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“ FILOSOFIA, FORMAÇÃO ÉTICA E ENSINO MÉDIO: UMA 

COMBINAÇÃO POSSÍVEL?”  

Introdução: 

Não é privilégio da época contemporânea a preocupação com a questão da 

formação ética dos indivíduos. Na história ocidental, essa questão se fez regularmente 

presente, acompanhada, a cada vez, por um projeto social específico. Dessa forma, em 

diferentes épocas, podemos distinguir diferentes teorias educativas e correntes filosóficas 

que não hesitam em fazer da formação ética o ponto central de sua temática. Atualmente, 

acompanhando as muitas discussões existentes no campo das reformas curriculares, o 

ensino da filosofia surge, mais uma vez, como proposta de formação ética e cidadã para 

crianças e jovens. Este trabalho busca demonstrar a importância da filosofia, 

particularmente no que respeita ao currículo do ensino médio, para a formação de 

consciências críticas e criativas; bem como analisar suas implicações, no contexto de uma 

sociedade que se pretende democrática, mas na qual o exercício da cidadania deve se 

adaptar aos tempos de globalização. Para tanto, tentaremos analisar historicamente as 

relações existentes entre filosofia e educação, formação ética e participação política, na 

origem da democracia.   

Observamos atualmente o movimento atual de valorização da filosofia, de que se 

espera seja a redentora da crise de valores da contemporaneidade, buscando verificar até 

que ponto a educação democrática pode estar aí efetivamente associada. Não há dúvidas 

de que a filosofia entrou na moda, mas seria difícil sustentar que esse sucesso seja 

benéfico à causa da ética. Não são poucas as tentativas de exploração do crescente 

interesse que ela passa a atrair, em termos de oferta de cursos informais por instituições 

privadas, de reedições baratas e simplificadas de obras clássicas, ou mesmo de emissões 

televisivas; no entanto, a razão desse prestígio parece estar no fato de que a filosofia, 

antes artigo de luxo inaccessível aos simples mortais, agora é apresentada como «técnica» 

para lidar com as agruras do dia-a-dia; assim, ela, de certa forma, aproveita-se do 

extraordinário sucesso da literatura e das práticas de auto-ajuda para apresentar-se como 

um discurso mais especializado. No entanto, não é difícil verificar que, em sua história, a 

filosofia esteve mais freqüentemente do lado do desconsolo do que do conforto; e que ali 
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onde a atividade de reflexão se fez mínima e autenticamente presente, a problematização, 

a constante e irrequieta busca levou não a certezas e a soluções, mas a mais questões, a 

mais dúvidas e incertezas…  

Entre os antigos, a educação dos cidadãos foi tema constantemente presente nos 

debates filosóficos. Interrogação permanentemente aberta, a reflexão filosófica se fazia 

explicitação de novas exigências para a paidéia democrática; prática assumidamente 

coletiva («é a pólis quem educa o cidadão», não cessam de repetir os antigos gregos), a 

formação humana fornecia aos discursos e teorias matéria e encarnação. 

Bem distante é a realidade da sociedade em que vivemos, onde os mais belos 

projetos educacionais dificilmente se concretizam e onde a prática dificilmente se deixa 

interrogar por valores e referências comuns outros, além daqueles que apontam para os 

benefícios privados, para a valorização desenfreada do capital, do consumo e do avanço 

tecnológico. Nesse contexto, que papel desempenham ou podem desempenhar a educação 

comum e, em particular, a filosofia? 

Explorando a já famosa oposição entre duas diferentes definições de filosofia – 

entendida como uma história da filosofia, que diz respeito ao estudo de diversos autores e 

conceitos do pensamento herdado, ou como atividade filosófica, que refere-se a uma 

atitude reflexiva, com base em questionamentos críticos e criativos – tentaremos refletir, 

igualmente, sobre que tipo de tendência vale a pena enfatizar na filosofia presente no 

currículo escolar.  

Podemos afirmar que no Brasil, durante muito tempo, o ensino da filosofia foi 

marcado por uma postura bastante conservadora, que valorizava o estudo do pensamento 

instituído, em detrimento do aprofundamento da reflexão crítica sobre a realidade. Em 

vista do grande formalismo com que era ministrada, pode mesmo parecer curioso que 

essa disciplina tenha sido retirada da grade curricular durante o período do governo 

ditatorial militar, nas décadas de 60, 70 e 80. Porém, mesmo ali onde a filosofia se fez 

uma disciplina francamente enfadonha, apenas preocupada com nomes e respostas a 

serem decorados, é preciso acreditar que ainda assim ela carregou consigo o germe da 

transformação, as marcas de seu passado como atividade de reflexão crítica e criativa. Por 

isso, apesar de durante muito tempo ter sido transmitida aos estudantes de ensino médio 
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de maneira dogmática, carregada de informações desconectadas da realidade que viviam e 

sem qualquer abertura para seus questionamentos, apenas servindo como mera difusora 

do saber acumulado durante o desenvolvimento histórico do pensamento ocidental, a 

filosofia nunca deixou de ser, como dizia Cornelius Castoriadis, «compromisso com a 

totalidade do pensável, ou seja, com tudo aquilo que já foi pensado, mas também com 

tudo aquilo que ainda há para pensar»1. 

Ao dizê-lo, não se está de forma alguma tentando esquecer ou mesmo negar a 

importância do estudo do patrimônio histórico que a filosofia constituiu, apenas queremos 

afirmar ser a atividade reflexiva o ponto de partida e a condição necessária para que esse 

patrimônio possa ser efetivamente apropriado, no aprofundamento das questões que nos 

coloca a realidade contemporânea, na qual os alunos estão inseridos como sujeitos sociais 

ativos, muitas vezes sem a devida consciência. Para tanto, é preciso que o estudo da 

filosofia se desenvolva num ambiente aberto, democrático, plural e público, 

possibilitando reflexões críticas e criativas por parte de quem estuda e de quem ensina. 

Ao contrário de um mero exercício de erudição ou repetição do que já foi dito, a filosofia 

é possibilidade prática de crítica e de criação – não só de questões, mas de respostas que 

deverão ser tomadas como sempre provisórias… Elucidar conceitos, elaborar hipóteses, 

problematizar aspectos específicos da realidade e refletir sobre, eis os papéis que se 

espera que a filosofia desempenhe como atividade em geral e no seio da educação 

escolarizada de nível médio. 

Desenvolvimento: 

No contexto da Grécia antiga – berço da filosofia e da cultura ocidentais – os 

diferentes discursos e gêneros de discursos (mitos, poesia, epopéia, argumentação, 

retórica, sofística) tanto quanto as práticas concretas de formação consagraram um 

modelo muito particular de instituição ética da pólis – que pode ser identificada à paidéia 

democrática. Tratava-se, então, de fabricar indivíduos capazes de atuar ativamente na 

construção de sua autonomia, tanto quanto da autonomia coletiva. 

Sabemos da importância da vida comunitária na Grécia antiga. Por intermédio de 

cada peça de sua cultura, os cidadãos gregos eram conclamados a sentirem-se orgulhosos 

                                                
1  Castoriadis,  1999, p. 17. 
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de pertencerem a sua pólis; por isso, muitas vezes sua identificação pública comportava, 

além do patronímico, o nome de sua cidade de origem. Desde os primórdios de sua 

civilização, o valor de um grego e de suas ações eram medidos pelo bem ou pelo mal que 

pudessem causar à coletividade. Com a invenção da democracia, as leis elaboradas na 

pólis se convertiam em normas de conduta que regiam a vida de todos os seus cidadãos. 

Em seu livro sobre a educação, Werner Jaeger ressalta que foi com as filosofias dos 

séculos V e IV que primeiramente se formularam as exigências de uma educação pública 

dos jovens2. No entanto, mesmo anteriormente, a ética e a formação filosófica 

caminharam juntas com as exigências legislativas que regeram e deram forma à  pólis.  

Com o advento da democraciatica, já a partir do século VIII, a experiência da 

criação das leis e da administração da cidade passa a constituir a parte mais importante da 

vida de um cidadão e, não por acaso, se faz o centro não só de todo o pensamento 

filosófico, mas da rica reflexão educacional que esse pensamento suscitou. Nesse 

momento, a virtude ou arété de cada homem se estabelece como um projeto de 

participação ativa na vida comum, como manifestação primeira do dever cívico que pesa 

sobre cada cidadão. Castoriadis diz que a interrogação sobre a justiça nasce na Grécia, no 

processo em que concomitantemente se institui, tanto a reflexão filosófica, quanto a 

deliberação democrática. Foi nesse contexto que a educação comum, a paidéia, se fez 

condição indispensável para a construção da vida pública, para a prática do novo projeto 

de sociedade 3. 

Na época arcaica, a educação era atividade espontânea e irrefletida, a cargo da 

vida cotidiana e da cultura, ainda que a formação para a vida de combates dependesse de 

uma moral centrada na arété (valor) guerreira e em um ideal ético-estético – a 

kalokagathia. No regime democrático, no entanto, a educação se faz atividade deliberada 

e política, que dominará a reflexão da Antigüidade. É, pois somente a partir da invenção 

da democracia que a educação passa a estar voltada para um novo ideal de arété: aquela 

que é própria do cidadão, do homem que participa diretamente da deliberação política, da 

construção do público. Eis o contexto em que o conceito de paidéia ganha importância e 

amplia seu significado. 

                                                
2  Jaeger, p. 141. 
3  Castoriadis, p. 279. 
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Em virtude da exigência de participação direta, a questão da educação comum dos 

cidadãos, da formação política dos habitantes da pólis ganha enorme relevância; no 

entanto, a educação também era valorizada por aqueles que desejavam sobressair-se no 

cuidado dos assuntos da pólis, que almejavam liderar os debates públicos e influenciar 

seus concidadãos. Nas assembléias públicas, eram indispensáveis os dons da oratória, que 

alguns sofistas se propunham a ensinar. A educação sofística tratava ademais de modelar 

esse determinado tipo de cidadão, capacitado para a disputa retórica e política.  

Muitos desses sofistas caracterizavam sua atividade como uma techné: isso 

significava identificar seu ensinamento a uma arte específica, a uma atividade 

especializada, que deveria fornecer qualidade suplementar ao cidadão, de forma a que ele 

se destacasse no ambiente democrático. Para os sofistas, a função educadora se exercia 

através do ensino, da doutrinação e do exercício. Havendo transportado a idéia de physis 

da totalidade do universo para a individualidade humana, a filosofia começa a 

desenvolver um conceito de natureza humana do qual resultará não somente a elaboração 

de um ideal de natureza moral e social do homem, mas o desenvolvimento das primeiras 

teorias da educação. 

E, de fato, pode-se vislumbrar, na atividade cultural dos sofistas, a lenta 

construção de um projeto de educação humana estabelecido em conformidade com as 

novas exigências democráticas – que se referem não apenas ao esforço de auto-controle e 

auto-formação, mas também, concomitantemente, aos objetivos do bem-estar coletivo.  

Werner Jaeger observou a extraordinária mudança de ideal de homem grego, que 

se operou desde o modelo proposto pela poesia homérica até o momento do surgimento 

da democracia: a substituição da imagem do guerreiro exemplar, do herói mítico pelo 

cidadão-modelo da pólis. O culto ao civismo exalta o pertencimento a uma cidade livre, é 

necessário para o desenvolvimento de uma lealdade à comunidade política e às suas leis 

que deverá ir até a morte em guerra.  

Mas, como Finley ressalta, essa imagem ideal não se refere apenas à construção de 

uma identidade social específica, com base num espírito cívico; ela é também uma 

tomada de posição em relação à própria humanidade, pensada desde a figura do cidadão-
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guerreiro, adulto do sexo masculino. E é ainda esse modelo que viria a influenciar a 

moderna concepção de cidadania4. 

Não que a Modernidade tenha recebido passivamente da Antigüidade esse 

conceito de cidadão e de cidadania, para o qual lhes pareceu que o indivíduo e sua vida 

privada não possuíam qualquer importância, a vida pública, e o serviço da pólis sendo o 

que realmente valia5. Mas os modernos, sem dúvida, espelharam-se nesse ideal de homem 

que serviu de referência para os gregos pensarem a si mesmos como «semelhantes» e aos 

outros, os não-cidadãos, como bárbaros. Nessa oposição reside o gérmen de um ideal 

excludente de homem livre, verdadeiro possuidor do bio politikos.  

A grande e importante questão que se impunha na Antigüidade era sem dúvida a 

questão política por excelência – que diz respeito à justiça e às leis; mas ela vinha aliada a 

uma outra que, pelo próprio fato da democracia, não deixava também de se impor: como 

formar o cidadão que, interrogando-se sobre a justiça, deverá formular as leis? Ou seja, 

tratava-se, como diz Lílian do Valle, da questão dos limites formais e reais de 

participação popular no governo e na vida política6.  

O regime democrático exigia a participação dos cidadãos nas atividades das 

assembléias, nos conselhos, nos júris, bem como nas tarefas administrativas, tendo como 

base o princípio da igualdade política. Em decorrência, era também através dessa atuação 

nos assuntos da pólis, que o cidadão se educava. Era uma educação para a pólis e pela 

pólis. A participação política era, por si só, uma espécie de «escola da democracia»7. Era 

necessário preparar o cidadão, para torná-lo mais apto e hábil no domínio das palavras e 

dos saberes necessários à atuação na ecclèsia. Quanto mais capacitado para expor e 

defender seus argumentos, mais liderança e confiança o cidadão inspirava a seus pares. 

Entre os Antigos compreende-se claramente, e constantemente se repete, que 
a sociedade forma o indivíduo. (...) De onde o peso enorme colocado sobre a 
paidéia, a educação no sentido mais amplo do termo, dos cidadãos.8 

                                                
4 Finley, 1998, p. 212. 
5 Vernant, 2002, p.70.  
6 Valle, 2002, p. 37. 
7 Idem, p.39. 
8 Castoriadis, 2002, p. 196. 
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Essa centralidade concedida à paidéia está evidenciada também na obra platônica. 

Os diálogos socráticos opõem-se aos discursos da longa retórica sofística e trazem uma 

questão crucial para aquela época: antes de se discutir sobre como se adquire a virtude, é 

preciso conhecê-la. Como diz Lílian do Valle, 

Longe de possuir a acepção individualista e subjetiva que passou a ser a sua 
na civilização cristã ocidental, a virtude é uma significação imaginária 
central do mundo grego, que fornece sentido a toda a construção política (e 
logo, educacional) aí realizada.9  

Para os sofistas, a virtude era o principal objetivo de sua prática educativa. Porém, 

Sócrates os desafia, dizendo nunca ter encontrado quem conhecesse a virtude. No Mênon, 

Platão conduz as personagens, através do exercício da maiêutica, para um caminho de 

confusão e contradição, que abalará suas certezas. Primeiro, o filósofo pede a Mênon uma 

definição de virtude, que este diz ser algo como uma pluralidade de atributos, capaz de 

distinguir os cidadãos dos não-cidadãos. Então, Sócrates pergunta como distinguir os 

cidadãos entre eles, no intenso jogo socrático de perguntas e respostas que levará Mênon 

à definição de uma virtude baseada nos valores instituídos pela pólis, os quais Sócrates 

questiona. Ao mesmo tempo, Sócrates não apresenta uma definição pronta de virtude, 

pois «tudo o que ele sabe é que nada sabe». Desta forma, pretende conduzir seu 

interlocutor ao exame dessa questão. O filósofo representa, então, um modelo de mestre 

que não se propõe a ensinar o que existe, o que conhece, o que está instituído, mas que 

conduz seus alunos ao exame das coisas, ao questionamento, à interrogação, à reflexão. 

Para o filósofo, educar é fazer com que os homens descubram que nada sabem, 

que tomem consciência de sua ignorância, para que possam questionar os fundamentos de 

seus saberes instituídos. Na República, Sócrates diz que o importante não é debater sobre 

qualquer pergunta eventual, mas sim sobre o modo como uma pessoa deve viver. Esta 

passagem, por si só, define a grande preocupação existente com as questões éticas 

presentes àquela época. O debate tinha Trasímaco como interlocutor e girava sobre os 

motivos que um homem tinha para agir ou não de acordo com a noção de justiça. É 

preciso sublinhar que no mundo grego essa palavra possuía um significado bastante 

amplo, relacionando-se com os interesses privados e públicos de um cidadão. Trasímaco 
                                                
9 Valle, 2002, p.56. 
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traz à tona a questão da limitação do poder do indivíduo como um fronteira para a defesa 

exclusiva de seus interesses. Ora, a questão da limitação que as regras, as normas e 

exigências sociais impõem às condutas individuais era um prato cheio para os debates da 

época, pois colocava em foco os diferentes interesses e poderes em jogo na sociedade. 

Além disso, ela também introduzia uma reflexão sobre a natureza da arété, seu 

significado e sua relação com as normas públicas vigentes. 

Por trás dessas instituições políticas existem as significações imaginárias 
políticas subjacentes. A idéia que predomina na Antigüidade é a seguinte: «a 
lei somos nós, a polis somos nós».10 

O cidadão grego – que participava ativamente da vida da polis, que votava, que 

decidia, que atuava – não podia, contudo, agir em causa própria. Tal atitude não fazia 

parte daquele imaginário social. Especialmente para o bem da democracia, os interesses 

privados não poderiam ser colocados à frente dos interesses públicos. Decidia-se, votava-

se, representava-se o bem do coletivo, encarnado na figura máxima da pólis.  

Não se pode afirmar que o homem daquela época não possuía determinados 

sentimentos que reconhecemos atualmente no homem contemporâneo, nem também que 

um grego não tivesse vida privada – tal como muitos supuseram. A democracia antiga 

tampouco consistiu num regime de anjos, ou de cidadãos totalmente desprendidos de 

visadas mesquinhas; a diferença está, então, na instituição dos limites para além dos quais 

a vida honrada era impensável. O apreço pelo destino comum, pela glória da pólis era 

transmitido nas mais simples atividades cotidianas, e impregnava desde criança o 

cidadão. 

A atenção com que os atenienses tratavam as questões da parcialidade na 

condução dos assuntos comuns pode ser exemplificada pelo procedimento descrito por 

Aristóteles: em caso de necessidade de votação para o desencadeamento ou não de uma 

guerra, aqueles que habitavam as regiões fronteiriças não teriam direito a voto, justamente 

para que não viessem a assumir posições que representassem apenas interesses que lhes 

fossem próprios11.  

                                                
10 Castoriadis, 2002, p. 195. 
11 Aristóteles, Política, 1330 a 20. Cf. C. Castoriadis, «A pólis grega e a criação da democracia» in 
Encruzilhadas Do Labirinto II – Domínios do homem. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 309. 
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E foram exatamente contra os desvios que muitos pretendiam impor a essa ética, 

em nome de conflitos de interesses, de jogos de poderes que começavam a se fazer 

presentes em Atenas e a minar paulatinamente as estruturas democráticas, que Sócrates 

reagiu; ele se opunha a um modelo de cidadão que acreditava estar representado pelo 

relativismo sofístico. Sócrates identificava seus opositores como mestres da verborragia, 

cada vez menos compromissados com a verdade, a justiça, a arété.  

Sócrates sempre se ocupou em pensar sobre as ações humanas no contexto da 

pólis; mas ele também não se furtou a pensar o homem e a virtude em geral. Democrata, 

Sócrates não questiona apenas as crenças, atitudes e feitos dos não-democratas, mas volta 

sua interrogação para a critica da cultura instituída, a cultura democrática. São esses 

pensamentos que são propagados publicamente, e ele deixa claro que sua meta de vida 

não é ocupar cargos na pólis, mas fazer o ofício daquilo que ele já designava pelo nome 

de filosofia. Ele mesmo afirmava (segundo Platão) que enquanto vivesse jamais deixaria 

de filosofar, de interrogar, de examinar, de confrontar os homens e suas ações, em 

especial seus concidadãos, com o conceito de virtude (arété). Sua filosofia pretende ser 

uma exortação ao exame de si e, por isso mesmo, é profundamente educativa.  

O grande mestre de Platão discutia política com seus discípulos, questionava as 

leis, seus objetivos, a atuação dos governantes, dedicando muito de sua atenção às 

questões relativas à administração da pólis. Sócrates considerava importante uma 

sociedade bem organizada, bem estruturada, bem governada, da mesma forma como 

considerava importante um homem bem estruturado, justo, consciente de seus valores e 

de suas funções dentro desta mesma sociedade. Para ele, essas duas coisas – a pólis e o 

homem – eram indissociáveis, assim como para qualquer grego de seu tempo. Justamente 

por isso, Sócrates se preocupava tanto com a degradação moral social e individual.  

Os diálogos socráticos buscam refletir sobre determinados conceitos que se 

impõem como valores morais: o que é a coragem, ou o que é a justiça? Nesse sentido, 

Sócrates poderia ser reconhecido como legítimo representante da tradição democrática, 

que valorizava a reflexão sobre o significado dos fundamentos necessários à vida coletiva 

– da ética. Ele convida seus interlocutores ao exame daquilo que já está estabelecido. 
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Oriundo de um desdobramento do ideal socrático, o modelo platônico de homem e 

de sociedade consolida a inseparabilidade entre filosofia e educação ética, entre reflexão 

filosófica e formação dos cidadãos – ao menos tal como a educação e a formação ou, em 

uma palavra, a paidéia foi praticada no contexto democrático. Como um legítimo grego 

de sua época, Platão também dedicou seu interesse às questões políticas, relacionando-as 

ao exame da essência da arété e da paidéia. Mas, diferentemente de seu mestre, ele 

formalizou um projeto no qual o ideal de homem virtuoso, capaz de conduzir os destinos 

da pólis, não mais depende da prática democrática, mas relaciona-se agora inteiramente à 

questão da aquisição do verdadeiro conhecimento. Platão alça a filosofia ao topo do 

processo formativo e educador do homem, fazendo do filósofo um modelo de mestre e 

governante.  

Platão quer provar ser a filosofia a via régia para o conhecimento, ao qual deve ser 

dedicada toda a vida dos cidadãos. Os filósofos são aqueles que, nesse caminho, podem ir 

mais longe, logrando aproximar-se do conhecimento do Bem: eles conheceriam, portanto, 

melhor do que ninguém o que é necessário para a sociedade humana, aquilo que deve ser 

a meta da vida de cada homem. Sua preocupação, freqüentemente revelada pela voz 

constante de Sócrates, é com a «virtude cívica», da qual depende o valor de toda a pólis. 

Vivendo num período político conturbado, Platão criticava os aspectos que considerava 

moralmente negativos na sociedade de sua época e depositava todas as suas esperanças no 

poder educativo de uma pólis ideal, na qual os governantes seriam, evidentemente, 

filósofos. 

Para Platão, a obra da paidéia deve tomar toda a vida do cidadão, que deve 

dedicar-se ao esforço constante de libertação da ignorância e à busca do conhecimento. 

Por isso, ele irá propor que o governante seja um filósofo, capaz de educar 

verdadeiramente os homens, já que a virtude é «uma espécie de saber». Essa sua proposta 

se constrói também através de um modelo do filósofo que é a encarnação de todo esse 

ideal: Sócrates, sua grande figura de mestre.  

Mas, se o interesse de Platão está voltado para a questão da pólis, para a política, 

as respostas que fornece vão diametralmente contra a tradição de seu tempo. Em uma de 

suas obras que trata mais especificamente deste assunto, a República, o autor expõe com 
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clareza o seu ideal de sociedade e sua relação com a problemática ética. Trata-se da 

criação de um tipo elevado de homem, de uma preocupação com a constituição da alma 

humana e com a criação de um modelo perfeito de comunidade. Assim, diferentemente 

do que havia praticado a cultura grega até então, Platão vai buscar as origens da justiça, 

da virtude, da arété dentro da alma humana, tratando da questão do poder e da educação. 

A crítica à noção de justiça tal como historicamente construída é realizada pela longa 

especulação acerca de sua essência intemporal e incorruptível e declina em suas 

implicações para a alma humana e para a formação. Essa questão, Platão a eleva, aliás, ao 

mais alto patamar, situando-a ao lado da interrogação sobre o verdadeiro sentido da vida, 

sobre o sentido da felicidade.  

A fé que Platão deposita na educação, na paidéia, é tamanha que o leva a elaborar 

todo seu sistema social baseado nela. Para o filósofo, a paidéia se apresenta como a 

solução para os problemas que vislumbra na sociedade de seu tempo. O homem perfeito é 

o governante que é produzido pela paidéia; ele é, ao mesmo tempo, o grande educador e o 

zelador da pólis, que cuida da felicidade de todos. E como essa felicidade depende da 

criação de uma comunidade de homens excelentes, a paidéia forçosamente se sobrepõe às 

leis, que deixarão até de se fazerem necessárias quando os homens deixarem-se enfim 

conduzir pelo amor à verdade. 

 

O que importa destacar nessa breve exposição de parte dos pensamentos dos 

autores mencionados, a despeito de suas complexidades e grandezas aqui inexploradas, 

são as uniões sempre presentes entre filosofia e educação, formação ética e participação 

política. Esses quatro elementos são, ao nosso ver, fundamentais no processo de 

questionamento das temáticas sociais contemporâneas. Sendo a educação um conjunto de 

práticas e teorias vinculadas à transmissão dos conhecimentos, à socialização em cultura e 

para determinadas relações sociais, e sendo a escola uma instância de construção de 

saberes e práticas, de difusão de valores, de estímulo a determinadas atitudes e repressão 

a outras, nos cabe interrogar: quais seriam as razões para a filosofia integrar o currículo 

escolar, atualmente?  
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Diversas propostas e leis surgem, uma após outra, no âmbito da educação, como 

tentativas de proceder a uma reformulação geral dos currículos que, defasados, já há 

muito são criticados por conta da necessidade de adaptação à atualidade – que ela seja 

entendida como globalização ou como crítica a esse fenômeno. As palavras-chave que 

acompanham essas propostas costumam ser, em ambos os casos: qualidade, habilidade 

interpretativa, abertura ao novo, solidariedade, capacidade crítica e responsabilidade 

cidadã, entre outras. Sobretudo essas duas últimas são freqüentemente associadas ao 

ensino da filosofia.  

Além disso, essas diferentes propostas muitas vezes surgem como respostas 

especificamente fornecidas para os problemas próprios de cada nível de ensino, e então 

busca-se aliar o ensino da filosofia ao desenvolvimento de características identificadas 

com um tal grau de positividade que muitas vezes tem-se a impressão de que, mais do que 

dogma, a expectativa depositada na disciplina é da ordem do pensamento mágico. Ora, já 

que tanto se fala sobre a filosofia aliada ao pensamento crítico, talvez essa seja uma 

questão que mereça um aprofundamento reflexivo: como conciliar a liberdade da crítica 

ao ímpeto de controle e de previsão que caracteriza as propostas curriculares? 

Hoje e sempre haveria razões para se questionar sobre a realidade na qual se vive 

ou até mesmo sobre qualquer tema, principalmente no contexto tão importante da 

educação, que diz respeito diretamente à formação do homem e da sociedade, ou ainda à 

con-formação de ambos. Se pensamos ainda no contexto em que vivemos, que se afirma 

como democrático e pós-moderno, mais razões surgem para justificar essa escolha. Foi 

num contexto democrático que surgiu a filosofia e só dentro de um contexto assim ela 

pode sobreviver, pois filosofia significa questionamento radical, que vai até as origens, as 

raízes, passando de um auto-questionamento a um questionamento do mundo, num 

movimento único. Para que isso aconteça, é preciso haver liberdade e somente num 

contexto democrático pode-se encontrar essa condição. 

Talvez uma das mais importantes críticas já realizadas à modernidade diz respeito 

à denúncia de uma concepção dominante de racionalidade na qual o aspecto lógico e 

cognitivo foi sobrevalorizado, em detrimento das demais dimensões humanas; igualmente 

importante foi o questionamento da aspiração ao controle absoluto, propiciado pela 
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ciência e pela técnica, tanto quanto a desconstrução das noções de certeza e de verdade 

que a acompanhavam. No entanto, é forçoso admitir que essas críticas trouxeram consigo 

um certo relativismo que, no mínimo, se reflete negativamente no mundo dos valores 

sociais e na psique humana. Conduzindo à imobilidade, estas críticas tornam-se, assim, 

grandes aliadas dos projetos hegemônicos do capital – que se beneficiam a cada vez que 

os poderes do lucro e da vantagem econômica se sobrepõem aos valores humanistas, e 

para os quais interessa que prevaleça a sedução da aparência contra a expectativa 

depositada naquilo que é essencial. Atualmente, a socialização do sujeito tem se dado 

com base nos valores materiais, ou seja, o sujeito não se constitui apenas pela dimensão 

do ser, mas principalmente pela dimensão do ter. Somos aquilo que podemos possuir, 

valemos de acordo com os bens materiais que consumimos e que descartamos com 

grande rapidez e facilidade. Funcionamos como vitrines vivas, visivelmente etiquetadas, 

marcadas com o preço dos produtos que portamos, como fiéis representantes das regras 

do mercado. 

Da forma como nos encontramos inseridos no projeto da sociedade capitalista, 

abrimos mão da experiência de sermos nós mesmos, seres simplesmente humanos, para 

sermos apenas utilizadores de bens materiais, seres exclusivamente consumistas, na 

grande maioria das vezes de produtos supérfluos e descartáveis. Pois a experiência de ser 

humano depende da interação com os outros, com os semelhantes. Só assim o sujeito se 

constitui como tal, sendo capaz de construir para si uma identidade. Como no contexto 

contemporâneo o espaço para se viver esse tipo de experiência se encontra cada vez 

menos disponível, pelas próprias regras que o mantém e que se propagam 

ideologicamente entre nós, nos encontramos perdidos, alijados do convívio profundo e 

verdadeiro com outros sujeitos, desconhecendo quem somos e o que verdadeiramente 

desejamos. Nossas experiências de trocas estão restritas às trocas materiais, às 

substituições de salários por produtos e a substituição desses produtos por outros de 

fabricação mais recente. Nossas realidades são forjadas pela estrutura do sistema que 

mantemos sem nos darmos conta de tal situação. Diante desse cenário, não é de se 

espantar, como comenta Maria Rita Kehl, em seu livro Ética e psicanálise, que a doença 
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da contemporaneidade seja a depressão12, o grande vazio que se instala no interior das 

pessoas. 

Porém, o que não podemos esquecer é que o sentido da vida humana é elaborado, 

não está dado naturalmente, mas é construído pelo próprio homem, a partir das 

significações imaginárias sociais. O movimento pós-moderno de desconstrução das 

instâncias sociais, de relativização dos conceitos e dos sentidos é conseqüência de um 

processo crítico-reflexivo, mas, ao mesmo tempo, agrava os efeitos da desestruturação 

dos valores morais. Ao demolir os pilares de sustentação da sociedade tradicional (a 

igreja, a família…), muitos valores humanos que pautavam a convivência social foram 

soterrados junto com dogmas e preconceitos e encontram-se cobertos por uma espessa 

camada de valores materiais. 

A crítica à estrutura sócio-econômica vigente não precisa estar acompanhada de 

um esvaziamento dos sentidos para a existência humana. Muito pelo contrário, para que 

ela não implique apenas em maior conformismo, ela deve se basear na possibilidade da 

construção de novos sentidos – o que não será realizado sem que os indivíduos tomem 

consciência de que são eles que constroem e reconstroem cotidianamente esses sentidos.  

Não é possível prever a direção que tomaria a reconstrução dos sentidos comuns: 

o que é certo é que a busca por uma sociedade justa, equilibrada, harmônica e feliz é 

incompatível com a valoração exacerbada do individualismo e do materialismo. Na 

contramão dessa afirmação, o que percebemos nas últimas décadas é exatamente isso: o 

sentido da vida humana sendo buscado não mais em reflexões filosóficas e éticas sobre o 

homem e a sociedade, mas sim nas leis do mercado. 

Conclusão: 

Torna-se, então, urgente investir numa educação ético-filosófica, que possibilite a 

reflexão crítica sobre as regras e os valores morais vigentes, bem como sobre a conjuntura 

atual, em toda a sua generalidade. Num momento em que os exemplos dados pelos 

governantes e pelos poderosos são o total descompromisso com a ética e o rompimento 

com qualquer preocupação relativa ao bem-estar da sociedade, só nos resta duas 

alternativas: ou abandonamos de vez a possibilidade de uma vida coletiva pautada por 
                                                
12 Kehl, Ma. Rita, 2002, p. 8. 
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valores que transcendam os interesses privados, ou tratamos de investir na busca de 

soluções mais positivas, ainda que pareçam utópicas. Nesse sentido, a educação e também 

a filosofia desempenham papéis fundamentais. 

É preciso reinventar o significado da existência humana, da vida individual e 

coletiva. O sujeito contemporâneo, que investe apenas na sua segurança e no seu 

conforto, ao invés de construir um projeto para sua vida, vive uma vida fundada na 

fragilidade e na instabilidade dos bens materiais, na expectativa de um consumo e de uma 

fruição que, na verdade, o condenam à frustração e à solidão. O que lhe interessa é 

usufruir ao máximo o tempo presente, a possibilidade de gozo, mesmo que momentâneo, 

evitando o mais que possível o confronto com a dor e a frustração. Sendo assim, essa 

busca de saciedade consumista é transportada, na contemporaneidade, para o fluxo das 

relações humanas, fazendo com que o sujeito contemporâneo evite o compromisso dos 

relacionamentos estáveis, nos quais torna-se necessário investir tempo, atenção, 

dedicação. A busca volta-se para relacionamentos fugazes, por temer os encargos e 

tensões que a convivência mais profunda e íntima com o outro possa gerar13. 

Somos “treinados”  a cada dia para concentrarmos nossos esforços e atenção 

naquilo que possa nos fornecer satisfação imediata, prazer individual e menos riscos, 

numa lógica mercantil, levando-nos a agir em nossas relações afetivas de forma similar ao 

que fazemos com os produtos adquiridos para consumo. Também somos incentivados a 

colocar sempre em primeiro lugar nossos interesses privados, que se baseiam no acúmulo 

de riquezas e na fama, na ostentação de uma aparência bela e feliz, ainda que superficial e 

falsa. Não nos sobra, pois espaço para a preocupação com o outro, para o aprofundamento 

dos laços, para o cuidado com a coletividade. Não nos sobra espaço para a construção de 

um projeto social comum, nem para a preocupação com o futuro de nossos semelhantes 

ou do planeta que habitamos. 

Nesse contexto, a pergunta socrática sobre a possibilidade de se ensinar a virtude 

atravessa milênios e vem se instalar, mais uma vez, entre nós, ganhando uma nova 

formulação: podem a ética e a cidadania ser ensinadas? O grande desafio da atualidade é 

construir um projeto educativo que passe pela construção de sentidos mais duráveis, mais 

                                                
13 Bauman, 2004, p. 8. 
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estáveis, mais generosos para a existência humana, que passe pela reconstrução dos laços 

sociais – que, por sua vez, se afirmam na experiência de participação em uma obra 

comum.  

Seria utópico um projeto educativo voltado para a construção de indivíduos 

prontos a levar em consideração a felicidade alheia? Seria utópico um projeto educativo 

questionador do que está posto, questionador da lógica mercantil exagerada, pautada pelo 

consumo, um projeto educativo capaz de fornecer as possibilidades de reflexão crítica a 

respeito do desenvolvimento técnico-científico alcançado? Seria utópico um projeto 

educativo que investisse na auto-construção humana e na construção de uma sociedade 

mais justa – e que incluísse o questionamento dos conceitos correntes de justiça, de 

prazer, de benefício e de felicidade? Talvez sim, mas o fato é de que isso é perfeitamente 

compatível com o que a história registrou sob a denominação de atividade filosófica. 

A educação filosófica emerge, pois, como uma instância através da qual os 

indivíduos podem adquirir consciência do caráter moral de suas ações, através do 

exercício da reflexão ética, ou seja, da compreensão teórica de seus fundamentos, 

critérios, regras e princípios gerais. Assim sendo, os objetos de uma formação ético-

filosófica são os atos conscientes e voluntários dos indivíduos que afetam outros 

indivíduos, ou a sociedade em seu conjunto, bem como tudo que envolve a geração desses 

atos, incluindo a possibilidade de análises críticas sobre todos esses conteúdos e reflexões 

criativas que possibilitem imaginar o novo, o porvir… 

Por tudo isso, consideramos muito importante o ensino da filosofia dentro da 

grade curricular das escolas; mais ainda, ousamos propor uma mudança mais profunda na 

estrutura curricular, que contemple um encontro mais dinâmico entre as diversas áreas de 

saberes científicos, tendo como pano de fundo a reflexão filosófica. Não estamos 

querendo oferecer um esquema montado de antemão, uma receita de bolo pronta que dê 

conta de solucionar as mazelas do contexto educacional contemporâneo. Apenas 

propomos o questionamento filosófico da realidade em que vivemos e que ele possa se 

estender desde o processo de formação humana institucional, partindo das escolas, até 

atingir todo e qualquer cidadão em sua atividade política do dia-a-dia.  
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