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O ensino de Filosofia na Educação Básica: dificuldades e perspectivas. 

Marcos Antônio Lorieri 

PPGE da UNINOVE 

 

   A Filosofia, enquanto uma forma de saber investiga a partir de questões relativas a 

aspectos fundamentais da realidade e, dentro dela, da realidade humana em especial. 

Questões como: o que é tudo e por que tudo existe? (Ontologia). O que é o ser humano 

nesta realidade e se há algum sentido para sua existência? Se há, qual seria este sentido? 

Ou caberia aos seres humanos defini-lo conforme as condições históricas? 

(Antropologia Filosófica). Como saber se o que sabemos é verdade? O que é um 

conhecimento verdadeiro? Por que precisamos de conhecimento? (Teoria do 

Conhecimento). Como saber da bondade ou da maldade de nosso modo de agir? Como 

se deve agir? (Ética). Por que precisamos dos outros seres humanos para nos 

realizarmos? Ou não precisamos? Como explicar o fato de existir sociedade e, no seu 

interior, relações de poder? Como organizar a vida social de tal maneira que ela propicie 

processos de realização boa para seus membros? (Filosofia Política e Social). Como 

entender as produções culturais simbólicas, como a valoração, as artes, o conhecimento, 

os mitos, as crenças? (Estética). O que é uma vida boa? 

   As investigações sobre e a partir destas questões geram respostas que são propostas 

em cada época histórica e nas mais diversas culturas. As que se tornam hegemônicas 

tornam-se referências para o encaminhamento da maneira de viver das pessoas. Há uma 

relação não mecânica, mas dialética, entre as concepções filosóficas e as práticas 

sociais, bem como com a maneira de as pessoas viverem no seu dia a dia. Há sempre 

alguma Filosofia presente nas pessoas, ainda que não percebida claramente.  

   O ideal seria que todas as pessoas tivessem clareza das referências filosóficas, dentre 

outras, que estão presentes em suas maneiras de pensar e que pudessem avaliá-las 

criticamente. E que, daí, pudessem fazer suas próprias escolhas. Pudessem pensar por si 

mesmas e não dispor de filosofias de empréstimo como diz Kant, quando propõe que a 

filosofia seja trabalhada com os jovens de forma investigativa e problematizada. Se 

assim não for, o jovem será: “... portador de uma ciência de empréstimo, que nele 

estará, por assim dizer, apenas grudada e não desenvolvida, ao passo que suas aptidões 

mentais permanecerão tão estéreis como dantes, tendo-se tornado, porém, com o delírio 

da sabedoria, muito mais corrompidas." (KANT, 1992, p.173-174).   

   Todas as pessoas, incluindo crianças, devem participar da construção das referências 

significativas para suas vidas. Daí que todas as pessoas devam poder, de alguma forma, 

participar investigativamente e colaborativamente da produção das mesmas. Isso 

implica que o filosofar deva ser partilhado por todos. Todos devem poder envolver-se 

na investigação das melhores respostas às questões que são de todos: são de todos 
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porque dizem respeito a necessidades de todos, porque todos as colocam e porque as 

respostas às mesmas afetam a vida de todas as pessoas.  

   É no confronto das perguntas postas e das repostas produzidas que há um espaço 

privilegiado de ajuda que pode ser oferecida às crianças e jovens para que não deixem 

esvanecer, neles, o interesse pelas questões filosóficas e pelas respostas dadas a elas e 

nem o interesse em investigá-las. Uma "educação filosófica" deve ocorrer se queremos 

gerações não conformistas e sim participativas: construtoras de referências claras e 

consistentes, porque bem pensadas por todos. 

 

Para muitos adultos a experiência de se admirar e refletir nunca exerceu 

nenhuma influência sobre suas vidas.  Assim, estes adultos deixaram de 

questionar e de buscar os significados da sua experiência e, finalmente, 

se tornaram exemplos da aceitação passiva que as crianças acatam como 

modelos para sua própria conduta. Desse modo a proibição de se admirar 

e de questionar se transmite de geração para geração. 

Em pouco tempo, as crianças que agora estão na escola serão pais. Se 

pudermos, de algum modo, preservar o seu senso natural de 

deslumbramento, sua prontidão em buscar o significado e sua vontade de 

compreender o porquê de as coisas serem como são, haverá uma 

esperança de que ao menos essa geração não sirva aos seus próprios 

filhos como modelo de aceitação passiva. (LIPMAN, OSKANIAN E 

SHARP, 1994, p.55.).  

 

   Uma das formas de fazer acontecer uma “educação filosófica” é criar momentos nos 

quais crianças e jovens são incentivados a explicitar seus questionamentos filosóficos. 

Nestes momentos, profundamente educativos do ponto de vista da formação 

humanística, são diversos os recursos possíveis: situações vividas que podem ser 

retomadas; peças teatrais; filmes; pequenos textos; pequenas histórias; etc. 

   No caso da Filosofia na Educação Básica e em especial no ensino fundamental, não se 

busca um trato direto com as produções dos chamados "Grandes Filósofos". O que se 

busca é manter vivas e interessantes (despertadoras de interesse) as questões filosóficas 

que são próprias de todos os seres humanos. Questões que, como diz Japiassu (1997, p. 

104),“... permanecem no presente: os homens de hoje continuam a se colocar problemas 

sobre eles mesmos, sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre o 

transcendente, etc., que constituem verdadeiros desafios à nossa atividade reflexiva.”  

   No caso do ensino Médio, além desta orientação, propõe-se algum contato com a 

produção dos chamados “grandes filósofos”.  

   Em ambos os casos busca-se o desenvolvimento de maior capacidade para que todas 

as pessoas possam participar da produção histórica das chamadas respostas filosóficas 

para que não corram o risco de serem simplesmente doutrinadas. Daí a proposta de 

propiciar, progressivamente, maior envolvimento com o questionamento filosófico e de, 

ao mesmo tempo, estimular o desenvolvimento dos instrumentos de pensamento e 

disposições necessárias e requeridas para o trato competente com tal questionamento. A 

investigação filosófica, por sua própria natureza, provoca o desenvolvimento do que se 
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denomina de pensamento reflexivo e crítico. Reflexão exige parada para pensar. Parada 

que se opõe ao imediatismo tão presente nos dias atuais e que traz danos os mais 

diversos. Parar para pensar: na verdade, parar para pensar bem. Pensar de forma 

reflexiva e crítica. A criticidade é qualidade do bem pensar que diz respeito ao exame 

rigoroso dos achados, que diz respeito a se colocar os achados em crise (daí a palavra 

crítica), ou seja, em dúvida, até que se obtenham razões suficientes para torná-los 

saberes mais garantidos por bons argumentos. Há falta disso nas pessoas de modo geral. 

É necessário começar a superar esta falta já nas crianças. E a iniciação filosófica delas 

pode ser um bom e importante caminho.   

   Matthew Lipman, criador de um Programa de Filosofia para Crianças, diz o seguinte: 

“A filosofia oferece um forum no qual as crianças podem descobrir, por si mesmas, a 

relevância, para suas vidas, dos ideais que norteiam a vida de todas as pessoas”.  

(LIPMAN, 1990, p. 13). 

    Descobrir a relevância dos ideais que norteiam a vida significa colocar em discussão, 

no forum filosófico, os significados presentes na cultura de tal forma que todos possam 

avaliá-los e não apenas recebê-los prontos. “Por si mesmas”, ele diz. “Talvez em 

nenhum outro lugar a filosofia seja mais bem-vinda do que no início da educação 

escolar, até agora um deserto de oportunidades perdidas”. (LIPMAN, 1990, p. 20).  

Pois, fazer investigação filosófica é buscar, o tempo todo, colocar e recolocar as 

questões de fundo, avaliar, corrigir e aprimorar respostas sem perder-se em ceticismos 

que nada indicam ou em relativismos que indicam pobremente (porque são 

particularistas). “... o problemático é inesgotável e se reafirma desumanamente, 

quaisquer que sejam nossos esforços.” (LIPMAN, 1990, p. 51).  

    Daí ele propor, como Kant, um modelo investigativo a partir das questões de fundo. 

Um modelo que desenvolva o pensar por si mesmo:  

 

O estudante que aprende apenas os resultados da investigação não se torna 

um investigador, mas apenas um estudante instruído. Esta alusão aponta 

para um dos propósitos educacionais da filosofia: todo estudante deve 

tornar-se (ou continuar a ser) um investigador. Para a realização desta 

meta não há melhor preparo que o que é dado pela filosofia. A filosofia é 

investigação conceitual, que é a investigação na sua forma mais pura e 

essencial.  (LIPMAN, 1990, p. 58).    

 

   Lipman tem em Dewey uma referência importante. Na obra Democracia e Educação, 

Dewey já afirmava: "As escolas prestam-se mais para formar discípulos que 

pesquisadores". (1959, p. 372).       

  Kant diz algo semelhante em texto que ficou famoso porque nele é afirmado que não 

se deve ensinar Filosofia e sim a filosofar: "O método peculiar de ensino na Filosofia é 

zetético, como lhe chamavam os Antigos (de Zetéin), isto é, investigante, e só se torna 

dogmático, isto é decidido, no caso de uma razão mais exercitada em diferentes 

questões.” (KANT, 1992, p.175). 
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   Nem Kant nem Dewey recusavam o trabalho de ensino com os conteúdos: ambos o 

defendiam. Mas não queriam que os alunos simplesmente os repetissem sem tê-los 

compreendido. Dewey dizia que os conteúdos devem ser tomados como dados com os 

quais o aluno deve "construir" (ou reconstruir) um conhecimento necessário à situação 

problema na qual ele se encontre. Daí a importância que dava à colocação adequada de 

questões problematizadoras, não apenas retoricamente, mas significativamente 

colocadas. 

   Ou seja, na concepção de Lipman, fazer Filosofia é realizar um grande esforço 

investigativo, reflexivo e dialógico e, propor filosofia para ou com crianças e jovens é 

propor que não se sonegue deles a oportunidade de serem iniciados em tal esforço por 

todas razões acima apontadas. 

   Na mesma direção outros pensadores apontam para o fato de as crianças e os jovens se 

colocarem as perguntas que, tradicionalmente fazem parte das preocupações dos 

Filósofos, além de afirmarem sobre a necessidade de um trabalho educativo que não 

deixe que essas questões fiquem amortecidas e que promova o processo de reflexão 

crítica a respeito delas já desde a infância. Há um texto incisivo do filósofo alemão Karl 

Jaspers que consta do seu livro Introdução à Filosofia, cujo excerto está publicado no 

livro História dos Filósofos ilustrada pelos textos de André Vergez e Denis Huisman 

(1984, p. 385-387): 

 

Um sinal admirável do fato de que o ser humano encontra em si a 

fonte de sua reflexão filosófica está nas perguntas das crianças. 

Ouvem-se freqüentemente de seus lábios as palavras cujo sentido 

mergulha diretamente nas profundezas filosóficas. Eis alguns 

exemplos: 

Um diz com espanto: “tento sempre pensar que sou um outro, e eu 

SOU, apesar disso, sempre eu”. Ele atinge assim ao que constitui a 

origem de toda certeza, a consciência do ser no conhecimento de si. 

Ele permanece tolhido diante do enigma do eu, este enigma que nada 

permite resolvê-lo. Ele estaciona aí, diante deste limite, ele interroga. 

Um outro que escutava a história da gênese: “No começo Deus criou o 

céu e a terra... “, logo perguntou: “Que havia então antes do começo?” 

Ele descobria assim que as questões se engendram até o infinito, que o 

entendimento não conhece limites em suas investigações e que, para 

ele, não existe resposta verdadeiramente concludente. 

Uma „menina faz um passeio: à entrada de uma clareira, contam-lhe 

histórias de duendes que ali dançam à noite. “Mas, no entanto eles não 

existem...“ Falam-lhe, então, de coisas reais, fazem-na observar o 

movimento do sol, discute-se a questão de saber se é o sol que morre 

ou a terra que gira. Criam-se razões para acreditar na forma esférica da 

terra e em seu movimento de rotação Mas isto não é verdade, diz a 

menina batendo o pé, a terra não gira. “Só acredito no que vejo”. (...) 
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Poder-se-á constituir toda uma filosofia infantil, colecionando-se 

passagens como estas. Alegar-se-á talvez que as crianças repetem o 

que ouvem de seus pais e de outros adultos; esta objeção é sem valor 

quando se trata de pensamentos tão sérios. Dir-se-á ainda que estas 

crianças não desenvolvem a reflexão filosófica e que, portanto, não 

pode haver aí entre elas senão o efeito de um acaso.  

Negligenciar-se-ia então um fato: elas possuem freqüentemente uma 

genialidade que se perde logo que se tornam adultos. Tudo se passa 

como se, com os anos, nós entrássemos na prisão das convenções e 

das opiniões correntes das dissimulações e dos preconceitos, 

perdendo, no mesmo golpe, a espontaneidade da criança, receptiva a 

tudo o que traz a vida que se renova para ela a todo instante. Ela sente, 

vê, interroga, e depois, tudo isso logo se lhe escapa. Ela deixa cair no 

esquecimento o que foi um instante a ela revelado e mais tarde ficará 

surpresa quando lhe contarem o que dissera e perguntara. O homem 

não pode passar sem a filosofia. Ela também está presente em toda 

parte e sempre, sob uma forma pública nos provérbios tradicionais, 

nas fórmulas de sabedoria popular, nas opiniões admitidas, por 

exemplo, na linguagem dos enciclopedistas, nas concepções políticas 

e, sobretudo desde o início da história dos mitos. Não se escapa à 

filosofia. A única questão que se coloca é a de saber se ela é 

consciente ou não, boa ou má, confusa ou clara. Aquele que a rejeita, 

ainda assim, afirma uma posição filosófica sem que tenha consciência 

disso. 

 

   José Auri Cunha, em Filosofia na Educação Infantil (2002, p. 24), assim diz: 

 

As crianças, de fato, julgam e escolhem espontaneamente, porque 

possuem atividade mental, tanto no plano afetivo quanto no 

cognitivo. O aprimoramento de suas competências para julgar e 

escolher corresponde a julgar e escolher de maneira mais atenta, 

mais criteriosa e mais significativa. Buscar pensar “mais 

atentamente, mais criteriosamente e mais significativamente” é 

pensar investigando. Filosofar se transforma, assim, em colocar em 

questão crenças, valores, significados e investigar as bases 

argumentativas dos julgamentos e escolhas. (itálicos do autor) 

 

      Registre-se, ainda, o que diz Severino, um dos principais nomes, no Brasil, na área 

da Filosofia da Educação e do Ensino da Filosofia: 

 

Desse modo, sendo a filosofia imprescindível subsídio de 

formação, ela pode e deve estar presente desde o momento em que 
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a pessoa tenha condições para começar a pensar. Parece, então, 

totalmente acertada a proposta de ensino de filosofia para crianças, 

desde os tempos da escola fundamental, pois toda criança é 

sensível à justificação, ou seja, não só é capaz de pensar, mas 

também de compreender o pensamento. Daí a pertinência dos 

esforços que vêm sendo feitos, partindo da pressuposição das 

capacidades das crianças, com vistas a estimular a e a desenvolver 

essa dimensão reflexiva do pensamento já com elas, no ensino 

fundamental, na linha de uma educação para o pensar, pois, o que 

se tem em mente é justamente ajudar a criança a se apropriar de 

conceitos e valores, a praticar seu pensamento, no sentido mesmo 

de exercer sua subjetividade lógica, ética e estética. E isso é 

essencialmente formativo. (SEVERINO, 2002, p. 189). 

 

   Gallo e Kohan apontam na mesma direção ao indicarem o “para quê” da filosofia. Este 

“para quê” “envolve a dimensão do sentido”. (...) A filosofia contribui para se manter 

aberta e sempre presente a pergunta pelo sentido de como vivemos e do que fazemos 

(LARROSA, 1994:80). Essa é sua função social principal.” (GALLO e KOHAN, 2000, p. 

188-189). Além disso ela contribui para que os jovens desenvolvam um pensamento 

autônomo que é condição necessária para que se tornem pessoas capazes de escolhas. Daí 

a necessidade do que denominam “experiências de pensamento” pelas quais todo 

educando deve passar. 

 

... é importante que todo jovem, ao ter contato com a filosofia, possa 

desenvolver experiências de pensamento, aprendendo a reconhecer e a 

produzir, em seu nível, conceitos, a fazer a experiência da crítica e da 

radicalidade sobre a sua própria vida, a desenvolver uma atitude 

dialógica frente ao outro e ao mundo e, fundamentalmente, possa 

aprender uma atitude interrogativa frente ao mundo e a si mesmo.  

Pensamos que uma educação para a autonomia, no sentido da formação 

de indivíduos que possam escolher por si mesmos em que mundo 

querem viver, só pode ser tal se nela tiver lugar a filosofia. (GALLO e 

KOHAN, 2000, p. 195).  

 

      Não é possível separar filosofia e educação. E, se educação é necessidade óbvia, óbvia 

se torna a necessidade da filosofia que dela não pode se desprender, pois ambas se 

perguntam pelo ser humano a ser “formado” e isto depende de uma interpretação do 

homem, da sociedade, do seu tempo. Sem esta interpretação não há educação: sem 

filosofia não há sentido, direção, para a educação. E nem para vida. Ainda que tal direção 

não esteja clara para quem educa e para quem vive, há sempre alguma! É necessário saber 

qual. É necessário avaliá-la. É necessário definir-se por uma. É preferível, e mais digno, 

construí-la ou participar de sua construção. Mas, para participar, é preciso saber fazer: daí 

a necessidade de todos sabermos fazer filosofia. Todos, e não apenas alguns. 

      E isto por quê? Por tudo o que foi dito anteriormente. Vivemos numa época em que se 

dá muito prestígio à informação. Mas temos que saber utilizá-la: saber articular as 
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informações; saber avaliar da sua veracidade; saber da sua pertinência para os problemas 

que nos são postos pela vida.  

 

Somos informados pelas ciências da natureza, pelos técnicos, pelos 

jornais, por alguns programas de televisão... mas não há informação 

“filosófica”. (...) a filosofia é incompatível com as notícias e a 

informação é feita de notícias. Muito bem, mas é só informação que 

buscamos para entendermos melhor a nós mesmos e o que nos rodeia? 

(SAVATER, 2001, p. 5). 

 

    Com certeza não: precisamos das informações, mas precisamos saber articulá-las para 

construir entendimentos, explicações e significados. Para tanto há necessidade do 

trabalho do pensamento. Um trabalho que demanda certas qualidades: a reflexão, a 

criticidade que inclui a problematização, o rigor, a profundidade, a contextualização. A 

Filosofia ajuda nesta direção e é o grande espaço de construção, de preferência coletivo, 

dos significados fundamentais para nossas vidas.     
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