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                                           INTRODUÇÃO
A filosofia está visceralmente ligada a seu passado. A rigor não existe Filosofia como um sistema de idéias prontas que serve para as pessoas integrarem-se à sociedade, orientarem suas vidas ou para auto-ajuda. Ela precisa ser compreendida como um diálogo crítico com o seu passado no qual as grandes questões que os filósofos se perguntaram são constantemente retomadas; é por essa razão que para a Filosofia, muitas vezes, não importa tanto a resposta, mas muito mais a pergunta que se faz. Se isto, por um lado, representa uma dificuldade para a Filosofia, por outro, em certa medida, constitui-se no principal fator que a diferencia das outras formas de conhecimento como a arte, a religião, o senso comum; diferencia-se inclusive, do ponto de vista metodológico, dentro da própria área de ciências humanas e é bem diferente em relação ao que as ciências exatas propõem.
A esta dificuldade que é própria da natureza da Filosofia se acrescenta outra igualmente complexa: como ensinar esse tipo de conhecimento? Deve-se ensinar conteúdos filosóficos ou deve-se ensinar uma atividade mental e moral de se fazer filosofia. Se a Filosofia apresenta uma diversidade de idéias, sabendo-se que não há uma Filosofia verdadeira, um sistema filosófico que dê conta de explicar toda a realidade, se a Filosofia se opõe aos dogmas — sistemas prontos e acabados —, se em cada filósofo se encontra um núcleo forte de idéias que constituem as escolas filosóficas, e se na maioria das vezes há mais divergências que convergências de idéias, como lidar didaticamente com esta multiplicidade de sistemas e idéias? Constata-se que, ou o professor simplifica seu trabalho utilizando cartilhas, livros didáticos, ou ele tenta criar uma sistematização própria; mas quando isto ocorre, normalmente, resulta em fracasso, ao que se pode denominar sopa de idéias ou ecletismo. Diante desta dificuldade a saída mais comumente encontrada é defender que, ao invés de ensinar conteúdos, melhor seria ensinar a pensar, ensinar a filosofar.

                          CONTRAPOSIÇÕES ENTRE KANT E HEGEL
Duas teses , aparentemente contrárias, aprender/ensinar Filosofia ou aprender/ensinar a filosofar, acompanham a história da Filosofia desde seu nascimento. No entanto, é na contraposição do pensamento de Kant Passagens ou referências sobre esta polêmica podem ser encontradas nas obras: “Sobre a pedagogia”, “Textos seletos”, “Crítica da Razão pura”Anthropologie du point de ma pragmatique, “Critique de la faculté de juger e Métaphysique des moeurs: Doctrine de la virtu.   e Hegel Esta discussão pode ser encontrada em “Discurso sobre a educação”;  “Princípios de la filosofia    del derecho” e  “Derecho natural y ciência política” 
 que estas teses passaram a ter um delineamento mais definido e, por conseguinte, tornaram-se campos de argumentação opostos e de disputa acadêmica acirrada.
Kant defende a tese de que se deve ensinar a filosofar e Hegel defende a tese oposta de que se deve ensinar os conteúdos da história da Filosofia. Estas posições estão alicerçadas em pressupostos filosóficos que ambos construíram a partir de suas práticas como pensadores e professores de Filosofia. Kant tomou como princípio que não se deve aprender pensamentos, conteúdos, mas aprender a pensar. Há neste entendimento uma influência clara e evidente de Rousseau e do pensamento pedagógico de sua época.  No final do século XVII e início do século XVIII ocorre uma espécie de “revolução pedagógica” na Europa com as contribuições de Rousseau, Fröbel, Pestalozzi, Kant e Hegel; um momento muito fecundo de reflexão pedagógica; a educação era compreendida como arma de intervenção e modernização da sociedade. Isto é novo. De certa forma foi uma maneira que, sobretudo os alemães, encontraram para poder substituir a revolução política, a exemplo da Revolução Francesa, pela revolução das idéias. 
No tempo de Kant a freqüência à escola era absolutamente irregular somada a total ausência de estabelecimento de ensino, além disso, a própria idéia da valorização da infância era desconhecida. A invenção da infância é um fenômeno relativamente recente; a criança era compreendida como um adulto em miniatura na medida em que ela era submetida a um processo de adestramento pelo adulto. Não existia ainda uma pedagogia da criança, apenas do adulto. Daí a importância da obra de Rousseau na qual Kant muito se inspirou. É a partir de século XVIII que a criança deixa de ser um adulto em miniatura e passa a ser valorizada como criança, como um ser que possui sua maneira própria de pensar, sentir, agir e ser. 
Pelo fato de valorizar a experiência da criança, a pedagogia de Kant passou a ser considerada uma espécie de empirismo lógico. Esta expressão justifica porque ele entende que o ser humano é livre; isto significa dizer que ele não pode ser compreendido como as coisas são — os objetos de ciência ou os animais em geral — mas ele precisa ser compreendido como objeto de conhecimento da ordem da razão prática. Quer dizer, como afirma KANT (1996:11), “O homem é a única criatura que precisa ser educada. Por educação entende-se o cuidado de sua infância (a conservação, o trato), a disciplina e a instrução. Conseqüentemente, o homem é infante, educando e discípulo. (...) os animais, portanto, não precisam ser cuidados, no máximo precisam ser alimentados, aquecidos, guiados e protegidos de algum modo.”
A formação do ser humano passa necessariamente, na concepção kantiana, pela disciplina e pela instrução; a disciplina impede ao homem de desviar-se do seu destino, tira-o de sua selvageria, transforma a animalidade em humanidade, cumpre, neste sentido, uma função negativa (de punição): “No homem, a brutalidade requer polimento por causa de sua inclinação à liberdade; o animal bruto, pelo contrário, isto não é necessário, por causa de seu instinto” (p.14). Ao contrário da disciplina, a instrução é a parte positiva da educação; está intimamente ligada à razão, à capacidade de apreensão e perfectibilidade, características que são intrínsecas à sua natureza: “O homem não pode tornar-se um verdadeiro homem, senão pela educação. Ele é aquilo que a educação faz dele. Nota-se que ele só pode receber esta educação de outro homem, os quais a receberam igualmente de outros.” (Idem:15) Portanto, a disciplina e a instrução constituem para a pedagogia kantiana duas pré-condições da educação do ser humano e a educação por sua vez depende do conhecimento e da experiência. “A educação, portanto, é o maior e o mais árduo problema que pode ser proposto ao homem. De fato, os conhecimentos dependem da educação e esta, por sua vez, depende daqueles. Por isso, a educação não poderia dar um passo a frente a não ser pouco a pouco, e somente pode surgir um conceito da arte de educar na medida em que a geração transmite suas experiências e seus conhecimentos à geração seguinte, a qual lhes acrescenta algo de seu e os transmite à geração que lhe segue (Kant, 1996:20)
Entretanto, o princípio fundamental da pedagogia kantiana está relacionado à palavra aufklärung Esta é a palavra chave de um texto escrito por Kant em 1783, traduzido para o português como Resposta à Pergunta: que é “esclarecimento”? De acordo com o próprio tradutor é, praticamente, “impossível fazer uma tradução exata do termo filosófico alemão Aufklärung, tal a multiplicidade de sentidos congregados nesta noção. Certamente várias tentativas foram feitas, nos diversos idiomas neolatinos propondo-se versões tais como “iluminismo”, “ilustração”, “filosofia das luzes”, “época das luzes”, etc. Nenhuma delas oferece equivalência satisfatória, razão pela qual alguns comentaristas preferem referir-se à Aufklärung pura e simplesmente, sem se preocupar em traduzir o vocábulo.”(cf. VIER; FERNANDES, 1974:100)
 que significa esclarecimento: sair das trevas. Esclarecimento que é dado pelas luzes da razão e que possibilita ao indivíduo abandonar a ignorância e permite sua ascensão a um nível superior de cultura, educação e formação. A aufklärung aplicada à educação tinha como proposta a noção de perfectibilidade do ser humano. Todo ser humano tanto do ponto de vista da ontogênese (ser) como do ponto de vista da filogênese (espécie) caminha para um aperfeiçoamento contínuo. O ser humano se aperfeiçoa continuamente, basicamente por duas razões: primeiro porque ele é um ser vivo, segundo porque é um ser inacabado, é um ser que está em projeto. Esta incompletude deve-se, em parte, à sua condição de ser livre; se ele não fosse livre, ele não poderia escolher outras alternativas capazes de mudar sua posição. Ele estaria determinado a ser o que ele é. Assim como a idéia de esclarecimento em Kant está ligada à autonomia, a idéia de perfectibilidade só pode estar ligada à liberdade.
Que porém um público se esclareça [‘aufkäreg‘] a si mesmo é perfeitamente possível; mais que isso, se lhe for dada a liberdade, é quase inevitável. Pois encontrar-se-ão sempre alguns indivíduos capazes de pensamento próprio, até entre os tutores estabelecidos da grande massa, que, depois de terem sacudido a si mesmos o jugo da maioridade, espalharão em redor de si o espírito de uma avaliação racional do próprio valor e da vocação de cada homem em pensar por si mesmo. (...) Para este esclarecimento [‘Aufklärung‘] porém nada mais se exige senão LIBERDADE. E a mais inofensiva entre tudo aquilo que se possa chamar liberdade, a saber: a de fazer um uso público de  sua razão em todas as questões. (KANT, 1974:102-4)
A incompletude do ser humano não se vincula a um pressuposto psicológico, sociológico ou religioso, mas ocorre em função de uma qualidade moral e metafísica, essencialmente humana, que é sua liberdade. A condição de ser livre possibilita ao ser humano a busca de perfectibilidade. Não é por acaso que um dos silogismos kantianos mais conhecidos afirma que se o homem é livre, logo ele pode se aperfeiçoar. Kant, assim como Rousseau, é extremamente otimista, racionalista e intui que o ser humano caminha para o melhor — para a perfeição —, mas ele precisa ser educado. Portanto, a teoria da aufkärung que ele propõe, têm ao menos três elementos centrais, quais sejam: a autonomia do pensamento — livre pensar —, o aperfeiçoamento — perfectibilidade — e a educação — formação.
Mas o que significa ser esclarecido? A esta pergunta, KANT (1974:100) responde:
Esclarecimento [Aufklärung] é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento [aufklärung].
Esclarecimento significa ser livre, possuir autonomia, ser senhor de si mesmo por um processo de uma melhoria moral e cultural. Por que os homens, em geral, gostam de obedecer e por que eles não alcançaram a maioridade moral e cultural? Em parte, responde KANT (1974:100), em função da preguiça e da covardia: “A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma direção estranha — naturalistei maiorennes —, continuem, no entanto de bom grado menores durante toda a vida”. Mas também os tutores, professores, pois têm grande responsabilidade sobre o estado de menoridade que atinge os subalternos. Existe, é claro, uma culpa recíproca entre aquele que é preceptor e aquele que é criança. De certa forma toda criança tem de ser mandada e gosta disto e todo adulto tem de mandar e se satisfaz com isto. Trata-se de um pacto medíocre feito entre o mandante e o mandado. Situação cômoda para ambos, mas principalmente para o segundo.
É por isso que Kant insiste na idéia de que o ensino deve buscar o lema: “pensar por si mesmo”. Isto quer dizer, julgar questões segundo o exame próprio, segundo a autonomia intelectual e a ousadia moral. Aprender a pensar não significa, portanto, aprender pensamentos ensinados pelo professor. Para Kant pode-se apenas a aprender a filosofar, exercer o talento da razão; aprende-se a filosofar pelo exercício e pelo uso que se faz para si mesmo de sua própria razão. O papel da reflexão ou da razão autônoma não está em treinar a memória e nem a erudição. 
Essa asserção kantiana permite leques de inferência, a exemplo da improcedência de se fazer com que o aluno tenha simplesmente erudição ou que memorize conteúdos. Tais parcialidades apenas conseguirão torná-lo dependente, pois esta não é a maneira correta de usar a razão. Quando o professor se deixa levar por este tipo de laisser-aller — ou displicência — tem-se a indicação de que ele não pensa, não tem coragem de posicionar-se, permanece numa condição de absoluta menoridade; ele não pesquisa, não estuda e limita-se a passar esquemas prontos o que, na prática, significa um servilismo. É isto que Freire chama hoje de educação bancária:
Para o ‘educador-bancário’, na sua antidialogicidade, a pergunta, obviamente, não é a propósito do diálogo, que para ele não existe, mas a respeito do programa sobre o qual dissertará a seus alunos. (...) Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da educação não é uma doação ou uma imposição... (...) A educação autêntica, repitamos, não se faz de ‘A’ para ‘B’ ou de ‘A’ sobre ‘B’, mas de ‘A’ com ‘B’, mediatizados pelo mundo. (FREIRE,1975:98)
Mesmo considerando tudo isto, fica ainda uma questão, mais do que isto, um paradoxo: como aprender a pensar se o aluno não está amparado teoricamente, ou seja, se ele ainda não possui conhecimentos suficientemente sólidos? Kant não se preocupa com este problema. Para ele tanto o educando como o educador têm uma disposição natural para aprender — é um pressuposto socrático. Todo ser humano tem naturalmente a mesma pré-condição para ser autodidata: só se aprende nadar nadando, só se aprende andar andando, pensar pensando; o autodidatismo exige esforço, pois como se poderia aprender a andar se não andando?
É necessário ficar atento, de acordo com Kant, pois a prática pedagógica é determinada por dois métodos, basicamente. O primeiro é o método do esclarecimento,  é quando o professor interroga sua razão, buscando posicionar-se. O segundo é o método catequético quando ele interroga apenas a sua memória. O próprio professor tem de fazer uso do esclarecimento, da prática da reflexão, ou seja, pensar por si, pois se ele treina a memória dos alunos, simplesmente, o método será catequético, mas se ele se posicionar na razão, o método será dialógico. Kant retoma, assim, a importância do método dialético socrático, cujo desígnio era a maiêutica — parto  das próprias idéias. Kant é um teórico racionalista que acredita na razão, jamais vai pensar que o ser humano é incapaz de autonomia. Ele acredita no indivíduo do ponto de vista do seu agir prático e de seu conhecimento teórico-científico. Resumindo, pode-se dizer que para Kant, o ser humano atinge sua maturidade ou sua maioridade se ele conseguir pensar por si, colocar-se no lugar do outro e pensar de forma conseqüente.
Hegel vai criticar esta perspectiva kantiana. Assim como Kant, Hegel parte da crítica dirigida ao laissez-faire pedagógico de sua época. O primeiro elemento de sua proposta é que há uma relação entre formação do indivíduo e uma conseqüente elevação ao nível superior do ponto de vista qualitativo. O segundo aspecto é que o indivíduo deve se inserir numa universalidade maior, ou seja, na cultura, no espírito de seu tempo — Bildung. O indivíduo plenamente formado acaba constituindo com isto uma segunda natureza. Conseqüentemente, para Hegel, para que o indivíduo possa alcançar este estatuto maior da universalidade, é preciso que ele abandone os impulsos de sua primeira natureza onde predomina a imediatividade e apela-se ao egoísmo. Uma vez superada a natureza primeiramente biológica — egoísta —, o indivíduo poderá ascender a um grau superior constituindo-se nele uma segunda natureza. Isto não acontece espontaneamente. É preciso haver um trabalho pedagógico sistemático de formação para aquele que não sabe, a fim de que pelos conteúdos e pela disciplina ele possa alcançar um conhecimento maior, mais elevado. 
Este pressuposto pedagógico que vincula disciplina e conteúdos como ponto de partida para romper com o estado de inércia da primeira natureza — também entendido em Hegel como alienação — toma como palco de realização e aperfeiçoamento dos seres humanos, não tanto o indivíduo, mas a História. Hegel concorda com Kant de que a constituição humana acontece a partir de sua formação que tem seu sentido na aufklärung e na perfectibilidade do gênero humano, no entanto, isto se insere numa totalidade maior que ora é o Estado, ora a sociedade civil, ora a própria história. Portanto, a ascensão cultural do espírito é resultado de um processo de formação com certo nível de complexidade. Consiste no esforço de elevar o indivíduo do em si, da imediatividade, para uma posição superior na qual ele possa identificar-se seu este outro que é a cultura. Transpondo esta situação para o ensino, para que isto seja possível, o educando tem de aprender os conteúdos filosóficos e não apenas a filosofar.
Hegel dá grande importância ao ensino humanístico, por isso dá tanto valor, ao estudo das línguas e à Filosofia grega:
As obras dos antigos contém, portanto, o mais nobre dos alimentos, na mais nobre forma, as maçãs douradas nas taças de prata, e incomparavelmente mais do que qualquer outra obra de qualquer tempo ou nação. (...) Esta riqueza porém, está ligada à língua, e apenas por meio dela e no seu seio a atingimos na sua plena propriedade.(...) Esta circunstância coloca-nos a necessidade, aparentemente dura, de estudar a fundo a língua dos Antigos e de torná-los familiares, para poder saborear as suas obras o mais possível, na extensão de todos os seus aspectos e qualidades. (HEGEL, 1994:33-4) Trecho do discurso de encerramento do ano letivo do Ginásio de Nuremberga (Alemanha) proferido por Hegel em 29 de setembro de 1809.
Não propõe uma utopia regressiva — retorno aos gregos, à antigüidade clássica —, nem uma utopia progressiva — perfectiva. O papel da Filosofia é pensar aquilo que é e também aquilo que deve ser. Isto só pode ser alcançado com o treinamento do próprio espírito, pelo ensino de línguas Hegel defende o ensino tanto do Latim como da Língua Alemã; por meio do estudo da terminologia gramatical o aluno aprende a mover-se em abstrações, o que pode ser considerado, em certa medida, como uma iniciação ao estudo filosófico: “O rigoroso estudo gramatical revela-se, portanto, como um dos mais universais e mais nobres meios de formação”(idem:37)., da Filosofia; pela transmissão da cultura que começa na infância e que deve prosseguir na adolescência fortemente ancorado no pressuposto da construção da cidadania no educando. Trata-se de formar um cidadão crítico, consciente de seus direitos e suas obrigações enquanto ser humano, mas que está vinculado a uma eticidade maior dada pelos compromissos que assume na sociedade/comunidade.
Voltando ao debate sobre o ensino de Filosofia, a tese hegeliana contrapõe-se à tese kantiana, justamente porque para Hegel a Filosofia é algo que pode ser ensinado. RAMOS (1980:91), ao analisar esta posição diz que para Hegel “...não se pode aprender a filosofar sem aprender a filosofia, do mesmo modo como só se aprende a pensar quando se aprende os conteúdos do pensamento. Em relação ao método de ensino da filosofia, Hegel insurge-se contra à crença moderna da pedagogia que recomenda que não se deve aprender um conteúdo da filosofia”. A Filosofia aparece de forma explícita como objeto de estudo no programa proposto por Hegel para o Ginásio de Nuremberga ao lado de outras disciplinas consideradas por ele fundamentais para a formação do que se subentende hoje como ensino médio. 
Estes objetos são pois em geral: o ensino da Religião, a Língua Alemã juntamente com a familiarização com os clássicos nacionais, Aritmética, mais tarde Álgebra, Geometria, Geografia, História, Fisiologia — que compreende a Cosmografia, a História Natural e a Física —, Ciências Filosóficas Preparatórias; e ainda Francês, e também, para os futuros teólogos, Língua Hebraica, Desenho e Caligrafia. (HEGEL: 1994:37) Discurso de encerramento do ano letivo do Ginásio de Nuremberga, proferido em 29 de setembro de 1809. 
Hegel compara tal metodologia ao viajante que viaja sem conhecer as cidades, os rios, os países, os homens e assim por diante. Para ele quando se viaja deve-se não só conhecer o que se nos oferece nesta viagem, mas também, neste mesmo ato, conhecer os conteúdos dessa viagem, ou seja, viaja-se efetivamente. (RAMOS, 1980:91)
O mesmo ocorre com o ensino da Filosofia, aprendendo-se a conhecer os conteúdos da Filosofia não se aprende apenas a filosofar, mas também já se filosofa efetivamente (HEGEL, 1978:141). O pensamento hegeliano sobre o ensino da Filosofia pode ser assim resumido: a) a Filosofia, assim como qualquer outra matéria, pode ser ensinada; b) ela possui um conteúdo próprio e sua aprendizagem implica num estudo sistemático, visando o conhecimento da totalidade, pois a Filosofia contém pensamentos racionais, universais e verdadeiros, além de que é preciso preencher cabeças vazias sem nenhum conteúdo filosófico; c) uma vez que se tem uma Filosofia rica em conteúdos, aprende-se, por conseqüência a filosofar, isto é, a filosofia deve ser, necessariamente, segundo Hegel, ensinada e aprendida tanto quanto qualquer outra ciência. Mas, como ele mesmo alerta, “...para que o ensino dado na escola dê frutos para os estudantes, para que estes, através deste ensino, façam progressos efectivos, para tal é tão necessária a sua própria aplicação pessoal como [é necessário] o próprio ensino”. Discurso de encerramento do ano letivo do Ginásio de Nuremberga, proferido em 14 de setembro de 1810. (HEGEL, 1994:45)
Hegel propõe, portanto, um estudo sistemático de Filosofia cujo objetivo é um conhecimento mais verdadeiro de tal forma que possa haver uma compreensão da complexidade do sistema político-social como um todo. Isto só poderá ocorrer por meio do ensino sistemático de conteúdos que em última instância se confunde com a própria aprendizagem da Filosofia, ou seja, com o próprio ato de filosofar. Quer dizer, só se aprende a filosofar se se aprender os conteúdos filosóficos; assim como só se viaja efetivamente quando se aprende os lugares por onde se passa, da mesma forma só se filosofa efetivamente a partir do momento que se conhece os conteúdos da Filosofia.
O objetivo da filosofia no ginásio Nível correspondente ao  ensino médio., segundo Hegel, é propiciar ao aluno uma iniciação ao pensamento especulativo. Para tanto o ensino da Filosofia deve ser propedêutico e distribuído por classes. Quanto à organização dos conteúdos filosóficos ministrados no Ginásio, Hegel, como enfatiza RAMOS (1980:94-95), discorre sobre este tema numa carta a Niethammer de 23/10/1812 e num relatório de 07/02/1823 sobre Ensino da Filosofia nos Ginásios, dirigido ao ministro de ensino do Reino da Prússia. Nesta carta, ele propõe uma organização para os conteúdos das ciências filosóficas considerando as idades de 14/16 anos a 18/20 anos, com a seguinte distribuição: para a classe inferior, o conhecimento da religião, do direito, dos deveres; para a classe média, o estudo da cosmologia e teologia; e para a classe superior, a enciclopédia filosófica. No relatório destinado ao ministro, em 1883, Hegel reforça a idéia da manutenção da Filosofia no ginásio como preparação material ao pensamento filosófico especulativo que deve, mais tarde, ser desenvolvido na Universidade.

CONCLUSÃO
Portanto, tem-se de um lado uma proposta extremamente instigante e chamativa de Kant — um convite a aprender a pensar —, mostrando que a formação é uma autoformação, e de outro, a perspectiva hegeliana que diz que se deve aprender pensamentos por meio do ensino de conteúdos filosóficos, onde o professor tem um papel bem definido: ele representa a cultura, o espírito de seu tempo. Enquanto Hegel olhava mais para a formação do indivíduo com conteúdos, visando uma educação voltada à cidadania, ao contexto socio-histórico maior, Kant visava mais a realização da autonomia individual — uma espécie de emancipação do indivíduo — de crescimento pessoal. Enquanto Hegel insiste mais em conteúdos que precisam ser sistematizados, os conteúdos kantianos são retirados dos próprios sujeitos (alunos).
É verdade que só aprende-se Filosofia aprendendo a pensar, mas só se sabe pensar — filosofar — aprendendo-se a Filosofia. Esta é, certamente, a defesa de Hegel: apreendendo-se os conteúdos de filosofia, aprende-se a pensar. A filosofia possibilita o livre-pensar, e esta é uma de suas funções, mas com o livre-pensar pelo livre-pensar as cabeças podem continuar sem fundamentos, ocas, na expressão de Hegel.
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