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Problematização de alguns pressupostos do ensino de filosofia para jovens
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O recente debate sobre a pertinência e importância da obrigatoriedade do ensino de filosofia nas escolas tem nos solicitado a reflexão sobre os pressupostos educacionais desse ensino e seus fundamentos. Não é raro encontrar pessoas que defendam o ensino escolar de filosofia para jovens. Mesmo as pessoas que não estão diretamente ligadas às questões da educação sentem-se propensas a defender a filosofia como disciplina escolar, pois pensam que essa tem uma vocação formativa. Mas qual seria ela? Vamos partir de uma colocação de Etienne Tassin sobre o valor formativo da filosofia para começar a problematização a que nos propomos:

“(...) o ensino filosófico não se contenta em desempenhar um papel no conjunto da função docente, mas que se confunde com a própria função. ‘Sem sua presença os adolescentes ficam privados, não de um elemento de cultura que um outro poderia , a rigor, substituir: ficam privados daquilo que transforma todo e qualquer ensino em educação.’ (1019). A filosofia, a formalização racional do pensamento confere-lhe o valor formador, o qual ultrapassa o simples exercício rigoroso do pensamento ou do julgamento, posto que opera a síntese conceitual da cultura, dando-lhe sentido e sendo, para determinada época, a sua verdade. Ao abolir, como fazia a problemática hegeliana, a estéril oposição entre instrução e educação, o ensino filosófico torna-se o princípio de toda formação.”(TASSIN, 1986, p.149)“ (...) l’enseignement philosophique ne se contente pas de jouer un rôle dans l’ensemble de la fonction enseignante, mais qu’il se confond avec cette fonction. ‘ Sans lui, les adolescents sont privés non d’un élément de culture qu’un autre pourrait à la rigueur remplacer: ils sont privés de ce qui transforme tout enseignement en éducation’ (1019). La mise en forme rationnelle de la pensée confère à la philosophie sa valeur formatrice qui excède le simple exercice rigoureux de la pensée au du jugement, puisqu’elle opère une synthèse conceptuelle de la culture qui lui donne un sens et qui, pour une époque, en est la vérité. Abolissant, comme le faisait la problématique hégélienne, la stérile opposition entre instruction et éducation, l’enseignement philosophique est le principe de toute formation.”
	

Certamente Tassin nos fala de um determinado ensino de filosofia, este ensino filosófico que pode abolir a estéril oposição entre instrução e educação, aquele que se configura  na interseção entre educação e ensino, pois, sabemos que há ensino de filosofia que pode não ser formativo assim como há ações educativas que não são filosóficas. Estamos nos perguntando: o que é específico de uma experiência filosófica que é, ao mesmo tempo, formativo?
A filosofia é, antes de mais nada, questionamento. A filosofia é a promotora daquele questionamento que desestabiliza as verdades postas, que checa as coisas todas em sua hierarquia, origem e teor, e não o faz apenas num movimento de negação. Aquele questionamento traz em seu próprio modo de se articular a possibilidade de construção de outros conceitos. O ato de filosofar é não-linear: ao mesmo tempo em que erige, demole. O questionamento é movimento de corrosão das bases das verdades estabelecidas, das teorias, dos pontos de vista, dos pressupostos de análise, e, ao mesmo tempo, traz o movimento de criação de outros conceitos que são feitos a partir, justamente, daqueles escombros. Nos inspiramos nos conceitos filosóficos do passado para criar os nossos próprios, para os nossos problemas. Assim a filosofia se faz uma coisa viva. 

“(...) se podemos continuar sendo platônicos, cartesianos, kantianos hoje, é porque temos direito de pensar que seus conceitos podem ser reativados em nossos problemas e inspirar os conceitos que é necessário criar” (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p.41) 

Pensando assim, é impossível desvincular filosofia de filosofar assim como é impossível desvincular a filosofia de nossas vidas.
 A filosofia é desestabilizadora da ordem normal pois recria e faz lembrar-se de si o homem, fá-lo buscar a compreensão do mundo através de questionamento e criação de conceitos. Ela não é resposta a nada. Ela tampouco pode, dentro dessa concepção, pensar-se como instrumento para algum projeto de homem. Isto é, não ensinamos filosofia para determinar a direção da formação de um ser humano jovem mas, outrossim  para permitir-lhe a liberdade de poder construir-se a si mesmo por si mesmo.
Desde Platão ou, ainda, de Sócrates conhecemos a vocação formativa da filosofia. A idéia de que o homem é passível de formação intencional nos é familiar desde a Grécia antiga por conta do conceito de paidéia. Esse conceito abarca a idéia de educação no amplo sentido, de formação. Para a realização de tal tarefa é preciso que  se pergunte sobre o que é o homem, sobre para que formá-lo, sobre que tipo de sociedade se deseja ou, remetendo para a Antigüidade, perguntar-se sobre o que é o homem, o que é a polis, como proceder a justa medida entre esses dois. A educação não pertence à esfera da physis, mas da polis, ela tem o papel de manter a ordem, o nomos. A função dela é a de adequar o homem às leis, ao mundo ordenado, à sociedade justa.
Para Platão, a prática da filosofia é  formadora pois ela pode levar o homem a sair da obscuridade das opiniões e alcançar a verdade. Por meio da filosofia ele pode buscar os fundamentos das suas ações e pensamentos. 
Partimos do pressuposto de que a filosofia promove o questionamento necessário ao homem para que possa lembrar–se de si como ser criador de conceitos que erigem o  mundo e a si mesmo num movimento constante de recriação. E se a filosofia pode também contribuir com a realização do ser humano enquanto aquele que busca compreensão, então, talvez por isso, pensamos que devemos ensinar filosofia aos jovens. Queremos vê-los vivos. Desejamos que eles pensem de forma criativa e autônoma, livre das fôrmas da vida moderna, desejamos que ousem transformar a realidade a cada dia, que ousem criar a si a cada dia. Que sejam criadores de conceitos ou que, ao menos, saibam que tal aventura existe e é realizável.
Não é possível que todos os nossos alunos se tornem filósofos, assim como não se tornam cientistas ou atletas por terem aulas de ciências ou de educação física na escola. No entanto, é importante que tenham a experiência da filosofia praticando o pensamento filosófico por meio do diálogo investigativo e tendo como modelos os textos dos filósofos da história da filosofia, também o modo do seu professor e aprendendo a avaliar filosoficamente. Acreditamos que podemos contribuir com o desenvolvimento de uma disciplina filosófica no pensamento. Por que afirmamos que é importante que os jovens possam ter essa experiência da filosofia na escola? 
É importante apresentarmos a filosofia aos jovens e introduzi-los na sua prática para que tenham os conceitos filosóficos como referência, além das que têm da ciência, do marketing, da mídia, da prática não-reflexiva do cotidiano, das tradições. Assim, também poderão ter um outro paradigma de abordagem da realidade e de si mesmos. Através da filosofia, poderão buscar seu lugar no mundo, seu olhar, sua compreensão. Só então poderão fazer um plano de vida auto-consciente e um plano de mundo melhor, se assim o desejarem.
Veja-se que não se trata apenas de instrumentalizar os jovens para fazerem uma determinada crítica da realidade. Estamos falando da filosofia como prática de criação.

“(...) Criticar é somente constatar que um conceito se esvanece, perde seus componentes ou adquire outros novos que o transformam, quando é mergulhado em um novo meio. Mas aqueles que criticam sem criar, aqueles que se contentam em defender o que se esvaneceu sem saber dar-lhe forças para retornar à vida, eles são a chaga da filosofia. São animados pelo ressentimento, todos esses discutidores, esses comunicadores. Eles não falam senão deles mesmos, confrontando generalidades vazias. A filosofia tem horror a discussões. Ela tem mais que fazer”.(DELEUZE e GUATTARI, 2000, p.42)

 Ora, e o que mais a filosofia tem de fazer? Criar. Criar o homem e o mundo de forma a estarem sempre vivos. Aqueles que se prendem a comentar, a recortar e colar pensamentos alheios, sem que sejam capazes de estar com esse seu ato originando novos conceitos, pensam que estão fazendo filosofia, mas não estão. Aqueles que adotam um modelo de filosofia que querem ver assumido por seus alunos, pensam que estão ensinando filosofia, mas não estão. É por isso que não defendemos o ensino de filosofia como desenvolvimento de pensamento crítico. Rejeitamos a idéia dos que chamam de pensamento crítico o abraço incondicional a uma teoria que serve de única referência para seu julgar. Ora, criticar não é analisar e julgar as coisas através de uma determinada teoria crítica da realidade. A teoria já é ela mesma uma mediação entre o pensante e a realidade, uma mediação de outrem. O uso das conjeturas racionais de alguém, transformadas em sistema para a compreensão do mundo - a teoria - já faz do pensante um mero aplicador: compara a teoria com a realidade que percebe e relata os pontos de semelhanças e diferenças. Bem, para nós, isso não é crítica. Queremos  entender pensamento crítico como pensamento criterioso, responsável, capaz de análise e síntese rigorosas, pensamento livre, devedor somente à sua intenção de profundidade, abrangência e clareza. Mesmo tomando a crítica como dissemos, mesmo assim, filosofia não é só isso. Isso seria muito pouco para ela. A tarefa de criticar é apenas uma parte da coisa toda. A filosofia é, para ser filosofia, criação. A crítica é desejável e necessária sim. Mas a filosofia é criadora e recriadora constante de si mesma, do mundo e do homem.
A partir desse ponto, a título de delimitação do universo de ensino de filosofia específico a que nos referimos vamos, a seguir, problematizar alguns pressupostos de possíveis práticas desse ensino.

1-  Prática que impõe um determinado “conteúdo”. Pressuposto: o ensino de filosofia é uma maneira de ensinar concepções críticas de mundo. 
Sabemos que há entre os professores de filosofia aqueles que acreditam de forma sincera, muitas vezes apaixonada na necessidade de usar suas aulas para “conscientizar” seus alunos sobre alguns aspectos da realidade em que vivem. O ensino de filosofia aqui, normalmente, tem sua tônica na filosofia política enquanto tema geral (ou em algum outro que seja o eleito como mais importante pelo professor) e se processa de forma autoritária, mesmo que as táticas escolhidas para as aulas impliquem na participação dos alunos. Por quê? Porque o professor já tem de antemão um conteúdo, quase uma “mensagem” que quer que os alunos entendam e assumam para si. As aulas de filosofia, assim, têm uma matéria estabelecida a ser entendida e reproduzida. Essa matéria é o produto final da investigação de outrem (na melhor das hipóteses é do próprio professor mas, muitas vezes o professor está apenas repetindo o pensamento de algum filósofo da tradição). 
Pensamos que, talvez, essa seja  uma educação para o mesmo: o professor deseja que o aluno seja o mesmo que ele. Muitas vezes esse professor passou por um processo de filosofar e chegou a alguns sentidos, algum significado, construiu algum conceito, está encantado com aquilo e passa a desejar que seu aluno assuma esse seu conceito como se entrasse para um time. Pensamos que, se o objetivo do professor e da escola por meio das aulas de filosofia é o de levar os jovens a pensarem criticamente o mundo, então é necessário encontrar formas de permitir que o aluno passe ele mesmo por uma experiência filosófica. Pois, por mais que o professor tenha pensamento crítico, se não processar suas aulas como investigação dos próprios alunos, se não torná-las problemáticas, se não encará-las como um ponto de partida (se não estiver ele mesmo aberto para mudar!), não conseguirá que seus alunos formem pensamento crítico. O  modo do professor (crítico, analítico, especulativo, questionador, etc.) é fundamental enquanto modelo para o aluno, porém, só isso, isoladamente, não leva ao aprendizado de suas propriedades. Quer dizer, se o professor for crítico na sua produção intelectual mas não souber sê-lo no seu procedimento em sala de aula, ele não será modelo de criticidade, nem tampouco de coerência. O discurso autoritário sobre a importância da criticidade não leva a ela.
Esse professor pode ter a intenção de formar pensamento crítico nos alunos, mas se não permite que seus alunos pratiquem esse pensamento, não conseguirá. Pode correr o risco de estar sendo doutrinador sem perceber. Dizemos que esse meio pode ser doutrinador porque esse professor está pensando a filosofia como meio de levar os alunos a uma determinada verdade, à sua verdade. Parece-nos que por trás dessa prática há uma concepção maniqueísta da realidade, a visão de dividir  o mundo em dois. Como se tudo pudesse ser dividido em dois pólos opostos e excludentes e nada mais, como revolucionário e não-revolucionário, ideológico e não-ideológico, oprimidos e opressores, ou seja, de um lado o bem e de outro o mal. Assim identificam para cada lado uma classe social. Em seguida é colocado para a filosofia o dilema de escolher de qual lado ficar e depois se decide que, se a filosofia busca a verdade, então deve escolher o lado dos oprimidos. Bem, vemos aí dois problemas. Em primeiro lugar nos parece que esse paradigma de análise já não é tão eficiente hoje. Nossa sociedade com a economia globalizada leva as culturas particulares a oscilar entre a aceitação na descaracterização completa e a resistência na auto- afirmação descontextualizada. Uma sociedade com  uma malha tecnológica infiltrada em todas as dimensões das relações humanas. As relações todas mediadas pelo capital, a razão de existir de cada homem calcada no círculo produzir para consumir para produzir para consumir, perdidos na corrida atrás da própria cauda, sociedade que confunde verdade com prazer. Aquele capitalismo clássico que estudamos na escola já não existe mais nessa realidade muito mais complexa e de rápidas transformações. Estamos dentro de um labirinto de espelhos sem nem mesmo conseguir saber quantos lados há, sem conseguir vislumbrar uma saída, sem, nem mesmo, nos lembrar de querer sair. Não há só dois lados. Não podemos falar mais com tanta certeza em interesses de classes. Não podemos mais pensar em um antagonismo, os antagonismos se multiplicam a cada dia. O homem de hoje vive, antes de mais nada, um antagonismo consigo mesmo: busca, a qualquer preço, afirmar uma individualidade no “ter” sem encontrar subsídios para formar uma subjetividade no “ser”.  
Em segundo lugar, nos parece que à filosofia não se deve atribuir uma função social senão apenas na medida em que o homem é um ser social. A filosofia não é partidária de nenhuma leitura de mundo em particular, não está a serviço de determinado grupo de homens. A filosofia pode compor a humanidade do homem na sua busca de si mesmo, de compreensão de sua existência. Sendo assim, todo e qualquer homem deveria filosofar. Não podemos pensar que as perguntas: Quem sou eu? Para que tudo isso, afinal? sejam exclusivas de uma determinada classe social. Parece injusto interditar a filosofia para os “opressores”. Estamos todos nós de forma tão complexa envolvidos na ideologia de nosso tempo que todos precisamos da filosofia. Não podemos  nos furtar às suas questões e não se trata de metafísica. Trata-se de um homem muito bem determinado social, política e economicamente, fisicamente, circunstancialmente e que, quanto mais consciência tiver disso, mais ficará ocupado na busca de construir alguma idéia que sirva de resposta. Não se trata de procurar uma neutralidade ou imparcialidade ante os problemas sociais que vivemos mas sim de não limitar-se a eles, deixemos isso para as ciências que tratam especificamente disso. Trata-se, portanto, para a filosofia, não de neutralidade ou isenção mas de poder transcender o dado e a teoria para alcançar o conceito. 
Gostaríamos de problematizar mais um ponto a respeito desse assunto. Quando alguém deseja “conscientizar” um outro é porque pensa que ele mesmo já atingiu uma determinada consciência, que ele já está em algum lugar mais iluminado que o outro e que agora lhe cabe levar o outro ao mesmo lugar. Exatamente como se lê na alegoria da caverna de Platão (PLATÃO, 1983, pp.317-319). Não concordamos que o homem, sendo social, econômica e historicamente determinado, não consegue atingir uma neutralidade (ou imparcialidade ou objetividade absoluta) na sua forma de ler o mundo? Ora, qual a garantia de que esse lugar onde se encontra é mais iluminado que o outro? Como saber quem tem maior ou menor acuidade na percepção da verdade? Admitindo que seu lugar seja mais iluminado,  qual a garantia que esse seja um lugar melhor para o outro também? E admitindo que o seja, como saber se aquele que chegar a esse lugar pelas mãos de outrem estará tão iluminado quanto ele? E, afinal, o que é estar mais iluminado? Há, por trás disso, a crença no encontro da essência em contraposição à aparência das coisas. Mais uma vez uma visão dualista, percepção binária segundo a qual há apenas dois opostos que se excluem.
Pode ser que quando alguém deseja levar o outro a ter a consciência de algo é como se dissesse: “veja o que eu vejo!” ou ainda “veja como eu vejo!”. Pensamos que muito pouco essa atitude pode contribuir para a formação do jovem. A atitude educacional na qual acreditamos é aquela que forma o outro para ser outro. Mostramos e dizemos: “veja o que você vê”, “veja como você inventar de ver”. 
O filósofo, o amigo da sabedoria, é aquele que a almeja, que a busca sem nunca acreditar ter encontrado uma sua versão definitiva. Por isso a filosofia é revolucionária, e o é para todos. A revolução anterior a qualquer outra é a do homem que assume corajosamente a postura de “puxar seu próprio tapete” a cada dia. Antes que esclarecer, nublar. Deixar mais confuso, pelo menos de início, buscar mais relações e possibilidades, duvidar dos fundamentos.E mais do que abraçar aquele papel daquele que saiu da caverna e aproximou-se da verdade, ele resigna-se à sua condição socrática de sabedor da sua ignorância e é assim que deve reinventar a vida a cada dia. E assim que também ensina filosofia: de forma a mostrar ao outro como ele pode ele mesmo reinventar a si e ao mundo sem parar na busca de ser humano.
Junto às minhas palavras as de Rancière, em suas reflexões sobre a educação, propostas no Enseignement Universel de Monsieur Jacotot. Ali se descobre que a instrução ministrada por um professor explicador, que cria discursos explicadores que intermediam o contato do aluno com o conhecimento, é uma instrução embrutecedora pois faz o aluno acreditar que nada pode compreender sem a explicação de outrem. Por outro lado, o mestre poderá ser emancipador se encorajar o aluno a usar a sua própria inteligência para aprender. 

“(...) O problema era a emancipação: que todo homem do povo pudesse conceber sua dignidade de homem, medir a dimensão de sua capacidade intelectual e decidir quanto a seu uso. Os amigos da instrução asseguravam que era essa a condição de uma verdadeira liberdade. Em seguida, reconheciam dever ao povo essa instrução, e estavam prontos a brigar entre si para fixar aquela que lhe deveria ser concedida. Jacotot não via que liberdade podia resultar, para o povo, dos deveres de seus instrutores. Ele pressentia, ao contrário, que estava em jogo uma nova forma de embrutecimento. Quem ensina sem emancipar, embrutece. E quem emancipa não tem que se preocupar com aquilo que o emancipado deve aprender. Ele aprenderá o que quiser, nada, talvez. Ele saberá que pode aprender porque a mesma inteligência está em ação em todas as produções humanas, que um homem sempre pode compreender a palavra de um outro homem”.(RANCIÈRE, 2002, p.37)

Em outra passagem ele nos diz: 

“Para emancipar a outrem é preciso que se tenha emancipado a si próprio. É preciso conhecer-se a si mesmo como viajante do espírito, semelhante a todos os outros viajantes, como sujeito intelectual que participa da potência comum dos seres intelectuais”.(idem p.57)

 Assim, a instrução é como a liberdade, não é concedida, mas conquistada. E esse é um processo constante.

2 – Prática que leva à ausência de “forma” e de “conteúdo”. Pressuposto: o ensino de filosofia é promoção de debate sobre atualidades.
   “ (...) é especialmente necessário que a filosofia se converta em uma atividade séria . Para todas as ciências, artes, atitudes e ofícios, vale a convicção de que sua posse requer múltiplos esforços de aprendizagem e de prática. Diferentemente, no que se refere à filosofia, parece imperar o pré- juízo de que, se para poder fazer sapatos não basta possuir olhos ou dedos e em dispor de couro e ferramentas, por outro lado, qualquer um pode filosofar diretamente e formular juízos acerca da filosofia, porque possui em sua razão natural a guia necessária para isso, como se em seu pé não possuísse também a guia natural para o sapato.” (HEGEL apud OBIOLS, 2002, p.78)

O professor que acredita que “filosofia é tudo”, e que, a partir dessa crença, dispense o estudo da filosofia tanto para si quanto para seus alunos, pode estar fazendo qualquer coisa, menos filosofia. Há professores que, baseados na crença de que todo homem filosofa, promovem em suas aulas debates sobre assuntos de interesse geral ou de interesse dos alunos da mesma forma que um grupo de amigos bate papo tomando cerveja no final de semana. A troca de opiniões (doxa) sobre um assunto da atualidade nada tem a ver com diálogo filosófico que produz filosofia (episteme). 
O fato de acreditarmos que a filosofia advenha da capacidade humana de se espantar com o mundo, ou se acreditamos que o que detona um processo de produção de filosofia seja o fato de o homem estar incomodado com a realidade que percebe, não nos leva diretamente à conclusão de que qualquer homem faça filosofia automaticamente a partir dessas sensações. É certo que a capacidade de assumir uma atitude filosófica diante do mundo está ao alcance de todo homem. No entanto, a produção filosófica requer estudo, precisa ser aprendida. O filosofar é uma disciplina no pensamento bastante diferente do pensamento cotidiano. Este é livre para se mover de qualquer jeito. A filosofia é intencionalmente rigorosa consigo mesma, busca coerência, busca consistência, busca formar juízos verdadeiros, busca formular questões relevantes, busca ser investigativa, busca criar critérios para seus julgamentos, busca cuidar de sua linguagem, busca conclusões válidas, busca criar significados, busca ser aberta para todas as relações possíveis, busca ser responsável, busca muitas outras coisas, busca criar conceitos e mais ainda busca saber de si, a todo momento pensando sobre si mesma, conhecer suas razões. Para conseguir ter essa disciplina no pensamento, é necessário ser ensinado, e isso pode ser aprendido, praticando. Ela não surge naturalmente nos homens. 
Além do exposto, vemos um outro problema nos cursos como os descritos aqui. Acreditamos que a disciplina filosófica é praticada a partir de filosofias já praticadas anteriormente. Não é possível começarmos do zero a cada vez. O estudo dos textos filosóficos torna-se assim imprescindível para a produção filosófica. 
Ora, se não é no conteúdo desses cursos que encontramos algo de específico da filosofia e também não é em sua forma, por que chamar esse de curso de filosofia?

3 -  Prática que tem predominância do “conteúdo”. Pressuposto: o ensino de filosofia é  ensino de história e/ou de temas da filosofia 
 Alguns professores de filosofia acreditam que não podemos escapar do conteúdo  filosófico, que no caso não é entendido como propriamente o texto filosófico escrito pelos filósofos, mas a história da filosofia. Essa história pode ser  exposta por meio do nome dos grandes filósofos ou dos temas tratados por eles. Tanto num caso quanto no outro, temos um problema sério em relação à extensão dessa história com mais de vinte e cinco séculos para poucas horas de aulas por mês. Então, ou o professor nunca consegue dar cabo dela toda ou se optar por selecionar alguns expoentes de determinados períodos, correrá o risco de mostrar uma história fragmentada que perde sua coesão e seu sentido. Pode ser também que haja coesão na seleção feita, o problema que vemos é que esta será sempre apenas uma determinada amostra escolhida pelo professor.  Muitas vezes os cursos de história da filosofia não apresentam aos alunos os textos originais dos filósofos, limitando-se às exposições do professor e leitura de manuais, distanciando ainda mais o aluno da filosofia. Por outro lado um curso de história da filosofia que ensinar a ler textos filosóficos estará aproximando o aluno do filosofar pois, com disso, o ensinará a recriar o pensamento de algum filósofo. Porém, a criação de compreensão típica da filosofia, através de questionamentos e conceitos não pode ser alcançada apenas com a leitura filosófica.
Esse tipo de curso, por mais que queira ser fiel ao que se imagina ser um conteúdo filosófico, leva os alunos para longe da filosofia, já que os coloca em relação a ela como objeto a ser consumido ou contemplado. Como se fosse um filme, pronto e acabado esperando um espectador assisti-lo e, com sorte, empatizar com ele e revivê-lo, mas, recomposto na saída do espetáculo, esquecê-lo. Nesse caso estamos distantes da experiência filosófica. Queremos dizer que a filosofia é uma prática, é o filosofar. Para podermos aprender essa disciplina precisamos praticá-la. É uma experiência no sentido de que é algo que atravessa quem a vive: traspassado por ela já não se é o mesmo. A disciplina filosófica cria novas formas de viver no mundo e de falar dele. A aprendizagem de filosofia assemelha-se ao aprendizado do ciclista. Aprende-se fazendo, na prática. Qual é a prática da filosofia? Ora, é o próprio filosofar que produz filosofia. O futuro ciclista deve necessariamente sentar-se numa bicicleta e arriscar-se a toda sorte de sustos e tombos até ir adquirindo algum saber fazer, depois de sucessivas revisões de sua prática, depois de muito ensaio. Não há estudo de manual do proprietário que substitua isso, nem mesmo simulações por computador. Aquele que deseja pedalar precisa de coragem para pedalar. Falar sobre ciclismo não substituirá o treino em cima da bicicleta. Aquele que quiser filosofar deve filosofar. Aquele que desejar produzir filosofia deve produzir filosofia. Sendo que essas duas coisas não são duas coisas, não estão separadas. É por isso que em todos os nossos subtítulos dessa parte há aspas envolvendo as palavras forma e conteúdo. Vejamos a seguir.

4 – Prática que tem sua predominância na “forma”. Pressuposto: o ensino de filosofia é, principalmente, exercício de habilidades cognitivas. 
Aqui parece que encontramos claramente uma distinção entre o que é filosofia e o que é o filosofar, ou seja, as habilidades do pensamento que propiciam o surgimento da filosofia. Geralmente não há preocupação com o texto filosófico (o que é, como lê-lo, como escrevê-lo) pois a prática desse ensino baseia-se na crença de que devemos nos concentrar no ensino e exercício de habilidades do pensamento que compõem o filosofar. 
Vamos, então,  nos debruçar sobre a clássica questão que se levanta sobre a cisão entre filosofia e filosofar. Damos aulas de filosofia ou de filosofar? O que é a filosofia? O que é o filosofar? É possível essa separação das duas coisas? É clássico citar Kant quando se pretende defender que não é possível ensinar a filosofia, mas sim a filosofar. Para Kant, a filosofia é um saber que está sempre incompleto, pois está sempre em movimento, sempre aberto, sempre sendo feito e se revendo 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, por sua vez, seria composto de passos conscientes na análise e crítica dos sistemas filosóficos, exercitando o talento da razão, investigando seus princípios em tentativas filosóficas já existentes. O autor estaria afirmando a autonomia da razão pura, na interpretação corrente de suas colocações. Lemos em Kant, na conhecida Crítica da Razão Pura : 

“Só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes, mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios até mesmo em suas fontes, confirmando-os ou rejeitando-os”.(idem)

 E aí, longe de todo contexto da obra de Kant, é que se apóiam aqueles que fogem dos textos filosóficos no ensino de filosofia, dando-se por satisfeitos em promover o que chamam de desenvolvimento de habilidades do conhecimento. Ora, pensamos que não podemos dizer que para Kant é possível separar o filosofar da filosofia já que o proposto exercício da razão deve ser feito sobre os sistemas filosóficos. O professor Guillermo Obiols, depois de analisar a passagem citada, conclui:  

“(...) 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.” (OBIOLS, 2002, p.77)

Àquela interpretação de que Kant estaria afirmando a “autonomia da razão filosofante” (GALLO e KOHAN, 2000, p.184), contrapõe-se geralmente o exemplo de Hegel ao afirmar que quando se conhece o conteúdo da filosofia não apenas se está aprendendo a filosofar mas que já se está filosofando propriamente. Daí que, para ele, não é possível ensinar filosofia sem ensinar a filosofar, assim como não é possível ensinar a filosofar sem ensinar filosofia. Gallo e Kohan posicionam-se de forma dialética em relação ao problema: 

“(...) a própria prática da filosofia leva consigo o seu produto e não é possível fazer filosofia sem filosofar, nem filosofar sem fazer filosofia (...) porque a filosofia não é um sistema acabado nem o filosofar apenas a investigação dos princípios universais propostos pelos filósofos”.(idem) 

Com o que concordamos. Não se trata de consumir as palavras dos filósofos como se consome uma fórmula matemática. Deve-se ler filosofia como se lê poesia, revivendo-a: ressuscitando-a, encarnando-a, emocionando-se com ela, reinventando-a. 
Quando se tricota, produz-se malha tricotada. Não é possível tricotar sem produzir malha tricotada assim como não conseguimos malha tricotada se não tricotarmos. Em filosofia não podemos desvincular algo que poderíamos chamar de método daquilo que chamaríamos conteúdo. A filosofia é o filosofar. “A filosofia é uma atividade” (WITTGENSTEIN, 1968, p.76). Não é possível filosofar sobre algo que não seja a filosofia ela mesma. Não é possível produzir filosofia que não usando o procedimento filosófico. Não existe, de fato, essa distinção. 
Sendo assim não encontramos justificativa para aquele ensino de filosofia que pretende desenvolver habilidades de pensamento que são próprias do filosofar, mas que dispensam o “conteúdo” da filosofia, não se preocupando em usar textos propriamente filosóficos e/ou nem mesmo delimitando problemas filosóficos, não situando seu ensino dentro da história da filosofia. Que filosofar seria esse? Como garantir que estamos produzindo filosofia se a desmembramos para ficar apenas com uma parte? Ou não é verdade que o ensino de filosofia deve ser produção de filosofia?
O professor Obiols quando analisa a relação filosofia/filosofar partindo das colocações de Kant e Hegel a respeito do tema, supera a clássica contradição que geralmente se conclui daí. Com o que concordamos. No entanto, depois ele tece um pensamento sobre essa relação que desejamos comentar, por isso citamos aqui. 

“(...) se colocamos Kant um passo à direita e aceitamos que no aprender a filosofar está incluída implicitamente a aprendizagem da filosofia e, se colocamos Hegel um passo à esquerda e admitimos que a filosofia que se deve aprender significa necessariamente aprender a filosofar, superamos uma falsa contradição e podemos afirmar que a aprendizagem filosófica é como uma moeda que tem em uma face a filosofia e na outra o filosofar. Talvez a ênfase em uma ou outra face possa depender da circunstância histórica que nos toque viver. Se, em um certo momento, reagimos contra o academicismo que em nome da filosofia, da rigorosidade do conteúdo e dos textos “sagrados” inibe a expressão do pensamento próprio, provavelmente possamos nos aferrar a defender, com justiça nas circunstâncias assinaladas, a proposta de aprender a filosofar. Se, ao contrário, em outro marco, por predomínio de uma pedagogia formalista ou da simples demagogia, nos sentimos fartos de que em nome do aprender a filosofar este se esvazie de conteúdo filosófico, é provável que nossa reação adquira um sentido contrário ao anterior. Definitivamente, a opção seria, fundamentalmente, uma questão de tipo político. (nota: A idéia exposta permitiria explicar e aceitar com um certo fatalismo que ciclicamente se alternem nos estudos de filosofia nas universidades épocas em que as reivindicações, especialmente dos estudantes, se inclinem num ou noutro sentido).” (OBIOLS, 2002, pp.81/82)

A aproximação encontrada por Obiols entre a posição de Kant e Hegel sobre o assunto, que ele chamou de “superação de uma falsa contradição”, nos leva à idéia de que as duas coisas de fato são uma só como na analogia que fizemos do tricotar. Devemos, no entanto, procurar uma forma de ensinar filosofia assim, baseados na convicção de que ensinar filosofia é produzir filosofia, aprender filosofia é produzir filosofia, filosofia é filosofar, filosofar é filosofia. Não há dois lados de uma mesma moeda para estarmos com uma ou outra face virada para cima. Se optamos (mesmo “com um certo fatalismo”) por uma ou outra face já não estamos fazendo filosofia num e tampouco noutro caso. Não há por que o estudo dos textos filosóficos ser inibidor do pensamento próprio. Se assim for, algo está errado. Não há porque o filosofar ser vazio de conteúdo filosófico. Se assim for, há algo errado. Se estamos de um ou de outro desses dois lados, já não estamos mais no lugar da filosofia. Como ficar com os dois pés nesses dois lados? Isso só é possível se eles não forem dois lados. 

Conclusão
O homem busca a compreensão de si e do mundo, busca criar significado para tudo, busca a verdade. O homem está rodeado de incógnitas e, ao assumi-las, cria os problemas para os quais é necessário criar conceitos. O homem, envolvido na sua práxis histórica, pensante e buscador, está sempre mudando. Esses problemas estão sempre mudando. Os conceitos têm de ser constantemente recriados. 
Se a filosofia é geradora do questionamento que impele o homem a lembrar–se de si como aquele que pode criar conceitos para construir  o  mundo e a si mesmo incansavelmente; se for verdade que, conforme tudo for mudando,  é preciso  rejeitar esses conceitos para reativá-los, para recriá-los a partir de um outro lugar de problema, então também é verdade que o ensino de filosofia deve ser o ensino disso mesmo. Como o fizeram os grandes filósofos? Sim. Com adolescentes? Sim.
A filosofia é busca permanente na qual se coloca de forma integral aquele que busca, se envolve e está envolto. Como já dissemos, é busca de compreensão de si e do mundo, busca de significado, de sentido, de formar um todo inteligível. Ora, mesmo que de forma muito embrionária, toda pessoa já se envolveu em tal atividade, mesmo que só tenha ficado nesse estado por pouco tempo, mesmo que isso já faça muito tempo, mesmo que ele nem reconheça aquilo como possibilidade de filosofia. O impulso para essa busca todos temos, mas, o que fazemos com ele? Nem todos são filósofos, como sabemos. Essa busca, enquanto busca, é de todos, mas quando quer ser produção de filosofia, torna-se investigação, que é uma ação de busca planejada. Para começar, formula uma questão; é preciso saber o que vai investigar. O questionamento filosófico tudo revolve. É através da questão que o filósofo assume o estranhamento do desconforto que sente, nomeia sua insatisfação e aponta uma direção. Não compactua com o dado, não está conformado, tudo quer saber. A filosofia em seu movimento geral, a partir da questão, é a construção de conceitos, um processo ativo de edificação e reedificação, de síntese e totalização da cultura, da realidade de uma determinada época. Esse processo possui várias dimensões: ocorre de forma espiral: circular, voltando ao começo e transcendendo-o, apoia-se para mais um giro; para baixo: ela é radical, não teme descer às raízes do que aparece; para os lados: é abrangente pois quer levar tudo em consideração, esgotar todas as possibilidades de relações; para trás: a dimensão do passado apresenta-se no recriar os conceitos dos filósofos que já se expuseram; para frente: na criação de conceitos que compõem a realidade, uma outra realidade, diferente da doxa, do percebido, do normal; e de cima: é crítica e é auto consciente, atenta, responsável, aberta a mudar. 
Todos os homens sentem, em algum grau, que devem buscar o sentido da existência. Nem todos se tornam filósofos, mas todos eles podem passar pela experiência filosófica. 
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