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RESUMO
Neste trabalho investiga-se a relação do jovem estudante com o saber filosófico e a disciplina Filosofia, procurando destacar as questões tocantes à sua cultura juvenil e à cultura contemporânea. Procura-se compreender como o estudante do ensino médio, enquanto portador de tal condição cultural, relaciona-se com a Filosofia. Os pressupostos do presente estudo são os seguintes: a rejeição ou a apatia, sobretudo diante da disciplina Filosofia podem estar associadas à forma como os seus conteúdos estabelecem vínculos com o mundo da vida e com a cultura jovem; o professor de Filosofia, na maioria das vezes, demonstra dificuldade em construir sua aula de forma a levar os alunos a estabelecerem uma relação significativa com o saber. Como pano de fundo desta problemática, estão questões relativas à crise da escola contemporânea e do professor enquanto autoridade que possibilita o acesso do aluno à cultura acadêmica/erudita. Enfim, entende-se que é necessário avançar na produção de conhecimento sobre o ensino de Filosofia para os jovens, tomando-os como referência e considerando a complexidade da cultura contemporânea, que impõe novas formas de acesso ao conhecimento e novas maneiras de compreensão do sentido da escola.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Filosofia, Cultura, Jovem.

A problemática acerca do ensino de Filosofia no nível médio da escola básica não é nova, nem se dá com exclusividade nos debates educacionais realizados no Brasil. Na história da educação brasileira, esta disciplina não pertenceu sempre, de forma intermitente, ao currículo escolar. Em determinados momentos foi excluída por ser considerada desnecessária ou perigosa, conforme a ideologia vigente. Nos últimos anos, retomaram-se os debates e estudos sobre sua importância para formação do jovem estudante do ensino médio, instigados pela possibilidade de aprovação do projeto de lei n. 3178/97 no Congresso Nacional que a tornaria obrigatória nos currículos do ensino médio brasileiro. Embora aprovado no Congresso, o projeto de lei foi vetado pelo então presidente da República Fernando Henrique Cardoso. 
Contudo, a crescente tentativa, por parte de muitos estudiosos, de investigar e pesquisar acerca dos elementos que compõem o território da filosofia e seu ensino tem revelado alguns impasses. A falta de uma cultura do ensino de Filosofia, o fato de não ser uma disciplina obrigatória em todas as escolas brasileiras e, na maioria dos casos, não compor o quadro de disciplinas que os estudantes vêem presentes no concurso vestibular representa um grave impasse para os projetos de inserção da disciplina no currículo das escolas de ensino médio. 
Deste modo, para investigar por que a disciplina de filosofia e o seu ensino, de um modo geral, são em grande medida rejeitados no currículo de boa parte das escolas e da comunidade escolar, partimos do pressuposto de que seria necessário aprofundar os estudos, especialmente sobre o espaço escolar, no qual atua o professor de Filosofia e no qual o estudante se depara com o saber filosófico. É na escola que o professor percebe as deficiências de sua formação inicial; é nela que as questões relativas à relevância do saber filosófico para os estudantes são colocadas e é ali, sobretudo, que se evidencia os contrastes entre a cultura e a finalidade de formação dos estudantes. 
As representações que os estudantes do ensino médio fazem acerca da disciplina Filosofia no cotidiano escolar é um outro aspecto a ser considerado no estudo da questão. Compreender como eles relacionam-se com os saberes escolares, principalmente a Filosofia, pode apontar para as razões que justificam alguns equívocos históricos contemplados nos discursos que visavam legitimar a ausência da filosofia no ensino médio. 
Por um lado, no discurso educacional, com raras exceções, a importância e a necessidade da disciplina Filosofia tem sido recorrente. Há até aqueles que entusiasticamente proclamam a presença da Filosofia desde as primeiras séries da escola básica. Muitos acreditam nela como potencializadora da capacidade de pensar e instrumento de preparação dos estudantes para o exercício da cidadania. Por outro lado, evidencia-se uma séria restrição e rejeição por parte da maioria dos estudantes à disciplina. As razões podem ser as mais diversas: não é um saber que se relaciona com o imediatismo do mundo contemporâneo; não está contemplado na maioria das provas de ingresso ao ensino superior; não garante as exigências para a entrada no mercado de trabalho. A partir desta situação em que o pouco, para não dizer total, desinteresse dos estudantes pelo saber filosófico predomina, nos questionamos em que medida é possível lidar, no cotidiano escolar, com as concepções que desprestigiam a relevância do ensino de disciplinas como a Filosofia? 
Conseqüentemente, entendemos o quanto é importante, nestes tempos de novas tecnologias de informação e de comunicação e de discursos sobre formação competente e profissional para o mercado de trabalho, investigar as concepções que pautam as relações que os estudantes estabelecem no cotidiano escolar com as diferentes disciplinas, com seus saberes. Desse modo, haveria condições de reconhecer as implicações disso nas representações que têm da Filosofia, o que se reflete nas práticas dos professores da mesma.  
É importante perceber as características da escola, bem como as manifestações culturais contemporâneas, destacando as relações que se estabelecem entre a cultura que o estudante traz para a escola e a própria cultura escolar. As relações que os estudantes mantêm com os saberes escolares, suas expectativas e vivências sociais, familiares e grupais, ao serem conhecidas, poderão ajudar na compreensão do sentido da escola e dos saberes escolares nas suas vidas. 
Entre os objetivos de uma escola nascida dos ideais modernos, está o de “formação do sujeito”, entendida como constituição do espírito humano, o que hoje, no mínimo, está sendo problematizado. O que significa formação do espírito humano pela escola atual? Como se estabelece a relação entre as preocupações com a preparação para o mundo do trabalho, a vida profissional e a preparação para a vida cultural, em termos de cidadania, valores e capacidade crítica? Cabe ao ensino médio ser um curso propedêutico para o ingresso no ensino superior, apenas? Qual a sua real finalidade? Como a cultura na qual o estudante/jovem está imerso faz-se presente na escola? Como se entrecruzam essa cultura juvenil e a cultura escolar, os saberes escolares? Para alguns autores como Canclini (1990), Gómez (2001), Sacristán (1998), a escola tem ignorado a grande diversidade da cultura contemporânea produzindo então, muitas vezes, a sua própria rejeição aos estudantes. Ao que parece, estas podem ser algumas das questões que se colocam como pano de fundo ao adentrarmos nas problematizações acerca da relação do estudante do ensino médio com a disciplina Filosofia. 
Torna-se importante atentar, então, para as condições culturais contemporâneas, em que estão inseridos os estudantes/jovens, e avaliar até que ponto elas interferem na imagem e na relação que eles travam com a disciplina de Filosofia no ensino médio. É urgente compreender se a condição da cultura contemporânea – calcada nas novas tecnologias da informação e da comunicação, na cultura do consumo e na mídia – produz nos jovens a diminuição de sua potencialidade para a tradicional forma de acesso ao texto escrito: as habilidades de compreensão e de interpretação. 
Como diz Lyotard (1993, p.125), a escola atira “para o curso filosófico espíritos que lá não entram”. Há incongruência entre as características e os objetivos de um curso filosófico, uma aula de Filosofia e a cultura contemporânea, da qual o estudante faz parte. Como esses objetivos se articulam é a grande questão, a qual, para ser respondida, passa necessariamente pelo conhecimento da percepção que estudante e professor têm da Filosofia, Escola e Educação. 
Cabe ainda problematizar acerca da muito difundida afirmação de que os estudantes dos dias atuais estão em menores condições para desenvolver as habilidades que o filosofar exige. Uma outra questão, tão ou mais importante, diz respeito à identidade da disciplina Filosofia no nível médio: o que ensinar, como ensinar, para que ensinar, diante das transformações que o próprio ensino médio vem passando nos últimos anos, principalmente após a promulgação da LDB, em 1996, e das mudanças da sociedade contemporânea. Como diz Obiols (2002, p.66), referindo-se ao caso argentino, há uma “deterioração da escola secundária clássica” e, conseqüentemente, o ensino tradicional de Filosofia acaba entrando em crise. Até os anos sessenta, dentro de um modelo clássico de ensino médio, a Filosofia compunha “naturalmente” a lista de disciplinas integrantes do currículo escolar. Era ensinada como uma disciplina autônoma no ensino médio ou no magistério a jovens de setores médios ou altos, próximos a finalizar a escola secundária, com o propósito de completar uma cultura geral que serviria para a universidade, para postos administrativos médios ou altos, ou para trabalhar como professores, ou melhor, professoras.
Neste modelo, o ato de ensinar e/ou aprender Filosofia assumia importância por representar o coroamento de uma formação em cultura geral a que se propunha a escola como um todo. Os jovens que cursavam o ensino secundário que, na sua grande maioria, eram pertencentes à elite econômica, tinham como finalidade continuarem seus estudos na universidade. Neste contexto, o saber filosófico não se apresentava como completamente desconhecido e desnecessário, pois compunha um capítulo importante da cultura geral cultivada nos setores “bem educados” da sociedade. 
A escola secundária, atual escola de ensino médio, modificou-se, não mais recebendo apenas os jovens das camadas abastadas, mas também os das camadas populares que, ao completarem a escola básica, encontram na possibilidade de ingressar em algum curso superior ou no mercado de trabalho uma forma de sobrevivência. Deste modo, o ensino médio, conforme suas Diretrizes (1998), deverá superar a dualidade entre formação geral e formação profissional e encontrar outras maneiras de selecionar, organizar e tratar o currículo, de forma a propiciar uma formação científico-tecnológica e sócio-histórica a todos os estudantes. Com isso, seus alunos estariam aptos a participar da vida social e produtiva, com autonomia intelectual e senso ético (Kuenzer, 2001, p.45). 
  Ensino de filosofia: uma questão de interdisciplinaridade? 
As reformas que se sucederam a LDBEN, n. 9.394, de dezembro de 1996 – que determina a obrigatoriedade de conhecimentos filosóficos apesar de não estipular a obrigatoriedade da disciplina de Filosofia –  através do texto dos PCN, evidenciam a importância da disciplina enquanto conhecimento, habilidades e competências a serem adquiridos de forma interdisciplinar pelos estudantes. Nesse sentido, é imprescindível compreendermos o que de fato representa a pretensão de tratar a presença da filosofia no currículo enquanto inter e transdisciplinar; os pressupostos conceituais e a conseqüente repercussão disso na prática filosófica. 
Charles Feitosa problematiza, no artigo intitulado “O que é isto – filosofia pop?” (2001) e mais detidamente no mais recente artigo “O ensino da filosofia como uma estratégia contra a tarefa da interdisciplinaridade” (2004), o ensino da filosofia e as pressuposições da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, apontando para uma possível promoção delas no ensino da filosofia enquanto representações das questões de caráter urgente e não do essencial, pois 
o urgente é tudo o que pertence à ordem do imediato [...]. O essencial de um problema pertence a um outro plano, para além dos ditames da moda. Essenciais são por exemplo as questões acerca das múltiplas relações de diferenças, singularidades e intensidades que permeiam implicitamente todo o campo das questões ditas urgentes. Não se trata portanto apenas de uma suposta falta de seriedade dos temas. Hoje em dia está na moda falar de ética e os filósofos estão sendo chamados a opinar sobre o assunto. Nada mais importante. O pensador tem entretanto que desconfiar dessa urgência e perguntar-se de onde vem essa vontade social de ética, que pode simplesmente ser sintoma de uma profunda falta de interesse e respeito pelos outros em suas respectivas alteridades (Feitosa, 2001, p.96). 
Ao que parece, a tentativa da prática interdisciplinar na disciplina de filosofia estaria contemplando uma perspectiva de reconstrução da experiência contemporânea, caracterizada, essencialmente, pela fragmentação do mundo e dos saberes. Mais do que isto, busca recuperar, segundo Feitosa, “a unidade perdida dos saberes fragmentados, dispersos e compartimentalizados” (2004, p.90). Segundo o que consta, a pretensiosa proposta é de que caberia à filosofia retomar à idéia de totalidade a partir das práticas interdisciplinares. Se seguíssemos este preceito, estaríamos esquecendo de um aspecto importante apontado por Hannah Arendt, qual seja: 
basicamente estamos sempre educando para um mundo que ou já está fora dos eixos ou para aí caminha, pois é essa a situação humana básica, em que o mundo é criado por mãos mortais e serve de lar aos mortais durante tempo limitado. O mundo, visto que feito por mortais, se desgasta, e, dado que seus habitantes mudam continuamente, corre o risco de tornar-se mortal como eles. Para preservar o mundo contra a mortalidade de seus criadores e habitantes, ele deve ser, continuamente, posto em ordem. O problema é educar de tal modo que um pôr-em-ordem continue sendo efetivamente possível, ainda que não possa nunca, é claro, ser assegurado (1992, p.243). 
Partindo de uma outra perspectiva, encontramos também a proposta da filosofia no ensino médio enquanto promotora da formação para a cidadania e para o exercício dela. No entanto, vale lembrar o quanto tal concepção representaria o engessamento da própria filosofia pois, conforme Silvio Gallo: 
A filosofia é uma atividade de pensamento, e como tal pode ser ferramenta para uma série de coisas. Deleuze e Guattari falam num pragmatismo da filosofia, contra a célebre imagem grega antiga de sua nobre inutilidade. A filosofia é útil e deve ser utilizada. O problema consiste em reduzi-la a uma utilidade única, por exemplo, formação para a cidadania (2004, p.214). 
    
Atribuir à Filosofia a tarefa de formação para a cidadania implica em um reducionismo que, além de limitar sua função, desconsidera que essa não é tarefa única da Filosofia, mas é inerente a todas as disciplinas que compõem o currículo escolar. 
Em outra direção, mas ainda referindo-se à mesma questão, José Sérgio Carvalho argumenta que a responsabilidade pela formação ética e cidadã do estudante não deve ser restrita, por exemplo, à Filosofia. Ela deve ser um objetivo de todos os professores, de todas as disciplinas escolares e, ainda mais, da escola como um todo em seu projeto político-pedagógico. 

O êxito, maior ou menor, nessa tarefa de iniciação dos jovens no mundo público dos valores e dos princípios éticos depende, pois, de um esforço conjunto de toda a instituição, na qual cada professor ou profissional da educação, além de sua função específica, representa um agente institucional comprometido com uma série de valores que se traduzem em responsabilidades e atitudes educativas próprias ao mundo escolar (2004, p.97).  
  Para além de uma formação ética e cidadã, cabe ao professor levantar questões acerca dos contextos culturais? De que forma? É essencial indagarmos acerca das disposições, interesses e desejos do estudante? Quais são os objetivos que devem pautar o ensino da Filosofia? Que signos os saberes filosóficos têm possibilitado a aprendizagem? 
Ainda, temos outro espetro da problemática em torno do ensino médio e a filosofia: a pouca leitura e dificuldades de escrita dos estudantes da educação básica. 
Os sentidos dos saberes, a cultura e a escola 
Contemporaneamente, tem-se apontado para a idéia de crise da escola moderna, de um modelo de escola que não acompanha mais as mudanças que ocorrem na sociedade e na cultura. Do ponto de vista sociológico, afirma-se que a escola não mais se coloca como o lugar da transmissão da tradição, da herança pública a crianças e jovens e o professor está perdendo o prestígio e a autoridade que lhe eram atribuídos. Não se está mais reconhecendo na figura do professor o porta-voz cultural, o mediador e o responsável pela transmissão desta herança. Devido a problemas de formação, de carreira e de condições de trabalho calcadas no desgaste, no empobrecimento e na desvalorização, ele tem dificuldades em afirmar sua autoridade intelectual diante dos estudantes e da sociedade. Por outro lado, a própria herança pública constituída pela ciência, pela literatura, pela filosofia e pelas artes está sendo relativizada em sua importância para as gerações novas. 

 Nos dias de hoje, as possibilidades de repercussão da cultura erudita entre os jovens do ensino médio estão diminuídas, para não dizer esgotadas, e a escola perdeu a sua autoridade, não só perante os alunos, mas talvez perante toda a sociedade (SOUZA, 2003, p.22). 
  A transmissão dos conhecimentos, da herança pública acumulada estaria sendo substituída pela transmissão de informações? Tomando como referência o conceito de “relação com o saber” de Charlot (2000), poder-se-ia ponderar sobre a dificuldade que os estudantes do ensino médio têm de estabelecer um sentido e um valor para os conhecimentos das disciplinas escolares. No que se refere ao conhecimento filosófico, enquanto uma tradição, uma história constituída e pano de fundo para o exercício do filosofar, certamente amplia-se o grau de dificuldade, pois os estudantes não o transformam em saber, até porque não estabelecem relação com ele e nem lhe atribuem sentido. 
(...) a escola pública está envolta numa crise decorrente da perda de sua autoridade em meio às transformações que ocorrem na cultura contemporânea. A perda da autoridade (associada à recusa da responsabilidade pelas coisas no mundo) e a crise da tradição ou do respeito ao passado (Arendt, 1992) obstam a elaboração e o desenvolvimento de um projeto educativo que vise à transmissão da herança cultural às novas gerações, aliada à produção de sujeitos críticos e autônomos. Além disso, quando se submete às necessidades presentes do mercado de trabalho, a escola ou é acusada de não preparar adequadamente a mão-de-obra ou tem sua ação esvaziada ante o credencialismo existente nos procedimentos de seleção. Parece que já não mais existe na escola o poder de submeter a força de trabalho às regras da dominação. Hoje, sua dimensão socializadora baseia-se mais na capacidade do próprio aluno de criar mecanismos para se movimentar no sistema do que numa ação pedagógica dirigida a interiorização de hábitos, valores, modelos de conduta e princípios, quaisquer que sejam eles (SOUZA, 2003, p.43).

A idéia de formação traz a noção de que o espírito humano está sempre à espera de algo para se cumprir e pressupõe um “homem universal”, um ideal de perfeição, do qual crianças e jovens devem ser aproximados, possibilitando-lhes uma “reta formação da razão” e uma “reta formação moral”. Assim, o saber teria um valor em si mesmo, porque possibilitaria a constituição de um homem novo: um homem emancipado, autônomo, que poderia conduzir sua vida ajudando a construir o “projeto de emancipação de todos os homens”; logo o valor da educação tinha (tem) sua legitimidade assegurada. 
Contemporaneamente, o saber é orientado pelo critério da performatividade. A pergunta “que tipo de homem formar?” perdeu o seu sentido e em seu lugar surgem outras como: “quem transmite?, o quê?, para quem?, com que suporte? de que modo?, com que efeito?”. Segundo Lyotard, “a transmissão de saberes já não surge destinada a formar uma elite capaz de guiar a nação na sua emancipação, antes fornece ao sistema os jogadores capazes de assegurar convenientemente o seu papel nos lugares pragmáticos de que as instituições necessitam” (1989, p.99). 
A escola, com seus saberes e sua cultura própria, tem sido resistente a novas formas de manifestação da cultura contemporânea como um todo e ao mesmo tempo incapaz de com ela se relacionar. A avassaladora mudança pela qual passa a sociedade atual não afeta de maneira significativa a escola, a ponto de romper tradições no modo de ensinar, na seleção dos conteúdos, na organização do tempo e do espaço escolar. Não se espera dela uma forma passiva de aceitação do estabelecido, mas um papel crítico e avaliador destas condições, deixando lugar para a cultura juvenil entrar e tomando-a, muitas vezes, como ponto de partida para o acesso a diferentes conhecimentos apresentados nas disciplinas, entre elas a Filosofia. Para Pérez Gómez (1993), a escola deve ser considerada um espaço de cruzamento de culturas: da cultura social, acadêmica, crítica, institucional e experiencial. 
Neste quadro de uma outra identidade e outras características do ensino médio, ensinar e aprender Filosofia não é tarefa simples. Tal questão tem suscitado algumas reflexões no que se refere à formação inicial e continuada do professor de Filosofia como modo de dar conta dos problemas e dificuldades enfrentados na escola. O reconhecimento e enfrentamento do cotidiano escolar por parte de pesquisadores e formadores de professores dão mostras de que há “uma grande dispersão nas temáticas abordadas, nos propósitos colocados, nos autores tratados, nos recursos empregados e nas estratégias de ensino postas em prática. A orfandade, mais que a liberdade ou a autonomia, é o que possibilita tal dispersão (Obiols, 2002, p. 71). Há professores que “jogaram a toalha” e apenas agem como se dessem aulas; outros persistem em fórmulas tradicionais de ensinar Filosofia que, como já afirmamos anteriormente, não respondem mais às demandas do mundo contemporâneo. Outros ainda têm procurado novas estratégias de ensino, nova organização dos conteúdos, mas lhes falta apoio e incentivo através de uma formação continuada e do intercâmbio com os centros de pesquisa e de formação de professores. 
Os estudos acerca da cultura juvenil, das concepções dos estudantes sobre a escola e os saberes escolares, enfim, da maneira como estabelecem relações entre sua cultura experiencial e a cultura escolar aparecem como um foco importante nesta reflexão. 
  
Entendo por cultura experiencial a peculiar configuração de significados e comportamentos que os alunos elaboram de forma particular, induzidos por seu contexto, em sua vida prévia e paralela à escola, mediante os intercâmbios “espontâneos” com o meio familiar e social que rodeiam sua existência. A cultura do estudante é o reflexo da cultura social de sua comunidade, mediatizada por sua experiência biográfica, estreitamente vinculada ao contexto (GÓMEZ, 2001, p. 205).

  Ao se procurar detectar elementos da cultura experiencial do estudante, deve-se centrar na sua maneira de acesso aos bens culturais, seu pertencimento a uma classe social, o que consome e, eventualmente, produz em termos de música, dança, literatura, assim como suas formas de diversão, de aprendizagem e de vivência cultural. De que modo os saberes escolares assumem significado neste contexto cultural e, mais especificamente, qual o valor das questões e reflexões filosóficas para o estudante do ensino médio? Se, como lembramos anteriormente, o curso filosófico recebe, quase sempre, jovens, espíritos refratários ao saber filosófico, como potencializar a “relação com o saber” ou o despertar do “desejo pelo filosofar” no estudante? 
Ricardo Návia (2004, p.74) entende a situação da cultura juvenil atual de maneira bastante pessimista, conforme podemos contatar na citação abaixo. 
  
carentes de livros, das fundamentais enciclopédias  (que conheceu nossa geração) e de jornais, os adolescentes – e seus pais - se afundam em uma TV de baixíssimo nível cultural, cultivadora de toda classe de simplismos e imediatismos, onde inclusive não escasseiam as mensagens contra-culturais e antiintelectuais. A abertura que poderia significar o mundo informático resulta também inútil: sem guias docentes que selecionem e coordenem os sites de valor cultural, os jovens se submergem nos locais mais banais de limitadíssimos recursos culturais e lingüísticos ou se limitam a uma conversação empobrecida e anônima que antes desenvolvia-se de forma mais enriquecedora. O efeito deste entorno “cultural” sobre o ensino da filosofia é também importante uma vez que esta requer uma certa base de cultura geral e certas capacidades lingüísticas e de abstração, que nestas condições tendem a ser substituídas por um pensamento concreto e imediatista, e uma linguagem empobrecida, com os quais é muito difícil abordar problemas metateóricos ou abstrair os fundamentos e os princípios. 
  
Embora as reflexões sobre os emergentes apelos produzidos pela mídia, pelo mundo do trabalho e pela cultura contemporânea, de uma forma geral, encaminhem para a compreensão da produção de uma resistência ou, às vezes, rejeição à escola, aos saberes escolares e, entre eles, à Filosofia, não decorre daí a inferência de que nada mais há a ser feito. Entendemos, pois, ao contrário, o quanto se revela importante revermos os fundamentos que balizam o modo como os conteúdos escolares são trabalhados; como são estabelecidas as relações com a vida cotidiana; como as práticas escolares encaminham-se para uma vivência de desafio e de sentidos. 
A criação de condições para que o contato e o aprendizado de determinados saberes, conceitos, possam se dar de maneira efetiva, ou seja, para que o estudante consiga estabelecer um sentido e uma “relação com o saber,” implica uma relevante mudança na relação de (re)criação e responsabilidade com o mundo. Nas palavras de Bernard Charlot (2000, p.64-77), “a relação com o saber é uma forma da relação com o mundo. (...) se o saber é relação, o processo que leva a adotar uma relação de saber com o mundo é que deve ser o objeto de uma educação intelectual e, não, a acumulação de conteúdos intelectuais”. Certamente, há vários modos de estabelecer relação com o mundo, o saber é uma delas, e cabe principalmente à escola e aos professores a responsabilidade de possibilitá-lo.  
É necessário compreender como desencadear essa relação nos estudantes jovens que, em princípio, têm outros mediadores para se relacionar com o mundo. A apresentação pelo professor do “conteúdo”, de forma contextualizada no presente, na história deste conteúdo, ou exemplificado com cenas do cotidiano familiar, comunitário, possibilitaria o surgimento de tal relação? Ou seja, poder-se-ia apresentar o “conteúdo/conhecimento” da física, da química, da matemática, da filosofia não como “o conteúdo”, “o conhecimento”, “a verdade”, mas como um recorte realizado numa história, num conjunto de idéias e de teorias. Também, não deixá-lo imune a relações e interações com outros “conteúdos”/conhecimentos, como algo pronto e acabado, asséptico. Poderíamos falar do estabelecimento de um elo entre o mundo do conhecimento, da ciência, das artes, da literatura, da filosofia com o mundo da vida. Embora o ponto de partida para a construção de conhecimento seja, em algum momento, o mundo da vida, este conhecimento necessariamente torna-se autônomo, distancia-se e cria vida independente, com linguagem específica. Ao transformar-se em saber escolar de uma comunidade de crianças e jovens deverá, então, passar por um “filtro”, por uma re-adaptação ou re-elaboração por parte do professor. 
  
Se o saber é relação, o processo, o valor e o sentido do saber nascem das relações induzidas ou supostas por sua apropriação. Em outras palavras, um saber só tem sentido e valor por referência às relações que supõe e produz com o mundo, consigo e com os outros. Os alunos para quem o saber tem, ao que parece ‘um sentido e um valor com tal’, são os que conferem um sentido e um valor ao saber-objeto sob sua forma substancializada; o que supõe relações de um tipo particular com o mundo, consigo e com os outros (Charlot, 2000, p.64) 
  
Assim, cabe aos professores desencadearem formas de relação com o mundo que possibilitem a ultrapassagem daquelas construídas em meio ao empobrecido cenário cultural da sociedade contemporânea. Caberia à área da didática, da metodologia e da filosofia da educação a reflexão sobre diferentes possibilidades de apresentar o “conhecimento” aos estudantes. É necessário não esquecer de acrescentar, também, a importância da pessoa do professor – sua empatia, relação com o saber e o saber que possui no campo educacional como um todo. No caso que nos interessa especificamente, que é o do ensino de Filosofia, que didática, que metodologia, que forma de ação encaminha melhor para este elo com o mundo da vida? Que tipo de atitude do professor desencadeia no estudante a “relação com o saber”, capaz de produzir um sentido para as aulas de filosofia? De que modo os conhecimentos escolares ganham significado neste contexto cultural e, mais especificamente, qual o valor das questões e reflexões filosóficas para o estudante do ensino médio? A resposta de Lyotard (1993, p.125) é sombria, pois para ele o conhecimento filosófico e o filosofar representam um outro idioma para o estudante e, portanto, difícil, sem sentido e indiferente. 
O declínio dos ideais modernos acrescenta à persistência da instituição escolar republicana, que com eles se sustentava, esse efeito de atirar para o curso filosófico espíritos que lá não entram. A sua resistência parece invencível, precisamente porque não tem por onde se lhe pegue. Falam o idioma que lhes ensinou e ensina o mundo, e o mundo fala velocidade, gozo, narcisismo, competitividade, sucesso, realização. O mundo fala sob a regra da troca econômica, generalizada sob todos os aspectos da vida, incluindo as afeições e os prazeres. Esse idioma é completamente diferente do idioma do curso filosófico, é-lhe incomensurável. Não há juiz para decidir este diferendo. O aluno e o professor são vítimas um do outro. A dialética ou a dialógica não pode ocorrer entre eles, apenas a agonística.

Nesse retrato de uma aula de Filosofia para jovens, Lyotard apresenta um alunado resistente e incapaz de adentrar no curso filosófico, pois está imerso em uma cultura, em um mundo que exige outros atributos e valoriza outras capacidades. Constata a vigência de dois idiomas que não conversam: o do mundo contemporâneo e o do curso de filosofia. 
Se na concepção moderna de escola formar o estudante significava que havia um espírito possível à espera para ser formado, à espera da sua realização, nos tempos atuais, estaríamos encontrando a situação na qual “o pensamento já não tem infância”. Os estudantes já não estariam dispostos a seguir o “curso filosófico” em uma aula de filosofia, a decifrar o seu idioma. 
O “curso filosófico”, na concepção do autor, não se propaga como um saber que se transmite, por aquisição, mas exige do estudante o esforço da atividade do pensar, do trabalho do pensamento. Tal trabalho consistiria em um certo autodidatismo do estudante, revelado no tipo de leitura que realiza dos textos, não apenas os filosóficos. Uma leitura filosófica, para Lyotard, é um exercício de paciência, de escuta, de desconcerto em relação ao texto. É um processo de reexaminar os pressupostos, os subtendidos ali presentes. Seria uma “anamnese”, à procura daquilo que permanece impensado. 
A forma como Lyotard entende a aula de filosofia, implica a realização do “curso filosófico”, ou seja, o processo do filosofar, de colocar a reflexão em ação, de fazer com que o estudante não abdique de sua tarefa de assumir o exercício do filosofar, seja através da leitura, da escrita, da argumentação de suas idéias frente a sua turma. Qual a tarefa do professor, então, se cabe ao estudante assumir seu autodidatismo? Primeiramente, o professor também deve ser “tocado” pelas questões, pelos temas, pelos assuntos que se colocam na sua aula. Deve também ser interrogado por eles, ou seja, não apenas trazer boas informações e conhecimentos filosóficos, mas ser capaz de indagar, de filosofar sobre os mesmos; “retomar o curso pelo começo”. É necessário ainda que ele tenha a convicção de que, embora pretenda dominar o curso filosófico, a aula nunca é passível de previsão e de cálculo. É, ao contrário, “um exercício de paciência”. Enfim, cabe ao professor possibilitar as condições para que o trabalho do pensamento efetive-se em sua aula; estimular o estudante também a aprender a desaprender. 
Para finalizar, é da responsabilidade do professor, apesar de todas as adversidades relativas às características dos jovens/estudantes, dar-lhes condição de produzir a crítica da sua própria cultura, como defende Favareto (2004, p.47). 
Se, a princípio, os interesses estão fixados, dada a homogeneização efetuada na cultura, o trabalho educativo de emancipação, que se espera da filosofia, está em inscrever, pragmaticamente, na sala de aula, acima de tudo, na sala de aula, tais processos fundamentais do processamento filosófico. 

O curso filosófico proposto por Lyotard pode indicar uma maneira de trazer o estudante para o processo do filosofar, para a atividade da reflexão e da crítica. Enfim, apresenta-se como uma forma de possibilitar a ele uma “relação com o saber”. A homogeneização da cultura deve ser objeto da própria aula de Filosofia, tomando como referência os temas, problemas ou a própria história da disciplina. 
Embora o conhecimento filosófico seja o foco central das aulas de Filosofia, para que aconteça, tenha sentido, depende-se da relação que o estudante tem com esse saber. O sentido e o significado que o estudante atribui à Filosofia está condicionado às possibilidades de interlocução com a Filosofia e o professor dessa disciplina. À problemática do ensino de Filosofia acrescenta-se a do estudante e do professor, sem os quais não existe ensino de Filosofia, e a questão da cultura enquanto contexto desse ensino. 
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