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Resumo: 

Apesar  de  um certo  consenso  sobre  a  importância  de  se  incluir  a  disciplina  filosofia  da 

educação nos cursos de licenciatura, não são poucas as vezes que o professor dessa disciplina 

se depara com dificuldades referentes ao planejamento de seu ensino. Na verdade, um assunto 

tão  complexo  como  o  saber  filosófico,  aliado  à  complexidade  própria  às  questões 

educacionais, acaba gerando algumas aporias no momento em que o professor de filosofia da 

educação pretende organizar esse saber, para que o mesmo seja adequadamente assimilado 

pelo aluno de licenciatura. Assim, este trabalho tem por objetivo discutir essas dificuldades, 

que geralmente giram em torno de dúvidas sobre o que ensinar e como ensinar. Partindo da 

perspectiva de uma educação revolucionária, o ensino de filosofia da educação deve ter como 

principal objetivo instrumentalizar teórica e praticamente os estudantes, futuros professores da 

educação  básica.  Ao  nos  preocuparmos  com  o  “ensino  do  filosofar  sobre  a  educação”, 

provavelmente  estaremos  prestando  o  melhor  serviço  possível  à  filosofia,  capacitando os 

alunos para uma compreensão e uma intervenção mais consciente e crítica na realidade em 

que vivem e, posteriormente, na escola básica.

Palavras-chave: Ensino de filosofia da educação. Educação revolucionária. Licenciatura.

Introdução

É motivo de perplexidade e espanto (atitude tipicamente filosófica) a constatação de 

que ainda hoje encontramos, na formação de professores para a educação básica, equívocos 

que já poderiam ter sido superados. Apesar do considerável número de trabalhos que nos 

últimos  anos  tomaram  por  objeto  de  pesquisa  a  formação  do  professor  em  nível  de 

licenciatura  (Pimenta;  Lima,  2004,  Souza;  Ferreira,  2001),  ainda  encontramos  docentes, 

atuando  nesses  cursos,  que  confundem  filosofia  da  educação  com  história  das  idéias 

educacionais defendidas por “filósofos ilustres”. 
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Como  possível  conseqüência,  o  professor  que  leciona  filosofia  da  educação  na 

licenciatura encontra dificuldades para conseguir despertar em seus alunos o interesse pela 

disciplina  É  comum  encontrarmos  professores  dos  cursos  de  licenciatura  que  já  tiveram 

oportunidade de  observar  que  perguntas  relativas  à  necessidade  da  filosofia  da  educação 

surgem logo nos primeiros contatos que os alunos têm com a disciplina. São bem conhecidas, 

pelo professor de filosofia da educação, perguntas como: “— Para que serve a filosofia da 

educação?”, ou ainda “— Se vou dar aula de matemática (ou química, por exemplo) por que 

tenho que estudar filosofia da educação?”.

Diante dessas questões — que parecem desvelar uma certa fragilidade do ensino de 

filosofia da educação nas licenciaturas — nosso interesse é pensar sobre o ensino de filosofia 

da educação e seus possíveis sentidos na formação do professor, discutindo qual o tipo de 

filosofia  da educação que se deve trabalhar na licenciatura e para que fazê-lo.  Com isso, 

acreditamos estar contribuindo para que o professor que se ocupa da filosofia da educação 

nesse nível escolar consiga compreender a importância dessa disciplina como fator essencial à 

formação do professor. Assim como, demonstrar a importância de sua presença no currículo 

de licenciatura.

A filosofia da educação na formação do professor

Apesar  de  um certo  consenso  em torno  da  importância  da  atividade  filosófica  na 

formação  do  educador,  a  disciplina  filosofia  da  educação  sofre  de  alguns  problemas 

semelhantes aos enfrentados pela disciplina filosofia no ensino médio (Barbosa, 2005). Assim 

como no ensino médio o grande desafio é fazer com que o aluno reconheça a importância que 

a filosofia pode ter em sua formação escolar, na licenciatura o grande desafio é fazer com que 

o licenciando não veja a disciplina filosofia  da educação como “perda de tempo”. Não é 

difícil percebermos, em conversas cotidianas nos “corredores das universidades”, reclamações 

acerca do ensino de filosofia da educação, oriundas de alunos de licenciatura que tiveram 

contato com essa disciplina em sua formação. Freqüentemente, as reclamações recaem sobre 

o  discurso  docente,  elaborado  em  um  nível  muito  abstrato,  geralmente  desligado  dos 

interesses discentes ou ainda, incompatível com o patrimônio cultural já adquirido pelo aluno 

ao longo de sua escolarização.

Algumas vezes, através de longas exposições sobre a vida de filósofos ilustres que 

“falaram” alguma coisa sobre educação, o professor de filosofia da educação relata minúcias 

que só interessariam a um especialista. Nesse caso, o professor procura transmitir o máximo 
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de  informações  relativas  à  história  dos  filósofos  e  seus  grandes  sistemas  de  pensamento 

aplicados à educação (ou não), sem a preocupação de tornar esses conteúdos compreensíveis e 

transformá-los  em  vivência  pessoal  para  os  futuros  professores  (Morente,  1980).  Como 

conseqüência, através desse modelo de aula, o aluno é levado a desligar-se de seu mundo real, 

das condições materiais de sua existência,  como se a filosofia fizesse parte de um “outro 

mundo”.

Cabe observar,  que  o fato de  se trabalhar  com textos  de Platão ou Rousseau,  por 

exemplo, em si, não é um problema. Até porque, esses pensadores “muito têm a nos dizer 

sobre  a  educação”.  Trabalhar  com  os  “filósofos  clássicos”  no  interior  de  um  curso  de 

Pedagogia – que comporta em sua grade curricular uma média de dois a quatro semestres de 

filosofia da educação – é louvável e até necessário.

Entretanto, nas licenciaturas em geral (matemática, química, física, português etc), a 

situação é completamente distinta.  Geralmente,  uma grande parcela da carga horária total 

desses cursos é composta por disciplinas específicas da área de atuação do futuro professor. O 

restante  distribui-se  entre  disciplinas  propedêuticas,  que  reforçam  sua  formação  geral,  e 

disciplinas pedagógicas (licenciatura), entre as quais pode aparecer a filosofia da educação. 

Neste caso, se o licenciando “tiver sorte” terá um período de filosofia da educação em sua 

formação, já que nem todas as licenciaturas oferecem essa disciplina.

Então voltemos ao problema proposto. Colocar esse aluno de licenciatura em contato 

com os “clássicos” como Platão, Descartes ou Rousseau é importante? Sim, e disso não temos 

dúvidas.  Mas  o  problema  começa  ao  limitar-se  a  disciplina  filosofia  da  educação  na 

licenciatura em geral, ao estudo exclusivo dos clássicos. Não se trata de uma questão “do que 

é mais importante”, mas uma questão de “priorizar” algo em função do tempo. Se o aluno for 

contemplado em sua licenciatura e tiver acesso à disciplina filosofia da educação, esta não 

teria tempo hábil (em apenas um semestre, como normalmente acontece) de trabalhar bem os 

clássicos e ainda “filosofar sobre os problemas educacionais”. Assim, parece que estamos 

diante de um problema filosófico: O que é filosofia da educação? A filosofia da educação 

deve estar presente na grade curricular das licenciaturas? Em caso afirmativo, essa filosofia da 

educação ministrada na licenciatura em geral deve ter o mesmo enfoque que essa disciplina 

tem no curso de Pedagogia?

Talvez, um bom começo na tentativa de encaminhar essa discussão seria lembrarmos 

que Kant — um dos filósofos que mais profundamente influenciaram a formação da filosofia 

contemporânea — já afirmava, no século XVIII, que só se ensina de fato a filosofia quando se 

ensina a filosofar. Para esse filósofo, “não é possível aprender qualquer filosofia [...]. Só é 
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possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir os seus 

princípios universais” (Kant, 1980, p. 407).

Mas em que momento, e por qual razão, aqueles que se dedicam ao magistério de 

filosofia e, especificamente de filosofia da educação, se desviam dessa “atitude kantiana”? 

Segundo Murcho (2002,  p.13)  “ensinar  filosofia  é  ensinar  a  pensar  criticamente sobre os 

problemas,  as  teorias  e  os  argumentos  da  filosofia”.  Entretanto,  por  que  encontramos 

professores  de  filosofia  da  educação  que  pretendem  ensinar  apenas  tal  ou  qual  sistema 

filosófico ao aluno, ao invés de também “ensinar-lhe a filosofar” por si mesmo, para que ele 

saiba pensar com mais clareza, traçar distinções, detectar e evitar erros de raciocínio, avaliar 

opiniões opostas e, por fim, tomar decisões informadas e refletidas? Será que estamos diante 

de um problema que pode ter  uma de suas  raízes no modelo dominante de formação do 

professor?

Segundo  a  legislação  educacional  em  vigor,  a  organização  de  alguns  cursos  de 

graduação,  de  um  modo  geral,  oferece  as  opções  de  formar  bacharéis  ou  licenciados. 

Reforçando  uma  dicotomia  entre  ensino  e  pesquisa,  cabe  ao  bacharel  a  realização  de 

pesquisas e ao licenciado a incumbência do ensino na escola básica (Brasil, 1996, 2002). Com 

isso, somos levados a acreditar que muitos dos professores que atuam nas séries finais do 

ensino fundamental e no ensino médio foram formados em um número considerável de cursos 

de graduação que privilegiam em seus currículos as disciplinas do bacharelado. Esses cursos 

acabam priorizando o ensino do elenco tradicional das disciplinas consideradas básicas da 

área de formação e, geralmente, relegam a segundo plano o ensino das disciplinas da área 

didático-pedagógica necessárias à formação do professor.

A referência que Gallo e Kohan (2000, p.181) fazem aos cursos de filosofia das nossas 

universidades  pode  ser  generalizada  a  várias  outras  licenciaturas.  Para  esses  autores,  em 

nossas instituições de ensino superior responsáveis pela formação de professores, geralmente 

“se  estimula  a  formação  do  ‘aluno-pesquisador’,  considerando-se  que  as  mentes  mais 

‘lúcidas’ devem estar a serviço da pesquisa e produção filosóficas. [...] Aos que não podem 

ser ‘pesquisadores filosóficos’ se aconselha que sejam professores de filosofia”.

Nesse modelo de formação do professor (cristalizado por uma regulamentação oficial), 

percebemos  um  certo  descaso  por  parte  de  alunos  e  professores  dos  departamentos  de 

formação específica, em relação à licenciatura. Ou seja, existe uma nítida desarticulação entre 

o saber necessário à docência (área didático-pedagógica) e o saber científico, adquirido pelos 

alunos  no  curso  de  bacharelado  com enfoque  na  pesquisa  (Souza;  Ferreira,  2001).  Essa 

dicotomia entre ensino e pesquisa, citada anteriormente, não só pode dificultar aos egressos 
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do curso perceberem a relação existente entre filosofia e educação, como também pode gerar 

uma compreensão  equivocada  do  sentido  atribuído  à  educação  como um todo  dentro  da 

sociedade (Luckesi, 1994).

“Pressupostos didáticos” para a filosofia da educação

Apesar de termos mais de quatro séculos de história da educação brasileira, parece que 

não avançamos muito no que diz respeito ao pensar filosoficamente o ensino de filosofia da 

educação. A falta de consenso explicita-se em torno da própria definição de filosofia. Mas 

isso se dá pelo fato de que perguntar “o que é filosofia?” já é uma questão filosófica. Segundo 

Morente (1980, p.  23) “só se sabe o que é  filosofia  quando se é  realmente filósofo [...]. 

Necessitamos  ter  dela  uma  vivência”.  Entretanto,  essa  necessidade  de  vivenciar  o  saber 

filosófico, acaba gerando algumas dificuldades para o professor de filosofia. Apesar de um 

certo  consenso  sobre  a  importância  da  disciplina  filosofia  da  educação  na  licenciatura, 

“continuamos a nos indagar sobre o que ensinar,  como ensinar e por que o jovem aluno 

desprestigia esse saber juntamente, muitas vezes, com os professores de outras disciplinas” 

(Tomazetti,  2002, p.  69).  No momento em que o professor pretende organizar esse saber 

filosófico,  de  maneira  que  o  mesmo  seja  adequadamente  assimilado  pelo  aluno,  surgem 

dúvidas até mesmo sobre o porquê de se ensinar filosofia da educação.

Segundo Candau (1984, p. 107), “a didática tem por objeto o  como fazer a prática 

pedagógica, mas este só tem sentido quando articulado ao para que fazer e ao por que fazer”. 

Portanto, pensar sobre as questões apontadas anteriormente, nos remete ao campo da didática, 

que  enquanto direcionamento da prática do ensino e  da  aprendizagem serve  de elemento 

articulador entre as proposições teóricas e a prática pedagógica propriamente dita. Se existe 

um elemento  que  articula  o  saber  filosófico  e  seu  ensino  na  licenciatura,  ou  ainda,  se  a 

filosofia  da educação pode ser ensinada,  é porque existe uma didática para ela.  Feitas as 

modificações necessárias, o problema da didática para o ensino da filosofia da educação é o 

mesmo  que  o  da  didática  geral,  ou  seja,  “estabelecer  o  limite  entre  o  que  está  sendo 

organizado de maneira a ser melhor aprendido pelo estudante, e o assunto propriamente dito, 

como ele aparece classicamente na história do conhecimento” (Ghiraldelli Júnior, 2002, p. 

32).

Na busca por soluções para os problemas enfrentados pela didática da filosofia da 

educação,  encontramos  algumas  características  que  nos  permitem falar  em tendências  no 

ensino  de  filosofia  da  educação.  Uma  tendência  dominante  no  ensino  dessa  disciplina 
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organiza o processo ensino-aprendizagem tomando a história da filosofia como centro desse 

processo, onde o professor acaba por fazer dessa história o próprio conteúdo das aulas de 

filosofia da educação. Dessa forma, focalizam-se “os sistemas e autores na ordem histórica de 

seu  desenvolvimento,  visando  familiarizar  os  alunos  com  os  problemas  e  as  formas  de 

encaminhamento das soluções” (Silva, 1986, p. 156).

Entretanto,  um  primeiro  problema  surge  por  conta  do  tempo  que  é  reservado  à 

disciplina filosofia da educação na estrutura curricular da licenciatura. Pois, o que vemos na 

maioria das licenciaturas são turmas que têm somente dois tempos de aula de filosofia da 

educação, em um único semestre do curso. Como esse tempo é reduzido, e por conta de uma 

“ordem cronológica” na distribuição dos conteúdos,  geralmente o professor não consegue 

chegar à filosofia moderna ou contemporânea, por exemplo. Ao trabalhar exclusivamente a 

análise e interpretação de textos clássicos de filosofia — tomando, portanto, a história da 

filosofia como centro — o ensino de filosofia da educação acaba por desenvolver nos alunos 

uma consciência ingênua que em nada contribui para a formação de professores críticos e 

engajados aos problemas do país (Ribeiro, 1977).

Na tentativa de superar esse “silenciamento político” busca-se alternativas a partir de 

uma pedagogia crítica (Saviani, 1991). Conforme os pressupostos da “tendência progressista 

crítico-social dos conteúdos” (enquanto uma das correntes da pedagogia crítica), a difusão de 

conteúdos  é  a  tarefa  primordial  da  universidade:  “não  conteúdos  abstratos,  mas  vivos, 

concretos e, portanto, indissociáveis das realidades sociais” (Luckesi, 1994, p. 69). 

É  nesse  contexto,  que  podemos  falar  de  uma tendência  no  ensino  de  filosofia  da 

educação que toma a história da filosofia, mas como referencial. Nela, o aluno não deixa de 

ter acesso aos conteúdos da história da filosofia educacional incorporados pela humanidade, 

mas  esses  conteúdos  são  permanentemente reavaliados  em face das  realidades  sociais.  A 

história da filosofia da educação serve para ilustrar temas que se desejam abordar, mas sendo 

levada em conta apenas na medida em que forneçam referenciais para o melhor entendimento 

do aluno. Parafraseando Libâneo (1994), não basta que os conteúdos filosóficos sejam apenas 

bem ensinados, mas é preciso que estejam ligados de forma indissociável à sua significação 

humana e social na formação do professor. 

Contribuindo, de certa forma, para a configuração dessa tendência, Popper (1980, p. 

95) posiciona-se contrário à propensão de apenas debater um problema filosófico, ao invés de 

tentar resolvê-lo. Para ele,
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a função [...] do filósofo é solucionar problemas [...] filosóficos e não 
falar  sobre o que ele  e outros filósofos estão fazendo ou deveriam 
fazer. Qualquer tentativa honesta e dedicada de resolver um problema 
[...] filosófico, mesmo que não tenha bons resultados, parece-me mais 
importante do que um debate sobre problema como a natureza [...] da 
filosofia”.

Se partirmos do princípio de que “todos que quiseram separar a Filosofia do ensino da 

Filosofia não fizeram nem uma coisa nem outra” (Ghiraldelli Júnior, 2002, p. 34), poderíamos 

tomar o que foi dito por Popper, em relação ao filósofo, como algo válido também para o 

professor  de  filosofia  da educação.  Sendo assim,  quando Popper  afirma que a  função do 

filósofo  não  é  falar  sobre  o  que  ele  e  outros  filósofos  estão  fazendo ou  deveriam fazer, 

podemos estender isso ao próprio professor de filosofia da educação, para que este não se 

preocupe prioritariamente em colocar seus alunos em contato com os clássicos da filosofia e 

seus ideais educacionais, por exemplo.

O conteúdo das aulas de filosofia da educação não deve ficar restrito à história da 

filosofia. No entanto, também não se deve limitar aos grandes temas filosóficos se isso não 

levar  o  próprio  aluno a  tentar  resolver  problemas  filosóficos.  Nessa  perspectiva,  não  faz 

sentido trabalhar com os “clássicos da filosofia” ou com “grandes temas” — apoiados ou não 

na história da filosofia — se isso servir apenas de pretexto para falar o que outros filósofos 

fizeram, fazem ou deveriam fazer.

Como vimos no início deste trabalho, a preocupação em não confundir “filosofia” com 

“história da filosofia” já estava presente em Kant (1980), em sua conhecida passagem onde 

afirma não ser possível ensinar filosofia, mas apenas ensinar a filosofar. O grande mérito 

dessa passagem é o fato de Kant ter  chamado a atenção sobre a diferença entre “ensinar 

conteúdos filosóficos” e “ensinar a filosofar”. Ao fazer a diferença entre filosofia e história da 

filosofia, o que lhe interessa é a oposição “entre uma ciência constituída como um conjunto de 

verdades e uma atividade da razão. Como a filosofia não é a primeira, mas prioritariamente a 

segunda, não há aqui o que ensinar no sentido de uma transmissão de conteúdos” (Porta, 

2002, p. 21).

Na verdade, guardadas as devidas particularidades, tanto Kant, quanto Popper, estão 

preocupados com a forte  tentação que acomete o professor de transformar a  filosofia  em 

história da filosofia. Muitos professores de filosofia da educação, ao invés de discutirem com 

seus alunos os grandes problemas educacionais à luz da filosofia, narram a história dessa 

discussão e mantêm-se estrategicamente afastados do debate.
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Defendendo a posição de um uso equilibrado do recurso à história da filosofia, Gallo e 

Kohan (2000,  p.  194)  admitem que “não se  pensa  filosoficamente  sem o  recurso  a  uma 

história de mais de dois mil e quinhentos anos”. No entanto, advertem que “a remissão à 

História  da  Filosofia  não  pode  significar  um retorno  ao  mesmo:  essa  remissão  deve  ser 

essencialmente  crítica  e  criativa  [...].  Retomar  um  conceito  é  problematizá-lo,  recriá-lo, 

transformá-lo de acordo com nossas necessidades, torná-lo outro” (Gallo; Kohan, 2000, p. 

71).

A partir desse entendimento, acreditamos que no caso da condução de uma aula de 

filosofia  da  educação,  suscitar  a  reflexão  é  a  forma  que  mais  se  aproxima  da  autêntica 

filosofia.  Mas  essa  necessidade  de  reflexão  não  deve  se  incluir  apenas  no  conjunto  das 

“obrigações” do aluno. Deve fazer parte também da rotina pedagógica do professor. Segundo 

Kohan  (2002,  p.  40),  nós  professores  ainda  “não  pensamos  que  podemos  pensar.  Nesse 

sentido,  não é  possível  ensinar  a  pensar  sem aprender  a  pensar;  [...]  para aprendermos a 

pensar,  nada  como  aprendermos  a  deixar  que  os  outros  pensem,  aprendermos  a  deixar 

pensar”.

A filosofia da educação na perspectiva de uma educação revolucionária

Partindo do princípio proposto por  Marx (1978),  de que não devemos nos  limitar 

apenas a interpretar o mundo de diversas maneiras, mas sim transformá-lo, acreditamos que 

ao nos preocuparmos com o ensino do filosofar, provavelmente estaremos prestando o melhor 

serviço  possível  à  filosofia  da  educação.  Ao  levarmos  em  consideração  a  existência  de 

diferentes perspectivas de se ensinar filosofia da educação, não podemos deixar de concordar 

com Silveira (2000, p. 138), quando afirma que “a exemplo do que ocorre com uma educação 

revolucionária, um ensino de filosofia assim compreendido deve ter como objetivo primordial 

a  instrumentalização  teórico-prática  dos  estudantes”.  Condizente  com  esse  princípio,  a 

filosofia da educação na licenciatura deve capacitar os alunos “para uma compreensão mais 

fundamentada, mais elaborada e global da realidade em que vivem e, conseqüentemente, para 

uma intervenção mais consciente e crítica nessa realidade” (Silveira, 2000, p.138).

O professor de filosofia da educação que decide se engajar na luta pela transformação 

estrutural da sociedade, não pode deixar de contribuir para o desenvolvimento do espírito 

crítico dos futuros professores. Segundo Almeida e Costa (2004, p. 11), “ser crítico é aprender 

a apoiar sempre as suas opiniões em bons argumentos. Mas é também aprender a avaliar os 

argumentos alheios e a rever as suas opiniões quando esses argumentos forem melhores do 
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que os seus”. Sendo a filosofia uma atividade essencialmente crítica, racional e dialogante, 

não faz sentido um ensino de filosofia da educação onde o professor apenas repita o que foi 

falado por outros e não dê espaço algum para que o aluno tenha a chance de elaborar um 

pensamento autêntico.

Freqüentemente,  o  corpo  produzido  pelas  instituições  de  ensino,  apesar  de  ter 

habilidades físicas e intelectuais, pode ser um corpo fraco politicamente. Por isso, a filosofia 

da educação não pode ser apenas mais um instrumento a serviço das instituições oficiais, com 

o  intuito  de  produzir  indivíduos dóceis:  corpos  submissos  politicamente,  embora  fortes  e 

disciplinados  para  serem  oferecidos  ao  aparelho  de  produção.  Apesar  de  por  vezes,  ser 

necessária uma referência à história da filosofia, a filosofia da educação e seu ensino

não pode ser reduzida a um ritual de paráfrase do que os filósofos 
disseram  (quantas  vezes  sem  sequer  terem  sido  compreendidos); 
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 
(Almeida; Costa, 2004, p.10).

Parece-nos  que  o  ensino  de  filosofia  da  educação  sofre  de  uma  incompreensão 

fundamental da própria natureza da filosofia. Dessa forma, temos por um lado, a afirmação de 

que a filosofia é “o lugar crítico da razão”, em contrapartida, a prática real do ensino e do 

estudo da filosofia da educação, freqüentemente consiste na repetição de “fórmulas gastas”. É 

imprescindível, portanto, que os professores façam da filosofia da educação o que ela deve 

ser: um estudo vivo e estimulante, criativo e crítico.
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