
latão, Aristóteles e Augusto Comte
têm algo a dizer aos futuros execu-

tivos. Pelo menos é o que se pode con-
cluir a partir da aprovação da lei federal
l .641, que torna obrigatória a inclusão das
disciplinas de filosofia e de sociologia no
currículo do ensino médio. Com a lei, alu-
nos dos três últimos anos de escolas pú-
blicas ou privadas terão contato com te-
orias que foram banidas do ensino for-
mal há 37 anos, durante o regime militar.

Mas em que a novidade pode inte-
ressar a futuros gestores e empreende-
dores? "O estudo da sociologia e da filo-
sofia aumenta a capacidade de reflexão e
de desenvolvimento do raciocínio" ava-
liza o sociólogo Lejeune Mato Grosso de
Carvalho, presidente do Sindicato dos
Sociólogos do Estado de São Paulo
(Sinsesp).

Nessa perspectiva, os adolescentes
podem começar a ver o mundo numa
perspectiva mais complexa - qualidade
que Jack Welch e tantos outros experts
exigiriam de um líder ou de um executi-
vo de sucesso. Uma contribuição da filo-

sofia é favorecer o desenvolvimento de
raciocínio lógico e habilidades de organi-
zação. A análise de tese e antítese coloca
o aluno diante da necessidade de chegar
a uma síntese, e com isso orientar me-
lhor sua decisão - um diferencial tanto
para profissionais da área técnica quanto
para aqueles de formação teórica.

Com as aulas de sociologia, o jovem
mergulha em estudos sobre o comporta-
mento de pessoas, grupos sociais e insti-
tuições - bem como sobre a maneira de
se relacionarem. São análises que geram
reflexões sobre temas importantes no
ambiente corporativo, como a ética.
Ambas as ciências ajudam no preparo
da cidadania de cada um de nós para a
construção de uma sociedade melhor"
assinala Carvalho, autor de livros sobre
sociologia na Escola.

Privilegiar o diálogo e o raciocínio do
aluno como caminhos para a construção
do conhecimento irá, no futuro, auxiliar
o profissional também durante negocia-
ções e no contato com a equipe. É o que
diz Silvio Wonsovicz, presidente do Cen-
tro de Filosofia e Educação para o Pensar,
de Santa Catarina. 'A filosofia e a sociolo-

gia são indispensáveis para fortalecer o
senso de democracia no aluno, já que o
estimula a expressar e ouvir idéias e opi-
niões livremente." Fundado há 18 anos
para formar professores e assessorar
equipes pedagógicas a implantar um pro-
grama de filosofia para crianças e adoles-
centes, o Centro de Filosofia e Educação
para o Pensar trabalha hoje com 320 es-
colas, 5 mil professores e mais de 90 mil
crianças em todo o país - números que
atestam o interesse das instituições de
ensino em ter essas matérias no currícu-
lo, antes mesmo da promulgação da lei.

As escolas que buscam incluir essas
matérias no currículo já perceberam as
vantagens em oferecer aos estudantes
uma formação cultural abrangente. Os
jovens que estudaram sociologia e filoso-
fia têm melhor desempenho em avalia-
ções como o Exame Nacional de Ensino
Médio (Enem) e superam com maior fa-
cilidade os vestibulares mais concorridos.
Prova disso são os resultados alcançados
pelo Colégio Universitário de Londrina,
no Paraná, que desde 1994 incluiu a filo-
sofia no currículo já a partir da educação
infantil, numa parceria com o Centro de
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Filosofia e Educação para o Pensar. No
ano passado, os alunos da instituição ti-
veram as maiores médias do Estado no
Enem. "Desde o início, incentivamos a
educação para o pensamento. Assim, os
alunos sentem necessidade de saber cada
vez mais coisas" relata a professora res-
ponsável pela formação filosófica do Co-
légio, Sandra Magalhães Albertino.

Ela considera fundamental o conta-
to com a filosofia já na educação básica,
para apresentar à criança os princípios
da ação humana e do autoconheci-
mento. Ubirajara Carvalho, filósofo da
Universidade de Brasília, destaca a im-
portância da matéria na formação inte-
lectual do aluno. "A ciência faz com que
os jovens aprendam a pensar, a refletir e
a teorizar."

Tão importante como a incorpora-
ção das disciplinas no currículo, no en-
tanto, é oferecer ao aluno oportunidade
de aplicar os conhecimentos adquiridos.
No Colégio Universitário, quando che-
gam ao ensino médio, os alunos devem
relacionar causa e conseqüência com pre-
cisão - só assim poderão formular um
raciocínio original. 'Aprendendo a apren-

der, os alunos estarão prontos para se de-
senvolver em todas as disciplinas, inclusi-
ve no raciocínio matemático" afirma
Wonsovicz. É o que afirma também a
socióloga Ivete Comparim. 'As ciências
humanas ajudam a limpar a nossa lente,'

compreendendo melhor a comunidade,
com suas dinâmicas e diversidades. E as-
sim, descobrir aquilo em que podemos
contribuir." É um caminho novo para
muitos professores e estudantes. Os be-
nefícios, porém, são ilimitados.
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