolar (currículo formal), por meio das formas concretas 

da ação dos agentes escolares (currículo em ação) e das regras e as normas não 

explicitadas que governam as relações que são estabelecidas nas salas de aula (o 

currículo oculto) (MOREIRA, 1997).
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Os currículos, nesse sentido amplo, norteiam os trabalhos na escola e não 

compreendem somente os conteúdos elencados como matérias a serem 

ensinadas. É parte do currículo escolar definir se um conteúdo será ministrado 

como disciplina ou área de conhecimento, se contará com grande número de 

aulas, se estará presente em todos os momentos da vida escolar do aluno e 

também, é claro, quais os saberes e os assuntos que serão privilegiados na

escolarização.

Dessa forma, o processo de legitimação de um saber escolar inicia-se no

currículo desde a sua instância prescritiva12. Inicia-se na prescrição, regulamenta-

se, definem-se os conteúdos desses saberes de acordo com os objetivos 

atribuídos àquele ensino no processo educacional e realiza-se, em última 

instância, na prática do ensino, pelos professores e alunos. Reconhecer a Filosofia 

como uma disciplina na escola de Ensino Fundamental e definir as finalidades 

desse ensino insere-se, pois, em uma complexa rede de relações nas quais a 

educação está inscrita.

Mesmo correndo o risco da repetição, reafirmamos que o currículo 

compreende o conjunto de situações de aprendizado, de conteúdo de distintas 

naturezas, aos quais os alunos são submetidos ao longo de suas vidas escolares, 

para que atinjam certos objetivos educacionais, determinados social e 

historicamente. É por meio do currículo que “algo da cultura”, que uma parte da 

experiência humana, é escolhida para ser perpetuada, transmitida, validade e 

avaliada pela escola (FORQUIN, 1993)13 . E complementam Santos e Lopes 

(1997, p 36):

                                           

12 O currículo é composto pela parte prescritiva (ou pré-ativa) que engloba desde as 
determinações legais do sistema educativo até os programas de curso que delimitam o que deverá 
ser ensinado, e a parte interativa (ou praticada) que corresponde ao que é realizado no trabalho 
escolar, em última instância pelos professores e alunos. Muitas vezes tomadas em separado para 
efeito de estudos, devemos considerar que as duas partes são complementares quando se 
pretende conhecer o estado da arte dos saberes escolares. Sobre essas definições ver 
GOODSON (1998) e GIMENO SACRISTÁN (1998).

13 FORQUIN, Jean-Claude. Escola e Cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento 
escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.
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[...] a educação escolar implica seleções no interior da cultura e na reelaboração 
desses conteúdos culturais, de forma a torná-los transmissíveis à clientela escolar. 
Nesse processo de seleção, a escola termina por trabalhar apenas com uma 
parcela restrita da experiência coletiva humana. Além disso, esse conjunto de 
conteúdos selecionados, sobretudo em termos de conhecimentos, experiências, 
valores e atitudes, constitui aquilo que é denominado de versão autorizada ou 
legítima da cultura. Isso significa que a cultura de diversos grupos sociais fica 
marginalizada do processo de escolarização e, mais do que isso, é vista como 
algo a ser eliminado pela escola, devendo ser substituída pela cultura 
hegemônica, que está presente em todas as esferas do ensino. De fato, a escola 
assumiu historicamente o papel de homogeneização e assimilação cultural. 

A reflexão sobre a natureza e função dos saberes escolares nos remete 

diretamente ao cerne das discussões sobre as articulações possíveis e 

necessárias entre escola e cultura, que têm marcado o campo educacional no 

plano internacional desde os anos 60. 

Como afirma Forquin (1993, p.9), as questões relativas à “função de 

transmissão cultural da escola são, ao mesmo tempo, as mais confusas e as mais 

cruciais”. Confusas na medida em que implicam o enfrentamento conceitual com o 

termo cultura, verdadeiro magma semântico, que incorpora na sua rede de 

significados uma variedade de conotações muitas vezes contraditórias. E cruciais 

dada à indispensável necessidade da presença de “algo da cultura, elementos de 

cultura” (FORQUIN,1993, p.15), quando se trata de ensinar alguma coisa a 

alguém. 

Reconhecer essa especificidade da ‘cultura escolar’ não equivale, pois, a separar 
os ‘sistemas de pensamento’ subjacentes aos ‘sistemas de ensino’ (cf. Bourdieu, 
1967) dos outros dispositivos cognitivos e simbólicos que estão em ação no 
campo social, mas leva a colocar ênfase na complexidade das relações entre 
escola e cultura e na impossibilidade de ver naquela o simples veículo ou reflexão 
de uma cultura posta como uma entidade una e indivisa. (FORQUIN, 1993, 
p.17/18) 

O reconhecimento da dimensão seletiva tanto no plano cognitivo como no 

plano cultural desvela o envolvimento permanente da instituição escolar com o 

debate polêmico e atual acerca dos critérios que são ou devem ser considerados 

nesse processo seletivo dos conteúdos escolares. 
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Se pensarmos em termos de especificidade da cultura escolar, não 

podemos evitar essa discussão. Como afirma Forquin (id., p.145), “o ensino é 

inseparável da idéia de um valor inerente à coisa ensinada, e que beneficia, de 

algum modo, por efeito de contaminação ou de assimilação, aquele a quem o 

ensino se dirige”. E é esta “idéia de um valor” de cunho cultural e epistemológico 

que está na base dos critérios da seleção e organização dos conteúdos escolares. 

Nem todos os saberes são ensináveis, seja do ponto de vista ético-cultural e 

político, seja do ponto de vista epistemológico. 

Essa idéia sobre o valor dos saberes ensinados pode levar-nos a uma 

outra, sobre o valor do ensino de filosofia. Se considerarmos a Filosofia como 

matéria e ato interdependentes entre si, em movimento espiral de impulso mútuo e 

contínuo; se filosofar é produção de Filosofia e Filosofia é filosofar, então o que 

deve ser o ensino de filosofia? O ensino de filosofia deve ser produção de 

Filosofia, deve ser filosofar. Isso parece fácil de se entender, porém antes 

precisamos perguntar: Ora, mas para que ensinar Filosofia para os jovens na 

escola? Qual o papel formativo da Filosofia? Qual o valor desse ensino? Se a 

colocamos dentro da escola, é para que cumpra uma determinada função na 

formação de nossos estudantes. E que função é essa?

Tendo esses questionamentos como tela de fundo, consideramos 

necessário refletir sobre a práxis filosófica em sala de aula, e, nesse sentido, 

orientamos nosso olhar para a didática da Filosofia, tomando como referência o 

texto14 de François Galichet15. De acordo com o professor de didática da Filosofia, 

em termos globais, o ensino da filosofia é percorrido por quatro lógicas distintas, 

que se entrecruzam, mas não se confundem totalmente. 

A primeira lógica é chamada pelo autor de lógica da instrução, e o ensino 

de filosofia é assumido como um acesso à racionalidade. Este acesso pode ser 

                                           

14 La didáctica de la filosofía en Francia: debates y perspectivas in Filosofia para Niños –
Discusiones y propuestas,  2003.
15 Professor emérito da Universidade de Estrasburgo, estudioso da didática da filosofia e  
especialista em educação infantil.
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obtido a partir de dois métodos distintos: o método magistral e o método socrático. 

As referências filosóficas fundamentais nessa lógica são Platão e Hegel. 

A lógica da aprendizagem acentua a liberdade e a aquisição dos meios 

para o exercício autônomo do pensar, com rigor, espírito crítico, e capacidade de 

argumentação. A finalidade do ensino filosófico é essencialmente o de possibilitar 

a aquisição de conhecimentos ou saberes indispensáveis à vivência numa 

sociedade democrática. Portanto problematizar, conceituar e argumentar são 

características essenciais que devem ser desenvolvidas no educando. A principal 

referência filosófica é John Dewey. Identificamos aqui as proposições para o 

ensino de filosofia do Programa de Filosofia para Crianças de Mathew Lipman, 

presente nas dissertações de Vandresen (1997) e Tomelin (2002).

Na lógica da explicação, o ensino filosófico é integrado no contexto de 

uma atividade científica transdisciplinar. Trata-se de permitir que o aluno seja 

capaz de analisar, explicar e criticar as ideologias e o senso comum, habilitando-o 

com conhecimentos oriundos da sociologia, psicanálise, história, estética, 

lingüística, etc. A Filosofia apresenta-se como uma prática transdisciplinar que 

recorre à multiplicidade de saberes científicos para decifrar imagens, textos, 

ideologias, etc que atravessam a sociedade contemporânea. Como referências 

filosóficas fundamentais, Galichet cita: Michel Foulcault, e Jacques Derrida. 

Na lógica da confrontação, o ensino é concebido como um reencontro 

com o outro, como princípio de uma normatividade divergente da minha, e que 

reclama uma clarificação de posições. A principal referência filosófica é Jünger  

Habermas e a sua ética da discussão, cuja proposição como metodologia para o 

ensino de filosofia emerge de algumas das pesquisas discentes. 

Se por um lado, a amplitude e abrangência do que pode servir de tema para 

o ensino de filosofia mostram que nem sempre se pode determinar a priori o que 

será conteúdo para este ensino, por outro, a determinação dos temas não 

assegura que a atividade desenvolvida pelo professor de Filosofia seja uma 

atividade propriamente filosófica.

Resumindo nossas reflexões até agora, considera-se que as pesquisas 

discentes estão inseridas em um movimento de continuidade e de 
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aprofundamento das questões relativas ao ensino de filosofia que, já há algum 

tempo, marcam presença no campo da investigação acadêmica. O interesse pelas 

questões relativas à especificidade e à função do conhecimento filosófico, e suas 

relações com o saber escolar historicamente constituído, é um dos elementos 

chaves na busca de compreensão acerca do ensino dessa disciplina. 

Sendo assim, refletir sobre as tramas de didatização do saber filosófico, 

através da contribuição das pesquisas discentes parece-nos ser um caminho fértil 

a ser trilhado, ainda mais quando consideramos também o que Yves Chevallard 

chama de razão de ser de uma obra capaz de justificar a sua própria existência. 

No caso da Filosofia, esta razão de ser pode ser apreendida na capacidade e 

autoridade desse saber em oferecer uma modalidade de inteligibilidade para os 

comportamentos, representações, realizações e ações humanas.

Na perspectiva teórica adotada nesta pesquisa, pensar a filosofia como 

uma disciplina escolar na escola de Ensino Fundamental requer, por sua vez, 

buscar reconhecer nas dissertações analisadas, as marcas, ainda que tênues, dos 

elementos que constituem uma disciplina escolar.

Trata-se, pois, de procurar compreender esse ensino de filosofia, e não de 

acumular os traços descritivos para torná-lo verdadeiro, tampouco de confirmar, 

verificar ou legitimar certas realidades. 

Esse primeiro cenário, e os fios da trama nele traçados representam a 

busca de pontos de ancoragem susceptíveis de orientar e estruturar posteriores 

reflexões. O delineamento do contorno dessa pesquisa, bem como a definição de 

seu encaminhamento teórico-metodológico, tornou-se mais nítido e visível à 

medida que o diálogo com as dissertações que formam o corpus de trabalho foram 

sendo incorporadas e articuladas para dar inteligibilidade ao objeto de 

investigação. 

Pensar o ensino de filosofia na escola de Ensino Fundamental a partir da 

interlocução com as pesquisas discentes, como se propõe nesta pesquisa, exige 

levar em consideração as questões de didatização dos saberes filosóficos e as 

relações com o processo de transposição didática dos conteúdos de ensino, além 
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de incorporar a discussão sobre o estatuto da Filosofia enquanto disciplina 

escolar. 

A partir dessas reflexões, organiza-se a segunda e a terceira parte deste 

estudo, que terão como cenários de observação privilegiados as dissertações que 

compõem o corpus de trabalho. Na interlocução com estas pesquisas discentes 

busca-se distinguir as características e as tensões presentes na discussão sobre o 

ensino de filosofia, reconhecendo e estabelecendo algumas imagens sobre esse 

ensino. 

Na continuidade desta pesquisa, esboçam-se alguns elementos de 

discussão sobre os saberes escolares e sua didatização, buscando caracterizar a 

Filosofia como uma disciplina escolar no Ensino Fundamental. Partindo da análise 

das dissertações, estrutura-se o estudo de forma a compreender o lento processo 

de constituição e legitimação da Filosofia como disciplina escolar, bem como o 

processo de didatização que permite que a Filosofia, enquanto corpo de 

conhecimentos, se transforme em objeto de ensino. Esse recorte permite pensar 

as questões mencionadas a partir de novos enfoques e perspectivas de análise 

que podem contribuir para o enriquecimento do debate. 

Trata-se de apostar na possibilidade de pensar a Filosofia, ensinada no 

âmbito de ensino fundamental, não mais como uma versão simplificada e reduzida 

do conhecimento filosófico produzido historicamente, e, muito menos como 

vinculada necessariamente a procedimentos e métodos, mas sim como uma 

configuração de ordem epistemológica própria. Os desafios estão postos. O que 

segue é uma forma possível de começar a enfrentá-los. 
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CAPÍTULO II

A FILOSOFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: O OLHAR DAS 

PESQUISAS DISCENTES

Cada um com suas armas. A nossa é 
essa: esclarecer o pensamento e pôr 
ordem nas idéias.

Antonio Candido

Pensar o ensino de filosofia nas séries iniciais do Ensino Fundamental  

como um problema filosófico envolve, na perspectiva dessa pesquisa, uma 

ampliação da compreensão e uma renovação dos sentidos do que se deseja com 

a filosofia escolar, pela própria natureza da atividade docente com a filosofia. 

Como afirma Cerletti (1999 p. 149):

Nós que nos dedicamos ao ensino da filosofia temos como habituais 
acompanhantes na nossa vida profissional duas perguntas muito simples que 
parecem ser as orientadoras de nossos passos didáticos mais decididos, mas 
também de nossas preocupações filosóficas mais reiteradas: Como ensinar? O 
que ensinar? Ensinar filosofia supõe pôr em ação uma atividade ou uma prática 
a partir de certas questões que não estão constituídas como um campo fechado 
de saberes e, como essa atividade é também seu próprio objeto, abordar os 
desafios do que e como torna-se uma tarefa complexa; mas, por sua vez, 
constituem desafios filosóficos sugestivos que evitam, se estamos alertas, que 
entremos em uma rotina asfixiante.

À complexidade dessa tarefa, tal como sugerida por Cerletti, soma-se a 

preocupação de por um lado, colocar a Filosofia como ferramenta-chave na 

educação das crianças, e, por outro lado, refletir sobre alguns pressupostos e 

implicações da centralidade desse ensino. Em torno destas problematizações as 

pesquisas discentes que compõem o corpus de trabalho teceram seus 

questionamentos e compreensões acerca do ensino de filosofia, tendo como um 
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dos interlocutores principais o Programa de Filosofia para Crianças criado por 

Matthew Lipman. 

Considerando a importância que o Programa de Filosofia para Crianças

assume nas pesquisas discentes que compõem o corpus de análise, emerge a 

necessidade de refletir sobre as idéias e pressupostos nele preconizados. E, 

considerando ainda que esse programa constitui-se como a principal proposta 

para o ensino de filosofia nas escolas de Ensino Fundamental, torna-se essencial 

buscar a compreensão do mesmo problematizando os saberes e práticas nele 

instituídas. 

Inicialmente, pretende-se neste capítulo estabelecer algumas imagens 

sobre a Filosofia no Ensino Fundamental, a partir do olhar das pesquisas 

discentes, tendo como primeiro cenário as idéias discutidas nessas pesquisas.  Na 

continuidade desse capítulo, ampliaremos essas imagens iniciais, através de um 

estudo sobre o Programa de Filosofia para Crianças, definindo sua constituição, 

para em seguida traçar algumas considerações sobre o ensino de Filosofia 

preconizado por ele, problematizando as idéias e pressupostos que fundamentam 

a proposta criada por Mathew Lipman.

2.1 MODOS DE ENSINAR, MODOS DE ENTENDER FILOSOFIA...

diSsertAçõEs: fiLoSoFia nO eNsino fuNdamEntal

BORIN, Luiz Cláudio. Idéias para a reconstrução do programa de filosofia para 
crianças. Santa Maria, 2003. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 
Federal de Santa Maria.

PRADI, Ilisabet. Refazendo o percurso: escolhas, olhares e vozes na busca da 
reflexão sobre educação para o pensar. Itajaí, 2003. Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Universidade do Vale do Itajaí.

PERIN, Martha Sozo. Paradigma pedagógico-filosófico: a filosofia para crianças. Porto
Alegre, 1997. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul.

MOUSQUER, Elenir de Fátima C. Filosofia das imagens na escola: uma alternativa 
para filosofar com crianças. Santa Maria, 2004. Dissertação (Mestrado em Educação) -
Universidade Federal de Santa Maria.
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Em linhas gerais, as intenções de cada um dos trabalhos que compõem o 

corpus dessa pesquisa tem por propósito colaborar para a construção de uma 

educação crítica, em que pesa sobremaneira o papel da Filosofia como uma 

disciplina, que, integrada ao currículo das escolas de Ensino Fundamental tem, de 

acordo com Borin (2003, p 73), como principal objetivo “ajudar o educando a 

compreender melhor a realidade em que está inserido, dando sentido para sua 

existência e permitindo-lhe adquirir novas significações para as descobertas e 

conhecimentos alcançados”.

Os conteúdos identificados nos textos das dissertações gravitam em torno 

de cinco eixos principais: a) discussão sobre o currículo escolar e sobre a 

articulação entre a teoria e prática; b) proposição de uma proposta metodológica 

para o ensino de filosofia; c) discussão sobre os fundamentos filosóficos da 

metodologia proposta; d) análise e reflexão sobre o Programa de Filosofia para 

Crianças; e) proposição da importância da adoção da Filosofia como disciplina 

escolar no Ensino Fundamental, com a apresentação de objetivos educacionais 

para o ensino de filosofia. 

De forma resumida podemos afirmar que os aspectos abordados com 

destaque e prioridade dizem respeito: à utilização das metodologias propostas; 

aos conceitos e significados atribuídos ao ensino de filosofia; aos objetivos de uma 

educação filosófica no currículo; e à discussão sobre a relação entre o ensino de 

filosofia e a formação integral dos educandos.

As dissertações de Perin (1997) e Pradi (2003) caracterizam a educação 

para o pensar, e explicitam sua emergência através de uma cultura filosófica que 

seria capaz, via ensino de Filosofia, de desenvolver as habilidades lógicas do 

pensamento, bem como a capacidade interpretativa e dialógica. De acordo com 

essas dissertações, os educadores e educandos seriam capazes de pensar, 

criativa e originalmente, sobre os diversos temas da Filosofia, desde que se 

utilizasse a metodologia adequada, evidenciado pelas duas autoras como o 

Programa Filosofia para Crianças de Mathew Lipman. 
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Nesse sentido Perin (1997, p. 137) afirma:

Filosofia para crianças é um caminho para contemplar e admirar o mundo em que 
vivemos, como também para pensar nossa ação do cotidiano. Este pensar 
envolvido com criatividade e criticidade na minha experiência como professora me 
ajudaram a dar significado e a acreditar na viabilização deste programa para as 
escolas de 1º grau, tanto da rede particular, quanto da rede publica.

As pesquisas de Borin (2003) e Mousquer (2004) partilham da mesma 

fundamentação teórica e enfatizam a necessidade de um ensino de Filosofia que 

priorize uma formação filosófica consistente. Postulam o ensino da Filosofia 

fundamentado nos pressupostos da Teoria da Ação Comunicativa16, desenvolvida 

pelo filósofo alemão Jürgen Habermas17, como metodologia que proporcionasse 

desenvolver nos alunos, através das práticas comunicativas, uma atitude crítica, e 

autêntica. De acordo com Mousquer (2004, p. 25):

[...] buscamos refletir a dimensão da filosofia para o pensar crítico e autocrítico, na 
qual concebemos a educação como processo intersubjetivo, social e histórico, que 
acontece em locais e épocas distintas, envolvendo valores, práticas e concepções 
igualmente distintas, conforme os diferentes grupos sociais. Construindo nas 
escolas as práticas comunicativas, para restabelecer a racionalidade.

Reafirmando a importância do ensino filosófico nas escolas de Ensino 

Fundamental, as pesquisas discentes enfatizam sua contribuição para a formação 

                                           

16 Na Teoria da Ação Comunicativa concebe-se as sociedades modernas como compostas por dois 
mundos: o mundo sistêmico e o mundo da vida. O mundo sistêmico inclui os sub-sistemas 
econômico e político e é considerado válido e necessário para assegurar a reprodução material e 
institucional. Já o mundo da vida é considerado o habitat natural dos espaços societários das 
instituições sociais como a família, associações de bairro, comunidades de base, sindicatos; e das 
organizações culturais, artísticas e científicas (FREITAG, 1985).

17 O filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas é herdeiro da segunda geração da Escola de 
Frankfurt, Habermas rompe com as idéias neomarxistas de Adorno, Horkheimer e Marcuse para 
propor um resgate do projeto emancipatório da modernidade não mais em termos de uma "crítica 
da ideologia" ou de uma "crítica da cultura", mas pela transformação hermenêutico-pragmática da 
"teoria crítica" segundo um modelo por ele denominado de "teoria do agir comunicativo" e sua 
correlata "teoria discursiva" do Estado Democrático de Direito. (FREITAG, 1985)
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de uma consciência crítica, que possibilite aos educandos o entendimento sobre 

as formas atuais de dominação e opressão. Para Perin (1997, p.130) o ensino de 

filosofia possibilitaria “desvendar a cegueira intelectual, que não permite às 

pessoas enxergarem a realidade do mundo em que vivem”. 

Sendo assim, pode-se depreender que aprender a pensar pela Filosofia 

deverá, eventualmente, se traduzir numa atitude crítica frente à realidade.

Evidencia-se, nesse sentido, que a formação de um aluno crítico, ainda que não 

seja responsabilidade única e exclusiva da Filosofia, depende de sua articulação 

com as diferentes áreas e disciplinas escolares. Como afirma Pradi (2003,p.58): 

[...] trabalhar o pensar é tarefa de cada uma das disciplinas e que, se o (a)  aluno 
(a) for condicionado a apenas usar formas para resolver problemas, ele não vai 
conseguir pensar, e, portanto, terá dificuldade de lidar com o novo, com o 
inusitado. Diríamos que quando os conteúdos abordados com os (as) alunos (as) 
não forem problematizados, eles acabem se desconectando uns dos outros e da
realidade do (a) aluno (a).

Consideramos importante ressaltar que a busca da identidade da Filosofia, 

mais do que em qualquer área do conhecimento coloca-se como uma autêntica 

questão filosófica, pois essa busca implica escolhas e delimitações substanciais. 

Neste sentido, as pesquisas discentes analisadas assemelham-se entre si, na 

defesa da Filosofia como uma área do conhecimento que permite investigar a 

realidade a partir de suas causas fundamentais e por critérios metodológicos. 

Indicam ainda que fazer Filosofia é uma forma racional de compreender o mundo 

e a realidade, e que a Filosofia está presente em toda história da cultura ocidental.

Nas reflexões que se seguem orientamos nosso olhar para o Programa de 

Filosofia para Crianças buscando explicitar os sentidos e problemas dessa 

proposta de ensino de filosofia. Trata-se de pensar o ensino de filosofia na escola 

de Ensino Fundamental, tomando a metodologia desse programa como caixa de 

ferramentas, através da qual será possível tecer algumas compreensões sobre o 

ensino de filosofia na interlocução com as pesquisas discentes. 

Um fato que vem, segundo nos parece, fortalecer a discussão sobre o ensino 

de Filosofia na escola básica, é a prática do ensino de filosofia para crianças. Essa 

prática, hoje consolidada em muitas escolas das redes públicas e privadas em 
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diversos estados do Brasil, emerge como o principal referencial teórico nas pesquisas 

discentes sobre o ensino de filosofia nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Para estabelecer um cenário, dos tantos possíveis, de compreensão do 

sentido desse ensino realizamos um estudo sobre o Programa de Filosofia para 

Crianças, que começa no Brasil pelo Estado de São Paulo, através do Centro 

Brasileiro de Filosofia para Crianças (CBFC).

A proposta de ensino desenvolvida por Matthew Lipman começa a ser 

divulgada em 1985, trazida por Catherine Young Silva, proprietária do Curso de 

Idiomas Yázigi, que depois de concluir o Mestrado em Filosofia para Crianças no 

Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC) dirigido por 

Lipman, na Montclair State University, funda em São Paulo o Centro Brasileiro de 

Filosofia para Crianças.

Os estudos realizados conduziram nosso olhar para a percepção de 

elementos recorrentes nas dissertações analisadas, e assumindo uma atitude 

crítica, no sentido de problematizar os pressupostos fundamentais da proposta 

lipminiana, busca-se situá-la no contexto do ensino de Filosofia, no nível 

Fundamental. O Programa de Filosofia para Crianças de Matthew Lipman é 

uma proposta de ensino que intenta, a partir da educação para o uso de formas 

lógicas de raciocínio, favorecer o desenvolvimento de condutas individuais e 

coletivas que tornem consensual a vida em sociedade. Esse pressuposto da 

metodologia lipminiana constitui-se como objeto de intensas críticas, e muitas 

polêmicas. 

Na interlocução com as dissertações nota-se que a maioria dos estudos se 

concentra na questão metodológica, procurando avaliar as contribuições desse 

programa, através da discussão sobre seus pressupostos teóricos, ou da 

proposição de alternativas metodológicas para o ensino de filosofia com crianças. 

Nesse sentido, a principal preocupação parece ser a definição de um método, de 

uma prática pedagógica. Constata-se que essa tendência, ainda que presente, 

não é preponderante nas pesquisas discentes sobre o Ensino Médio e Superior, 

preocupados, sobretudo, com o estatuto disciplinar da Filosofia. 
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Sob a égide de um ensino crítico, as alternativas apresentadas para o 

ensino de filosofia enfatizam a necessidade de uma nova atitude por parte do 

professor, apresentado como um mediador no processo ensino-aprendizagem. E 

ainda que as pesquisas discentes não discutam os processos e práticas de 

formação dos professores para atuarem com o ensino de filosofia, esses estudos 

indicam como seria,  idealmente, esse professor no Ensino Fundamental. Em sua 

pesquisa Mousquer (2004, p.98) evidencia a importância da formação desse 

professor:

É relevante que pensemos filosoficamente a formação cultural (Bildung) dos 
professores, e essencialmente o de Filosofia: que os mesmos sejam em algum 
nível filósofos, para promover a atividade filosófica, tanto na disciplina de Filosofia 
inserida no currículo como no espaço de discussão, reflexão e problematização da 
ação educativa com a comunidade escolar, na ótica da racionalidade 
comunicativa.

Essa preocupação é compartilhada por Pradi (2003, p.37) quando afirma 

que os cursos de Graduação como Filosofia e Pedagogia devem repensar o papel 

atribuído à Filosofia na escola, “assim como repensar o perfil do (a) profissional 

em formação que logo mais estará atuando com Filosofia nas escolas”. 

Consideramos que a emergência do Programa de Filosofia para Crianças

como tema recorrente no corpus analisado, evidencia a importância da proposta

Lipminiana, e abre perspectivas para questões de grande interesse e atualidade, 

como a discussão sobre os métodos de ensino de filosofia, a constituição da 

Filosofia como uma disciplina escolar, e a definição de temas e conteúdos 

filosóficos apropriados ao Ensino Fundamental. 

Tomado então como aspecto preponderante nas pesquisas discentes, o

programa desenvolvido por Lipman foi objeto de aprofundados estudos por parte 

dos pesquisadores. Através desses estudos, as dissertações buscaram produzir 

uma crítica acerca desse programa, analisando pormenorizadamente os 

pressupostos teóricos e os fundamentos metodológicos, e problematizando a 

forma como esse programa de ensino se efetiva na prática cotidiana das escolas 

de Ensino Fundamental. 
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De acordo com os pesquisadores, um dos maiores problemas da utilização 

da metodologia desse programa é sua aplicação enquanto técnica de ensino. 

Borin (2003 p. 12 e 14) chama a atenção para esse aspecto quando afirma: 

(Lipman) deu origem a um dispositivo prático [...]. Sua aplicação traz consigo 
alguns pressuposto e implicações que, não considerados, geram, muitas vezes, 
um emprego técnico e pouco reflexivo da proposta.
[...] a educação para o pensar sempre foi analisada enquanto metodologia, não 
tendo como principal preocupação as questões referentes aos fundamentos da 
educação.

O Programa de Filosofia para Crianças tem sido foco de algumas polêmicas 

relativas ao método de ensino proposto e às idéias que preconiza. Ainda que nem 

todas as críticas possam ser aqui resumidas é importante ressaltar alguns dos 

aspectos mais questionados. O primeiro deles diz respeito às idéias de harmonia 

social que o método da comunidade de investigação18 parece presumir, como 

afirma Raquel Viviane Silveira19 (2001, p. 100):

Assim este programa de ensino de filosofia para crianças trataria do
desenvolvimento de uma razoabilidade, do aprendizado do pensar prudente, um 
pensar voltado para a compreensão da realidade na qual se está inserido, no 
mundo-como-ele-é. O pensar razoável trabalhando para a educação dos 
comportamentos promoveria a busca consciente por uma vida social 
harmônica e justa. (grifos nossos).

Ainda com relação a esse primeiro aspecto, Silveira (2001) ressalta o fato 

do programa lipminiano ser uma proposta embebida no pragmatismo norte-

americano, estando, portanto, enraizada em uma determinada concepção de 

mundo, ainda que pretenda a neutralidade do ponto de vista teórico. 

                                           

18 Comunidade de investigação é uma metodologia de ensino que cria um espaço educacional 
onde os envolvidos sintam-se membros de uma comunidade, onde possam apossar-se de idéias 
conjuntamente, construir sobre as idéias dos outros, pensar com autonomia explorando suas 
pressuposições e possam trazer para suas vidas a percepção do que é descobrir, inventar, 
analisar e criticar coletivamente. In: www.cbfc.com.br.  
19SILVEIRA, Raquel Viviani. Filosofia Empresa: militância e luta pela harmonização das 
sociedades. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas – Faculdade de Educação, 
2001. 
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Para Renê José Trentin Silveira (2005), é possível vislumbrar um caráter 

conservador na proposição do Programa de Filosofia para Crianças. De acordo 

com o autor:  

Em termos políticos, portanto, a comunidade de investigação parece cumprir uma 
função de adaptação, de ajustamento dos indivíduos à sociedade de que 
participam, sem qualquer preocupação em estimular a problematização, a crítica e 
a transformação dessa sociedade. Daí seu caráter conservador.

Outro aspecto enfatizado pelas críticas ao Programa de Filosofia para 

Crianças, afirma que o método da comunidade de investigação conduziria a um 

relativismo. Essa é uma questão delicada, pois as aulas de filosofia não devem ser 

espaço de doutrinação. Mas como escapar do autoritarismo ideológico, sem cair 

na relativização exagerada, que pode levar ao ceticismo? O objetivo do programa 

é o desenvolvimento das habilidades de pensamento e, através desse 

desenvolvimento, o programa pretende resolver essa contradição. Porém, Silveira

(2001, p. 168 e 173) afirma:

Ora, 'avaliar evidências', 'detectar incoerências e incompatibilidades', 'tirar 
conclusões válidas', 'construir hipóteses', 'empregar critérios', são todos 
procedimentos lógicos. (…). A saída proposta por Lipman para o seu dilema 
entre relativismo e absolutismo é infrutífera, pois, ao fiar-se nas ferramentas da 
lógica para solucioná-lo, acaba por deslocá-lo do âmbito epistemológico para o 
estritamente lógico e metodológico. A discussão, no entanto, deve ser posta em 
termos de verdade e não apenas de validade ou coerência. Como, porém, a 
lógica não se ocupa da verdade, o dilema permanece insolúvel.

Para o professor Samuel Scolnicov, da Universidade Hebraica de 

Jerusalém, a principal questão diz respeito à Ética que se pretende embutir na 

Comunidade de Investigação. A seu ver, isso descaracteriza o pensamento 

filosófico genuíno e submete o indivíduo à coletividade: "o pensamento individual 

não deriva da comunidade, ele pode ser ocasionado ou estimulado pela 

comunidade, mas é essencialmente diferente de uma investigação 

conjunta”.(SCOLNICOV, 2000, p.94)
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Uma última questão que tem sido objeto de questionamentos e críticas diz 

respeito à concepção de filosofia pressuposta pelo Programa de Filosofia para 

Crianças, de acordo com Sanchez (2005, p.15): 

Nos parece bastante contraditória a proposta lipmaniana de ensino de filosofia. Se
por um lado, ele pretende que a filosofia reforce o ambiente democrático, por 
permitir que se formem cidadãos plenos de raciocínios críticos e criativos, capazes 
de deliberarem, questionarem, tomarem decisões, por outro, ele define que tal 
ensino de filosofia esteja fundamentado na transmissão de ferramentas lógicas. 
Para o autor, apenas o desenvolvimento de determinadas habilidades do 
pensamento podem garantir que seres humanos tenham condutas mais racionais 
e cuidadosas, necessárias para o convívio democrático. Em sua proposta não está 
mencionada claramente uma vertente de filosofia política que pudesse estabelecer 
mais claramente uma relação com um sistema de governo qualquer.

As polêmicas que cercam a proposta de ensino de filosofia preconizada por 

esse programa emergem nas pesquisas discentes através de um cuidadoso 

estudo e da preocupação em realizar uma avaliação criteriosa do Programa 

proposto por Matthew Lipman. Nesse sentido Pradi (2003) utiliza-se de entrevistas 

e questionários para avaliar os resultados alcançados pela adoção do programa, 

confrontando os dados coletados com a fundamentação e os pressupostos 

teóricos da proposta, enquanto Borin (2003) e Mousquer (2004) confrontam as 

idéias e pressupostos do Programa Lipminiano com as do filósofo Jünger 

Habermas20 e sua Teoria da Ação Comunicativa. 

As dissertações analisadas enfatizam como um dos objetivos principais 

para o ensino de filosofia o despertar da consciência crítica. Para Perin (1997, 

p. 31) o ensino de filosofia possibilitaria “desenvolver o pensamento crítico para 

conosco e para com aqueles que se envolvem na discussão”. 

Segundo Mousquer (2004, p. 9) as aulas de filosofia devem se constituir 

como “espaço no qual a racionalidade se efetiva com a finalidade de construir um 

                                           

20O filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas é herdeiro da segunda geração da famosa 
Escola de Frankfurt, Habermas rompe com as idéias neomarxistas de Adorno, Horkheimer e 
Marcuse para propor um resgate do projeto emancipatório da modernidade não mais em termos de 
uma "crítica da ideologia" ou de uma "crítica da cultura", mas pela transformação hermenêutico-
pragmática da "teoria crítica" segundo um modelo por ele denominado de "teoria do agir 
comunicativo" e sua correlata "teoria discursiva" do Estado Democrático de Direito. 
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projeto humano, formador da identidade do homem e da mulher, e de outra 

alternativa de mundo”. Nesse sentido demonstra-se também o papel fundamental 

de uma nova consciência, despertada através do ensino de filosofia.  Essa 

concepção é compartilhada por Borin (2003, p. 33): 

...a Filosofia reordena a tarefa da educação, ajudando as crianças a “pensar 
melhor”, refletindo com autonomia e profundidade, proporcionando aos sujeitos a 
capacidade de discernimento e criticidade, alcançando níveis superiores de 
consciência e de compreensão da realidade. 

Note-se que, de maneira geral, o discurso presente nas pesquisas 

discentes é bastante específico, revelando preocupações com temas e conteúdos 

de natureza metodológica, ainda que se preocupem em estabelecer vinculação 

com questões mais abrangentes do cotidiano escolar. Vale reafirmar que a 

discussão metodológica, e conseqüentemente a preocupação com o método de 

ensino de filosofia, é recorrente nas dissertações, evidenciando a preeminência da 

categorização do ensino enquanto procedimento. 

Ao fixar um olhar de profundidade nessas dissertações fomos capazes de 

entrever certo mecanismo de impressão de uma racionalidade específica, ansiosa 

por hegemonia, que seria capaz de fazer surgir, não apenas um novo aluno, mas 

também um novo cidadão; coerente, reflexivo, ancorado em bons argumentos e 

porque não dizer, apoiado pela Verdade, assim mesmo com letra maiúscula, 

encontrada após intensas discussões filosóficas. 

Neste sentido, as pesquisas discentes parecem afirmar a pertinência de um 

método para se alcançar a Verdade. E isso somente tem sentido para aqueles 

que, a partir de uma imagem do pensamento como cogitatio natura universalis21, 

pensam que a Filosofia tende naturalmente para o verdadeiro. A Filosofia não 

requer uma boa vontade do pensador e uma natureza reta do pensamento, 

sequer decisão e método, porque não é a verdade e sim o interesse que serve de 

inspiração para a Filosofia e para o fazer filosófico.

                                           

21 De acordo com Gilles Deleuze: “O pressuposto implícito da filosofia acha-se no senso comum, 
como cogitatio natura universalis, a partir do qual a filosofia pode iniciar-se (prendre son départ)” 
no livro Diferença e Repetição, p 228.
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Além disso, esse desejo de tornar a Filosofia hegemônica pode constituir-se 

um problema para os professores no Ensino Fundamental, e para suas escolhas 

metodológicas, por conseqüência. Acreditamos que o ensino da filosofia, como de 

qualquer outra disciplina, não deve estar vinculado a essa idéia de Verdade, pois 

como afirma Deleuze (1988):

Percebe-se que a filosofia nada tem a ver com o verdadeiro e o falso. A filosofia 
não é procurar a verdade. Procurar a verdade não quer dizer nada. Trata-se de 
criar conceitos, o que isso quer dizer? E constituir um problema? Não se trata de 
verdade ou falsidade, trata-se de sentido! Um problema tem de ter um sentido. Há 
problemas que não têm sentido, outros que o têm. Fazer filosofia é constituir 
problemas que têm um sentido e criar os conceitos que nos fazem avançar na 
compreensão e na solução do problema.

Olhando para Programa Filosofia para Crianças pretende-se distinguir

algumas imagens dos saberes ali evidenciados, tendo como tela de fundo as 

problematizações e discussões apresentadas pelas dissertações analisadas, e 

situadas no primeiro cenário já ilustrado. 

Consideramos necessário situar historicamente a proposta desse 

programa para o ensino de filosofia, pois esses estudos preliminares ajudam a 

apurar a percepção de elementos recorrentes que emergem naquilo considerado 

inovador. Com a ajuda da Filosofia e sua forma específica de olhar e entender,

nos inclinamos para enxergar todo o tabuleiro desse jogo. 

2.2 O PROGRAMA DE FILOSOFIA PARA CRIANÇAS

Na década de 60, o filósofo norte-americano Matthew Lipman

sistematizou um programa de ensino de filosofia para crianças22, que 

possibilitaria reestruturar o sistema educacional americano, incapaz de promover 

o desenvolvimento do raciocínio e da capacidade de julgar dos alunos, o que 

                                           

22 O programa foi intitulado Philosophy for children. Cf. Lipman, Matthew. A filosofia vai a escola. 
São Paulo: Summus, 1990.



45

segundo Lipman, somente a prática da Filosofia seria capaz de promover. Assim 

buscou fundamentar teoricamente o papel da Filosofia na educação das 

crianças, e desenvolveu uma metodologia e um currículo específicos, destinados 

às escolas. 

Dessa forma, constituiu uma nova área de interesse da educação, e por 

que não dizer, da própria Filosofia. O filosofar com crianças torna-se então uma 

forma inovadora de pensar a Filosofia tendo inspirado críticas e alternativas23. 

Da mesma forma, muitos dos estudos, dissertações e teses a que deu origem 

pretendem hoje questionar suas bases, sua metodologia e prática. Como o 

fazem as dissertações que compõem o corpus de trabalho de nossa pesquisa.

O programa foi criado pelo professor norte-americano Matthew Lipman no 

final de década de 60. Sendo que em 1974, auxiliado pela Doutora Ann Margareth 

Sharp, fundou o Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC), 

instituição vinculada à Universidade Estadual de MontClair, New Jersey – EUA. 

Como principais objetivos esse instituto pretendia: estruturar o currículo de 

Filosofia para Crianças; preparar educadores para o trabalho em sala de aula; 

realizar pesquisas acadêmicas sobre o Programa, e oferecer suporte e preparação 

para os Centros de Filosofia em outros países. No Brasil o Programa de Filosofia 

para Crianças começa a ser divulgado em 1985, por Catherine Young Silva. De 

acordo com Silveira (2001, p 02)

Este centro construiu uma rede para a expansão do programa de Lipman que 
envolveu secretarias de educação, com as quais firma convênios para o 
treinamento de professores e para o fornecimento do material didático do 
programa; e escolas privadas para as quais oferece (com a possibilidade da 
implantação de filosofia no ensino fundamental) um novo produto/serviço sempre 
necessário para a atração de pais/clientes na guerra do mercado de educação. 
Um produto sui generis, diga-se, já que encarado como uma metodologia 
inovadora para a educação dos comportamentos, pode também funcionar como 
mantenedor de velhas pretensões disciplinares.

                                           

23 Kohan, Walter Omar. O que você precisa saber sobre Filosofia Para Crianças. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2000.
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O Programa de Filosofia para Crianças objetiva a promoção de uma 

educação para o pensar24, que pudesse agenciar uma reformulação geral do 

ensino, contribuindo para a redução da evasão escolar através da humanização 

do currículo, e da ampliação da capacidade de raciocínio dos alunos através das 

atividades encontradas nas novelas filosóficas25, atividades estas que favorecem 

a reflexão, a crítica e a criatividade dos alunos, estimulando o respeito, a 

cooperação e a interação que fariam do aluno um cidadão preparado para a vida 

em sociedade, fortalecendo a democracia. Todas essas possibilidades apontadas 

por Lipman, nos parecem excessivas se atribuídas a uma única disciplina no 

Ensino Fundamental. Renê José Trentin Silveira (2005) chama a atenção para o 

caráter idealizado do alcance desse ensino, tal como preconizado pelo programa.

Em seu texto “Programa de Filosofia para Crianças de Matthew Lipman: uma 

concepção liberal da educação”, afirma:  

[...] tal concepção se caracteriza, fundamentalmente, pela crença no poder da 
educação de solucionar o problema da marginalidade social sem que para isso seja 
necessário transformar substancialmente a estrutura social, tida como adequada, 
justa e necessária. Trata-se, portanto, de uma visão idealista da relação educação e 
sociedade (a escola redentora da humanidade) que, por não levar em conta os 
determinantes sociais da educação, acaba favorecendo uma compreensão 
falseada, ingênua e invertida dessa relação e, desse modo, cumprindo um papel 
ideológico de legitimação da sociedade de classes. (SILVEIRA, 2005, p.01)

De acordo com o texto O ensino de Filosofia no Brasil: um mapa das 

condições atuais, de Fávero et al (2005), algumas escolas – em sua maioria 

particulares – adotam a Filosofia como disciplina em seus currículos do Ensino 

Fundamental, a partir do contato com as idéias vinculadas pelo Programa. A 

atuação desse centro em muitos estados brasileiros nos últimos vinte anos, e a 

efetiva adoção do programa no cotidiano de muitas escolas brasileiras parece ser 

                                           

24  De acordo com CBFC: O exercício do pensamento, no enfrentamento das questões envolvidas 
na busca da construção de significados, são promotoras do desenvolvimento das condições 
cognitivas que resulta no aprimoramento do pensamento.
25 Novelas filosóficas são pequenas narrativas, onde os personagens procuram entender e resolver 
os problemas que cercam o cotidiano. Tais personagens representam, de certa forma, as idéias 
dos grandes pensadores, mas estes não são citados. Tudo se passa como se as idéias 
apresentadas fossem uma descoberta das crianças e jovens, personagens das novelas, intrigados 
com as questões essenciais do pensamento.  
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um dos aspectos responsáveis pela paulatina introdução do programa como tema 

de pesquisa acadêmica em universidades brasileiras. 

O Centro de Filosofia Educação para o Pensar com sede em Santa 

Catarina, uma dissidência do CBFC, define-se como uma entidade civil, composta 

por filósofos e educadores, que preocupados com a qualidade do ensino e da 

aprendizagem filosófica, propõem metodologias e subsídios teóricos para os 

professores de filosofia nas escolas de Ensino Fundamental.  

Esses objetivos são alcançados através de um Programa filosófico-

pedagógico intitulado Educar para o Pensar: Filosofia com Crianças, 

Adolescentes e Jovens que desenvolve parcerias com colégios da rede pública e 

particular de ensino, trabalhando junto aos professores para viabilizar o que o 

Centro intitula educação para o pensar. Este centro produz seu próprio material 

pedagógico, não utilizando as novelas filosóficas criadas por Lipman. 

No Rio Grande do Sul e no Paraná existem dois centros de difusão do 

Programa de Filosofia para Crianças, mas somente o Centro Paranaense de 

Filosofia para Crianças com sede em Curitiba, continua vinculado à instituição 

fundada por Young. O Núcleo de Educação para o Pensar (NUEP), com sede em 

Passo Fundo/RS, afirma-se como uma instituição de ensino voltada à 

aprendizagem da Filosofia, entendida como oportunidade de despertar a reflexão 

e o pensamento lógicos em crianças e adolescentes. Não encontramos nenhuma 

referência ao CBFC26, somente ao criador do Programa de Filosofia para 

Crianças, Mathew Lipman.

O conceito de comunidade que perpassa toda a proposta de ensino de 

filosofia criado por Lipman nos parece ser aquele elemento que torna a Filosofia 

para Crianças uma alternativa tão atraente para o Ensino Fundamental, pois é 

nesse nível da escola básica que, geralmente, a socialização aparece como um 

dos objetivos dos educadores. 

É necessário relembrar que, para o criador do programa, filosofia para 

crianças não é a Filosofia propriamente dita, ou a Filosofia Clássica, ensinada nos 

                                           

26 Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças.
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cursos secundários e nas universidades. A Filosofia para Crianças tem a ambição 

de ser uma disciplina nova que não pretende ensinar a história da filosofia, para 

crianças e adolescentes, ou mesmo ensinar formalmente a Filosofia através da 

sua classificação tradicional, a saber: Lógica, Epistemologia, Filosofia da Ciência, 

Filosofia Política, Ética, Estética, Filosofia da Linguagem, ou ainda outros temas 

que lhe são específicos.

Acreditamos que o Programa de Filosofia para Crianças começa com o 

estudo da Lógica não porque esta é uma das divisões clássicas da Filosofia, ou 

porque seria a melhor forma de iniciar crianças e adolescentes no pedregoso 

caminho da racionalidade, mas porque a lógica, revestida de uma pseudo-isenção 

ideológica, pode ser usada pragmaticamente para adaptar o raciocínio à visão de 

mundo corrente e à maneira de se estar confortavelmente nele. De acordo com 

Sanchez (2005, p. 9): 

Ao atribuir tamanha importância a lógica, Lipman define o tipo de enfoque dado à 
filosofia e ao pensamento em sua proposta, que, longe de enfatizar o caráter 
provisório, aberto e plural da reflexão filosófica, privilegia o estabelecimento de 
determinadas regras e parâmetros que, segundo o autor, permitiriam a 
construção daquilo que é por ele denominado «pensamento». Repare-se que é 
esse privilegiamento da lógica que determina o caráter aparentemente «neutro» 
do ensino filosófico, em nome do qual o caráter conflitual do campo político se 
esfumaça e a educação passa a servir a apenas uma abordagem da filosofia –
ainda que o autor insista em proclamar que seus propósitos servem a um regime 
democrático de governo. É esse privilegiamento, ainda, que fornece ao autor as 
bases de definição apriorística das regras e das metas da democracia, da 
mesma forma como permite determinar de forma acabada e universal a 
«filosofia» que deve ser aplicada, seus objetivos, métodos e , mesmo, seus 
instrumentos – as novelas e manuais. Profundamente determinista, a concepção 
de ensino de filosofia proposta por Lipman deixa, é evidente, pouco ou nenhum 
espaço para um diálogo com outras possibilidades do vir a ser, não oferece 
qualquer abertura ao novo, ao outro, a algo que possa ser diferente dessas 
definições. Fecha por completo a discussão filosófica.

Em seu livro A filosofia vai à escola, Lipman afirma a necessidade de 

preparar as crianças, social e cognitivamente, para que através do diálogo possam 

trabalhar na construção de uma sociedade democrática. A transformação da sala 

de aula em uma comunidade de investigação, onde o diálogo e a busca pelo 
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consenso formam a base da convivência do grupo é o meio proposto pelo autor 

para alcançar essa sociedade ideal. Entendida como uma tarefa fundamental da 

educação, Lipman afirma que essa preparação deve começar desde os primeiros 

anos da educação básica, visto que “a sociedade que quiser que da escola saiam 

pessoas reflexivas e racionais deve cuidar para que o ambiente da própria escola 

seja reflexivo e racional27.”

Como educador Lipman recebeu grande influencia de John Dewey. De 

acordo com esse autor, o bem pensar é o objetivo fundamental da educação e o 

caminho para tal é o modelo da investigação científica, como demonstra em seu 

livro de 1903 - How we Think. Também em um dos seus principais trabalhos em 

educação, Democracy and Education, Dewey reafirma a defesa de uma educação 

fundamentada no modelo da investigação científica. 

O objetivo fundamental da educação, em Dewey, é a construção de uma 

sociedade democrática e o caminho para tal é o desenvolvimento de uma 

educação para o pensar. A questão que se coloca é: como construir tal educação? 

Para Dewey esse caminho está no modelo de comunidade de investigação 

científica. Imbuído dessa mesma intenção, o desenvolvimento de uma sociedade 

democrática, Mathew Lipman elege o modelo da investigação filosófica como 

alicerce para sua comunidade educativa, chamada por ele de comunidade de 

investigação. Para alicerçar seus objetivos o professor norte-americano cria um 

programa através do qual pudesse desenvolver esses ideais: o Programa de 

Filosofia para Crianças. Ann M. Sharp28 (1996, p.44), colaboradora de Lipman, 

afirma que a comunidade de investigação: 

[...] constitui uma práxis, uma ação reflexiva em conjunto - uma maneira de agir no 
mundo. É um meio de transformação pessoal e moral que inevitavelmente leva a 
uma mudança nos significados e valores que afetam os juízos e ações cotidianas 

                                           

27 LIPMAN, Matthew. A filosofia vai à escola. Trad. Maria Elice de B. Prestes e Lucia S. Kremer. 
São Paulo: Summus, 1990. p.79.
28 SHARP, Ann M. “Comunidade de investigação: Educação para a democracia” in Revista 
Coleção Pensar: São Paulo: CBFC, 1996. Vol. 2



50

de todos os participantes. Uma característica marcante de uma comunidade de 
investigação é que, com o tempo, seus membros mudam.

Essa preocupação em apresentar uma metodologia que promova a 

mudança dos comportamentos de crianças e de adolescentes é constante nos 

textos de Matthew Lipman e de Ann Sharp. Com uma relativa insistência esses 

autores buscam provar a relação entre a ética e a racionalidade, entre a lógica e a 

moralidade, entre habilidade cognitiva e comportamento moral, entre a reflexão 

filosófica e a atitude democrática. Apontam ainda, que o ensino de filosofia para 

crianças, formalizado pela comunidade de investigação, exige uma nova atitude 

do professor, como mediador do conhecimento e não como seu detentor absoluto. 

Essa posição encontra severas críticas. Entre muitas, destacamos Silveira (2001, 

p. 114)

No Programa Filosofia para Crianças o professor não precisa ter formação
acadêmica em filosofia, é preciso que ele tenha habilidade para ser um bom 
comunicador, já que a metodologia do programa exige dele que seja um facilitador 
de discussões. Ora, que professor é esse que pode ensinar o que não sabe?
O lugar do professor no Programa Filosofia para Crianças não é o do
questionamento e da reflexão, mas o da facilitação do trabalho de incorporação da 
moral vigente, produzido senso comum. A predisposição não diretiva do professor 
de filosofia para crianças apenas sugere a possibilidade de liberdade de 
pensamento e ação, pois na comunidade de investigação, que segue um modelo 
idealizado de tolerância à opinião divergente, a atuação do professor é restrita às 
regras da própria metodologia.

A filosofia para crianças de Matthew Lipman e a literatura29 produzida para 

a sua divulgação parecem sugerir que a atuação prática na vida em sociedade 

possa ser ensinada e incentivada através de um programa de estudos que 

desenvolva habilidades cognitivas e comunicativas. Parece-nos que nas 

entrelinhas dessas pretensões pedagógicas e éticas está a concepção de razão 

que aponta o sujeito racional como aquele capaz de dominar conscientemente os 

ímpetos da emoção e realizar atos morais dirigidos pelo intelecto. Trata-se de 

dirigir a ação por meio da razão. 
                                           

29 Listagem de todo o material produzido em língua portuguesa nos anexos.
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Mas a filosofia para crianças leva em consideração a visão de mundo dos 

educandos? Matthew Lipman acredita que sim, visto que as novelas filosóficas 

são construídas a partir dos problemas próprios das crianças, sendo construídas 

propositadamente em forma de história, apelo para a imaginação e para a 

curiosidade. Como podemos ver, o significado de levar em consideração a “visão 

de mundo do educando” é no sentido universal. Parte do princípio de que toda 

criança gosta de história, é imaginativa e curiosa. O próprio termo educando já é 

uma abstração, no sentido de que não existe educando como uma categoria 

universal. 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito à definição dos conteúdos de 

ensino nas aulas de Filosofia. Ora, considerando que a meta fundamental da 

educação, segundo o professor norte-americano, é a construção de uma 

sociedade democrática (macro) e a escola deveria ser o modelo de democracia 

(micro), é possível tal intento sem a democratização dos conteúdos? Não é 

contraditória a proposta de Matthew Lipman? É possível iniciar o diálogo sem 

democracia na eleição dos conteúdos? Não é falsa a idéia de que na filosofia para 

crianças são os estudantes que definem a “pauta” isto é, os assuntos a serem 

discutidos? É possível falar de escolha a partir de um texto previamente 

elaborado? Isso não caracterizaria uma certa absolutização de tais conteúdos?

Não é contraditória uma proposta pedagógica que tem como fim último a 

democracia se ela mesma, em relação à definição dos conteúdos, não é 

democrática? 

Para uma melhor compreensão das idéias e concepções que subsidiam o 

Programa de Filosofia para Crianças, decidiu-se recolher alguns dados sobre seu 

idealizador. Matthew Lipman é professor de Filosofia de Universidade Estadual de 

Montclair, uma universidade pequena da região de New Jersey, a trinta minutos de 

Nova York. Pelo currículo de Lipman somos informados que, de 1943 a 1946, ele 

esteve na França e na Alemanha como soldado da infantaria dos Estados Unidos, 

durante a Segunda Guerra Mundial. Entrou no exército voluntariamente e recebeu 

duas estrelas de bronze.
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Sua vida acadêmica inicia-se devido a uma oportunidade dada pelo 

exército aos soldados que queriam estudar. Cursou a Universidade de Stanford, 

na Califórnia, por um ano, onde leu pela primeira vez Intelligence in the Modern 

World de John Dewey e pensou em ir para Universidade de Columbia, para 

estudar com ele, mas não o fez. Mesmo assim manteve-se influenciado pelo 

pensamento de Dewey.

Lipman, apoiado no pensamento de Dewey, estrutura seu Programa de 

Filosofia para Crianças, ancorado no pressuposto de que para educar é preciso 

dirigir as experiências da vida infantil, e interpretá-las a partir das experiências 

sistematizadas dos adultos, procurando imprimir através deste movimento, hábitos 

mentais e de caráter. Para Dewey, o processo de ensino deve ser coincidente com 

o método científico, independentemente do estágio psicológico do estudante, e de 

sua posição cultural ou econômica. Toda situação de aprendizagem deve se dar 

em meio à atividade, uma vez que se aprende fazendo.

Além disso, adotando para a solução dos problemas escolhidos dentre o 
material com que o aluno está familiarizado o método por meio do qual os 
cientistas chegaram ao seu saber aperfeiçoado, ele, aluno, se torna apto para, 
por si só, haver-se com o material de seu campo de conhecimentos, e evitar a 
confusão mental e displicência intelectual decorrentes do estudo de matérias 
de significação exclusivamente simbólica.30

Na Faculdade de Estudos Especiais, na Universidade de Columbia, 

Lipman faz bacharelado (em dois anos e meio) e doutorado (em dois anos). Em 

sua tese de doutorado, interessado pelo uso da arte na educação das crianças, 

tratou de filosofia da arte. 

Em 196831 Lipman, então chefe do Departamento de Educação da 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Colúmbia e chefe do Departamento 

                                           

30 DEWEY, John. Democracia e Educação. pp. 243-244.
31 MUSSE,C.F.. Maio de 68 sob a ótica do periódico francês Le Monde: a narrativa jornalistica e a 
representação do real.. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 28., 
2005. Rio de Janeiro. Anais... São Paulo: Intercom, 2005. CD-ROM.Em 1968, descontentes com a 
disciplina rígida, os currículos escolares e a estrutura acadêmica conservadora, estudantes de 
Paris organizam protestos que levam à ocupação da Universidade de Nanterre (oeste de Paris), 
em 23 de março. Eles contestam também a situação social e política do país e o governo do 
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de Filosofia no New York City College, assistiu muito apreensivo às manifestações 

dos estudantes por mudanças na universidade. A respeito dessa época comenta: 

Não sei se vocês sabem disso, mas no final dos anos 60 a universidade estava 
se debatendo para sobreviver. Eles haviam feito bobagens. Eu havia colocado 
na minha proposta que não era possível recorrer ao corpo docente para 
conseguir as aprovações, nem aos alunos. Todos saíam do mesmo molde 
educacional. Caso esse molde que dava forma aos alunos e professores não 
fosse quebrado jamais teríamos pessoas mais racionais na universidade. Essa 
era uma das minhas justificativas para o projeto de filosofia para crianças.32

As manifestações de estudantes franceses e norte-americanos, na opinião 

de Lipman era uma opção agressiva na luta contra os padrões escolares e sociais, 

e revelava, segundo lhe pareceu, uma opção pela irracionalidade, que vinha da 

dificuldade dos adolescentes em entender o mundo em que viviam. Como

professor, via como evidência dessa irracionalidade as dificuldades de seus 

alunos em compreender textos, em imaginar situações hipotéticas, em adquirir e 

fixar novos conhecimentos, em comunicar-se verbalmente bem, em pensar com 

lógica, fazendo abstrações. 

Disso se conclui que o que deveria ser incentivado nas crianças – se quisermos 
ajudá-las a controlar suas inclinações para a irracionalidade – é seu impulso 
para a racionalidade, seu amor natural pelo significado, seu desejo de 
compreender, seus sentimentos pela totalidade, sua paixão por investigar os 
inúmeros caminhos de sua própria consciência. (LIPMAN, 1994, p.246)

                                                                                                                                    

general Charles de Gaulle, em virtude do desgaste provocado pela guerra de independência da 
Argélia. Entre os slogans criados estão: É Proibido Proibir, O Poder Está nas Ruas e A Imaginação 
no Poder. Os acontecimentos em Paris fazem parte de um movimento maior de contestação que 
ocorre em vários países do Ocidente, como Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda (Países Baixos), 
Suíça, Dinamarca, Espanha, Reino Unido, Polônia, México, Argentina e Chile. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, os jovens opõem-se à Guerra do Vietnã e fazem manifestações do 
movimento hippie. Nas críticas, de modo geral, existe uma mistura de radicalismo político e 
irreverência, que acusa tanto o capitalismo como o socialismo. No Brasil há manifestações 
estudantis contra o Regime Militar de 1964 e a reforma universitária proposta pelo Ministério da 
Educação e Cultura (MEC), em 1967, que adota o modelo norte-americano de educação.
32 LIPMAN, M. Palestras - Mendham, Maio, 1997. Texto  das palestras de Lipman no Workshop de 
Mendham, New Jersey, para o curso de formação de monitores dado em maio de 1997. p.12.
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Hannah Arendt33 vê de outra forma o movimento estudantil nos Estados 

Unidos, na década de 60. Embora concorde que posteriormente o movimento 

possa ter adquirido alguns aspectos de fanatismo e ter se desmanchado em 

ideologias, para ela, ao fazer uma crítica aberta à discriminação racial ou de 

classe, os jovens assustaram os adultos pelas demonstrações de “determinação 

para agir, sua alegria em agir e certeza de poder mudar as coisas pelos seus 

próprios esforços”.34

(..) Junto com este fator moral, bem raro nesta coisa comumente considerada 
um mero jogo de poder e interesses, entrou uma outra experiência, nova para o 
nosso tempo, no jogo da política: demonstrou que agir é divertido. Esta geração 
descobriu o que o século dezoito chamou de “felicidade pública”, que significa 
que quando o homem toma parte na vida pública abre para si uma dimensão de 
experiência humana que de outra forma lhe ficaria fechada e que de uma certa 
maneira constitui parte da “felicidade” completa. (ARENDT, 2004, p. 175)

Matthew Lipman, em meio àquelas manifestações políticas juvenis, 

mostrou-se preocupado com a possibilidade de que algumas delas viessem a ser 

violentas. Julgou que elas teriam apenas resultados negativos e que seu motor 

seria uma certa tendência para a incompreensão lingüística e uma deficiência 

cognitiva, descartando sua análise como via política de comunicação da juventude 

com o mundo dos adultos, ou como resultado de uma crise mais geral das 

ciências e, por conseqüência, da universidade também.

Sua preocupação com esses acontecimentos impulsionou-o na busca de 

uma solução pacífica, uma opção pedagógica e formativa. Decidiu escrever uma 

história de ficção para adolescentes, que aliasse razão e moralidade e que os 

ajudasse a entender a realidade através do diálogo e da discussão coletiva. 

                                           

33 Foi uma teórica política alemã, muitas vezes descrita como filósofa, apesar de ter recusado essa 
designação. Nascida numa rica e antiga família judia de Hanôver, fez os seus estudos 
universitários de teologia e filosofia em Königsberg. Estudou filosofia com Martin Heidegger na 
Universidade de Marburo. O trabalho filosófico de Hannah Arendt abarca temas como a política, a 
autoridade, o totalitarismo,  a educação, a condição laboral, e a condição da mulher.

34 ARENDT, Hannah. Crises da República. p.174.



55

O que importa não é que sejamos apenas racionais e criativos mas também que 
vivamos de tal maneira que a racionalidade e a criatividade sejam assuntos vitais 
para nós. A área sobre a qual estes dois valores presidem é a área das questões 
que valem a pena ser ensinadas. (...) Questões que se encaixam nas normas da 
racionalidade merecem e podem ser ensinadas.35 (LIPMAN, 1995, p.378)

Lipman não apresenta nenhuma dúvida quanto à viabilidade do seu 

projeto. Ele realmente acredita na possibilidade formadora da Filosofia, desde que 

trabalhada de acordo com o Programa criado por ele .Em seu livro “A Filosofia na 

Sala de Aula” apresenta o seguinte raciocínio: 

O objetivo de um programa de habilidades de pensamento não é transformar as 
crianças em filósofos, em tomadoras de decisões, mas ajudá-las a pensar mais, 
ajudá-las a serem indivíduos mais reflexivos, ajudá-las a terem mais 
consideração serem mais razoáveis. As crianças que foram ajudadas a serem 
mais criteriosas não só tem um senso melhor de quando devem agir mas 
também de quando não devem fazê-lo. Não só são mais discretas e ponderadas 
ao lidarem com os problemas que enfrentam, como também mostram-se 
capazes de decidir quando é apropriado adiar ou evitar mais problemas em vez 
de enfrentá-los diretamente. Assim, um dos objetivos de um programa de 
habilidades de pensamento deveria ser o desenvolvimento do juízo, pois ele é o 
vínculo dentre o pensamento e a ação. As crianças que refletem estão 
preparadas para emitir bons juízos e crianças capazes de realizar bons 
julgamentos dificilmente agirão de maneira inadequada ou sem consideração. 
(LIPMAN,1994, p.35)

A primeira história escrita por ele recebeu o nome de Harry Stottlemeier’s 

Discovery, que foi traduzida no Brasil como A descoberta de Ari dos Teles, numa 

referência ao filósofo grego Aristóteles. Nessa primeira história, ele descreve o 

dia-a-dia de crianças de 11 a 12 anos, que nas relações cotidianas são 

confrontados com questões sobre seus próprios pensamentos, e sobre as ações 

das outras pessoas.

O personagem central, em torno do qual tudo acontece, chama-se Ari. Aos 

poucos ele vai descobrindo as regras da lógica formal e fazendo uso dessas 

descobertas no cotidiano escolar, no estudo das disciplinas e nas situações 

                                           

35 LIPMAN, M. O pensar na educação. p. 378.
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práticas da vida diária.  Ari comunica a seus amigos as regras lógicas que vai 

descobrindo, e conversando os garotos se divertem com as regras lógicas 

necessárias para a construção de frases que expressam o pensamento e o 

conhecimento que se tem das coisas. Dessa forma, Ari e seus colegas utilizam as 

regras da lógica formal para refutar os argumentos de outros colegas da escola e 

principalmente dos adultos.  Acerca de suas histórias o professor Lipman afirma:

As histórias infantis (...) são, na verdade, novelas filosóficas que mostram crianças 
fictícias descobrindo elementos de ética, lógica, metafísica e epistemologia. Cada 
história torna-se, com efeito, uma sondagem experimental, retratando a maneira 
como as crianças razoáveis deveriam pensar e agir em situações da vida real.36

Consideramos problemática a proposição de que através das novelas as 

crianças não apenas exercitam a aquisição de habilidades de raciocínio, mas 

também aprendem modelos de comportamento. Essa idéia de modelização dos 

comportamentos infantis, centradas na reprodução de formas adequadas de 

comportamento em situações específicas, nos parece estar em contradição com 

os pressupostos de criatividade, autonomia e pensamento crítico postulados pelo 

programa.  

Preocupado em imprimir uma certa racionalização ao comportamento 

infantil, Mathew Lipman, a partir dessa primeira novela, acreditou ter conseguido 

elaborar uma didática para ensinar as crianças a filosofar, apesar dessa primeira 

novela ter sido escrita a partir do conteúdo programático do curso de Introdução à 

Filosofia que Lipman ministrava em suas aulas na universidade. Ele explica como 

a estruturou:

Tudo o que tive que fazer foi encontrar um modo de dar seqüência ao conteúdo. A 
lógica era a lógica que eu ensinava nos meus cursos. A lógica não é seqüencial. 
Ninguém diz que devemos ensinar um aspecto da lógica antes de outro. Fazemos 
a seqüência de um modo meio intuitivo. Descobri que era muito difícil criar uma 
seqüência que fosse consistente e palatável. Anos antes eu já me convencera de 
que, quando ensinamos lógica para pessoas que nunca estudaram filosofia, 
devemos iniciar com conversão porque esse é o movimento natural e porque trata 

                                           

36 LIPMAN, M. A Filosofia nas Séries Iniciais do 1o Grau. p.66.
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de elementos da verdade que são dados por certo. Todos os texanos são 
americanos, mas nem todos os americanos são texanos. Você não pode converter 
todas as frases.
(...) Aristóteles foi o inventor da lógica. Dewey diz, com acerto, que essa foi a 
“maior construção intelectual feita por um indivíduo” como jamais houve. Como 
teria sido uma pessoa que faria essa construção monumental quando tinha 11-12 
anos? Em que ela estaria pensando aos 12 anos para ser capaz de inventar a 
lógica aos 25-30 anos? Nós devemos nos fazer essa pergunta. Foi isso que fiz. 
Me perguntei no que Aristóteles estaria pensando quando era um garoto (...). Um 
outro passo foi a tradução da linguagem cotidiana para a linguagem da lógica. 
(...).37

Ao ser aplicado, o programa supõe estabelecer a relação entre a lógica, o 

pensamento e o comportamento moral, pois para seu criador: “o exercício da 

lógica pode desenvolver nas crianças um apreço pela consistência que é uma 

condição básica da integridade moral”. (LIPMAN, 1994, p.64). Os componentes da 

Lógica poderiam ajudar as crianças a encontrarem o sentido de suas experiências:

Na verdade, a atenção para com os procedimentos (lógicos) que se torna parte do 
caráter da criança, fará mais para o desenvolvimento do juízo moral dessa criança 
do que todos os discursos edificantes formais escritos. (LIPMAN, 1994, p. 248)

Segundo Silveira (2001), essa ansiedade com a coerência e com a não 

contradição entre pensamento e ação parecem ser resquícios de um projeto de 

racionalização baseado na lógica e na moralização dos indivíduos, cujo principal 

objetivo é a adaptação dos sujeitos à sociedade.  De acordo com a autora: 

Esse procedimento poderia ser identificado com aquele de doutrinas morais que 
buscam colocar, no lugar das determinações da religião então sem forças, 
motivações intelectuais para a manutenção da sociedade já estabelecida.
(SILVEIRA, 2001, p. 85)

O conteúdo do Programa de Filosofia para Crianças volta-se para a 

educação moral, e Lipman transformou suas aulas de lógica formal, dos cursos 

superiores onde lecionava, em novela filosófica. A forma encontrada para adaptar 

                                           

37 LIPMAN, M. Palestras. Mendham, Maio, 1997. pp.18-19.
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o conteúdo dessa educação moral foi a história de ficção, a novela. Nas palavras 

do autor: 

Somente a literatura mostrou a delicadeza e a flexibilidade necessária para 
penetrar e comunicar a multiplicidade de camadas de relações humanas (...). 
Portanto, para que a Filosofia para Crianças seja um currículo eficiente para a 
educação ética, deve enfatizar o uso conjunto de textos literários, junto com os 
procedimentos filosóficos que visam desenvolver a destreza lógica, a sensibilidade 
estética, a intuição epistemológica e a globalidade metafísica. (LIPMAN, 1994, 
p.249)

A partir de 1975, Matthew Lipman e Ann Sharp engajaram-se na 

elaboração, daquilo que depois viriam a chamar de Programa de Filosofia para 

Crianças. Escreveu quatro versões para Harry Stotlemeyer’s Discovery, duas 

versões deferentes do manual para Luisa, escreveu Mark. Escreveu Philosophy 

goes to school e Growing up with philosophy, textos teóricos de apresentação do 

programa; além de presidir todos os treinamentos de professores para o uso do 

programa. Ele e seus colaboradores elaboraram um teste para a verificação do 

domínio do raciocínio, o New Jersey Reasoning Skill Test e estruturaram o curso 

de mestrado em Filosofia para Crianças, no Montclair State College, após a 

criação do IAPC - Institute for the Advancement for Philosophy for Children.38

Nas novelas filosóficas crianças fictícias em condições artificiais e ideais 

de comportamento são apresentadas às crianças reais. As crianças de ficção 

examinam a situação em que se encontram, controlam seus sentimentos e 

emoções naturais, refletem antes de agir: pensam corretamente, segundo Lipman.

(...) a Filosofia para crianças apresenta a novela filosófica como veículo da 
educação moral, assim como da educação metafísica, lógica, estética e 
epistemológica. A novela como texto filosófico, proporciona um modo indireto de 
comunicação que, em certo sentido, salvaguarda a liberdade da criança. (...) Usar 
a novela como veículo para expor os alunos às idéias e conceitos filosóficos tem a 
vantagem de mostrar as dimensões afetivas e cognitivas da vida humana 
entrelaçadas em todos os momentos. (LIPMAN, 1994, p.233-234)

                                           

38 Todo esse empreendimento foi financiado pela Rockefeller Foundation.
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Nesse sentido, a novela filosófica é uma ferramenta de inculcação de 

comportamentos, funcionando como um instrumento para a construção das 

consciências de acordo com um modelo previamente selecionado. Pretende-se 

essa modelização com as aulas de Filosofia na escola de Ensino Fundamental? 

Será esse o sentido desse ensino? Estruturar o desenvolvimento de certos  

comportamentos considerados adequados?

O Programa Filosofia para Crianças, também chamado de Currículo 

Filosofia para Crianças, é composto de sete etapas de estudo tendo, cada uma, 

um livro-texto e um manual do professor. O livro texto contém a história de ficção 

ou novela filosófica, com oitenta páginas em média, e apresenta sempre o 

cotidiano de uma criança ou adolescente, escrito em linguagem acessível ou, 

segundo o autor, na linguagem informal da criança. Os manuais, ou os livros do 

professor são compostos por atividades, exercícios e explicações teóricas, 

relacionados aos episódios das novelas.

Os temas para a pré-escola e a escola fundamental (1ª a 4ª séries) são: 

Raciocinando sobre Realidade e Personalidade, Raciocinando sobre 

Pensamento, Raciocinando sobre Natureza e Raciocinando sobre a 

Linguagem. 

A novela The doll hospital, indicada para a pré-escola e que é parte do 

tema Raciocinando sobre a Realidade e Personalidade, mostra a história de uma 

pessoa que ao buscar o questionamento das razões das coisas torna-se 

consciente da existência de diferentes pontos de vista e da necessidade de 

aprender a conviver numa comunidade democrática de estudos. Nesta história 

bonecas de diversas nacionalidades num esforço de cultivar a consciência aberta 

para o mundo, refletem sobre conceitos de beleza, amizade, verdade, bondade e 

mente. O manual do professor que acompanha essa novela contém exercícios 

para estimular a formação de conceitos e a reflexão sobre a prática da 

comunidade de investigação.39

                                           

39 Comunidade de Investigação é um termo apropriado por Lipman do vocabulário de John Dewey, 
que designa a vivência em sala de aula inspirada na vivência da comunidade científica ideal em 
atividade, que buscaria o auxílio mútuo e a troca de informações sem competição. 
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Raciocinando sobre o Pensar compõe-se da novela Elfie e do manual 

Tendo juntos nossos pensamentos. Elfie é a história de uma menininha que de 

tão tímida mal consegue falar em sala de aula e para quem é impossível até 

formular uma questão. Mas ela divaga formando pequenos quebra-cabeças 

mentais sobre o que ocorre à sua volta. Diante da surpresa de um concurso para 

melhorar o raciocínio proposto pelo diretor da escola, ela e os amigos se 

defrontam com sentenças e suas relações, sujeitos e predicados, distinções e 

conexões. O envolvimento nesse concurso proporciona à personagem e aos 

colegas a oportunidade de perceberem as diferenças entre aparência e realidade, 

o uno e o múltiplo, diferença e similaridade, mudança e crescimento.

Os exercícios propostos para o uso da novela Elfie exploram aspectos 

problemáticos da experiência cotidiana de crianças pequenas, e formulam 

questões que ordenem essa problemática chamando a atenção para aspectos 

aparentemente não problemáticos que envolvem a linguagem cotidiana. Esses 

exercícios preparam para a discussão posterior sobre a organização lógica do 

pensamento e da fala, pré-requisitos para o aprendizado da escrita. 

Para crianças das 3ª e 4ª séries o programa Pensando sobre Linguagem

compõe-se de duas novelas: Nous e Pixie (Pimpa, em português). Pimpa é 

impresso em letras grandes para facilitar a leitura e sua temática é preparatória 

para A descoberta de Ari dos Teles, usado nas 5ª séries, e busca ajudar na 

compreensão de textos, aprimorar a habilidade de investigação e o pensamento. 

Traz problemas sobre inferências lógicas e quer provocar trocas de idéias e 

discussão em sala de aula. 

Com a preocupação de ajudar as crianças a adquirir facilidade em lidar 

tanto com as relações familiares quanto com regras, razões e desculpas, Pimpa 

centra-se na consolidação da consciência das relações: lógicas, sociais, 

familiares, causais, parte-todo, matemáticas, etc. Para isso a novela conta com 

uma grande variedade de exercícios com comparações literais e figurativas 

preparando para a construção de razões, metáforas, símiles, analogias, visando 

aumentar a capacidade de julgamento das crianças e exercitar o raciocínio em 

tarefas escritas. O manual para a novela Pimpa traz atividades para exercitar a 
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classificação, generalização, desenvolvimento de conceitos, comparações, 

contradição e seriação.  

Os personagens das novelas filosóficas de Lipman pensam de maneira 

adequada ao contexto em que vivem: são pessoas razoáveis, que planejam suas 

ações a partir do exame (ou investigação como preferem Lipman e sua 

colaboradora Ann Sharp) da moral pertinente à posição que ocupam no interior da 

sua comunidade. A posição social é vista por Lipman como natural, e seus 

personagens partem deste dado fixo para o exame das situações que devem 

enfrentar. 

As situações fictícias, nessas histórias, são carregadas de questões 

clássicas da ética40, da lógica, da metafísica (questões e situações essas 

semelhantes àquelas que têm preocupado os filósofos ao longo da história da 

filosofia) e elas, segundo o autor, ajudam o personagem a pensar e agir em 

situações comuns da vida. 

Seu Peixoto cruzou os braços.

- Ouço falar muito sobre “pensar por si mesmo”. Quem pode me dizer o que é isso, 

e em que difere de simplesmente pensar?

Ninguém se aventurou. Finalmente Marcos falou:

- Vamos lá, gente. Podemos fazer isso. Que tal a gente se revezar? Um diz o que 

acha e o outro diz o que é pensar por si mesmo.

- Eu começo - se voluntariou Toninho. - Pensar é entender as coisas.

- E pensar por si mesmo é entender algo que se refere a você em particular.- disse 

Fabiana.

- Pensar - disse Maria - é quando alguém diz alguma coisa sabendo o que

pode ser deduzido do que ela disse.

                                           

40 De acordo com Lipman: “O que a Filosofia para Crianças pode fazer melhor é aperfeiçoar o juízo 
moral, desenvolvendo nas crianças as técnicas envolvidas na elaboração desses juízos e 
desenvolvendo ao mesmo tempo, o amor e o cuidado para com essas técnicas”. LIPMAN, M. 
Filosofia na sala de aula. p. 248. 
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- Mas quando você pensa por si mesmo - comentou Luís - isso significa que a 

pessoa entende o que pode ser deduzido das suas próprias idéias.41

Interessante ressaltar que Lipman não faz referências à tradição filosófica, 

negligenciando os filósofos e a História da Filosofia, desprezando o recurso 

exemplar das experiências históricas dos filósofos, que poderíamos chamar de 

personagens reais da história da vida. 

Consideramos que um dos pontos centrais do Programa de Filosofia para 

Crianças é a relação entre pensamento, moralidade e ação. O ensino de filosofia 

então, está a serviço da moralidade, legitima-se enquanto expediente para ensinar 

regras de conduta e de pensamento. Contrariamente, acreditamos que quando se 

ensina Filosofia para afirmar uma moral, como ordem determinante, se 

impossibilita a Filosofia. Isso porque a moral (assim como a política, a pedagogia, 

a religião) são para a Filosofia um problema e não um ponto de chegada. Quando 

se buscam finalidades morais a Filosofia é desvirtuada de seu sentido de 

interrogar o mundo que habita, surpreender-se com ele, desconhecê-lo...   

Walter Kohan, em sua reflexão sobre a prática filosófica, afirma: 

[...] entendemos a prática da filosofia como uma experiência intersubjetiva do 
pensar. A experiência, não a técnica, está na base de um tal pensar. Quando se 
procura reproduzir ou generalizar uma experiência, ela se torna experimento, 
espelho do mesmo. Ao contrário, a filosofia, como experiência, não pode 
normalizar-se, uniformizar-se, estandartizar-se. Ninguém pode fazer experiência 
por outro, ninguém pode pensar por outro, ninguém pode filosofar por outro. 
(KOHAN, 2003a, p.108)
[...] Nada mais, enfim, do que um exercício. Pensamento vivo e em ato. Nada de 
esquemas, classificações, generalizações. Filosofia em ato, experiência de 
interrogação, irrenunciável, sobre a própria experiência. Exercício singular que dá 
lugar a um pensamento singular. (KOHAN, 2003b, p.224)      

Tendo essas imagens como cenário, pensar a prática de Filosofia nas 

escolas de Ensino Fundamental exige reconhecer o estatuto disciplinar da 

Filosofia, no contexto das demais disciplinas escolares. Reconhecendo a Filosofia 
                                           

41 LIPMAN, M. Luísa. (Novela filosófica para alunos de 13 e 14 anos). Tradução Ana Luiza 
Falcone. São Paulo. Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças, 1995. p. 109.
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como uma disciplina escolar, com conteúdos, objetivos e práticas próprias, pode-

se avançar um pouco mais na compreensão de seu ensino nas escolas. 

Acreditamos que o que se ensina em Filosofia, em última análise, é a 

possibilidade de desenvolver o seu próprio pensamento, usando como 

instrumento, os conceitos e argumentos desenvolvidos pelos filósofos, de forma 

crítica e reflexiva.
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CAPÍTULO III

A FILOSOFIA ESCOLAR: NOVAS POSSIBILIDADES PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL

No começo eu tinha muitas dúvidas. 
Agora não tenho tanta certeza assim.

(parafraseando) Umberto Eco

Este capítulo, seguindo as orientações iniciais do trabalho, divide-se em 

dois grandes eixos, que emergem como catalisadores das discussões 

desenvolvidas ao longo deste estudo, oferecendo a base teórica necessária à 

reflexão central desta pesquisa. Esses eixos constituem-se a partir de dois 

campos de análise: a transposição didática dos conteúdos e a constituição do 

código disciplinar da filosofia.  

Cientes dos riscos da escolha desse caminho, tão diferente daqueles já 

trilhados pelos pesquisadores do ensino de filosofia, e preocupados em alcançar 

novas compreensões para esse ensino, estruturamos a argumentação, neste 

capítulo, em três partes.  A primeira parte dedica-se a discutir a constituição do 

Código Disciplinar da Filosofia, tomando de empréstimo o conceito cunhado por 

Raimundo Cuesta Fernández para o campo da história, mas utilizando-o como 

uma categoria de análise que possibilite estabelecer uma compreensão, das 

tantas possíveis, sobre a constituição da Filosofia como disciplina na escola de 

Ensino Fundamental, e nesse sentido, nos voltamos também para a questão das 

disciplinas escolares no contexto de uma discussão mais ampla no campo 

educacional, tendo como principais interlocutores André Chervel, Dominique Julia 

e Ivor Goodson. Na segunda parte, centramos a discussão nas contribuições de 

Yves Chevallard, sobre o tratamento dado aos saberes escolares na teoria da 

Transposição Didática. A última parte deste capítulo compreenderá as 

conclusões, reflexões e questionamentos que emergiram no percurso dessa 

pesquisa. 
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Cada um dos eixos apresentados, longe de se constituir como bloco 

monolítico, coeso e estático, nos remete a universos teóricos densos, plurais e 

heterogêneos, onde uma variedade de tendências, correntes e paradigmas lutam 

pela hegemonia no seio dos mais diferentes campos científicos. A escolha dos 

mesmos justifica-se pela possibilidade de aproximações e combinações entre 

algumas pistas e reflexões que, desenvolvidas a partir de cada um, tornaram-se 

elementos de coesão entre as pesquisas discentes e suas discussões. 

O interesse, pois, em elegê-los, como urdidura para os fios das tramas da 

compreensão do ensino de filosofia, reside no fato de possibilitarem construir 

pontes, articular questões, superando os limites e demarcações desta área. Trata-

se de apostar na pertinência de trabalhar nas fronteiras, sem negar as respectivas 

especificidades, procurando elementos para construir um instrumental teórico 

metodológico mais adequado para confrontar as pesquisas discentes. 

Trabalhar nesse sentido impôs, desde saída, limites nas abordagens 

teóricas dos eixos escolhidos. Tendo como base linhas de pesquisa com as quais 

compartilhamos os principais pressupostos teóricos optou-se por alguns 

interlocutores privilegiados, cujos estudos se centravam em um ou mais dos 

campos ou temáticas selecionados. 

Dessa forma, a construção desse texto, dá-se a partir de fragmentos de 

diálogo com diferentes autores, como Yves Chevallard (1991), André Chervel 

(1995), Dominique Julia (1999), Ivor Goodson (1997) e Raimundo Cuesta 

Fernández (1997), de campos e horizontes teóricos diversos, mas que 

contribuíram de forma decisiva na construção de algumas compreensões, 

possibilitando repensar os problemas que justificam a realização desta pesquisa. 

O desafio teórico foi duplo: trazê-los para uma discussão que não era 

diretamente a deles e fazê-los dialogar entre si, e com as pesquisas discentes. O 

primeiro desafio obrigou-nos a ter o cuidado de não forjar em suas falas respostas 

a perguntas que eles não se colocaram. O segundo exigiu estabelecer critérios 

para a escolha desse grupo heterogêneo de interlocutores, viabilizando assim uma 

pauta de discussão. Para tal, dois aspectos presentes em suas reflexões foram de 

grande ajuda: a busca do diálogo com outras ciências e a aposta na fertilidade 
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teórica do trabalho na e com a tensão, evitando assumir posições dicotômicas na 

compreensão e explicação da realidade estudada. O texto que se segue é uma 

costura possível desses diferentes fragmentos. 

3.1 DIFERENTES OLHARES, DIFERENTES ENSINOS...

diSsertAçõEs: fiLoSoFia nO eNsino fuNdamEntal

BORIN, Luiz Cláudio. Idéias para a reconstrução do programa de filosofia para 
crianças. Santa Maria, 2003. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 
Federal de Santa Maria.

PRADI, Ilisabet. Refazendo o percurso: escolhas, olhares e vozes na busca da 
reflexão sobre educação para o pensar. Itajaí, 2003. Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Universidade do Vale do Itajaí.

PERIN, Martha Sozo. Paradigma pedagógico-filosófico: a filosofia para crianças. Porto
Alegre, 1997. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul.

MOUSQUER, Elenir de Fátima C. Filosofia das imagens na escola: uma alternativa 
para filosofar com crianças. Santa Maria, 2004. Dissertação (Mestrado em Educação) -
Universidade Federal de Santa Maria.

Esta pesquisa está inserida no movimento de interesse pelas questões 

relativas à natureza, à estrutura e às finalidades do ensino de filosofia como saber 

escolar, considerados como elementos chaves do ensino dessa disciplina. As 

preocupações e os pressupostos delineados a seguir revelam a tela de fundo a 

partir da qual desenvolveu-se esta pesquisa com o intuito de buscar pistas de 

reflexão que permitam compreender o ensino de filosofia nas séries iniciais, tal 

como proposto pelas pesquisas discentes. 

O diálogo com as dissertações constitui a linha estrutural em torno da qual 

foram se construindo e articulando os eixos anteriormente apresentados. Cumpre 

sublinhar que esse diálogo assume diferentes formas, ora inicia-se com as falas 

dos pesquisadores, ora com as falas de nossos interlocutores, mas esse diálogo 

acontece estreitamente vinculado ao elemento saber, considerado central para 

pensar as práticas escolares. 
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Nesse sentido, consideramos que a prática do ensino de filosofia, 

notadamente nas séries iniciais, carece ainda de uma observação atenta e de um 

registro cuidadoso, a fim de que possamos conhecer o que professores e alunos 

realmente experienciam nas aulas de Filosofia no Ensino Fundamental. Trata-se 

evidentemente de uma discussão que nos remete ao campo da didática, pois 

ensinar qualquer disciplina pressupõe uma didática para esse ensino. 

Um dos aspectos evidenciados no diálogo com os pesquisadores, e que de 

certa forma determina a necessidade de compreender o ensino de filosofia nas 

escolas de Ensino Fundamental, diz respeito à sua adoção enquanto disciplina 

curricular. De modo geral, as dissertações enfatizam a necessidade da adoção da 

Filosofia como uma disciplina do currículo no Ensino Fundamental, e alguns 

autores argumentam sobre a importância e a necessidade da imediata alteração 

dos currículos escolares para acolher a Filosofia. De acordo com Mousquer (1997, 

p. 96):  

A partir da legitimação da filosofia como disciplina no currículo, abrem-se muitas 
possibilidades, principalmente na consolidação da formação dos profissionais da 
educação, nos quadros dos sistemas educacionais para esta disciplina. Em 
decorrência, poderemos ter uma educação de melhor qualidade, mais 
democrática, mais reflexiva, mais crítica e criativa. 

Acreditamos que a discussão sobre a inclusão da Filosofia, enquanto 

disciplina escolar, está presente no palco das discussões sobre a Filosofia no 

Ensino Fundamental a partir de sua legitimação prática, ou seja, de sua adoção 

enquanto prática pedagógica independente da determinação curricular. 

A inserção da Filosofia como uma disciplina curricular na escola de Ensino 

Fundamental é apresentada pelas pesquisas discentes também como uma 

possibilidade de renovação das práticas escolares. Para Borin (2003, p 83):

“Pensar a filosofia nos ambientes escolares, supõe questionar as práticas 

tradicionais de ensino, sem retirar suas contribuições, mas reconstruí-las com 

outros moldes”. Ainda no sentido de transformação das práticas, Pradi (2004, p 

29) afirma: “[...] não podemos ignorar que oferecer disciplinas como a Filosofia no 

currículo escolar, pode ser uma boa estratégia para amenizar o modelo 
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predominantemente tecnológico existente principalmente nas instituições de 

ensino particular”. 

Sílvio Gallo (2004) afirma ser fundamental pensar a Filosofia como uma 

disciplina, segundo ele: 

Podemos pensar a filosofia como um "tema transversal", mas num currículo que 
seja todo ele transversal, num currículo não disciplinar. Num currículo disciplinar 
em que o território é todo loteado e dividido entre as disciplinas, que se tornam 
verdadeiras "capitanias hereditárias", só podemos garantir a presença e a ação 
conceitual da filosofia se for, ela mesma, mais uma dessas capitanias, mais uma 
disciplina. Apenas a partir do momento em que se fixa um espaço para a filosofia 
nesse território loteado é que podemos assegurar o trabalho do conceito e almejar 
a transversalização dos saberes, num processo educativo minimamente 
abrangente.42

Além disso, a adoção da Filosofia não corresponderia apenas ao 

cumprimento de suas próprias finalidades enquanto disciplina curricular, mas teria 

um papel mais central de questionamento e reflexão sobre as práticas 

pedagógicas. Como afirma Borin (2003 p 11): “[...] essa disciplina mostra-se 

essencialmente comprometida com a função educativa, permitindo reflexões que 

possibilitam aos professores o cultivo das habilidades para se tornarem 

educadores-pesquisadores”. 

3.2  A CONSTITUIÇÃO DO CÓDIGO DISCIPLINAR DA FILOSOFIA

A necessidade de uma reflexão sobre a Filosofia no Ensino Fundamental se 

impôs de forma vigorosa não apenas pela diversidade de enfoques que se pode 

ter para esse ensino, a diversidade de maneiras de entendê-lo, mas 

principalmente pela inquietante questão da real necessidade de sua inserção, e 

das intenções educativas que se colocam nas entrelinhas das dissertações. O 

                                           

42 GALLO, Sílvio. A função da Filosofia na escola e seu caráter interdisciplinar. Revista Sul 
Americana de Filosofia e Educação, v.2, 2004.
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diálogo com esse conhecimento produzido nos impulsiona na direção de uma 

reflexão sobre a constituição da Filosofia como uma disciplina escolar, cujos 

contornos podem ser prenunciados nas pesquisas dos discentes. 

Considerando essa necessidade, adota-se como referência o conceito de 

Código Disciplinar desenvolvido nos estudos de Raimundo Cuesta Fernández 

(1998), com a intenção de evidenciar alguns elementos constitutivos da 

especificidade da Filosofia como disciplina escolar, no contexto das pesquisas 

discentes.

Faz-se necessário destacar que o conceito de Código Disciplinar tem sua 

origem nas posições mantidas pelo autor sueco Lundgren (1992), ao tentar 

construir um modelo de explicação da história do currículo, o qual associa o termo 

Código Curricular aos distintos princípios de racionalidade que se sucedem 

historicamente dentro dos sistemas educativos. Segundo Lundgren (1992, p.21), 

ao historicizar os sistemas educativos, 

[...] é necessário buscar detrás destes sua lógica interna, seu código, porque 
detrás de qualquer currículo deve haver um conjunto de princípios segundo os 
quais se formam a seleção, a organização e os métodos de transmissão. De outro 
modo, o currículo será um acontecimento.

Nesta mesma direção é que a construção do conceito de Código 

Disciplinar tem sido aplicado por Raimundo Cuesta Fernández para examinar a 

origem do conhecimento das disciplinas da História escolar, destacando que "o 

conhecimento escolar, a classe especial de saber que se ‘esgrime’ e se distribui 

em aulas, constitui, recria e materializa cotidianamente uma tradição sócio-cultural 

que, como tal, é por definição, histórica". (CUESTA FERNÁNDEZ,1998, p.7-8).   

O autor ressalta ainda que, consciente da dimensão sócio-histórica, da 

especificidade, da autonomia relativa e da durabilidade dos conhecimentos 

gestados em um marco escolar, é possível chegar à elaboração da idéia de 

"código disciplinar, como uma categoria heurística que nos permite afrontar e 

explicar a um tempo todas as características do curso de um tempo histórico" 

(CUESTA FERNÁNDEZ, 1997, p.20). 
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Nesta direção, segundo Cuesta, torna-se possível buscar uma aproximação 

teórica integradora das dimensões declarativas e das práticas das disciplinas 

escolares, utilizando como categoria central de análise o conceito de código 

disciplinar, definido como: 

Uma tradição social configurada historicamente e composta de um conjunto de 
idéias, valores, suposições e rotinas, que legitimam a função educativa atribuída à 
História e que regulam a ordem da prática de seu ensino. (...) abrange, pois, as 
explorações e retóricas discursivas de seu valor educativo, os conteúdos de 
ensino e os arquétipos de prática docente, que se sucedem no tempo e que se 
consideram dentro da cultura, valiosos e legítimos. (...) Discursos, regulamentos, 
práticas em contextos escolares impregnam a ação institucionalizada dos sujeitos 
profissionais (os professores) e dos destinatários sociais (os alunos) que vivem e 
revivem, em sua ação cotidiana, os usos da educação histórica de cada época 
(1998, p.9). Em suma, o código disciplinar integra discursos, conteúdos e práticas 
que interacionam e se transformam estimulados pelos usos sociais característicos 
das instituições escolares em suas diversas fases.
(CUESTA FERNÁNDEZ, 1997, p.20)

Portanto, mediante o reconhecimento da pertinência e da aplicabilidade 

deste conceito de Código Disciplinar, afirma-se a necessidade de definir os 

elementos que concorrem para a constituição de um código disciplinar da Filosofia 

Escolar, desde o olhar das pesquisas discentes que compõe o corpus de trabalho.

Pensar a integração dos discursos, dos conteúdos e práticas, como indica o 

conceito de código disciplinar anteriormente explicitado, exige reconhecer 

historicamente a presença da Filosofia como um componente curricular na história 

escolar brasileira. Nesse sentido é interessante ressaltar que atualmente, no 

currículo do Ensino Médio, a Filosofia não tem caráter de obrigatoriedade.

No texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB nº 9.394/96 

promulgada há quase uma década, constata-se que os egressos do Ensino Médio 

devem “dominar conhecimentos de filosofia e sociologia necessários ao exercício

da cidadania”. No texto da referida Lei, art. 36, §1º, inciso III, não se elucida como 

os conteúdos do saber filosófico serão dados concretamente na escola, se como 

disciplina ou diluída nas outras áreas como tema transversal, projetos, etc.  

Historicamente, a presença da Filosofia na educação média brasileira não é 

constante. A reflexão e a produção escrita sobre o ensino de filosofia nesse nível 
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de ensino ainda deixam a desejar. Desde o século XVI, a Filosofia foi ensinada de 

forma dogmática, carregada de uma forte ideologia tomista. E “o ensino 

institucional e formal da filosofia sempre serviu ao estabelecimento e manutenção

de forças hegemônicas que buscavam neutralizar ou mesmo anular qualquer 

possibilidade de formação humana crítica e autônoma”. (HORN, 2000, p.17)

A Filosofia no Ensino Médio brasileiro surgiu com a fundação do Colégio da 

Ordem dos Jesuítas, em Salvador, na Bahia, em 155343 . De caráter propedêutico, 

o ensino de Filosofia consistia principalmente nas leituras de Aristóteles e dos 

filósofos da Escolástica44. Com o advento da República e uma forte influência 

positivista, no final do século XIX, pela primeira vez desde sua instauração, a 

Filosofia é retirada dos currículos, já que para o positivismo a ciência – não a 

Filosofia – constitui a base firme para a educação.

A partir desse momento, a Filosofia se vê presa a uma série de movimentos 

políticos-pedagógicos que alternadamente a incluem e a excluem dos currículos: 

volta em 1901 como a disciplina Lógica no último ano do secundário, para ser de 

novo retirada em 1911; regressa como matéria optativa em 1915 e como 

obrigatória em 1925, com um caráter marcadamente enciclopedista. O apogeu do 

Ensino Médio se dá no período em que se consolidam duas reformas 

educacionais que se seguem após a Primeira República, a de Francisco Campos 

– 1932 e a de Gustavo Capanema – 1942.

Ao citar estas reformas, Horn (2000) destaca que na Reforma Campos

foram introduzidas novas disciplinas no currículo do ciclo complementar, como, 

por exemplo, psicologia e lógica, sociologia e história da filosofia. Já na Reforma 

Capanema, a Filosofia ocupou maior espaço nos currículos dos cursos clássico e 
                                           

43 Para o seguinte resumo, cf. CARTOLANO, Maria T. P. Filosofia no Ensino de 2o Grau. São 

Paulo: Cortez – Autores associados, 1985.

44A Escolástica representa o último período do pensamento cristão, que vai do começo do século 
IX até o fim do século XVI, isto é, da constituição do sacro romano império bárbaro, ao fim da 
Idade Média, que se assinala geralmente com a descoberta da América (1492). Este período do 
pensamento cristão se designa com o nome de escolástica, porquanto era a filosofia ensinada nas 
escolas da época, pelos mestres, chamados, por isso, escolásticos. As matérias ensinadas nas 
escolas medievais eram representadas pelas chamadas artes liberais, divididas em trívio -
gramática, retórica, dialética - e quadrívio - aritmética, geometria, astronomia, música. A 
escolástica surge, historicamente, do especial desenvolvimento da dialética. (BREHIER, 1979)
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científico. Constituía-se como disciplina obrigatória na 2ª e 3ª séries do curso 

clássico e na 3ª série do científico.

Entretanto, a história da filosofia, que estava presente no currículo do ciclo

complementar para os cursos jurídicos na Reforma Campos, não foi contemplada

pela Reforma Capanema. Outro aspecto acentuado ainda em Horn (2000) diz 

respeito ao programa. Tanto no curso clássico como no científico, a Filosofia era 

ensinada com base no mesmo programa, tendo apenas maior amplitude no último. 

O programa era subdividido em alguns capítulos: introdução, objeto e importância

da Filosofia; sua divisão; lógica, estética, psicologia, moral e sociologia, 

cosmologia. A lógica, a moral e a sociologia tinham espaço privilegiado nas aulas 

de Filosofia do 3º ano do curso clássico.

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei n. 4.024 de

1961, a Filosofia passou de disciplina obrigatória para disciplina complementar. E 

a partir da instauração da ditadura militar, é excluída oficialmente dos currículos de 

ensino médio através da Lei 5.692 de 1971, sendo substituída pela disciplina de 

Educação moral e cívica, visando garantir a transmissão da Doutrina da 

Segurança Nacional e atenuar o impacto crítico e do ensino da filosofia. 

A partir de 1979, com a progressiva redemocratização do país, vários 

estados passaram a adotar, nas décadas de 1980 e 1990, a Filosofia como 

disciplina no Ensino Médio da rede pública de ensino, através de leis estaduais ou 

recomendações das secretarias estaduais de educação. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio prevêem a 

Filosofia como disciplina, no contexto da grande área Ciências Humanas e suas 

Tecnologias. Como se trata de uma proposta baseada no conceito de 

competências (do debate, da argumentação, da leitura e da escrita, etc.), o texto 

não elenca conteúdos e objetivos específicos a serem trabalhados. A título de 

ilustração, se reproduz, a seguir, as “competências e habilidades a serem 

desenvolvidas em filosofia”, segundo os PCNem:

Representação e comunicação: ler textos filosóficos de modo significativo; ler, de 
modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros; elaborar por escrito o 
que foi apropriado de modo reflexivo; debater, tomando uma posição, defendendo-
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a argumentativamente e mudando de posição face a argumentos mais 
consistentes. 
Investigação e compreensão: articular conhecimentos filosóficos e diferentes 
conteúdos e modos discursivos nas Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em 
outras produções culturais. 
Contextualização sócio-cultural: contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no 
plano de sua origem específica, quanto em outros planos: o pessoal-biográfico; o 
entorno sócio-político, histórico e cultural; o horizonte da sociedade científico-
tecnológica.45

No Ensino Superior, as primeiras escolas superiores  fundadas no Brasil, no

fim do período colonial —período em que a corte portuguesa aporta no país, 1807-

1822, fugindo da Revolução Francesa—, têm a Filosofia como um saber 

importante. Mas é apenas com a criação da Universidade de São Paulo (USP), em 

1933, e da Universidade do Distrito Federal (UDF), em 1935, que o Brasil terá 

cursos superiores de Filosofia com espaço curricular próprio (curso de Filosofia e 

Letras)46.

Considerando esse breve histórico sobre o lugar da Filosofia no universo 

educacional brasileiro, é necessário também reconhecer a presença da Filosofia 

nas escolas de Ensino Fundamental. Ainda que essa disciplina não se apresente 

legitimada pelos currículos oficiais, e mesmo entendendo que esta presença 

organiza-se em um diálogo tenso, complexo e muitas vezes contraditório com as 

outras disciplinas na prática pedagógica cotidiana da escola, faz-se necessário 

concordar com Dominique Julia (2002, p.47) quando afirma que: “[...] (devemos 

evitar) pensar que uma disciplina não é ensinada porque ela não aparece nos 

programas escolares, ou porque não existem cátedras oficialmente com seu 

nome”. Pois o reconhecimento dessa presença, ainda que clandestina, é 

pressuposto fundamental para a compreensão de suas práticas e finalidades. 

                                           

45Ministério da Educação/Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Ensino Médio. Vol. IV, Ciências Humanas e Suas Tecnologias, 1999.

46 A UDF será extinta no Estado Novo (1937-45) e seu quadro docente se transfere para a 
Universidade do Brasil, criada em 1939, hoje denominada Universidade Federal do Rio da Janeiro 
(UFRJ). O eixo fundamental, por assim dizer, da Universidade do Brasil seria a sua Faculdade 

Nacional de Filosofia. (LISBOA & PEREIRA, 1995).
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Em sua análise sobre os elementos constitutivos do código disciplinar da 

História, Cuesta Fernández sinaliza para a existência dos textos visíveis, 

identificados como uma série de disposições jurídicas e administrativas, que 

desenham, regulam e controlam o sistema educativo, incluindo nesse contexto, os 

currículos e manuais didáticos, e dos textos invisíveis, como algumas 

manifestações da prática cotidiana da sala de aula. É nos textos visíveis e 

invisíveis que devemos buscar os elementos necessários à compreensão do 

ensino de filosofia, desde a perspectiva das pesquisas discentes.

Compreendendo que a construção do código disciplinar da Filosofia 

depende em última instância de sua presença oficial no sistema de ensino, 

evidencia-se a necessidade de identificar alguns elementos constituintes dos 

textos visíveis presentes ou não nessas pesquisas. 

 Como elementos constituintes desses textos visíveis identificamos algumas 

iniciativas de inclusão da Filosofia no Ensino Fundamental que ocorrem por 

definição das Redes Municipais ou Estaduais47 de ensino, preocupadas com o 

estatuto da filosofia enquanto disciplina escolar, e por projetos de leis aprovados 

ou ainda em tramitação.

Dois exemplos muito significativos de tentativa de inclusão do ensino de 

filosofia nas escolas de Ensino Fundamental, aconteceram em estados do Sul do 

Brasil. O primeiro é o Projeto de Lei n° 52/2003 do Deputado Estadual Giovani 

Cherini que institui o ensino de Filosofia em todas as escolas de Ensino 

Fundamental e Médio no Rio Grande do Sul. Esta lei ainda está em discussão na 

Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, não tendo sido sancionada até a 

conclusão desse trabalho. Outra iniciativa de cunho legal é o Projeto de Lei nº 

05.00069.2002 do Vereador Adenival Alves Gomes, da Câmara Municipal de 

Curitiba, que prevê a adoção da Filosofia em todas as escolas da Rede Municipal 

de Ensino de Curitiba. De acordo com informações contidas no site da Câmara 

Municipal de Curitiba, o projeto foi aprovado em plenária, mas não obteve sanção 

do prefeito.  

                                           

47 A pesquisa limita-se aos Estados e municípios da região Sul do Brasil, recorte já explicado.  
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As pesquisas discentes que compõem o corpus de trabalho também são 

elementos que constituem os textos visíveis, através dos quais é possível 

reconhecer elementos do código disciplinar. O ensino de filosofia vem se 

constituindo como uma área de pesquisa fértil, apesar de ser um campo do 

conhecimento que não tem uma tradição de investigação. As fronteiras ainda são 

pouco definidas, professores e pesquisadores se debruçam sobre a questão do 

quê e do como ensinar.  

Há, nesse sentido, uma produção intelectual diversa e fecunda, 

permanentemente acontecem eventos, relatórios de pesquisas são publicados, 

livros são produzidos, bem como acontecem em várias regiões do Brasil os 

Fóruns Regionais de Ensino de Filosofia. Surgidos a partir do Congresso Brasileiro 

de Professores de Filosofia, em Piracicaba, SP, em novembro de 2000, os Fóruns 

Regionais48 são uma mostra da vitalidade desse campo de pesquisa, e são 

espaços onde professores e acadêmicos podem discutir o ensino de filosofia em 

diversos níveis, sobretudo no Ensino Fundamental, que tem sido o foco de alguns 

desses encontros regionais distribuídos pelo Brasil. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais não são programas oficiais, mas 

sugestões de organização curricular visando a atender certas prerrogativas legais. 

No caso da Filosofia, seus conteúdos estão previstos nos chamados temas 

transversais, que devem atravessar os conteúdos das disciplinas e áreas 

curriculares. No caso do ensino fundamental, o tema transversal de Ética está 

previsto para os 3º e 4º ciclos (5ª e 6ª séries e 7ª e 8ª séries). A indicação de 

                                           

48Fóruns regionais que aconteceram desde 2001:  I Fórum do Centro-Oeste de Ensino de Filosofia 
(Universidade de Brasília, junho de 2001); II Fórum do Centro-Oeste de Ensino de Filosofia 
(Universidade Católica de Goiás, julho de 2002); III Fórum do Centro-Oeste de Ensino de Filosofia 
(Universidade de Brasília, novembro de 2003); IV Fórum do Centro-Oeste de Ensino de Filosofia 
(Universidade Federal de Goiás, outubro de 2004); I Fórum Sul de Ensino de Filosofia 
(Universidade de Passo Fundo, RS, abril de 2001); II Fórum Sul de Ensino de Filosofia (UNIJUÍ, 
RS, abril de 2002); III Fórum Sul de Ensino de Filosofia (PUC-Paraná, abril de 2003); IV Fórum Sul 
de Ensino de Filosofia (UNISINOS, São Leopoldo, RS, maio de 2004); V Fórum Sul de Ensino de 
Filosofia - A Filosofia na Escola – (UNIFRA, Santa Maria, RS, maio de 2005); I Fórum do Sudeste 
de Ensino de Filosofia (UNIMEP, Piracicaba, SP, novembro de 2002); II Fórum do Sudeste de 
Ensino de Filosofia (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, setembro de 2004); I Fórum Norte 
de Filosofia da Educação (Universidade Federal do Pará, Belém, PA, junho de 2004).



76

temas próprios da Filosofia para o Ensino Fundamental evidencia a preocupação 

com seu ensino, ainda que não afirme sua condição de disciplina. 

Ainda como um elemento constitutivo do código disciplinar da Filosofia 

escolar, emergente das pesquisas discentes, apontamos o Programa de Filosofia 

para Crianças, discutido no capítulo II, como representativo dos manuais didáticos 

que constituem os textos visíveis, em que pese o fato desse programa ser objeto 

de questionamentos e confrontos teóricos.

A Declaração de Paris para Filosofia49 é outro elemento constituinte dos 

textos visíveis. Nesse documento a UNESCO50 recomenda o alargamento da 

formação filosófica na educação, indicando a necessidade da inclusão da 

disciplina de Filosofia em todos os níveis de ensino. Documentos como a 

Declaração de Paris reafirmam o vínculo entre Filosofia e democracia, Filosofia e 

cidadania; entre educação filosófica e pedagogia dos valores democráticos e 

liberais. 

Ora, é importante ressaltar que esse vínculo entre Filosofia e ideologia, 

Filosofia e democracia, é tudo menos não-problemático. Não é nada certo que a 

democracia se constitua como o devir-mundo da Filosofia (Moderna) nem o 

pensamento filosófico, formalmente, a antecipação ideal da Cidade democrática 

ou da moderna cidadania globalizada. Não estão em causa as eventuais 

convicções políticas pessoais dos filósofos. Trata-se antes de observar que a 

criação filosófica propriamente dita, e as relações críticas entre as Filosofias, não 

se compadecem de valores como diálogo ou discussão, debate de opiniões, e 

muito menos a promoção de consensos. Como afirma Sílvio Gallo51 (2004):  

[...] não penso que a filosofia se justifique nos currículos da educação média por 
promover uma forma de visão crítica do mundo (outras disciplinas também podem 
e devem fazer isso), nem por possibilitar uma visão interdisciplinar (outras 

                                           

49 Texto integral nos anexos.
50 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
51 GALLO, Sílvio. A função da filosofia na escola e seu caráter interdisciplinar. Revista Sul 
Americana de Filosofia e Educação, Brasília : UnB, v.2, 2004
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disciplinas também podem e devem fazer isso), muito menos por trabalhar com 
conhecimentos fundamentais ao exercício da cidadania (no limite, a ação cidadã 
não reside na filosofia, mas talvez mesmo longe dela). 

Consideramos então, concordando com Gallo, que a Filosofia não procede 

por opinião como o pensamento comum, não visa o consenso, nem tem como sua 

finalidade a formação para a cidadania. Para a Filosofia, a cidadania constitui-se 

como uma condição exterior de possibilidade e um meio, em todos os sentidos da 

palavra, nunca por si mesma uma finalidade. 

Em suma, a Filosofia escolar não deve tornar-se veículo de uma ideologia, 

pois é essa ideologia que muitas vezes se constitui como o objeto a ser 

transmitido pela educação filosófica, principalmente nas escolas de Ensino 

Fundamental onde o fascínio pelos filósofos e suas idéias pode exercer um 

domínio quase acrítico.  

O debate sobre a seleção de conteúdos e sobre o processo de constituição 

dos conteúdos de ensino, bem como a discussão sobre a importância da Filosofia 

como uma disciplina escolar ocupa espaço privilegiado nas pesquisas discentes, 

evidenciando a centralidade dessa discussão.

Nesse sentido, e ainda com o intuito de tecer novas compreensões sobre a 

Filosofia como uma disciplina escolar no Ensino Fundamental, buscamos em 

autores como Dominique Julia, André Chervel e Ivor Goodson a fundamentação 

teórica necessária para refletir sobre aspectos fundamentais da cultura escolar e 

das disciplinas escolares, e dessa forma continuar nosso diálogo com as 

pesquisas discentes.

Para Julia (2001), tomar a cultura escolar como objeto histórico, implica que 

esta não deve ser estudada sem a análise precisa das relações, conflituosas ou 

pacíficas que esta cultura mantém em relação a outras culturas que lhe são 

contemporâneas em cada período histórico. Para este autor podemos 

compreender a cultura escolar como sendo: 

Um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 
inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 
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coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (JULIA, 2001 p.11).

Em sua discussão sobre a cultura escolar como objeto histórico, Dominique 

Julia (2001) afirma que o professor é o principal agente na obediência ou não das 

normas e práticas coordenadas na escola. Ou seja, o professor tem um papel 

fundamental e ativo, questionando as orientações pedagógicas e a sua própria 

prática, e transformando as idéias transmitidas pelas diretrizes educacionais, num 

processo de reelaboração das idéias e pressupostos. Nas palavras do autor: 

Diante das proposições gerais atribuídas pela sociedade à escola, os professores 
dispõem de uma ampla liberdade de manobra: a escola não é o lugar da rotina e 
da coação e o professor não é o agente de uma didática que lhe seria imposta de 
fora. Mesmo se a corporação à qual pertence exerce uma pressão – quer se trate 
de visitantes de uma congregação, ou de inspetores de diversas ordens de ensino 
-, ele sempre tem a possibilidade de questionar a natureza de seu ensino. (JULIÁ, 
2001, p.33).

As pesquisas discentes evidenciam essa relativa autonomia dos 

professores, ao elegerem como objeto de estudo a Filosofia no Ensino 

Fundamental, disciplina não legitimada nos currículos das escolas desse nível de 

ensino, mas que se faz presente nos anos iniciais de escolarização em função do 

desejo e da opção dos professores. Sendo assim, a Filosofia escolar efetiva-se 

enquanto disciplina em algumas escolas de Ensino Fundamental, a partir da 

prática pedagógica desenvolvida pelos professores dessas escolas. Como afirma 

Mousquer em sua pesquisa (2004, p.95): 

Não queremos que a reflexão sobre o ensino de Filosofia se reduza a uma 
reflexão sobre a Filosofia, tendo em vista que a Filosofia na educação básica 
tem a especificidade de ser um discurso originário da e voltada para a 
prática, sem que disso se deduza sequer uma distinção esquemática entre teoria 
e prática, quanto mais uma prioridade da prática sobre a teoria. 
(Grifos nossos)

Pensar as disciplinas escolares no contexto da cultura escolar significa 

reconhecer a originalidade da produção dos saberes ensináveis, e reiterar que tais 
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saberes são definidos, alterados e implementados não somente por meio de 

propostas curriculares, mas especialmente pela prática pedagógica cotidiana. As 

mudanças que ocorrem nesses saberes não estão dissociadas das mudanças 

sociais e políticas de um país, assim como não são dissociadas dos saberes 

acadêmicos, eruditos das áreas de referência. Entender tais mudanças pressupõe

reconhecer que nelas estão representados os papéis sociais de diferentes 

sujeitos, algumas vezes confrontando-se, outras vezes, complementando-se na 

definição dos saberes escolares.

Dominique Julia (2002, p.51) afirma que: “As finalidades das disciplinas 

nunca são unívocas. Procedem, normalmente, de arquiteturas complexas, nas 

quais estratos sucessivos, que se sobrepuseram a partir de elementos 

contraditórios, se mesclam”. Nesse sentido, ainda que as finalidades do ensino de 

filosofia na escola de Ensino Fundamental pareçam corresponder às exigências 

da sociedade atual é interessante ressaltar que o movimento em direção à 

implementação dessa nova disciplina escolar acontece em meio a muitas críticas 

de filósofos e educadores. A pesquisa de Pradi (2003, p.32) ressalta que filósofos 

brasileiros como Álvaro R. V. Carvalho e Eduardo Chaves opõem-se à adoção da 

Filosofia não somente no Ensino Fundamental, mas até mesmo no Ensino Médio. 

Segundo a pesquisadora:

Há, por parte desses filósofos, um descontentamento e uma grande preocupação 
com a falta de preparação e orientação de professores para ministrar as aulas de 
Filosofia; com a suposta imaturidade dos alunos; com o vago entendimento sobre 
o que de fato vem a ser Filosofia e com o suposto balcão de negócios que estaria 
sendo construído em torno da Filosofia. 
[...]
Ao mesmo tempo [...], eles falam da necessidade de se estar preparado para o 
filosofar e de conhecer a Filosofia.

Os trabalhos de Ivor Goodson (1990) que buscam compreender a história 

de diferentes disciplinas escolares tomam por base o modelo criado por Layton 

(1973). Nele, freqüentemente, as disciplinas escolares obtêm um lugar no 

currículo a partir de justificativas como pertinência e utilidade, sendo ministradas 

por professores não-especialistas. 



80

Em certo sentido, essa parece ser a atual situação da Filosofia escolar tal 

como demonstrado pelas pesquisas discentes. Para Mousquer (2004, p.87) o 

ensino de filosofia contribuiria para “implementar esquemas cognitivos e morais 

cada vez mais universais, elevando a racionalidade social a níveis mais 

elaborados e generalizados de consciência coletiva”. Borin (2003, p.10) afirma que 

o ensino de filosofia tem a “intenção de contribuir com a educação humana, 

ajudando a repensar as ciências e auxiliar a formação cultural”. Na continuidade 

de sua pesquisa Borin (2003, p.33) afirma que o ensino de filosofia “reordena a 

tarefa da educação” na medida em que proporciona “aos sujeitos a capacidade de 

discernimento e criticidade, alcançando níveis superiores de consciência e de 

compreensão da realidade”.  

Nesse sentido a Filosofia é apresentada como definidora das finalidades e 

objetivos da escolarização, sendo responsável por ordenamentos ainda mais 

complexos do que aqueles reconhecidos para outras disciplinas do Ensino 

Fundamental. 

Na pesquisa de Pradi (2003) discute-se a questão do professor não-

especialista, estabelecendo uma comparação com outras disciplinas já 

consolidadas no currículo:  

[...] quando as professoras falam da necessidade de ter alguém formado na área 
de Filosofia, expõem uma fragilidade baseada na falta do conhecimento específico 
na área de Filosofia. [...] Pensando nas outras disciplinas do currículo, nenhuma 
das professoras levantou a questão de não ter formação específica como 
Matemática, Historiadora, Lingüista e, apesar disso, ministram as aulas de tais 
disciplinas.. (PRADI, 2003, p 40/41)

Mousquer (2004, p.98) entretanto, reafirma a importância da especialidade 

ao indicar que os professores “sejam em algum nível filósofos, para promover a 

atividade filosófica”

Segundo Ivor Goodson (1990), superada a primeira fase de consolidação, 

quando a disciplina já possui visibilidade, inicia-se uma segunda fase na qual 

denota-se a manifestação e a constituição de uma tradição acadêmica e de um 

conjunto de especialistas formados nessa tradição.  Os Fóruns Regionais sobre o 
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ensino de filosofia, a emergência de pesquisas acadêmicas preocupadas com 

essa questão, e os núcleos52 de estudo do ensino de filosofia existentes nas 

universidades evidenciam essa tendência apontada por Goodson, com relação à 

consolidação da Filosofia como uma disciplina escolar no Ensino Fundamental.

Nesse processo de consolidação, as disciplinas escolares se afastam de 

seus objetivos primeiros, passando a ensinar conteúdos abstratos e distantes da 

realidade e dos interesses dos alunos. De acordo com Goodson (1990), todo esse

movimento em direção à abstração e ao academicismo deve ser entendido como 

uma busca por status, o que possui estreita relação com as disputas por recursos 

materiais e por um interesse na constituição de uma carreira profissional de maior 

prestígio. Depende também das condições objetivas do lugar ou país, tais como o 

seu regime político e a estrutura de seu sistema educacional. 

Dando continuidade à nossa reflexão sobre a constituição da Filosofia como 

uma disciplina escolar, tomaremos como referência os estudos de André Chervel 

(1990) que discute as relações entre as ciências, tratadas por ele como ciências 

de referência, e os saberes escolares, considerados sob a forma de disciplinas 

escolares, tendo por núcleo principal os conteúdos de ensino. 

Num texto já bastante difundido no Brasil – História das Disciplinas

Escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa, Chervel elabora uma exaustiva

análise para compreensão do significado das disciplinas escolares. Seu trajeto

inclui desde o estudo etimológico do termo disciplina, passando pela discussão

sobre os ensinos escolares, suas finalidades etc., culminando na elaboração de 

uma verdadeira anatomia das disciplinas escolares. 

As pesquisas desse autor pretendem revelar-nos que as disciplinas

escolares são criações espontâneas e originais do sistema escolar, isto é, a 

escola não vulgariza as ciências ou faz delas uma adaptação para os alunos; a 

escola constitui-se como o lugar de criação das disciplinas escolares. Para 

                                           

52 Filosofia na Escola (UnB),   NESEF (Núcleo de Estudos sobre o Ensino de Filosofia) UFPR, 
GEPFC (Grupo de Estudos e Pesquisas Filosofia para Crianças) Unesp, NEFI (Núcleo de Estudos 
sobre o Ensino de Filosofia) UFPI,  Projeto Pensar (CEFET-GO), NUEP (Núcleo de educação 
para o Pensar) UPF, PROPHIL (UFMT),  A referência integral a esses núcleos encontram-se nos 
anexos.  
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Chervel (1990, p.180) os saberes escolares, que constituem os conteúdos de 

ensino das disciplinas:  

São concebidos como entidades sui generis, próprios da classe escolar, 
independentes, numa certa medida, de toda realidade cultural exterior à escola, e 
desfrutando de uma organização, de uma economia interna e de uma eficácia que 
elas não parecem dever a nada além delas mesmas, quer dizer à sua própria 
história. 

Desse modo, as disciplinas escolares constituem, ao mesmo tempo,

produto histórico do trabalho escolar e instrumento de trabalho pedagógico. Tudo 

que tiver que ser ensinado no cotidiano escolar deverá, portanto, passar pelo crivo 

do disciplinar. O saber a ser transmitido na escola, produto que ela mesma 

elaborou historicamente, segundo Chervel (1990), vem sempre acondicionado no 

interior das disciplinas escolares.

No diálogo com as pesquisas discentes percebe-se a quase total ausência 

de referências sobre o conteúdo das aulas de Filosofia nas escolas de Ensino 

Fundamental. Esses conteúdos são entrevistos, pode-se até mesmo inferi-los, 

mas não se constituem em objeto de reflexão das pesquisas, não ocupam as 

preocupações dos pesquisadores. 

Perin (1997, p.104), ao defender a utilização da metodologia da 

comunidade de investigação, apresenta algumas indicações do conteúdo dessas 

aulas:

Para dar significado à vida das plantas com a vida das pessoas, as crianças são 
convidadas a colocar a mão no peito para sentir as batidas do coração. 
A seguir pede que sintam o corpo todo, sentindo que a gente existe, que a gente é 
a gente. O teu eu é o teu corpo. Uma criança interrompe o silêncio e pergunta: - o 
que é o eu? O professor diz que a resposta para esta pergunta será dada até o 
último segundo da nossa vida. 

Evidencia-se na pesquisa de Pradi (2003) a importância dada à discussão 

metodológica em detrimento da discussão sobre os conteúdos que constituem as 

aulas de Filosofia. 
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Utilizar a Filosofia como meio de promover a educação para o pensar exige que se 
estruture os debates, as discussões, as leituras, os exercícios filosóficos, em torno 
daquilo que realmente possa assumir significado para o aluno (a). Seja o debate 
sobre a guerra, a fome, o aumento do combustível, o amor, a dor, a morte... [...] É 
a postura intelectual que se assume diante das mais diversas situações e 
temáticas que circundam o currículo. (PRADI, 2003, p.55)   

Importa ressaltar que a escolarização não é um fim em si mesma, mas que

ela visa dotar o aluno de meios para que possa atingir outros objetivos para os 

quais os saberes escolares serão úteis. Ao se pensar as finalidades da educação 

escolar, passa-se a pensar também os objetivos que devem ser atingidos com os

conhecimentos previamente selecionados Tal diferenciação entre objetivos 

escolares e finalidades educacionais é importante quando se pensa cada 

disciplina escolar separadamente.

Em seu relato sobre a história do desenvolvimento da gramática nas 

escolas francesas, Chervel (1990) mostra que a teoria gramatical foi 

historicamente criada “pela própria escola, na escola e para a escola”, 

evidenciando que os conceitos dessa área foram criados concomitantemente ao 

ensino. Os conteúdos escolares apresentam-se como uma criação da escola, e 

mesmo mantendo estreitas relações com o conteúdo acadêmico, quando tomados 

no seu conjunto, não são apenas vulgarizações referentes aos conteúdos 

científicos.

Tendo como ponto de partida esta reflexão, torna-se premente perguntar 

acerca dos saberes da Filosofia escolar. Quais são esses saberes? Como se 

constituem? Como se apresentam na prática dos professores no Ensino 

Fundamental? Quem os determina ou prescreve? Não conseguiríamos dar 

respostas definitivas a essas questões, ainda que essa fosse a intenção dessa 

pesquisa, mas apontamos a necessidade de ampliar as compreensões desse 

ensino, como afirma Pradi (2003, p.37): 

Parece-nos urgente que os cursos de Graduação como Filosofia e Pedagogia 
repensem os conceitos atribuídos ao papel da Filosofia na escola, assim como 
repensar o perfil do (a) profissional em formação que logo mais estará atuando 
com Filosofia nas escolas. 
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Ainda que a Filosofia não tenha sua presença autorizada e legitimada no 

currículo oficial, os saberes dessa disciplina apresentam-se cotidianamente nas 

escolas que adotaram a Filosofia escolar. Esta constatação sinaliza para a 

importância da ampliação da discussão sobre a Filosofia no Ensino Fundamental, 

e a necessidade de compreender os elementos que colaboram para a constituição 

de um código disciplinar da Filosofia escolar. 

De acordo com Chervel (1990) depois da I Guerra Mundial, o termo

disciplina passou a ser utilizado com uma concepção mais ampla, quase sempre 

associado livremente ao conteúdo das matérias do ensino, tal como no Brasil se 

faz uso constantemente. Afirma o autor:

Além do mais, não tendo sido rompido o contato com o verbo disciplinar, o valor 
forte do termo está sempre disponível. Uma “disciplina”, é igualmente, para nós, 
em qualquer campo que se a encontre, um modo de disciplinar o espírito, quer 
dizer de lhe dar os métodos e as regras para abordar os diferentes domínios do
pensamento, do conhecimento e da arte. (CHERVEL, 1990, p.180)

Nesse sentido, uma disciplina é a maneira pela qual se empregam os 

métodos e regras para abordar os diferentes domínios do pensamento, do 

conhecimento e da arte. E a constituição de uma disciplina precisa ter uma 

perspectiva tríplice: sua gênese, seu objetivo e seu funcionamento. Sendo assim, 

além das práticas docentes e das finalidades que sustentam a adoção da Filosofia 

como uma disciplina escolar na escola de Ensino Fundamental, é preciso 

considerar também que sua implementação no cotidiano escolar é uma criação 

interna da própria escola, como possibilidade de resposta a questões impostas de 

fora.  Nas palavras de Chervel (1990, p. 184): 

O estudo [das disciplinas escolares] leva a pôr em evidência o caráter 
eminentemente criativo do sistema escolar, e portanto a classificar no estatuto dos 
acessórios a imagem de uma escola encerrada na passividade, de uma escola 
receptáculo dos subprodutos culturais da sociedade. Porque são criações 
espontâneas e originais do sistema escolar é que as disciplinas merecem um 
interesse todo particular. E porque o sistema escolar é detentor de um poder 
criativo insuficientemente valorizado até aqui é que ele desempenha na sociedade
um papel que não se percebeu que era duplo: de fato ele forma não somente os 
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indivíduos, mas também uma cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, 
modificar a cultura da sociedade global.

A escola realiza constantes adaptações às suas disciplinas, conforme o 

surgimento de novas finalidades ou novos públicos. Nesse sentido a adoção da 

Filosofia como uma disciplina no Ensino Fundamental vem ao encontro de uma 

série de expectativas da escola em relação aos seus objetivos e finalidades. As 

pesquisas discentes são unânimes em considerar o desenvolvimento do 

pensamento como uma das principais atribuições da escola nos dias de hoje. 

Segundo Perin (1997, p.62):

A escola deveria contribuir para desenvolver o pensamento reflexivo dos alunos, 
para que estes descobrissem as causas das suas idéias e em que condições eram 
pensadas. Isto significa ter acesso ao poder de escolha, que vinha a ser a fonte da 
liberdade intelectual.  

Na pesquisa de Mousquer (2004) a filosofia é apresentada como “um 

conhecimento que tem por objeto a própria atividade do pensamento, isto é, a 

atividade humana pela qual se produzem idéias e valores”. Sendo a escola um 

lugar privilegiado para o exercício dessa atividade que tem por finalidade “realizar 

essa potencialidade e transformar essas crianças em homens dotados de 

linguagem, isto é, capazes de pensar e agir racionalmente”. (MOUSQUER, 2004, 

p.20 e 59) 

Para Chervel os constituintes de uma disciplina escolar estão organizados 

entre os conteúdos explícitos, as baterias de exercícios a serem propostas, as 

práticas de motivação e de incitação ao estudo, e o aparelho docimológico53.  De 

acordo com esse autor, o sucesso de uma disciplina depende fundamentalmente 

da qualidade de seus exercícios e a história das disciplinas mostra a tendência a 

se substituir os exercícios passivos pelos ativos, nos quais os alunos podem 

colocar em jogo sua criatividade e inventividade. 

                                           

53 Docimologia se refere ao estudo científico dos exames e dos concursos. O termo é de origem 
grega, com derivação de dokimazo,que leva ao conceito de exame, e logos, que significa discurso, 
em outras palavras trata-se da “ciência dos exames”. (PIERON, 1965 apud SANTOS, 2003, p. 18). 
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Pode-se afirmar que a Filosofia escolar, buscando legitimar-se no currículo 

de Ensino Fundamental, estabeleceu como principal foco de preocupação a 

construção de uma metodologia dinâmica, interessante e sobretudo motivadora da 

participação dos alunos. Nesse sentido, de acordo com Chervel, se estabelece um 

importante constituinte disciplinar: a prática da motivação e da incitação ao estudo, 

onde a seleção dos conteúdos deve considerar então, os textos mais instigantes e 

as atividades e exercícios que mais estimulam a participação dos alunos.     

Sensibilizado também pelas questões relativas à constituição das 

disciplinas escolares, mas atuando na intersecção com os estudos sobre currículo, 

Jean Claude Forquin, em artigo publicado pela Teoria & Educação, em 1992, e no 

livro Escola e Cultura, fruto de sua tese de doutorado, saído a lume em português

no ano seguinte, caracterizava a cultura escolar como seletiva, no que concerne à 

cultura social, e derivada, no que tange à sua relação com a cultura de criação ou 

invenção das ciências fonte. Quanto ao primeiro aspecto, Forquin (1993, p.15) 

asseverava:

A educação não transmite jamais a cultura, considerada como um patrimônio 
simbólico e unitário e imperiosamente coerente. Nem sequer diremos que ela 
transmite fielmente uma cultura ou culturas, elementos de cultura, entre os quais 
não há forçosamente homogeneidade, que podem provir de fontes diversas, ser 
de épocas diferentes, obedecer a princípios de produção e lógicas de 
desenvolvimento heterogêneos e não recorrer aos mesmos procedimentos de 
legitimação.
Isto significa dizer que a relação entre educação e cultura poderia ser mais bem 
compreendida através da metáfora da bricolage (como reutilização, para fins 
pragmáticos momentâneos, de elementos tomados de empréstimo de sistemas 
heterogêneos) do que através da metáfora do reflexo ou da correspondência 
expressiva.

Os conteúdos ensinados são o resultado de um trabalho de reinterpretação 

e reavaliação contínua do que devia ser conservado, ao lado de um movimento de 

esquecimento de parcelas da experiência humana, que se operava a seleção, na 

herança cultural, de conteúdos tidos por imprescindíveis à educação do homem e 

fundamentais à perpetuação da sociedade, incluídos no currículo escolar. 

Essa seleção decorria de fatores sociais, políticos e ideológicos que, de 

acordo com o autor, comportavam algo de arbitrário e de constante 
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questionamento da escola legada pelos antepassados, e se realizava pelo 

entrecruzamento de ações institucionais (currículo oficial), docentes (currículo real) 

e discentes (currículo aprendido). Fazia-se acompanhar, ainda, de uma 

transformação do conhecimento produzido pela academia. E, nesse sentido, não 

apenas recortava saberes e materiais culturais disponíveis em um dado momento 

na sociedade, mas efetuava a reorganização e reestruturação desses saberes, 

perante a necessidade de transposição didática.

Considerando o exposto até o momento, entende-se que as disciplinas 

escolares têm conteúdos próprios, visam objetivos diferentes e supõem 

competências diferentes. Sendo assim, cada uma das disciplinas concorre com a 

sua parte para a formação integral dos educandos. Justifica-se que os alunos 

aprendam Filosofia na medida em que há objetivos, conteúdos e competências 

que não seriam satisfatoriamente alcançados e desenvolvidos por qualquer das 

outras disciplinas. Somente nesse sentido pode-se compreender a inclusão do 

ensino de Filosofia nas escolas de Ensino Fundamental.

Mas para que esse ensino se efetive, teremos de reconhecer que há 

concepções de Filosofia cujas conseqüências são didática e pedagogicamente 

infelizes. Cabe aos professores de Filosofia realizarem uma opção filosófica – e 

também didática – clara e direcionada. Não assumir uma concepção de Filosofia 

pode resultar numa vagueza didaticamente desastrosa, assim como uma noção 

de Filosofia onde cabe tudo não pode ser considerada com propriedade.

Espera-se que o ensino da Filosofia se organize a partir de uma problem 

solving approach, não se reduzindo a Filosofia à sua história. Até porque não se 

pode fazer boa história da filosofia sem se saber Filosofia. Confundir a história da 

filosofia com a Filosofia é o mesmo que confundir o historiador da ciência com o 

cientista, ou o historiador da música com o músico. 

Ora, não é preciso saber história da música para se aprender música, mas 

é difícil encontrar um excelente historiador da música que não seja, ele mesmo, 

um músico. Nesse sentido, interessa conhecer a história da filosofia como 

contexto filosófico, ou seja, como espaço de confronto de teorias e de 
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argumentos que diferentes filósofos desenvolveram acerca dos mesmos 

problemas. 

Sendo assim, e em acordo com Kohan (2000), considera-se que a Filosofia 

é histórica, assim como nossa concepção de sua historicidade. A Filosofia só 

existe situada historicamente. Mas reconhecemos, também, a existência de 

diversas possibilidades de compreensão sobre as relações entre a filosofia e sua 

história. 

Portanto, “consideramos a história dos problemas filosóficos uma dimensão 

insubstituível e inesquecível da investigação filosófica do presente” (KOHAN, 

2000, p. 57). Aprender Filosofia é aprender a dialogar com uma tradição de vinte e 

cinco séculos, pois, a história da filosofia não se constitui como princípio e fim da 

experiência filosófica, mas apresenta-se como condição e possibilidade do 

filosofar. Nesse sentido, a história da filosofia é um instrumento para experienciar 

o pensar e não um fim a ser alcançado por professores e alunos das escolas.

3.3 A FILOSOFIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL: NOVAS IMAGENS 

SOBRE ENSINAR

Ao delinear diferentes traços, no quadro emergente do que se constitui, 

hoje, como ensino em filosofia, precisa-se considerar que esta atividade 

pedagógica deve constituir-se como uma atividade filosófica, e ainda, dependendo 

da concepção de atividade filosófica, deve-se modificar significativamente a 

própria concepção do que consiste o ensino e a aprendizagem em filosofia, 

problematizando o modo como se compreende a Filosofia quando se a ensina. 

Como afirmam Gallo & Kohan (2000, p.191):  

Se tratarmos a problemática do ensino de filosofia exclusivamente no plano 
pedagógico – o que acabam fazendo quase todos os cursos de licenciatura em 
filosofia – perdemos o âmbito filosófico da questão e ela fica “manca”. Acabamos 
caindo nas mãos de uma didática não-filosófica... a atividade filosófica é em si 
mesma educativa, não faz sentido falar em ensino de filosofia no contexto de uma 
didática apenas instrumental. Para que aqueles lugares-comuns possam ser de 
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fato superados é preciso que o sentido do ensino de filosofia seja tratado como 
uma “pedagogia do conceito”, que ele seja tratado de forma estritamente filosófica.

A partir desta compreensão, e desta intenção, o diálogo estabelecido com 

as dissertações que compõe o corpus de trabalho recoloca a questão do ensino, e 

orienta nosso olhar para a tênue presença dos saberes filosóficos e das relações 

destes, com os outros saberes escolares. Pois pensar o ensino de Filosofia na 

escola de Ensino Fundamental é pensar seus fundamentos, seus limites, seus 

objetivos e sua interconexão com outros saberes escolares, numa visão que o 

contemple como um dos saberes constitutivos do universo escolar.

Assumida como uma tarefa filosófica, pois é preciso problematizar e refletir 

sobre as perspectivas assumidas nas pesquisas discentes, nosso diálogo com as 

essas dissertações orienta-se para reconhecer como o conhecimento filosófico 

constitui-se em conteúdo de ensino nas práticas pedagógicas evidenciadas nas 

pesquisas.

Trata-se de argumentar a favor da reflexão, no debate que se estabelece 

dentro do campo do ensino de Filosofia, sobre as tramas da didatização dos 

saberes filosóficos, a partir das questões suscitadas e exploradas na teoria da 

transposição didática. Nesse sentido, centramos nossa discussão nas 

contribuições de Yves Chevallard sobre o tratamento dado ao conhecimento 

quando este é transformado em conteúdo de ensino. 

A idéia da necessidade de algum tipo de adaptação do conhecimento 

quando se trata de ensiná-lo pode ser considerada virtualmente unânime no meio 

educacional. De acordo com Gimeno-Sacristán (1996, p.42):

A idéia de que existe um conhecimento escolar característico não é certamente 
nova. Precisamente, uma das razões de ser do saber-fazer pedagógico tem sido a 
de propiciar a elaboração da cultura transmissível para que seja assimilável por 
determinados receptores, desde que Comenius pensou a didática como a arte de 
ensinar todas as coisa a todos. 

Entretanto, a reflexão acerca dos desdobramentos dessa constatação foi 

desenvolvida por diferentes caminhos, com diversos graus de importância e 
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sentido atribuídos a esse processo de transformação do conhecimento a ser 

ensinado. No que se refere aos conhecimentos filosóficos, essa discussão alcança 

um maior nível de complexidade, sendo clássica a questão que se levanta sobre a 

cisão entre ensinar Filosofia e ensinar a filosofar. 

É costumeiro citar Kant quando se pretende defender que não é possível 

ensinar a Filosofia, mas somente ensinar a filosofar. Para Kant, a filosofia é um 

saber que está sempre incompleto, pois está sempre em movimento, sempre 

aberto, e por isso não pode ser capturado e ensinado: "(...) nunca se realizou uma 

obra filosófica que fosse duradoura em todas as suas partes. Por isso não se pode 

em absoluto aprender filosofia, porque ela ainda não existe" (Kant, 1983, p.407). O 

ato de filosofar, no entanto, seria um exercício consciente de análise e crítica dos 

sistemas filosóficos, experimentando a razão, investigando seus princípios em 

tentativas filosóficas já existentes. O professor Guillermo Obiols (2002, p.77) nos 

oferece uma interpretação para essa clássica questão:

(...) aprender a filosofar só pode ser feito estabelecendo um diálogo crítico com a 
filosofia. Do que resulta que se aprende a filosofar aprendendo filosofia de um 
modo crítico, quer dizer, que o desenvolvimento dos talentos filosóficos de cada 
um se realiza pondo-os à prova na atividade de compreender e criticar com a 
maior seriedade a filosofia do passado ou do presente (...). Kant não é um 
formalista que preconiza que se deve aprender um método no vazio ou uma forma 
sem conteúdo; tampouco se segue que Kant tivesse avalizado a idéia de que é 
necessário lançar-se a filosofar sem mais nem muito menos a idéia de que os 
estudantes deveriam ser impulsionados a 'pensar por si mesmos', sem 
necessidade de se esforçar na compreensão crítica da filosofia, de seus conceitos, 
de seus problemas, de suas teorias etc.

Ainda na esteira dessa discussão, cabe ressaltar que a ausência de clareza 

acerca do ensino de Filosofia configura-se como resultado de algumas 

incompreensões geradas a partir de uma suposta necessidade de métodos, de 

procedimentos próprios à atividade filosófica e, conseqüentemente, da exigência 

desses procedimentos para o ensino de Filosofia. Sem dúvida os procedimentos 

são importantes para a Filosofia, mas isso não significa que o método seja o meio 

pelo qual se aprende Filosofia. Certamente não estamos defendendo uma 

abordagem do ensino de Filosofia estritamente vinculado à escolha dos 
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conteúdos, mas acreditamos na necessidade de definir alguns conteúdos e 

competências que principalmente a Filosofia, ou talvez somente ela, seja capaz de 

desenvolver em nossos alunos. 

A idéia de transposição didática foi estabelecida inicialmente pelo sociólogo 

Michel Verret54 na década de 70, em sua tese de doutorado Le temps des études. 

Nesse trabalho, o sociólogo francês propõe-se a fazer um estudo da distribuição 

do tempo das atividades escolares, ocupando-se, então, dos saberes que circulam 

nesse contexto. 

Essa questão da circulação dos saberes foi desenvolvida com maior 

propriedade nos anos seguintes pelo matemático Yves Chevallard. Em seus 

trabalhos Chevallard analisa por meio de noções e conceitos matemáticos, os 

quais chamou objeto de saber, o que ocorria com o conhecimento acadêmico, ou 

seja, aquele produzido por matemáticos, ao ser convertido em objeto de ensino no 

âmbito da disciplina escolar.  

Em seu livro La transposición didáctica: del saber sábio al saber enseñado,

Chevallard (1998) discute as transformações sofridas pelo saber desde o 

momento de sua criação até a sua transformação em conteúdo escolar. O autor 

caracteriza no sistema de saberes: saber sábio (saber científico), saber a enseñar

(saber a ensinar), e saber enseñado (saber ensinado). Segundo Chevallard (1998, 

p.45):  

Um contenido de saber que há sido designado como saber a enseñar, sufre a 
partir de entonces um conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo 
apto para ocupar um lugar entre los objetos de enseñanza. El “trabajo” que 
transforma un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es 
denominado la transposición didáctica.  

Assim, a categoria principal trabalhada pelo autor – o conceito de 

transposição didática – designa as transformações sofridas na passagem do 

saber científico ao saber ensinado nas escolas. Sendo assim, Yves Chevallard 

                                           

54 Yves Chevallard atribui a origem do termo transposição didática e de algumas das reflexões 
teóricas utilizadas por Michel Verret (VERRET, M.. Le temps des études. Paris: Librairie Honoré 
Champion, 2 volumes, 1975). 
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fundamentou a transposição didática como um modelo de interpretação teórica 

das relações que se estabelecem entre a ciência e o ensino. Segundo o autor: 

Um fator importante da transposição didática é o de verificar como a ciência está 
vinculada ao ensino. Então ela não olha só para o ensino ou só para a ciência, 
mas exatamente para o relacionamento de ambos. 
(CHEVALLARD, 1989, apud MENEGHETTI, 1995, p. 7) 

Nesse sentido, a transposição didática apresenta-se como uma teoria sobre 

o que acontece com o saber quando este percorre o caminho entre as esferas de 

conhecimento, isto é, quando parte da esfera científica onde é produzido, rumo à 

esfera escolar, onde é ensinado. A transposição surge como um dispositivo que 

permite analisar como o saber passa ou é transposto, de uma esfera de 

conhecimento para outra esfera. Permite analisar, também, quais transformações 

podem ocorrer nesse percurso, assim como quais são os atores ou elementos que 

interferem nessas transformações.

De acordo com Chevallard em cada esfera de conhecimento o saber é 

preparado de maneira diferente, adquirindo características próprias. Não se trata 

aqui, ao tomar essa idéia como base, de promover uma análise segmentada do 

saber, mas de colocar em evidência que existe uma diferenciação epistemológica 

em relação à produção do conhecimento.  

No caso da Filosofia, a discussão sobre as condições e possibilidades de 

seu ensino nas escolas de Ensino Fundamental traz à cena uma questão 

fundamental: a necessidade de refletir sobre o campo da Filosofia como lugar de 

produção e reprodução da atividade filosófica. Além disso, cumpre refletir sobre os 

saberes filosóficos e sobre a atividade filosófica, de acordo com Favaretto (1993, 

p.97-102):  

Ensinar Filosofia enquanto disciplina escolar implica determinar uma ordem de 
conhecimentos e práticas a que se poderia denominar ordem da 
transmissibilidade, inscrita na própria história da Filosofia. A busca dessa ordem 
dedica-se a especificar aquilo que na ação pedagógica é dimensionado como 
ensinável, embora tendo em vista que não se desdenhe o inensinável, este 
indeterminado da educação. O foco de atenção de cada disciplina, como se sabe, 
diz respeito ao que pode ser ensinado e aprendido (incluindo-se aí o como se 
aprende), enquanto processos pensados institucionalmente; isto é, a determinação 
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do que pode e deve ser aprendido tendo-se em vista as necessidades de 
formação e saber inscritos culturalmente e solicitados socialmente. 

Dessa forma, a presença da Filosofia no ensino escolar deve vincular-se 

radicalmente com as temáticas do nosso tempo, ao considerar seu sentido 

enquanto modalidade de conhecimento a ser ensinado e aprendido. Retomando a 

pergunta: Afinal de contas, qual o sentido do ensino de Filosofia na escola de 

Ensino Fundamental? E, em que consiste a atividade de quem se dedica a ensinar 

a filosofar? 

Para Sílvio Gallo55 as aulas de Filosofia devem constituir-se como uma 

oficina, uma espécie de laboratório experimental:

Gosto de pensar a aula de filosofia como uma oficina de conceitos, um local onde 
os conceitos historicamente criados são experimentados, testados, desmontados, 
remontados, sempre frente a nossos problemas vividos. E também um local onde 
se arrisque a criação de novos conceitos, por mais circunscritos e limitados que 
eles possam ser. É o conceito que permite à filosofia que seja dialógica: 
dialogamos, sim, mas a partir de conceitos, ou o que dá no mesmo, com a filosofia 
promovemos o diálogo dos conceitos; assim como é o conceito que permite que 
ela produza uma crítica radical: criticamos, mas criticamos a partir do conceito e 
pelo conceito. 

No entender de Von Zuben (1992, p.13) o ensino de Filosofia deve se

defrontar com o movimento do problematizar, pois: 

Um problema desencadeia a atividade do filosofar: surge ai o questionamento. 
Admite-o, então, comumente que a filosofia e questionamento articulam-se 
dialeticamente. (...) Questionar é investigar, abrir espaços seguindo vestígios. A 
filosofia nasce de uma necessidade radical de conhecimento. É uma atividade 
teórica. Filosofar é teorizar. 

Essa conjunção filosófica entre a busca do conhecimento e a atividade 

teórica acentua a tarefa e o potencial realmente crítico e problematizador da 

                                           

55 GALLO, Sílvio in: Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação. Brasília, UnB, Número 2, 
maio-2004 – outubro-2004. 
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Filosofia no espaço escolar, pois através de atividades problematizadoras, criam-

se condições para que os alunos possam filosofar. Isso não é algo que seja dado, 

mas é construído e se apresenta como possibilidade na atividade de ensinar 

Filosofia. Desse modo, algumas prerrogativas, suscetíveis de revisão, postulam-se 

como questões do filosofar na escola de Ensino Fundamental. As peculiaridades 

desse ensino exigem que se busquem parâmetros norteadores do conhecimento 

no processo de apropriar-se do próprio saber filosófico, e na atividade própria do 

filosofar.

Nesse sentido, o mais aconselhável para se compreender a apropriação do 

saber filosófico no ensino:

é o de evitar a separação entre “ensinar Filosofia” e “aprender a filosofar”, pois, ao 
tomar em consideração apenas um desses aspectos, poderemos incorrer no risco, 
de um lado, de minimizar a importância do conteúdo e o papel do professor, e, de 
outro, sobrepor métodos e técnicas de ensino como respostas aos desafios da 
sala de aula. (CARMINATTI, 2003, p.75-76). 

Em última instância, não se trata de menosprezar um aspecto em 

detrimento do outro, mas assumir como pressuposto básico no ensino de Filosofia:

a possibilidade de aprender a filosofar mediante o estudo da própria Filosofia. 

Ainda que uma educação para a apropriação do saber filosófico não seja o 

principal objetivo demonstrado pelas pesquisas discentes para o ensino de 

Filosofia na escola de Ensino Fundamental, acredita-se na necessidade da 

constituição de um conjunto de referências, que, pela articulação sistemática de 

atividades problematizadoras e conteúdos filosóficos, permita aos alunos exercitar 

a linguagem e tomar contato com os processos específicos de pensamento, 

encadeamentos, e estruturas presentes nos textos filosóficos, enquanto 

constituintes da atividade filosófica por excelência.  

Evita-se, assim, que as aulas sejam preenchidas por discursos vazios, por 

reflexão sem muito sentido, ou então que se tornem lugares apenas para 

discussões e críticas vagas, indeterminadas, sobre assuntos cotidianos. Na 



95

pesquisa de Perin (1997) evidencia-se a noção, no mínimo controversa, de que no 

limite, tudo pode ser conteúdo do ensino de filosofia:

Se os alunos discutem, por exemplo, porque as meninas num determinado 
momento caçoaram dos meninos, isto pode resultar num simples bate-boca, sem 
reflexão e sem aprendizado. Porém, se a discussão for encaminhada para que os 
alunos pensem no motivo, na causa pela qual foram caçoados, porque as pessoas 
em determinado momento caçoam umas das outras e em que isto resulta, então 
estaremos ensinando às crianças a pensarem filosoficamente.[...]

[...] se os alunos discutem o resultado da soma de dois algarismos é uma 
discussão formativa, porém se discutem o que é adição, passariam então para
uma discussão filosófica. (PERIN, 1997, p.22/36).

Ensinar a filosofar a partir do conteúdo filosófico significa reafirmar a 

importância da apropriação filosófica como condição para o desenvolvimento do 

pensamento crítico. Pois, é a atividade filosófica que possibilita o desenvolvimento 

do pensamento crítico como um processo vinculado às discussões de temas, 

problemas e conceitos, que já ocuparam a preocupação dos filósofos. Nesse 

sentido, o pensamento crítico é resultado do desenvolvimento de atividades 

pedagógicas, vinculadas aos conceitos e conteúdos filosóficos, e à posse de 

reflexões autônomas sobre esses conteúdos.   

Nesse sentido cumpre perguntar: Como trabalhar com os conhecimentos 

que a Filosofia, ao longo de sua história, acumulou na forma de argumentos, 

teorias e sistemas? Como tratar os grandes temas desenvolvidos pelos filósofos 

ao longo do tempo? Como trabalhar com essa tradição filosófica? Essas 

indagações compõem a tela de fundo sobre a qual estrutura-se esta pesquisa, e 

ainda que não sejam o principal objeto das pesquisas discentes, subjazem às 

preocupações evidenciadas nas dissertações analisadas. 

Mesmo que a questão da didatização não centralize as discussões 

realizadas pelas pesquisas discentes, essa preocupação orienta o olhar dos 

pesquisadores para uma reflexão sobre as práticas pedagógicas do ensino de 

filosofia. E, nesse sentido, essas pesquisas aproximam-se dessa discussão, 

através da análise e reflexão sobre as práticas pedagógicas instituídas nas 
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escolas de Ensino Fundamental, reafirmando a importância dada aos 

procedimentos (metodologias e técnicas didáticas) próprios da atividade filosófica. 

A pesquisa de Marta Sozo Perin (1997) faz uma reflexão sobre a prática 

pedagógica com alunos da 2ª série do Ensino Fundamental, observando aulas de 

Filosofia desenvolvidas a partir do Programa de Filosofia para Crianças, e 

analisando o processo pedagógico desencadeado com as atividades desse 

programa. De acordo com Perin (1997, p.30) o diálogo é a base da proposta 

Lipminiana: 

Através do diálogo aprendemos a desenvolver o pensamento crítico para conosco 
e para com aqueles que se envolvem na discussão; aprendemos também a 
resolver nossos problemas levando em conta o que aprendemos, ou 
experienciamos na convivência com outras pessoas enquanto expunham e 
tentavam solucionar seus problemas. 

Nessa pesquisa atribui-se grande importância à metodologia adotada para 

o ensino de filosofia, pois “as crianças agem, interagem e mudam o 

comportamento conforme os modelos que lhe são apresentados” (PERIN, 1997,  

p.23). Os conteúdos das aulas de Filosofia são trabalhados de forma a propiciar 

ao aluno a compreensão do problema, para depois buscar ou investigar uma 

possível solução:

Na comunidade de investigação, o problema é investigado, é descoberto todo o 
processo para se entender o produto final. Quando os problemas são estudados e 
não somente o produto final destes é possível verificar o envolvimento dos alunos, 
motivados pela possibilidade da descoberta. Para se chegar á descoberta as 
crianças passam por momentos de dúvida e perplexidade. (PERIN, 1997, p.77)

Na pesquisa de Mousquer (2004, p.13) propõe-se a adoção da metodologia 

do uso das imagens, “como canal de acesso ao conhecimento e secundariamente 

como recurso didático...”, nas aulas de Filosofia na escola de Ensino 

Fundamental, pois de acordo com a autora:

[...] a imagem é compreendida como um modo de narrativa que se identifica 
intensamente com a experiência do homem atual, desencadeando novas 
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sensibilizações que devem ser exploradas criticamente por sua penetração 
ilimitada na vida cotidiana. (MOUSQUER, 2004, p.42)
  

Para Mousquer, o domínio da linguagem (ação comunicativa) e da imagem 

(estética), daria ao aluno condições para atuar no mundo de forma autêntica. A fim 

de garantir essa autenticidade, as aulas de Filosofia devem ter como principal foco 

do trabalho pedagógico, o desenvolvimento da linguagem, pois: “É através da 

comunicação que as pessoas poderão construir conhecimentos verdadeiros, 

valores legitimáveis e manifestações subjetivas autênticas”. (2004, p.39). Ainda 

com relação à metodologia, Mousquer (2004) afirma que: 

[...] o educador precisa servir-se de técnicas, estratégias e recursos para 
conversar com as crianças e para intervir no sentido de manter e aprofundar a 
conversação, permitindo que elas alcancem as características de um diálogo 
filosófico. (MOUSQUER, 2004, p.30). 

Na pesquisa de Pradi (2003) faz-se menção à necessidade dos conteúdos, 

ainda que eles não sejam objeto de discussão, mas apenas no sentido de um 

suporte para o desenvolvimento das aulas de filosofia no Ensino Fundamental: 

Como já mencionamos, não se faz Filosofia, não se pensa bem no vazio. 
Precisamos estar apoiados em conteúdos que servem como suporte para este 
pensar bem. Afinal, como propor uma reflexão consistente sobre qualquer tema. 
[...] sem nos apropriarmos dessa herança cultural que a humanidade elaborou até 
aqui? (PRADI, 2003, p.72)

No entanto, a pesquisadora ressalta a importância do professor no 

processo de didatização dos saberes filosóficos, destacando seu papel na 

organização desses saberes nas aulas de Filosofia. Nas palavras Pradi (2003, 

p.55), a prática pedagógica do ensino de filosofia: 

[...] exige que se estruture os debates, as discussões, as leituras, os exercícios 
filosóficos, em torno daquilo que realmente possa assumir significado para o aluno 
(a). Seja o debate sobre a guerra, a fome, o aumento do combustível, o amor, a 
dor, a morte... [...] É a postura intelectual que se assume diante das mais diversas 
situações e temáticas que circundam o currículo.
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Em sua pesquisa Borin (2003) destaca a importância da problematização 

dos conteúdos como prática metodológica. Segundo o autor:  

Partindo de uma situação problemática, o aluno é levado a entrar no processo de 
investigação, em que o texto didático funciona como um mero pretexto para dar 
início à conversação filosófica. Dessa maneira pretende-se, aos poucos, que o 
aluno consiga aprender a distinguir entre aparência e realidade, a distinguir a 
questão do certo e do errado, da validade e da verdade, entre outros conceitos, os 
quais, sem dúvida, são o alicerce para a compreensão de toda estruturação do 
ensino das outras disciplinas. (BORIN, 2003, p.13).

Dessa forma, Borin (2003) afirma a condição investigativa da atividade 

filosófica, como uma prática que “[...] exige instrumentos teóricos e metodológicos 

apropriados”, mas, ainda que de passagem, o pesquisador argumenta também 

sobre a importância da tradição filosófica, quando afirma que “não pode ser 

desprezada toda a construção desse amplo edifício arquitetado pelos filósofos ao 

longo dos muitos séculos”. (BORIN, 2003, p.42).

Pode-se vislumbrar, na perspectiva assumida pelas pesquisas discentes, 

que a questão do ensino de filosofia se reduz, muitas vezes, a um problema 

técnico – a didática instrumental -, já que se trata de colocar os alunos em contato 

com os procedimentos próprios da Filosofia, deixando em aberto a difícil questão 

dos conteúdos filosóficos e de sua transposição didática. Com relação a essa 

questão, Alejandro A. Cerletti (2004, p.36) nos alerta: 

Já não será possível pensar em uma didática da filosofia (como uma técnica de 
aplicação) independentemente das decisões filosóficas que o professor adote, 
posto que o quê ensinar aparecerá sempre entrelaçado com o como fazê-lo, e 
vice-versa. Se a meta de nossa metodologia é o filosofar, o conteúdo a ensinar 
deverá integrar a atividade, a atitude e o tema filosófico. 

Corroborando essa idéia, considera-se que a Filosofia, ao se tornar uma 

disciplina escolar, coloca-se ao lado das outras disciplinas no contexto cotidiano 

da escola, mas a singularidade de seus conteúdos e atividades permitem ao 

professor situá-la em sua especificidade e aprofundar questões do próprio pensar, 

do conceituar, do problematizar e do argumentar. Conforme Severino (1998, p.5), 
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“estas atividades precisam referir-se a conteúdos reais e não a conteúdos formais; 

sua abstratividade não significa desvincular-se do mundo real dos fenômenos e 

das situações históricas vividas pelos homens” e mulheres (acréscimo nosso). 

Embora não haja consenso no que se refere a esses aspectos, considera-

se que uma Filosofia que não busca uma fundamentação crítica no espaço 

pedagógico, na reflexão das diretrizes, valores e crenças que estão na base das 

práticas educativas, desvia o sentido de sua razão de ser nesse espaço 

(SEVERINO, 1998). 

Além disso, é importante salientar que o propósito de analisar o sentido do 

ensino de filosofia na escola de Ensino Fundamental, requer uma compreensão 

também de certos elementos da práxis que se estabelecem no interior dessa 

experiência. De um lado, temos que atentar com a presença do ensino de filosofia 

que não se definiu completamente, restando admitir que haja apenas uma 

presença inócua na grade curricular (ALVES, 2003). Por outro lado, não se pode

deixar de pensar no que significa ensinar Filosofia inserida num contexto que se 

estabelece nos limites de uma disciplina escolar. 

Entender a Filosofia, não apenas como um conhecimento pedagógico (com 

conteúdos a serem estudados), corresponde a uma forma de compreendê-la como 

portadora de uma identidade própria, com sua contribuição no âmbito escolar 

(MATOS, 2002). A afirmação dessa identidade (enquanto sentido), configura-se

não somente pelas práticas didáticas, mas principalmente pela preocupação em 

definir conteúdos filosóficos que dêem legitimidade ao ensino de filosofia. 

Nesse sentido, pensar o ensino de Filosofia vinculado à tradição filosófica, 

exige uma reflexão sobre a didatização dos conteúdos filosóficos, reconhecidos 

como saberes diferenciados (em sua origem) dos saberes trabalhados nas aulas 

de Filosofia. Em outras palavras, denota-se a necessidade de refletir sobre as 

relações entre os saberes, tendo como principal cenário o tratamento dado aos 

conteúdos filosóficos quando estes são transformados em objeto de ensino na 

escola de Ensino Fundamental.  
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Certamente, não se trata de uma tarefa simples. Os desafios são impostos 

não apenas pela complexidade intrínseca dos saberes que constituem a Filosofia, 

enquanto área de conhecimento, mas principalmente em relação à sua 

emergência enquanto área de ensino, evidenciando as diferenças existentes entre 

os saberes acadêmicos (legitimados) e os saberes constituídos enquanto objeto 

de ensino nas escolas de Ensino Fundamental. Ao discutir as relações entre os 

saberes, Yves Chevallard56 afirma: 

[...] os saberes nascem e crescem em certos lugares determinados da sociedade 
(a produção de saberes é um negócio complexo que pressupõe uma ecologia 
particular). Segundo ponto: as necessidades sociais fazem com que esses 
saberes produzidos devam viver também em outros lugares da sociedade (a coisa 
é talvez mais complexa e mais obscura ainda: assim, quase cada objeto de uso 
cotidiano contém, hoje, de maneira invisível para o usuário, matemáticas 
cristalizadas, e uma porção ainda de outros saberes). Terceiro ponto: a fim de 
poder viver longe de seus lugares de produção, os saberes sofrem transformações 
que os adapta às ecologias locais correspondentes. (Assim os objetos 
matemáticos que manipulam o engenheiro, o economista ou o geógrafo devem 
passar a viver em associação com outros objetos que o matemático ignora e que 
culturalmente, pelo menos, aparecem próprios a esse domínio específico da 
prática social.) (CHEVALLARD, s.d.)

Nesse sentido, pensar o ensino de filosofia vinculado aos conteúdos 

filosóficos exige reconhecer esses conteúdos como saberes produzidos na esfera 

acadêmica, que não podem ser ensinados como se apresentam em seu estado 

nascente, na linguagem acadêmica, mas deverão ser didatizados ao se 

constituírem como saberes a serem ensinados nas escolas, sofrendo complexas 

transformações. Segundo Chevallard, a transposição didática ocorre quando um 

saber é transposto com o objetivo de ser estudado. 

A idéia defendida por Chevallard é que os saberes estão localizados em 

diferentes espaços (habitats) institucionais e, dessa forma, englobam ou estão 

relacionados a diferentes problemáticas: da utilização, do ensino, da produção e 

da transposição. Essa multilocalidade dos saberes imprime outra característica a 

                                           

56 Texto obtido no site do IUFM (ver bibliografia). De acordo com informações do site, ele foi 
elaborado a partir de 1995. 
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esse tipo de objeto, que os distingue de outras formas de conhecimento. Nessa 

perspectiva, o que também define um saber é o fato de poder ser utilizado, 

ensinado e produzido, e, como acrescenta Chevallard, transposto.

Por isso, sua tese central consiste na afirmação de que, na ecologia57 geral 

dos saberes, instaurada na sociedade contemporânea, o saber acadêmico, para 

se tornar apto a ser ensinado, passa obrigatoriamente por um processo de 

transformação imposta pelos imperativos políticos e didáticos. É nessa perspectiva 

que são repensados e/ou elaborados conceitos como transposição didática e 

noosfera58, para explicar os mecanismos desse processo obrigatório de 

transformação ou transposição. 

O termo transposição foi objeto de críticas na medida em que, para alguns

autores, não traduziria bem a idéia de transformação que com ele se pretende 

expressar. No entanto, como afirma Chevallard (1997), esse é um termo central na 

sua reflexão, cuja substituição enfraqueceria o quadro teórico mais amplo no qual 

ele se insere. 

Concordando com o autor, argumenta-se que esse termo tem, pelo menos, 

dois méritos que não devem, de forma alguma, ser minimizados. O primeiro diz 

respeito ao fato de pressupor, logo de saída, uma dinâmica específica da vida dos 

saberes na sociedade atual, que extrapola largamente as instituições de produção 

dos mesmos, incluindo outras esferas de problemáticas — entre elas o espaço 

transpositor — vitais para a sua ecologia. O segundo, desdobramento do primeiro, 

permite repensar e questionar a natureza e função dos saberes envolvidos nos 

diferentes níveis de problemática. Chevallard insiste que o termo transposição 

deve ser apreendido no sentido de reconstrução, recriação de saberes, ações 
                                           

57 Ler este termo na perspectiva da corrente antropológica, cujos estudos procuram explicar a 
dinâmica dos sistemas sociais a partir da forma de adaptação ao meio ambiente. No caso, o 
sistema de saberes e a sua organização nas diferentes esferas ou níveis de problemáticas, tal 
como desenvolvido por Yves Chevallard. (VALENTE, 2003)

58 Noosfera é o lugar onde os saberes são manipulados para fins de ensino, onde os saberes são 
modificados para passar de um nível de ensino a outro, lugar onde é pensado o funcionamento 
didático. A Noosfera é considerada o centro operacional do processo de transposição. Sua 
finalidade é estabelecer a interação entre o sistema de ensino e seu entorno, proporcionando a 
seleção dos elementos do “saber sábio”, que devem advir “saber a ensinar”. (CHEVALLARD, 1997)
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necessárias quando ocorre mudança de habitats ou esferas de problematização, 

isto é, quando os saberes mudam, são transpostos de um tipo de instituição de 

saber a outro. 

Daí que se fala, em didática, há quase vinte anos, de transpor um saber, no 
sentido quase musical do termo — ‘fazer passar (uma forma musical) para um 
outro tom sem alterá-lo’25 e não no sentido de "transferir" ou de "transmitir". O 
termo transposição designa, assim, não uma prática toda constituída, e garante, 
dessa forma, um grande problema, indefinidamente aberto: como "fazer passar" 
em um outro "tom institucional" sem alterar? Ou, pelo menos, sem alterar em 
demasia, controlando as alterações necessariamente impressas? (Chevallard, 
1997) (grifos do autor) 

As diferentes problemáticas dos saberes na sua reflexão, em especial a da 

esfera de transposição, se explicam como sendo uma característica do mundo 

moderno, no qual a utilização social dos saberes passa pela mediação de seu 

ensino. A problemática da transposição envolvendo instituições e seus agentes (a 

noosfera) emerge justamente para dar conta da necessidade de abastecer as 

instituições didáticas de saberes produzidos nas instituições de produção. 

Para Chevallard, a escola, como instituição social, participa dessa dinâmica 

como gestora, administradora das necessidades em saberes identificados, ou 

melhor, criados pela sociedade na qual ela se insere. Tal centralidade se explica, 

na medida em que cada vez mais as práticas sociais funcionam à base de saberes 

e que esses saberes — à exceção das instituições de produção — tendem a ser 

exógenos à instituição onde tais práticas ocorrem. A forma de aceder a esses 

saberes depende, no mundo moderno, do dispositivo de formação que as 

diferentes instituições que fazem uso do saber construíram no seu entorno. De 

acordo com Chevallard (1998, p.213): “Os saberes não são apenas susceptíveis 

de serem ensinados; eles se ensinam cada vez mais, visto que a utilização social 

dos saberes passa pela sua tradução em objeto de ensino”.

Contudo, para Chevallard, o processo de preparação didática de uma 

disciplina também deve contemplar conteúdos que atendam aos anseios e às 

necessidades da comunidade escolar (alunos, pais de alunos, professores, etc), 

para tornar-se valorizada no seio da sociedade. Assim, se, por um lado, o saber 
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ensinado na escola não deve ser uma simplificação do saber científico, por outro, 

ele não deve ser tão erudito, a ponto de ter como objetivo a formação de 

especialista numa determinada ciência.

Com esses objetivos, a noosfera passa, então, como parte da preparação 

didática, a selecionar elementos da saber sábio, conteúdos de saberes, que 

possam transformar-se em saberes a ensinar. Nas palavras de Yves Chevallard 

(1991, p.39): “todo projeto social de ensino e aprendizagem [como no caso dos 

programas curriculares oficiais] se constitui dialeticamente com a identificação  e a 

designação de conteúdos de saberes como conteúdos a ensinar. (grifos do 

autor)”. 

Nessa perspectiva, a tendência em negar a esfera da transposição didática 

ou esquecer os seus efeitos, no contexto da escola, pode ser visto como uma das

estratégias utilizadas pelo sistema de ensino para garantir a continuidade dos 

mecanismos de reprodução engendrados no e pelo funcionamento didático 

escolar. Em contrapartida, dar visibilidade a essa esfera, problematizá-la, passa 

ser condição indispensável para desmascarar esses mesmos mecanismos, 

oferecendo a possibilidade de criar ou reforçar outros papéis passíveis de serem 

desempenhados pela escola. De acordo com Anhorn59 (2003, p.65):

[...] a discussão introduzida pela idéia de transposição é muito mais ampla e 
passível de desdobramentos fecundos. Chevallard é o primeiro a reconhecer que 
seu estudo dá conta de apenas um aspecto da problemática que ela coloca.
[Essa problemática] extrapola a escola e não se limita apenas ao saber 
acadêmico. O fato de Chevallard enfatizar esta modalidade de transposição não 
autoriza engessá-la como única forma possível. Partindo de seu quadro teórico 
mais amplo, é possível pensar como outros saberes ou conhecimentos (do senso 
comum, da mídia, das práticas sociais de referência) sejam produzidos, utilizados, 
ensinados e transpostos. 

A problemática da produção dos saberes não desaparece da sua reflexão, 

contudo, está recolocada de outro modo. Ao invés de se debruçar sobre a 

                                           

59 ANHORN,C.T.G. “Um objeto de ensino chamado história. Disciplina de história nas tramas da 
didatização.” Tese de doutorado. Departamento de Educação da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 2003, 
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pertinência ou não das regras em jogo do saber científico, o autor questiona a 

dinâmica dos saberes que circulam em diferentes esferas que não são 

socialmente reconhecidas como lócus de produção de saber. Sua preocupação 

maior é desvelar essa dinâmica, na qual a esfera transpositora desempenha um 

papel crucial. 

No caso da dinâmica dos saberes, o poder atribuído pela sociedade ao 

saber acadêmico funciona pouco no sentido de impor à escola, diretamente, a 

proibição de alguns conteúdos escolares. Seu poder é o de produzir, indicar os 

bons conteúdos, criticando, ainda que implicitamente, as escolhas consideradas 

errôneas. Caberia então a questão: de onde vem esse poder atribuído ao saber 

acadêmico? Para responder à questão, Chevallard opera com o conceito de 

legitimação, entendido como um processo pelo qual se estabelece uma situação 

de dominação, sem que essa seja percebida como arbitrária. 

A resistência ao conceito de saber acadêmico, por parte dos atores 

envolvidos (professores, diferentes agentes da noosfera) nesse processo, já seria 

um indício, segundo o autor, dos mecanismos de reprodução que tendem a 

reforçar a ficção de identidade entre os saberes acadêmicos e os saberes 

escolares. 

(..) suprindo um dos termos do problema (o saber acadêmico), apaga-se o 
problema e prepara a volta furtiva da ficção de identidade, que o conceito de 
transposição didática denuncia pela clivagem que ele aponta obstinadamente no 
regime do saber. (CHEVALLARD, 1991,  p.20). 

Chevallard insiste, pois, em centrar a análise nesses saberes, ou melhor, 

na relação que as instituições didáticas estabelecem com eles, na medida em que 

é essa relação que permite perceber melhor os mecanismos de reprodução social 

dentro de sua própria dinâmica. Ao reforçar a ficção de conformidade entre os 

saberes escolares e os saberes acadêmicos, o sistema didático homogeneíza, ou 

melhor, equipara as necessidades em saberes das instituições didáticas com as 

das instituições de produção, colocando em marcha o processo que naturaliza o 

papel legitimador do saber produzido nestas instituições. 
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Denunciar o mito de identidade é o primeiro passo para desnaturalizar essa 

legitimação e frisar que a capacidade legitimadora dos saberes acadêmicos faz 

parte das estratégias de dominação pelos grupos que detêm a hegemonia política 

econômica e/ou cultural numa determinada sociedade. Como deixa claro 

Chevallard (1991, p. 217): 

Vê-se que o título de savant60 não pertence jamais intrinsecamente a nenhum 
saber. Ele é atribuído pela cultura e ele pode ser perdido. Além disso, um saber 
não é savant porque os seus produtores são savants: é exatamente o inverso que 
é verdade.

No entanto, se o processo de legitimação dos saberes escolares via saber 

acadêmico não é natural, produz efeitos que não podem nem devem ser 

ignorados. Faz parte da estratégia utilizada no campo cultural para reproduzir os 

mecanismos de dominação. Não se trata dos pesquisadores ou atores envolvidos 

nesse processo quererem ou não, estarem ou não de acordo. Como afirma 

Chevallard, “é a legitimidade epistemológica (lê-se historicamente atribuída) que 

funda a confiança que nós podemos acordar a um saber como um sabor 

autêntico, é ela que lhe confere credibilidade (CHEVALLARD, 1991, p.216). Na 

dinâmica de saberes instaurada, o título de savant é considerado precioso e atrai 

privilégios, explicando e justificando as estratégias de academização.

A legitimidade dos saberes a ensinar é uma condição crucial da ecologia 

didática dos saberes. Pois, “a presença, no ensino geral, de um saber de nobreza 

cultural incerta se torna rapidamente problemática. E, até mesmo seu ensino é tão 

complicado que se torna quase impossível (CHEVALLARD, 1991, p.218). Isso se 

deve ao fato de que o ensino geral diz respeito a toda a sociedade em um 

momento de sua história. “A escola não se autoriza ela própria, como instituição, 

ela está no jogo das estruturas sociais mais abrangentes”. (CHEVALLARD, 1991, 

p.219).

                                           

60 Sábio.
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Nessa perspectiva, a pertinência cultural, entendida como as demandas 

sociais oriundas dos diferentes grupos, por si só não é suficiente para legitimar os 

saberes. Ela tem que ser pensada de forma articulada à legitimidade 

epistemológica. Dito de outra forma, a pertinência cultural de um saber precisa do 

crivo da legitimidade epistemológica, que culturalmente é atribuída aos saberes 

acadêmicos que lhe servem de referência e que fundamenta a confiança que a 

sociedade pode atribuir a um saber como saber, isto é, dá-lhe credibilidade na 

dinâmica dos saberes.

Segundo este autor, o Ensino Fundamental, por estar mais exposto do que 

outros às questões de ordem cultural, às suas exigências, a seu controle, enfrenta 

problemas de ordem de falta de pertinência epistemológica. Falta nas disciplinas 

desse nível de escolaridade a legitimidade epistemológica dada pelo saber 

acadêmico que lhe serve de referência. Cabe então perguntar se o ensino de

Filosofia, emergente no contexto escolar graças à sua pertinência cultural, carece 

dessa legitimidade epistemológica. Muitos filósofos e acadêmicos parecem 

concordar com essa perspectiva. 

Chevallard nos orienta nesse sentido, quando alerta para a importância 

tanto da legitimidade epistemológica como para a pertinência epistemológica dos 

saberes. O foco na legitimidade tende a centrar a discussão no terreno das 

relações de poder e nas estratégias de legitimação na sociedade, já mencionadas. 

Já a questão da pertinência traz a discussão para o terreno da Epistemologia e, 

mais precisamente, na perspectiva chevallardiana, para o terreno da produção 

científica dos saberes nas instituições responsáveis. Falar em pertinência 

epistemológica, nesse caso é afirmar a validade de um tipo de saber específico —

o savoir savant —, produto de pesquisa científica. 

Pois é uma palavra [ciência] que a cultura não compreende mais muito bem, sobre a 
qual ela não sabe mais se convém usar com reverência ou desdenho (...). Essa 
hesitação é um sintoma: a questão das ciências no seio dos saberes perdeu hoje a 
sua pertinência cultural. Eu pretendo aqui que ela conserve toda a sua pertinência 
epistemológica. (CHEVALLARD, 1991, p.229).
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Dessa forma, Chevallard abre pistas interessantes para lidar com a tensão 

entre a pertinência da afirmação da autonomia epistemológica do saber escolar 

em relação ao saber acadêmico, e o reconhecimento da importância do saber 

científico socialmente construído e acumulado como referência e fonte de 

legitimidade dos saberes escolares indispensáveis, tanto para a credibilidade da 

instituição escolar face à sociedade, como para a democratização do ensino. 

Combater a perspectiva naturalista da hierarquização social dos saberes não 

implica negar as diferenças de status que lhes são historicamente atribuídas, 

tampouco não reconhecer a pertinência dos seus papéis no processo de 

manutenção e transformação das relações de poder. Nesse sentido, Lopes 

(1998,p. 3) chama a atenção para o fato de que: 

[...] os processos de seleção e legitimação não são construídos a partir de critérios 
exclusivamente epistemológicos ou referenciados em princípios de ensino-
aprendizagem, mas a partir de um conjunto de interesses que expressam relações 
de poder da sociedade como um todo, em um dado momento histórico. Assim, 
atuam sobre o processo de seleção cultural da escola, em relações de poder 
desiguais, o conjunto de professores, aqueles que fazem parte do contexto de 
produção do conhecimento de uma área e a comunidade de especialistas em 
educação. Atuam igualmente inúmeras outras instâncias culturais, políticas e 
econômicas de uma sociedade, que atuam direta ou indiretamente sobre a escola, 
sobre a formação e atualização de professores e sobre a produção de 
conhecimentos na área específica e educacional.

Na teoria da transposição didática, a noosfera é o lugar por excelência, 

onde se buscam soluções para as problemáticas advindas da tensão entre a 

necessidade de adequação interna (o sentido e legitimidade de um saber) e a 

compatibilidade externa (demandas e necessidades das instâncias culturais, 

políticas, econômicas, etc), inerente ao sistema de saberes, capaz de assegurar a 

especificidade do saber escolar. De acordo com Chevallard (1991, p. 214):

A maior contribuição da teoria da transposição didática, a grande descoberta —
ouso escrever —, cujas conseqüências para a antropologia dos saberes ainda não 
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foi totalmente percebida, é o fato de pôr em dia um quarto61 tipo de manipulação: a 
manipulação transpositiva dos saberes. É também, correlativamente, colocar em 
evidência a emergência de instituições de transposição dos saberes — as 
noosferas —, essa intendência, tão desejosa de se fazer esquecer, que parece 
desmanchar logo que ela produz os seus efeitos, da qual somos ordinariamente 
tão descuidados [...].

A noosfera é, então, o lugar onde se designa o saber a ensinar, onde se 

processa uma seleção dos saberes que podem ou devem ser ensinados. É a 

instância que se preocupa com as questões relativas à transposição externa e à 

normalização dos saberes. Chevallard sublinha o fato de a noosfera ser a 

instância onde se pensa, de uma forma específica, o funcionamento didático, 

desempenhando, assim, um papel crucial no processo de didatização dos saberes 

escolares. 

Yves Chevallard aponta a especificidade do funcionamento didático do 

saber na escola, impulsionada não apenas pela necessidade de solucionar 

problemas, mas principalmente sim pela contradição entre antigo e novo. Essa 

contradição explica-se pela necessidade dos objetos de ensino remeterem-se 

àquilo que já é conhecido pelo aluno, ao mesmo tempo que devem aparecer como 

novidade – afinal é o novo, o não sabido, o não conhecido, que justifica a relação 

didática. Porém, se o aluno não puder realizar algum tipo de reconhecimento ou 

identificação com os saberes que já domina, o estranhamento pode ocorrer em 

tais proporções que inviabilize o aprendizado. 

Nessa interpretação da dinâmica escolar, o professor tem o papel de 

garantir a continuidade deste processo, apresentando novos textos do saber e 

assegurando algum nível de familiaridade nesses conteúdos. Pode fazê-lo,  

porque é ele “quem sabe antes dos outros, que já sabe, que sabe 

mais”.(CHEVALLARD, 1991, p.71) 

                                           

61 Os três outros níveis correspondem à esfera de produção, de ensino e de utilização. Em nossa 
pesquisa evidencia-se a esfera da produção dos saberes, através do diálogo com as pesquisas 
discentes, 
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Chevallard utiliza a expressão cronogênese para caracterizar as 

diferenças de posicionamento temporal dos sujeitos didáticos (professores e 

alunos) na dinâmica específica dessa esfera de saber. Outra diferença assinalada 

por Chevallard diz respeito a topogênese do saber, ou seja, a diferença de lugar 

que professores e alunos ocupam em relação ao conhecimento escolar. Trata-se 

de uma distinção não apenas quantitativa, mas também qualitativa: o professor 

domina o saber a ensinar em um nível mais abstrato do que seria possível para o 

aluno atingir em um primeiro momento de estudo; além disso, o professor precisa 

conhecer também a maneira de ensiná-lo. 

Assim incorporado no tempo didático, um objeto de saber que há muito já 

foi apresentado como objeto a ser ensinado no plano da noosfera pode estar 

sempre ressurgindo como novidade no âmbito da transposição interna. Pode-se 

reconhecer então, o papel atribuído à Filosofia no Ensino Fundamental que 

emerge como uma novidade na escola, configurando-se como novo elemento do 

saber a ensinar, e incorporando-se ao texto do saber ensinado. Essa dinâmica

torna-se visível nos objetivos explicitados, na seleção dos conteúdos, nos tipos de 

exercícios propostos, nos critérios de avaliação, etc. 

Além disso, no caso da Filosofia, a fronteira entre os dois registros do saber 

(saber a ensinar e saber ensinado) é muito mais tênue. Tendo em vista a natureza 

epistemológica específica do saber filosófico, como pensar a dialética do antigo e 

novo texto do saber que entra em jogo no momento da transposição interna? 

Como identificar esse duplo regime de saber no caso da Filosofia? O que significa 

afirmar que um professor de Filosofia sabe antes e mais do que o aluno? A 

aquisição de saberes em Filosofia pode ser avaliada em termos de acúmulo de 

informações, ou de atitudes desenvolvidas? Podemos avaliar essa aquisição em 

termos do domínio dos procedimentos para operar com o conhecimento filosófico? 

Ou sobre a pertinência da escolha dos conteúdos em função do modo como esse

saber é ensinado? Como programar o ensino e as aprendizagens em Filosofia, 

tendo em vista as tensões permanentes entre compreensão e explicação, 

subjetividade e objetividade, sentidos e verdades, concordância e crítica? 



110

Essas questões apontam para a necessidade e a relevância de procurar 

compreender os desdobramentos que ocorrem no processo de transposição

didática dos conhecimentos filosóficos no âmbito do sistema de ensino, mais 

precisamente da sala de aula, onde o funcionamento didático revela-se em toda a 

sua complexidade. 

De acordo com o exposto até agora fica evidente o papel fundamental que 

a noosfera exerce na preparação dos conteúdos de saber para sua transposição 

didática, no sentido de torná-los aptos a ocupar um lugar entre os objetos de 

ensino. Essa discussão tão necessária não está presente nas preocupações dos 

pesquisadores, ainda que tenham colocado em discussão aspectos relevantes 

referentes ao ensino de filosofia. 

Parece-nos entretanto, que a ênfase dada ao aspecto metodológico do 

ensino de filosofia, e, conseqüentemente o descuidado olhar lançado aos 

conteúdos filosóficos, confirmam a necessidade de redimensionar as reflexões 

sobre a Filosofia enquanto disciplina escolar, situando-a no âmbito das discussões 

sobre ensino e aprendizagem em interlocução com o campo da didática.    

Dessa maneira, pode-se considerar que o ensino filosófico como um 

fenômeno educativo, ao preservar a reflexão crítica do conhecimento, manifesta 

um saber que não seja apenas um conjunto de saberes legitimados 

academicamente, mas que representa temas que articulam teorias e reflexões de 

diversas ordens, produzidas na tradição filosófica. Que não seja apenas uma mera 

repetição de conteúdos, mas que no seu interior seja possível relacionar 

conceitos, problematizar questões, interpretar idéias, considerando suas 

mediações históricas, se não na sua totalidade, pelo menos em seus aspectos 

relevantes, garantindo um mínimo de especificidade filosófica ao ensino que se 

pretende efetivar nas escolas de Ensino Médio, e (completamos nós), nas de 

Ensino  Fundamental também. (GALLO e KOHAN, 2000, p.177-180). 

A reflexão sobre a transposição didática no ensino de filosofia tem uma 

tarefa importante: fazer com que no ensino de filosofia os conceitos de ensino e 

aprendizagem sejam reexaminados, e que o espaço da Filosofia no ensino seja 

revisto e reconsiderado tendo em conta os conteúdos propriamente filosóficos. 
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Esse reexame e essa reconsideração apóiam um sentido diferenciado da razão de 

ser da Filosofia, enquanto disciplina curricular no âmbito escolar. 

 Isso implicaria discutir os aspectos estratégicos na forma didática de 

ensino da filosofia, e incluiria uma discussão de seus aspectos intencionalizadores 

no conhecimento. Perceber como se localizam as práticas e as intenções 

educativas nesse contexto traria elementos importantes para uma reflexão sobre 

que epistemologia seria importante para discutir o ensino de filosofia. 

Severino (2001)62 afirma que uma ação educativa e uma ação 

intencionalizadora do conhecimento direcionam a prática humana para ações de 

humanização, ou seja, o processo de reflexão da Filosofia, enquanto modalidade

de conhecimento, configura-se como possibilidade de formação crítica do sujeito 

em torno de uma intencionalidade potencializadora da ação humana 

transformadora. Conforme já fizemos menção, para Severino:

A educação é radicalmente vinculada ao conhecimento e se torna sua mediadora 
para intencionalizar a prática humana. Daí sua importância para a existência e a 
imperiosa necessidade de se transformar a estratégia pedagógica em esforço de 
universalizar o poder intencionalizador do conhecimento, de modo que todos os 
sujeitos se dêem conta dos sentidos que redicionariam sua ação na linha de maior 
humanização (SEVERINO, 2001, p.12). 

Essa intencionalização leva à compreensão do ser humano como um ser 

em situação. Ele constrói a si mesmo ao construir seu mundo. Essa construção 

não se dá só de forma individualizada, aleatória e assistemática, mas corresponde 

a um processo de inter-relação do indivíduo consigo mesmo, com os outros e com 

meio em que vive. De modo que na própria formulação da práxis educativa 

encontra sua instância mediadora que torna possível essa reciprocidade entre 

indivíduo e meio (Aranha, 1996, p. 15). 

                                           

62 SEVERINO, Antonio Joaquim. Educação, sujeito e história. São Paulo: Olho d’Água, 2001. 
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Á GUISA DE CONCLUSÃO

Ainda que não pretenda fazer desse pequeno capítulo uma conclusão, pois

considero as conclusões já emaranhadas na trama dos argumentos que dão forma 

a essa pesquisa, faz-se necessário enfatizar alguns aspectos, destacando 

elementos que constituem o cenário e compõe a tela de fundo de nossa 

interlocução com o corpus de trabalho.

Durante o período de leitura das dissertações, do estudo da bibliografia, 

definição do objeto a ser analisado, na elaboração de hipóteses, fui assaltada pela 

angústia do não saber, que me fazia lembrar uma frase de Nietzsche: E se não me 

ocorrer nada que preste?

Há que considerar ainda toda a complexidade envolvida num estudo que se 

propõe a dialogar com outros pesquisadores, assumindo a posição de interlocutor

atribulado com a complexa rede de interligações teóricas entre educação, 

conhecimento, cultura, ensino e filosofia que daí pode advir. 

As pesquisas discentes, assentadas em convicções teóricas e pessoais, 

promovem uma discussão na qual se interpenetram conceitos e valores, análises 

e decisões práticas, que mobilizam forças e nos impelem para a compreensão de 

um mundo diferente embora sempre igual, o mesmo sempre novo.

Pensar a Filosofia no ensino fundamental é pensar uma prática pedagógica

problematizadora, cujo princípio é a formação da atitude interrogativa da 

inquietação do aluno diante do já dado. O ponto de partida dessa prática é a 

relação do homem com o mundo, e a problematização dessa relação, situada na 

tradição filosófica, nos temas, problemas e argumentos construídos pelos 

filósofos. 

Considerando que os conteúdos filosóficos configuram-se (também) como 

discursos sobre o mundo, que apresentam um caráter crítico-reflexivo e 

problematizador, o papel formativo específico da Filosofia no Ensino Fundamental 

volta-se, primariamente,  para a tarefa de fazer o educando construir e exercitar 

sua capacidade de problematização através de uma apropriação do conteúdo. 
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De fato, a conexão entre o conteúdo filosófico e o método de análise, 

interpretação, crítica, problematização, reconstrução e argumentação, deve tornar-

se evidente, sem o qual esvazia-se o específico do ensino filosófico. Apesar dos 

diferentes conteúdos filosóficos e diferentes métodos de acesso, há algo de 

comum que lhes é inerente: a problematização e a reflexão. 

Portanto, nisto consiste, talvez, a contribuição mais específica da Filosofia 

na formação do aluno do Ensino Fundamental: desenvolver a capacidade de 

problematizar, de apropriar-se do conteúdo, construindo a competência de leitura 

significativa de textos filosóficos e de outros textos de diferentes estruturas e 

registros. 

As dissertações analisadas também apontaram para a contribuição 

específica do conhecimento filosófico na formação de nossos alunos no Ensino 

Fundamental, situando, nesse sentido, o lugar privilegiado que a filosofia pode

ocupar no sistema de ensino.  Entretanto, situaram essa contribuição como 

tributária de um método, o programa lipminiano, que nos parece impregnado da 

convicção de que a educação do pensamento, via filosofia, pode dar a conhecer a 

si mesmo e ao mundo e possibilitar a correção do ser. Graves e vastas intenções. 

Nesse sentido, não podemos deixar de concordar com os críticos de 

Lipman quando afirmam a percepção de uma esperança, sempre renovada, de 

tranqüilidade e harmonia, depositada na razão humana que edifica utopias e 

quimeras de cidades racionais. Programas de racionalização instrumentalizadora, 

como o de Lipman, que pretendem adequar os indivíduos à ordem social

possibilitando a pacificação e harmonização das sociedades, reaparecem ou antes 

nunca deixam de estar presentes. São projetos que desejam promover uma

individualização em massa, através da educação do pensamento, via ensino de 

filosofia. As pesquisas discentes, afirmando-se contrárias a essa concepção, 

situam o ensino de filosofia no contexto da educação escolar, como possibilidade 

de formação humana, e não como massificação de individualidades.    

Além disso, o desenvolvimento do pensamento reflexivo não se produz no 

vazio, mas exige uma aproximação concreta com conteúdos propriamente 

filosóficos. Exigindo a promoção metódica e sistemática da capacidade  do aluno 
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em tematizar e criticar, ainda que de modo inicial, conceitos, proposições e 

argumentos, valores e normas, refletindo sobre as estruturas formais. Sendo 

assim, entende-se que não se deve confundir o filosofar com a mera apropriação 

de ferramentas ou procedimentos lógico-argumentativos da atividade filosófica. 

Não é possível pretender que o aluno construa uma competência de leitura 

filosófica sem que ele se familiarize com o universo específico em que essa 

atividade se desenvolve, sem que ele se aproprie de um quadro referencial a partir 

dos conceitos, temas, problemas e métodos conforme elaborados  a partir da 

própria tradição filosófica. Portanto, a apropriação destes conteúdos propriamente 

filosóficos, se articula, indissociavelmente, com a assimilação ativa de 

determinados procedimentos inerentes à especificidade da Filosofia no quadro 

curricular, evitando-se, deste modo, qualquer forma de academicismo ou de 

banalização do conhecimento filosófico. 

Indo além, a especificidade da Filosofia exige uma reflexão apurada acerca 

dos conteúdos de ensino que a constituiriam enquanto disciplina escolar. Pensar a 

filosofia escolar, no contexto da escola de Ensino Fundamental, remete a uma 

discussão maior no campo educacional: a didatização dos saberes escolares e o 

papel do professor enquanto um dos artífices da transposição didática.  As 

pesquisas discentes não estabeleceram essa discussão, mas nas entrelinhas da 

discussão que estabeleceram sobre a prática do ensino de filosofia, essa questão 

emerge como fundamental, e exige o reconhecimento de sua pertinência na 

compreensão do sentido da presença da filosofia na escola de Ensino 

Fundamental. 

Como deveria ser a didatização, ou a transposição didática dos 

conhecimentos filosóficos, na escola de Ensino Fundamental? Talvez não seja no 

corpus da didática clássica que se encontrará a resposta a esta pergunta. Além do 

mais, esta não é precisamente uma questão, é um problema e como tal não pede 

respostas, mas um esforço de solução. Imbuídas dessa intenção, as pesquisas 

discentes promoveram esse esforço de solução, que não se reduz a um trabalho 

de escrita conceitual, trata-se, de um processo de reflexão ancorado nas práticas 

pedagógicas e aplicado ao real, inteiramente dedicado à discussão da 
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aprendizagem e do ensino de filosofia como disciplina escolar, marcada e situada 

nesse contexto disciplinar.

Com relação a essa questão, e na interlocução com essas pesquisas, 

afirmamos que não se pretende ensinar Filosofia, nem o saber filosófico, como um 

objeto de cultura; acredita-se que a aprendizagem do filosofar parte das idéias, 

temas e argumentos já produzidos pelos filósofos, e pela tradição filosófica. 

Entretanto, espera-se que a Filosofia, e o seu ensino, não sejam reduzidas a um 

ritual de paráfrase do que os filósofos disseram. Também não pode ser confundida 

com a sua história, retirando a palavra aos alunos quando se trata de discutir os 

problemas filosóficos, como se a Filosofia fosse apenas uma coisa do passado. 

Além disso, a Filosofia não pode ser confundida com uma mera troca de opiniões 

ou idéias. De acordo com Cerletti (2003): 

Vou afirmar que um professor de filosofia é aquele que, acima de tudo, consegue 
construir um espaço de problematização compartilhado com seus alunos. (...) 
Ensinar filosofia é antes de mais nada ensinar uma atitude em face da realidade, 
diante das coisas, e o professor de filosofia tem que ser, a todo momento, 
conseqüente com esta maneira de orientar o pensamento. 
(CERLETTI, 2003, p. 62)

Nesse sentido, o filosofar emerge com um conjunto de interrogações cuja 

resposta não é imediatamente dada pelo senso comum ou pelos outros saberes. 

Estas interrogações, quando corretamente formuladas, constituem os problemas

filosóficos. As respostas sistematizadas, enquanto tentativas de solução para 

esses problemas, constituem as teorias filosóficas. O contato com a tradição 

filosófica, ainda que não lhe seja dada especial ênfase, é relevante na medida em 

que se constitui como o campo dos saberes especificamente filosóficos. 

Não há Filosofia sem problemas, embora haja problemas que não são 

filosóficos. A Filosofia apenas se ocupa de certo tipo de problemas. Identificar um 

problema filosófico e distingui-lo de um problema não filosófico são competências 

fundamentais em Filosofia. Nas aulas de Filosofia no Ensino Fundamental é 

importante orientar a distinção de um genuíno problema filosófico de um falso 

problema.
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A correta compreensão de um problema manifesta-se na clareza e na 

maneira como ele é formulado. Formular clara e corretamente os problemas 

filosóficos é outra das competências fulcrais que o professor de Filosofia deve 

ajudar a desenvolver nos seus alunos. É preciso ter presente que muitas das 

grandes discussões filosóficas começam pela própria formulação dos problemas.

Ser capaz de identificar problemas filosóficos, de mostrar por que razão 

esses problemas são importantes e de formulá-los, ainda que de forma incipiente, 

são competências necessárias cujo desenvolvimento depende em grande parte, 

da atuação do educador.

Os filósofos não se limitam, contudo, a colocar problemas. Procuram 

também resolvê-los, e para isso criam conceitos e teorias. Ora, a primeira 

aptidão que o ensino de Filosofia deve desenvolver nos educandos é a 

competência para reconhecer os problemas filosóficos, e perceber que outras 

questões filosóficas emergem desses problemas. Como no exemplo dado pelo 

filósofo francês Gilles Deleuze:

A frase de Nietzsche: “Deus está morto”. Não significa a mesma coisa que “Deus 
não existe”. Se eu digo “Deus está morto”, a que outra questão isso remete, que 
não é a mesma de quando eu digo “Deus não existe?” Depois, vemos que a 
Nietzsche não importa se Deus está morto. É uma outra questão que ele levanta. 
Se Deus está morto, não há razão para o homem também não estar morto. Temos 
de encontrar outra coisa que não o homem. Não lhe interessa a morte de Deus, 
mas a chegada de outra coisa que não o homem. Essa é a arte das questões e 
dos problemas.

No entanto, qualquer que seja o conteúdo do ensino filosófico, não se pode 

esquecer que é da leitura crítica da realidade que se retém o essencial da 

atividade filosófica. Uma leitura não é filosófica apenas porque os textos são 

filosóficos; podem-se ler textos filosóficos sem filosofar e ler filosoficamente textos 

jornalísticos, artísticos, políticos, etc. Esta leitura não se caracteriza pela simples 

aplicação de metodologias de leitura e análise de texto, mas pela atenção aos 

seus pressupostos e subentendidos, pela reconstrução de um imaginário oculto 

que ultrapassa a literalidade. A apreensão daquilo que o texto enuncia exige que 

se compreenda como se produzem os enunciados e os processos de enunciação. 
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Longe de ser exaustivo ou de se fechar em definições dogmáticas, a 

interlocução com as pesquisas discentes buscou assinalar os caminhos possíveis, 

e os já trilhados na construção do conhecimento, na área do ensino de filosofia. As 

constatações feitas em relação ao conjunto das pesquisas analisadas, fornecem 

subsídios para a explicitação da produção acadêmica e de seu diálogo com os 

teóricos do campo educacional e filosófico. 

De uma forma geral, pode-se afirmar, a partir do presente estudo, que a 

interlocução com as pesquisas discentes revelou não haver, ainda, um código 

disciplinar da filosofia escolar constituído e historicamente situado no nível 

fundamental de ensino, embora essas dissertações insinuem elementos e 

categorias de estudo que podem ser compreendidos como constituintes de uma 

disciplina emergente. 

Uma outra ordem de considerações refere-se à importância de se trazer as 

reflexões sobre a didatização dos saberes escolares ao centro da discussão e do 

debate sobre a presença da filosofia nas escolas de Ensino Fundamental. Essa 

importância evidencia-se nas pesquisas discentes na preponderância da 

discussão sobre métodos e práticas de ensino de filosofia, enfatizando a exigência 

da transposição didática dos conhecimentos filosóficos (temas, problemas e 

conceitos), enquanto conteúdos de ensino nas aulas de filosofia no nível 

fundamental. 

Na interlocução com as dissertações evidencia-se que na conjunção entre a 

Filosofia e fazer pedagógico do professor devem ser evitados os procedimentos 

extremos, como os que, por um lado, em favor da integridade da investigação 

filosófica, deixam de refletir sobre os interesses específicos do aluno do Ensino 

Fundamental, com isso, desdenham os conhecimentos a que poderia ter acesso, 

ou os que, por outro lado, em nome de um conteúdo imediatamente acessível e 

agradável, oferecem um produto de ocasião, superficial e perigoso, negando a 

especificidade do conhecimento filosófico.

Importa ressaltar que no Ensino Fundamental, as aulas de Filosofia devem 

ter a preocupação de apresentá-la ao educando como uma forma de interrogar e 
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compreender o real, mostrando que a atitude filosófica é uma prática possível a 

todo aquele que pensa. A singularidade da condição humana e o modo como o 

homem organiza e problematiza a vida e os valores, servirão de pano de fundo 

para a introdução de conceitos filosóficos, que ganharão sentido na medida em 

que forem relacionados com a existência humana nas esferas pessoal e coletiva, 

e com a tradição filosófica historicamente constituída. 

No início desse trabalho entabulei uma conversa animada com 

pesquisadores, filósofos e educadores. Interrogava-os sobre o sentido do ensino 

de Filosofia nas escolas de nível fundamental. Refletia sobre suas respostas e 

argumentos. Colocava em questão minhas convicções iniciais. Assim encontrei 

poderosos interlocutores com quem discutir aspectos nem sempre privilegiados 

nos debates sobre a Filosofia e seu ensino. 

Trata-se então de ampliar os espaços de reflexão, buscando superar os 

limites e expandir as possibilidades de compreensão do ensino de filosofia, na 

perspectiva de uma educação que dê conta da pluralidade e das diferenças. Pois 

no campo educativo estamos sempre (re)definindo rotas, estratégias e horizontes 

pedagógicos. Nesse sentido o campo educativo apresenta-se não como um 

sistema fechado, mas como um vasto campo de descobrimentos, e a busca de 

novos ou melhores caminhos retrata a dimensão dinâmica da educação. 

Importa salientar que esse trabalho não teve a intenção de falar sobre o 

sentido da filosofia na escola de Ensino Fundamental como algo absoluto, pronto 

e determinado. Tal propósito seria totalmente contraditório com a proposição 

dessa pesquisa, que se propõe a dialogar para compreender. 

Assim, das questões iniciais que motivaram esta pesquisa e das que foram 

surgindo no decorrer da investigação, apenas algumas puderam ser 

(ar)rematadas. Muitas delas permanecem como pontos largos, alinhavando as 

idéias a espera de costuras mais consistentes. São como espaços intermediários, 

pequenas pausas na conversação à espera de diferentes caminhos para um outro 

recomeçar. 
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Esta pesquisa procurou contribuir para dar visibilidade à complexidade da 

problemática dos saberes no campo da Filosofia e de seu ensino, complexidade 

essa que exige um estreitamento do diálogo entre o campo da didática e o da 

Filosofia. 
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pedagógica: a busca da otimização da produção do conhecimento em 
filosofia. Curitiba, 1999. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia 
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BENETTI, Cláudia Cisiane. Processos de singularidade e diferença no ato 
educativo: um trabalho a partir do ensino-aprendizagem de filosofia no ensino 
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perspectiva da teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas. Curitiba, 
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Material Didático do Programa de Filosofia para Crianças editado no Brasil 

LIPMAN,M. Issao e Guga (Novela filosófica para crianças de 7 e 8 anos- aborda 
questões de epistemologia e fenomenologia da percepção). Tradução de Sylvia 
Judith Hamburger Mandel. São Paulo: Difusão Nacional do Livro, 1995. 

________. Maravilhando-se com o Mundo (Manual do Professor que orienta o 
trabalho com Issao e Guga). São Paulo: Difusão Nacional do Livro. 

________. Pimpa (Novela filosófica para Crianças de 9 e 10 anos - aborda as 
questões de filosofia da linguagem). Tradução de Sylvia Judith Hamburger 
Mandel. São Paulo. Difusão Nacional do Livro, 1985 (Edição revista em 1996) 

_______. Em busca do significado. (Manual do professor que orienta o trabalho 
com Pimpa, São Paulo: Difusão Nacional do Livro. 

_______. A Descoberta de Ari dos Telles (Novela filosófica para alunos de 11 e 12 
anos- aborda questões de lógica). Tradução Ana Luiza Falcone e Maria Elice de 
B. Prestes. São Paulo: Interação-Difusão Nacional do Livro. 

_______. Investigação Filosófica. (Manual do professor que orienta o trabalho com 
a novela A Descoberta de Ari dos Telles), São Paulo: Interação-Difusão Nacional 
do Livro. 

_______. Luisa. (Novela filosófica para alunos de 13 e 14 anos- aborda questões 
de ética). Tradução Ana Luiza Falcone. São Paulo. Centro Brasileiro de Filosofia 
para Crianças, 1995. 

_______. Investigação Ética. (Manual do professor que orienta o trabalho com 
Luisa). São Paulo. Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças. 

REED, Ronald. Rebeca (História filosófica para crianças de 5 e 6 anos). Tradução 
de Ana Luiza Falcone, Melanie S. Wyffels e Sylvia J. H. Mandel. Manual do 
Professor criado por Sylvia J.H. Mandel e Isabel Cristina Santana. São Paulo: 
Difusão de Educação e Cultura, 1996. 
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Obs: A Aquisição do material didático encontra-se vinculada aos cursos de 
formação oferecidos pelo Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças. 

Bibliografia disponível em Língua Portuguesa sobre o Programa de Filosofia 
para Crianças 

LIPMAN, Matthew. A filosofia vai à escola. Tradução de Maria Elice de B. Prestes 
e Lucia Maria Silva Kremer. São Paulo: Summus Editorial, 1990, Coleção Novas 
Buscas em Educação, vol. 39. 

______________. O Pensar na Educação. Tradução de Ann Mary Fighiera 
Pérpetuo. Petrópolis: Vozes, 1995. 

______________. Natasha. Diálogos Vygostkianos. Tradução de Lólio Lourenço 
de Oliveira. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

LIPMAN,M, SHARP, A e OSCANYAN,F.S. A filosofia na Sala de Aula. Tradução 
de Ana Luiza Falcone. São Paulo: Nova Alexandria, 1994. 

DANIEL, Marie-France; A Filosofia e as Crianças. São Paulo: Nova Alexandria, 
2000. 

SHARP, A e SPLITTER, L. Uma nova Educação: A Comunidade de Educação na
Sala de Aula. Tradução Laura Pinto Rebessi. São Paulo: Nova Alexandria, 1999. 

KOHAN, W e WUENSH, A . Filosofia para Crianças: a tentativa pioneira de 
Matthew Lipman. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. (Série filosofia e crianças) 

SANTOS, N. Filosofia para Crianças: investigação e democracia na escola. São 
Paulo: Nova Alexandria, 2002. 

CASTRO, E.A. e OLIVEIRA, P.R.(org). Educando para o Pensar. São Paulo: 
Thomson, 2002. 

ASPIS, R.L. Ensinando a pensar com as Idéias que contam histórias – histórias 
das idéias do Zé. (Livro de orientação para professores). São Paulo: Callis, 2001. 

CHITOLINA, Claudinei L. A Criança e a educação filosófica. Maringá, PR: Dental 
Press, 2003.
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Projeto de Lei sobre o Ensino de Filosofia

Texto

O Vereador, Adenival Alves Gomes, infra-assinado(a)(s), no uso de suas atribuições 
legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte proposição:

Projeto de Lei Ordinária

SÚMULA:

"Inclui no conteúdo programático das escolas 
de ensino fundamental, da rede pública 
municipal de ensino, a matéria de Filosofia"

Art. 1º - Fica incluído no conteúdo das Escolas de ensino fundamental, da rede pública 
municipal de ensino, a matéria de Filosofia.

Art. 2º - A matéria de que trata o artigo anterior será ministrada em conjunto com outras 
disciplinas afins, a critério da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Adenival Alves Gomes
Vereador

Justificativa
Apresento, nesta justificativa o brilhante texto de Ann Margaret Sharp em "Educação: Uma 
jornada filosófica", que por si só já traduz a importância do ensinamento da filosofia para 
as nossas crianças:"Uma educação dialógica em que as crianças são incentivadas a 
investigar, entre elas sobre amor, integridade, verdade, regras, padrões, respeito, amizade, 
identidade, propriedade, liberdade e justiça é um processo que pode guiar as crianças em 
direção a um estágio moral que elas já internalizaram. O benefício dessa educação fica 
evidente na capacidade das crianças responder eticamente, se essa necessidade surgir.
As leis morais não são o tipo de coisa que podem ser provada. Como Wittgenstein uma 
vez disse em uma aula de ética: "Minha tendência e, acredito, a tendência de todos os 

Tipo

Projeto de Lei Ordinária

Nº Proposição 05.00069.2002

Iniciativa Adenival Alves Gomes

Envio ao Protocolo 12/04/2002 15:44 Inicio de Tramitação 30/04/2002 14:08
Valdirene Gabriel de Graçia
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homens que tentaram escrever sobre ética, era ir além das fronteiras da língua... A ética na 
medida em que provém do desejo de dizer algo sobre o sentido último da vida, o bem 
absoluto, pode não ser ciência... Mas é um documento da tendência da mente humana que 
eu, pessoalmente, não posso deixar de respeitar profundamente". O que consideramos 
como ação moralmente certa é antes o resultado de um juízo estético, a habilidade de 
perceber a ação apropriada num determinado contexto do que de uma abordagem 
científica.No entanto, há uma grande diferença entre agir e irrefletidamente e agir após ter 
tido muita prática em pensar cuidadosamente e levar tudo em consideração, inclusive as 
conseqüências de nossas ações. Essa habilidade de pensar leva a anos de imersão no 
diálogo filosófico. Num certo sentido, torna-se um agente moral é como se tornar um 
artista; ambos estão comprometidos em criar uma harmonia. A vida do artista envolve anos 
de observação, experimentação, estudo, estudo da obra dos artistas do passado, trabalho 
sobre a orientação de um mestre, desenvolvimento de um certo senso de cor, textura, 
proporção, perspectiva objetividade, composição, experiência com uma imensa variedade 
de meios de comunicação e decisão de qual meio é o certo para expressar o que ele quer 
comunicar. Entretanto, eventualmente, isso envolve o desenvolvimento de nosso próprio 
estilo, nossa própria perspectiva, nosso próprio meio de expressão - todos totalmente 
únicos para o estilo individual do artista. Não desenvolver um estilo próprio e não ser nada 
mais do que um simples técnico. Ninguém consideraria tal indivíduo como um artista.
Tornar-se um agente da moral é algo semelhante. A vida, continuamente dá exemplos de 
como devemos proceder de acordo com o nosso senso do que é "certo". Além de 
considerar a conveniência e consistência de nossas próprias idéias e ações, temos 
também que estabelecer padrões morais. Como agentes morais, temos que estabelecer 
nossos juízos dentro de algum tipo de ordem, de modo que não haja inconsistência que 
possa impedir a relação de todas nossas ações morais com uma mesma harmonia. As 
crianças necessitam prática para perceber conexões entre o que dizem, o que pensam e o 
que fazem. Precisam ter prática em reconhecer relações entre a parte e o todo quando 
elas se referem a valores; precisam ter a prática em aprender a detectar inconsistências e 
avaliar situações. Assim como não devemos esperar um jovem ou um adulto se torne um 
artista da noite para o dia, não devemos esperar que as crianças verbalizem decisões 
morais em sala de aula antes que tenham adquirido as ferramentas intelectuais 
necessárias, que são um pré-requisito para tal investigação. A educação moral não deve 
ser só trabalhada filosoficamente, mas deve enfocar o aprimoramento da investigação.
Finalmente uma educação moral deve tornar as crianças capazes de pensarem por si 
mesmas num modo que seja harmonioso. As ações devem ser tanto estéticas como 
moralmente corretas. A felicidade, então, é a recompensa intrínseca. As pessoas não 
devem fazer a coisa certa pelo elogio ou por alguma outra recompensa. Elas agem como 
se diz Wittgenstein, de uma certa maneira porque lhes convém de acordo com os seus 
próprios valores. Tais ações fazem com que se sintam em harmonia com o mundo, 
consigo mesma e com os outros. Quando alguém se engaja nesses tipos de ações, dia 
após dia, começa a ver a vida como autojustificada, a única vida correta para aquela 
pessoa.Alguém pode enfatizar suficientemente a importância da investigação, da 
autocrítica e dos modelos adultos moralmente sensíveis durante os anos de formação da 
criança. Assim conto o artista iniciante precisa cuidadosamente estudar os mestres do 
passado, as crianças precisam estar num ambiente de adultos que demonstrem sua 
moralidade em seus comportamentos. Santo Agostinho foi quem nos lembrou que: "Você 
aprenderia melhor nos observando e nos ouvindo quando realmente estamos envolvidos 
no trabalho do que lendo o que nós escrevemos". Tradicionalmente a moralidade tem sido 
vista como um modo de reprimir paixões malignas. Contudo, é o modo com que as paixões 
são canalizadas que, em última análise, distingue o ato moral e o ato imoral. Seria 
preferível que as crianças vissem atos morais surgindo naturalmente de um ambiente de 
reflexão em que o método de investigação se manifesta nas ações de todos os membros 
do grupo.As crianças podem ser ajudadas a se tornarem sensíveis à necessidade ou à 
força em suas vidas. Assim como um bom artista demonstra a necessidade dessas coisas 
que têm que ser aceitas e toleradas, até mesmo garantidas, assim também o estudo da 
filosofia pode ajudar as crianças a se tornarem conscientes da necessidade em suas 
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próprias vidas e de como lidar com isso se quiserem se tornar independentes para 
sempre".

PROJETO DE LEI N° 52/2003 – sobre o Ensino de Filosofia 
      
       
      Institui, em caráter complementar o ensino de Filosofia.

       
      Art. 1º – É instituído o ensino de Filosofia em todas as escolas de ensino 
      fundamental e médio no Estado do Rio Grande do Sul. 

      § lº – O conteúdo e o programa a ser ministrados serão elaborados pela 
      Secretaria Estadual de Educação. 

      § 2° – O "Conteúdo de Filosofia" será ministrado complementarmente, 
      durante, pelo menos, um ano em cada etapa de ensino, com carga horária 
      mínima de 2 (duas) horas semanais para a parte teórica. 

      Art. 2° – O Conteúdo de Filosofia será ministrado por docentes que deverão 
      comprovar o competente preparo. 

      Art. 3 ° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

      Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2003 

      Deputado Giovani Cherini – PDT 
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 JUSTIFICATIVA

      Este Projeto já tramitou nesta Casa na Legislatura passada. Ele é       
resultado de uma pesquisa junto aos docentes, na maioria junto a escolas       
estaduais, que vêem a Filosofia como uma ferramenta poderosa na formação       
do cidadão. A implantação da Filosofia nas escolas de Ensino Fundamental e 
Médio vem ao encontro do que os professores mais se preocupam: é preciso 
pensar. Então porque não educar para pensar? No seu sentido mundano, a 
filosofia é a ciência da relação de todo o conhecimento com os fins essenciais 
da razão humana. Portanto, fundamental, necessária e imprescindível como 
disciplina nas escolas de Ensino Fundamental e Médio. 

      Em Brasília, o Projeto Filosofia na Escola alcança seu segundo ano de vida 
      e, como toda a criança de 2 anos, já consegue dar passos seguros e fala       

por si mesma. Iniciativa conjunta dos Departamentos de Filosofia e Teoria       
e Fundamentos da UnB, este é um projeto de extensão permanente 
(DEX/UnB) que vem sendo desenvolvido na Faculdade de Educação/UnB, 
tendo por objetivo principal criar espaços para promover a prática filosófica 
com crianças, adolescentes e jovens, na Educação Infantil, no Ensino       
Fundamental e no Ensino Médio em escolas da rede pública do Distrito       
Federal. 

      Com este projeto de lei que ora propomos esperamos repetir a experiência       
de Brasília e de outros Estados onde a filosofia nas escolas é uma       
realidade. 

      Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2003 
Deputado Giovani Cherini – PDT 
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DECLARAÇÃO DE PARIS PARA A FILOSOFIA

Nós, participantes das jornadas internacionais de estudo "Filosofia e democracia 
no mundo", organizadas  pela  UNESCO, que ocorreram  em  Paris, nos dias 15 e 
16 de fevereiro de 1995,

Constatamos que os problemas de que trata a filosofia são os da vida e da 
existência dos homens considerados universalmente,

Estimamos que a reflexão filosófica pode e deve contribuir para a compreensão 
e conduta dos afazeres humanos,

Consideramos que a atividade filosófica, que não subtrai nenhuma idéia à livre 
discussão, que se esforça em precisar as definições exatas das noções utilizadas, 
em verificar a validade dos raciocínios, em examinar com atenção os argumentos 
dos outros, permite a cada um aprender a pensar por si mesmo,

Sublinhamos que o ensino de filosofia  favorece a abertura do espírito, a 
responsabilidade cívica, a compreensão e a tolerância entre os indivíduos e entre 
os grupos,

Reafirmamos que a educação filosófica, formando espíritos livres e reflexivos -
capazes de resistir às diversas formas de propaganda, de fanatismo, de exclusão 
e de intolerância - contribui para a paz  e prepara cada um a assumir suas 
responsabilidades face às grandes interrogações contemporâneas, notadamente 
no domínio da ética,

Julgamos que o desenvolvimento da reflexão filosófica, no ensino e na vida 
cultural, contribui de maneira importante para a formação de cidadãos, no 
exercício de sua capacidade de julgamento, elemento fundamental de toda 
democracia.

É por isso que,  engajando-nos em fazer  tudo o que esteja em nosso poder -
nas nossas instituições e em nossos respectivos países - para realizar tais 
objetivos, declaramos que:

Uma atividade filosófica livre deve ser garantida por toda parte - sob todas as 
formas e em todos os lugares onde ela possa se exercer - a todos os indivíduos;

O ensino de filosofia deve ser preservado ou estendido onde já existe, criado onde 
ainda não exista, e  denominado explicitamente 'filosofia';

O ensino de filosofia deve ser assegurado por professores competentes, 
especialmente formados para esse fim, e não pode estar subordinado a nenhum 
imperativo econômico, técnico, religioso, político ou ideológico;

Permanecendo totalmente autônomo, o ensino de filosofia deve ser,  em toda 
parte onde isto é possível ,  efetivamente associado - e não simplesmente 
justaposto -  às formações universitárias ou profissionais, em todos os domínios;
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A difusão de livros acessíveis a um largo público, tanto por sua linguagem quanto 
por seu preço de venda, a geração de emissões de rádio ou de televisão, de 
audiocassetes ou videocassetes, a utilização pedagógica de todos os meios 
audiovisuais e informáticos, a criação de múltiplos espaços de debates livres, e 
todas as iniciativas susceptíveis de fazer aceder  um maior número a uma
primeira compreensão das questões e dos métodos filosóficos devem ser 
encorajadas,  a fim de constituir uma educação filosófica de adultos;

O conhecimento das reflexões filosóficas das diferentes culturas, a comparação de 
seus aportes respectivos e a análise daquilo que os aproxima e daquilo que os 
opõe, devem ser  perseguidos e sustentados pelas instituições de pesquisa e de 
ensino;

A atividade filosófica, como prática livre da reflexão, não pode considerar alguma 
verdade como definitivamente alcançada, e incita a respeitar as convicções de 
cada um;  mas ela não deve, em nenhum caso, sob pena de negar-se a si mesma, 
aceitar  doutrinas que neguem a liberdade de outrem, injuriando a dignidade 
humana e engendrando a barbárie.

Esta declaração foi subscrita por:

Prof. Ruben G. Apressian (Instituto de  Filosofia da Academia de Ciências  de
Moscou,  Federaçäo  Russa),  Prof. Tanella  Boni-Koné (Universidade de 
Abidjan, Costa do Marfim), Prof. Tzotcho Boyadjiev (Universidade Saint Klément 
Ohridski, Sófia, Bulgária), Prof. In-Suk Cha (Secretário Geral da Comissão 
Nacional para a UNESCO da República da Coréia, Seul, República da Coréia ), 
Prof. Marilena Chaui (Universidade de São Paulo, Brasil), Prof. Donald 
Davidson (Universidade de Berkeley, USA), Prof. Souleymane Bachir Diagne 
(Universidade de Dakar, Senegal ), Prof. François Dossou (Universidade 
Nacional do Benin, Cotonou, Benin), Prof. Michaël Dummett (Oxford, Reino 
Unido), Prof. Artan Fuga (Universidade de Tirana, Albânia), Prof. Humberto 
Gianini (Universidade de San Tiago do Chile, Chile), Prof. Paulin J. Houtondji 
(Universidade Nacional do Benin, Benin), Prof. Joanna Kuçuradi (Secretária 
Geral da Federaçäo Internacional das Sociedades de Filosofia, Ancara, 
Turquia), Prof. Dominique Lecourt (Universidade de Paris VII, Paris, França), 
Prof. Nelly Motroshilova (Universidade de Moscou, Federaçäo da Rússia), Prof. 
Satchidananda Murty (Vice-Presidente da Federação Internacional das 
Sociedades de Filosofia, Índia), Prof.  Ulrich Johannes Schneider (Universidade 
de Leipzig, Alemanha), Prof. Peter Serracino Inglott (Reitor da Universidade de 
Malta), S. E. Mohammed Allal Sinaceur  (Antigo Diretor da Divisão de Filosofia 
da UNESCO, Rabat, Marrocos), Prof. Richard Susterman (Temple University, 
Filadélfia, USA), Prof. Fathi Triki ( Decano da Faculdade de Letras e Ciências 
Humanas de Sfax, Tunísia), Prof. Susana Villavicencio (Universidade de 
Buenos Aires, Argentina).”“.

Extraído de: UNESCO. Philosophie et Démocratie dans le Monde - Une enquête 
de l'UNESCO. Librairie Génerale Française, 1995, p. 13-14
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Instituições que discutem o ensino de Filosofia no Brasil

Embora não exista nenhuma associação em nível nacional que promova e 
aperfeiçoe o ensino da filosofia, há muitas associações e grupos locais e/ou 
regionais que procuram fazê-lo. Ademais, a partir do I Congresso Nacional de 
Professores de Filosofia (Piracicaba, SP, outubro de 2000) foram organizados 
Três Edições dos Foros Sul e Centro-Oeste de Ensino de Filosofia e uma edição 
do Fórum Sudeste de Ensino de Filosofia. As principais associações, instituições 
e grupos em torno do ensino de filosofia são:

APOIO AO ENSINO DE FILOSOFIA. Projeto de Extensão da Universidade 
Estadual de Londrina, Paraná, ativo desde 1997. Propõe diversas ações 
tendentes a subsidiar a prática da filosofia com crianças e jovens em escolas 
públicas na cidade de Londrina, Paraná.

APROFAT (Associação de Professores de Filosofia do Alto Tietê). Com sede em 
Suzano/SP, existe desde 2002 e reúne professores de filosofia das cidades de 
Suzano, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e adjacências. Objetiva aproximar 
os professores de filosofia daquela região para dar a conhecer e trazer o 
debate em torno daquilo que estão trabalhando em sala de aula para, através 
do intercâmbio, aprimorar o trabalho de cada um.

APROFILOS (Associação de Professores de Filosofia do Distrito Federal e 
Entorno). Existe desde 2000, formada por professores de filosofia do ensino 
médio que organizam atividades visando aprimorar sua própria prática.

CBFC (Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças). Fundado em 1985, o 
Centro trabalha a partir das idéias e projetos de Matthew Lipman. O Centro 
tem sua sede na cidade de São Paulo, e possui representantes regionais em 
Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Ilhéus (BA), 
Petrópolis (RJ) Piranguinho (MG), Recife (SP) e Ribeirão Preto (SP). Já formou 
mais de 13.000 professores, para o trabalho em sala de aula com o programa 
de Filosofia para Crianças. O programa é desenvolvido sistematicamente em 
cerca de 1.000 escolas, seja através de projetos do Centro, seja através de 
professores por ele formados, envolvendo, aproximadamente, 300.000 alunos. 
Além das cidades já mencionadas, a Filosofia para Crianças está presente em 
capitais brasileiras como Florianópolis, Porto Alegre, São Luis, Fortaleza, 
Vitória, Brasília, Goiânia, Manaus e Vitória, além de outras cidades do interior 
de outros Estados como Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio 
de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. E-
mail: cbfc@cbfc.com.br http://www.cbfc.com.br/.
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CEFA (Centro de Estudos em Filosofia Americana) e Portal Brasileiro de 
Filosofia e Filosofia da Educação (www.filosofia.pro.br) iniciativas que 
divulgam a filosofia e o debate em torno de seu ensino através da Internet.

Centro de Filosofia - Educação para o Pensar Entidade civil, voltada para a 
qualidade do ensino e da aprendizagem de crianças e jovens, fundado em 
1988, formou cerca de 2.000 professores, e abrange uma rede de 37 escolas, 
atingindo uma média de 15.550 alunos. O Centro de Filosofia desenvolve 
parcerias com colégios da Rede Particular e Pública e tem representações 
através de 16 Núcleos de Filosofia Educação para o Pensar - NUFEP, em vários 
estados (Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, São Paulo). Publica o Jornal da Filosofia Fundamental -
Corujinha, a Revista Brasileira de Filosofia no Ensino Fundamental - PhiloS, e 
livros de Filosofia com Crianças e Jovens em parceria com a Editora Sophos. E-
mail: centro@centro-filos.org.br http://www.centro-filos.org.br/

Filosofia na Escola (UnB)  Área que inclui projeto de extensão permanente, 
cursos de graduação e pós-graduação e pesquisa de campo. Teve seu início no 
final do ano de 1997 e vem sendo desenvolvido na Faculdade de 
Educação/UnB, contando com a participação de professores de diversas 
escolas do DF. Tem por objetivo principal criar espaços para promover a 
prática filosófica com crianças, adolescentes e jovens, na Educação Infantil, no 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio em escolas da rede pública do Distrito 
Federal. Conta com várias pesquisas em andamento, e uma base de dados 
sobre ensino de Filosofia na Internet http://164.41.75.30/guia/

Fórum Sul dos Cursos de Filosofia. Trata-se de uma associação dos Cursos 
de Filosofia da Região Sul do Brasil. O principal objetivo da Associação não se 
restringe à luta pela Filosofia no Ensino Médio, mas promover discussões em 
torno do Ensino de Filosofia, inclusive no Ensino Médio. O Fórum foi 
informalmente criado em 1999 e atualmente existe uma comissão que está 
organizando um estatuto para oficializar o Fórum.

GEPFC (Grupo de Estudos e Pesquisas Filosofia para Crianças) ligado ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da UNESP, Campus 
Araraquara. Propõe atividades de ensino pesquisa e extensão sobre a prática 
filosófica com crianças e jovens.

GERF Grupo de Porto Alegre. Entre outros eventos que realizou ou dos quais 
participou, estão o Encontro Estadual de Professores, em 1994 e as reuniões 
anuais da SBPC de 2000 e 2001.

GESEF (Grupo de Estudos sobre Ensino de Filosofia) criado em 1995 na 
Universidade Metodista de Piracicaba. Realiza anualmente encontros de 
professores de Filosofia de Piracicaba e região. Publicou em 1997 o livro Ética e 
Cidadania: caminhos da filosofia (Campinas, SP: Papirus), voltado para o 
ensino da filosofia em nível médio, a partir dos estudos feitos nos encontros 
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regionais de professores de filosofia; o livro está hoje em sua 11ª edição. Em 
2000 o GESEF organizou o Congresso Brasileiro de Professores de Filosofia e 
em 2002 o I Simpósio sobre Ensino de Filosofia da Região Sudeste. GESEF 
sedia uma lista de discussão na Internet sobre ensino de filosofia, a Rede 
Latino-Americana de Ensino de Filosofia, surgida a partir do Congresso 
Internacional de Filosofia com Crianças e Jovens, organizado pelo Projeto 
Filosofia na Escola, da UnB, em 1999 na cidade de Brasília.

ISE(Instituto Superior de Estudos e Pesquisas em Filosofia e Ciências) criado 
em 2002 no Distrito Federal. Instituição que fomenta os estudos e a pesquisa 
em em filosofia e ciências, com publicações, encontros, lista de discussão e 
grupos de estudo, publica duas revistas: Debates do ISEF e Seleta. De Filosofia 
e Ciências. Página em Internet: http://www.isef.cjb.net.

NEFI (Núcleo de Estudos sobre o Ensino de Filosofia) centro de estudos, 
pesquisas, publicações, debates e extensão da Universidade Federal do Piauí, 
vinculado ao Departamento de Filosofia do Centro de Ciências Humanas e 
Letras, direcionado às questões gerais relativas ao ensino de Filosofia em todos 
os seus níveis. 
E-mail: nefiufpi@ieg.com.br http://www.nefiufpi.hpg.ig.com.br/index.htm

NESEF (Núcleo de Estudos sobre o Ensino de Filosofia/ UFPR)  Núcleo centrado 
na pesquisa e extensão, promove cursos de capacitação, encontros quinzenais 
para troca de experiências. Desenvolve um projeto de curso de Especialização 
sobre Ensino de Filosofia voltado para professores das redes municipal e 
estadual.

NUEP – Núcleo de educação para o Pensar: com sede em Passo Fundo, foi 
fundado em janeiro de 2000 e tem por principal finalidade assessorar as 
escolas que desejam implantar filosofia desde a educação infantil até o ensino 
Médio. Entre as principais ações destacam-se: cursos de capacitação de 
professores que pretendam conhecer e trabalhar com o projeto educação para 
o pensar, elaboração de subsídios teóricos e didáticos para o trabalho nas 
escolas e assessoria as escolas que estão desenvolvendo o projeto. Atualmente 
participam mais de 130 escolas da região. O núcleo possui uma articulação 
entre essas escolas promovendo atividades que envolvam alunos e 
professores. http://nuep.org.br

Projeto Pensar (CEFET-GO) Voltado para a Filosofia no Ensino Médio no 
CEFET-GO. E-mail: jll@cefetgo.br http://br.geocities.com/ppensar/.

PROPHIL Núcleo de pesquisa, ensino e extensão ligado ao Departamento de 
Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Compõe uma 
linha do Mestrado em Educação da mesma Universidade, na qual se tem 
produzido, até o momento, várias dissertações de mestrado.
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SEAF (Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficos), com sede no Rio de 
Janeiro. A SEAF já teve expressão nacional e desempenhou importante papel 
nos debates pela volta da filosofia ao ensino médio, no final dos anos 70 e 
início dos 80. Depois do retorno opcional, nessa época, sua atuação 
enfraqueceu-se significativamente, mas vem sendo retomada nos últimos 
anos. Em 2001 e 2002 promoveu encontros estaduais de professores de 
filosofia.


