
Reflexions per endegar un cartipas 
de didactica de la filosofia 

La didActica de la filosofia a BUP i COU planteja les mateixes dificultats 
que a nivel1 universitari, i aixb és perqu? ensenyar filosofia no significa transme- 
tre coneixements específicament filosbfics, sinó, com deia Kant, ensenyar afilo- 
sofar. 

Es podria dir que aquesta afirmació és aplicable a qualsevol activitat didhcti- 
ca, ja que el propbsit de qui ensenya no és el de convertir a qui aprkn en una 
mena d'aparell de reproducció, sinó en un constructor, un creador (hacedor, diu 
J. L. Borges) de nous coneixements, noves perspectives, noves actituds. En el 
cas de la filosofia, perb, resulta clar que la humanitat no posseeix un cos sistema- 
tic de coneixements sobre un camp d'objectes determinat al qual poguem deno- 
minar filosofia. D'altra banda, l'activitat filosbfica no esta destinada a trobar co- 
neixements, sinó més aviat a construir un marc en que els problemes de la 
comprensió del món i de la hunzanitat trobin una articulació i comprensió que 
harmonitzi amb aquesta acció continuada que anomenem vzda. 

No transmetre coneixements específics no vol dir, de cap manera, no trans- 
metre cap mena de continguts i. molt menys encara, no exercir cap activitat des- 
tinada a provocar I'aprenentatge de res. Es tracta, perb, de provocar interks per a 
la comprensió de les coses i alhora proporcionar instruments pcr dur a terme una 
concepció del món, en el sentit que dóna a aquesta expressió M. Sacristán. La fi- 
losofia no és un saber sistematic, cosa que no vol dir que no sigui un tipus de sa- 
ber, i, com tot saber, necesita un mktode tan heurístic com expositiu. 

Així doncs, per ensenyar filosofia. cal dissenyar un procediment per mitjh 
del qual es faci passar l'alurnnat a una actitud d'entusiasme pel pensanient rigo- 
rós i per la capacitat de fruir d'ell, mitjancant una informació adequada i unes 
tecniques de treball dirigides a la realització de la critica, la qual constitueix el 
nucli de l'activitat filosbfica. 

Intentem exposar alguns cnteris sobre els continguts de la materia i la seva 
organització. 

Normalment, en altres materies d'estudi, hi ha un conjunt de coneixements 
especialitzats i imprescindibles per comencar el treball. No és aquest el cas de la 
filosofia; essent aquesta tan Amplia i poc definida, la confecció d'un programa és 
un tema delicat. Hem de partir de la idea que la filosofia només pot ser una intro- 
ducció a filosofar, com diu García-Bacca, una invitació a filosofar. Aquí sovint 
es presenten dues opcions: a) la introducció histbrica, i b) la introducció temhti- 
ca. Arnbdues ofereixen diverses varietats. De la primera: autors, grans escoles, 
moviments, una epoca, un problema ... La segona pot ser també molt variada: les 
diverses disciplines filosbfiques, les ciencies humanes, la lbgica, la filosofia de 



la ciencia ... A vegades es discuteix per on comentar. En principi hom podria 
pensar que a l'activitat filosbfica, s'hi arriba des de qualsevol lloc i que, per tant, 
la qüestió de quin sigui el programa no té cap importancia. De tota manera hi 11a 
terrenys més adequats que d'altres per a la creació d'estructures cognitives, com 
pel fet que el professorla tingui una millor preparació en determinat camp. En re- 
sum: enfocar la didactica de la filosofia com podria fer-ho un manual no permet 
introduir ningú a la filosofia (el manual potser pot utilitzar-se com a esquema o 
recordatori). La consideració manualística de les qüestions no posibilita el fet 
de filosofar, perquk especialment filosofar no és el mateix que adquirir un saber 
substantiu. 

Em sembla que aprendre a filosofar ha d'incloure, d'una banda, una infor- 
mació científica mitjatia suficient (no es pot filosofar en el buit); d'altra banda, 
una assumpció de la cultura del moment que ens possibiliti de captar tota mena 
de fenbmeils i esdeveiiiments coetanis i, finalment, que proporcioni la capacitat 
de síntesi suficient per fer generalitzacions que, sota l'estructuració de formes 
necessariament abstractes, permetin la globalització de tots els sabers (no única- 
ment tebrics) i la seva harmonització. 

Per tal d'aconseguir aquesta fita, s'haurien de practicar habits de treball desti- 
nats a l'assirnilació critica de la informació rebuda, és a dir, l'assimilació activa. 

Del discurs transmks per via oral o escrita, és a dir, del dialeg fecund entre 
qui aprkii i qui ensenya. Volem dir amb aixo, convertir en pensament propi 
aquells suggeriments que ambin de qualsevol Iloc. Es per aixo que la metodolo- 
gia basada en la lectura activa (en el comentari) dels textos ens sembla una de les 
practiques més aconsellables. 

La manera d' ensenyar filosofia, a grans trets, es podria reduir a una serie de 
miximes prohibitives i a una recomanació positiva. Vegem les negatives: 

-No poseu en prictica receptes per ensenyar, per molt experimentades que 
siguin, sin6 actueu en cada cas segons les característiques del tema o el grau de 
coneixement del discent. 

-No tingueu una practica rutinaria, sinó oberta a innovacions i planteja- 
tnents. 

-No oferiu solucions, sinó indiqueu problemes, limitacions, dubtes. 
-No vulgueu repetir raonaments, sinó recrear-ne en consonincia amb els in- 

teressos de cadascú. 

1 ara, la recomanació: necessitat d'estudi (otium, no tiegotiutn), estudi que 
proporciona a l'alumnat un cabal de coneixements (no purament informacions) 
que actuen com a preparació remota. Aquest terme significa per a nosaltres 
aquella preparació que pot ser el fonarnent i la saba del que podríem anomenar la 
preparacid pr6,xima que consisteix en l'esquematització puntual i limitada d'un 
tema, per tal de convertir-la en llicó. 
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