
RELATO DE UMA ESTAGIÁRIA: OBSERVAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO[i]

Ayza Rafaela Damasceno Ramalho[ii]

RESUMO: Este trabalho consiste na descrição da experiência de uma estagiária em um trabalho de campo da
disciplina Estágio Supervisionado em Filosofia 3, da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, que tem por
finalidade a observação de dez (10) aulas de filosofia no ensino médio, ministradas em um colégio da rede
pública do estado de Alagoas, além de aspectos físicos da escola, a atuação da professora de filosofia na
mesma e também as suas considerações (da estagiária) sobre o estágio supervisionado em filosofia. Ao fim
da experiência em campo, a estagiária, que está próxima a concluir o curso de licenciatura em Filosofia, pôde
perceber, através da observação, que os problemas explicitados nos textos dos teóricos que estuda não estão
distantes da realidade do ensino de filosofia em uma sala de aula do ensino médio da rede pública.

PALAVRAS-CHAVE: ensino de filosofia – ensino médio – relato de experiência.

ABSTRACT: This paper is a description of the experience of an intern in a field work discipline Supervised
Internship in Philosophy 3, of the Federal University of Alagoas, UFAL, which aims to observe ten (10)
philosophy classes in high school , taught at a public college in the state of Alagoas, and physical aspects of
the school, the role of the teacher of philosophy in it and also their considerations (the intern) on the
supervised training in philosophy. At the end of the field experience, the intern, who is close to completing the
degree course in Philosophy, he could see, through observation, that the problems explained in the texts of
theoretical studies that are not far from the reality of the teaching of philosophy in a classroom of high school
in public schools.

KEYWORDS: teaching philosophy - high school - an experience report.

1.INTRODUÇÃO

A disciplina Estágio Supervisionado em Filosofia 3 é oferecida para os alunos do curso de Filosofia do 7º
período da Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Essa disciplina teve como uma das atividades, para
obtenção da nota, um trabalho de campo e este artigo é um relato dessa experiência, a saber, observar
durante algumas semanas dez (10) aulas de filosofia no ensino médio de uma escola da rede pública do
estado de Alagoas.

Por meio das observações das aulas, da estrutura social e do espaço escolar e de algumas conversas com a
professora, foi construído esse artigo, referente à experiência da estagiária na sala de aula e dos conteúdos,
metodologias e recursos didáticos utilizados pela docente.
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Serão apresentados os dados da escola, seus aspectos físicos e sociais, bem como informações sobre a
disciplina filosofia - quantas turmas, livro didático adotado - e também dados da professora, como, por
exemplo, sua formação, instituição na qual se formou, ano em que concluiu, outros cursos que possui, etc.
Também serão relatados aqui o tempo de experiência profissional da docente, suas maiores dificuldades para
o exercício da profissão docente e quais os desafios que enfrenta para o ensino de filosofia no ensino médio.

Além disso, as observações da estagiária sobre o que viu na prática do exercício docente que outrora havia
estudado nos livros em sala de aula irão ser explicitadas.

2. DADOS GERAIS DA ESCOLA

A escola observada situa-se no centro da cidade, em frente a uma praça recém-reformada - onde há
lanchonetes, banca de revista, correios e vários bancos, que os estudantes usam antes e depois de irem
assistir as aulas ou quando têm que esperar para entrarem na segunda aula - e tem uma situação muito
interessante: ela está situada dentro de outra escola, ou seja, há duas instituições diferentes ocupando o
mesmo espaço. Isso está acontecendo pelo fato de o anexo escolar ter chegado à cidade antes de ter um
prédio próprio.

Os alunos dos dois colégios são pobres e há uma contradição entre as escolas, visto que a observada por mim
é tida como modelo e a outra é considerada uma das piores da cidade, que é do interior. Quando perguntado
sobre o prédio à professora, a mesma respondeu que ele estava sendo construído e por isso que ela (a
instituição de ensino) estava ocupando (dentro de) outra escola. Segundo a professora, os estudantes da
instituição que empresta o espaço, não gostam dos “visitantes” que lá estão.

Foram emprestadas algumas salas que estavam vazias anteriormente e nelas se encontram as salas de aulas,
com ar-condicionado, carteiras novas, lousa branca e de vidro, as salas dos professores e da coordenação. É
tudo muito apertado, pois as salas são pequenas para a quantidade de carteiras, mas, em compensação, não
são salas quentes e nem entra sol dentro delas. Pude observar que as outras salas (as que não fazem parte
dessa escola, da qual fui estagiária) não têm ar-condicionado, nem carteiras novas e eles ainda usam o
quadro negro e giz, talvez a melhor situação dos “visitantes” é o que causa a desavença existente entre os
estudantes de ambas as escolas.

Outra informação que vale a pena ressaltar é que são oferecidas para alguns discentes bolsas com um
determinado valor para que eles exerçam determinadas funções, sendo elas monitoria e pesquisa.

Há 18 turmas de ensino médio em dois turnos, a saber, manhã e tarde. Assim que os alunos chegam ao
portão, são recebidos pelo segurança, que fica na porta deixando somente que estudantes fardados com uma
blusa da escola, uma calça jeans e tênis, funcionários e pessoas com identificação adentrem nos espaços da
escola. Os sujeitos que dizem respeito a outra instituição, adentram no espaço por outro portão.

Na hora do intervalo, os alunos ficam andando pelos poucos corredores que há lá ou vão para o pátio, onde
se encontram vários bancos – que não são confortáveis, mas nada mais que isso. Há uma cantina muito
pequena e modesta e uma cozinha, que é utilizada pelos estudantes do colégio que empresta o espaço. Os
banheiros são pequenos e quebrados, mas, mesmo com a limpeza diária, estão sempre sujos, talvez por
haver muito trabalho para poucos serviçais da limpeza.

Os professores ficam somente na sala dos professores ou saem do espaço escolar quando não estão dando
aula e voltam somente para exercer seu trabalho. Não são vistos pelos corredores, a não ser quando estão
trocando de sala, mas são muito cordiais com seus colegas de trabalho, com a coordenação e com seus
alunos.
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3. INFORMAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA FILOSOFIA

São 18 turmas de ensino médio, entre os turnos da manhã e da tarde, e só há uma professora de filosofia,
que é efetiva, para os dois turnos. A professora me disse que estavam aguardando um novo professor de
filosofia, também efetivo, que vinha de outro campus, por meio de transferência; o que ainda não havia
acontecido por falta de um professor de filosofia para substitui-lo no campus em que estava.

É adotado o livro didático Filosofando – Introdução à Filosofia, Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena
Pires Martins, editora Moderna, mas não há exemplares para todos os alunos. Segundo a professora, nem
todos os estudantes ganharam o livro didático: em algumas turmas, todos têm, em outras, nenhum
estudante tem e no restante das turmas, a metade dos estudantes ganharam o livro. Há exemplares para
todos, mas há também um problema de organização na hora de entregá-los por parte dos órgãos superiores,
ainda segundo a docente.

Há um bolsista/monitor de filosofia no turno da manhã e um bolsista/pesquisador da área de filosofia no turno
da tarde.

4. DADOS DO(A) PROFESSOR(A) DE FILOSOFIA

A professora que lecionou as aulas que assisti para fazer esse trabalho tem formação em Filosofia, pela
Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, com conclusão em 2006, o que está de acordo com Favoretto:

Ensinar filosofia [...] é algo que diz respeito aos professores que fizeram graduação
em filosofia. É necessário garantir a especificidade desse tipo de pensamento, que
não se confunde nem com a reflexão no sentido amplo, nem com o tipo de
pensamento, com o tipo de rigor, como das ciências. O pensamento filosófico tem,
evidentemente, especificidade própria, que diz respeito às exigências da enunciação
filosófica. O professor de filosofia tem que ter passado pelo aprendizado e
experiência de elaboração discursiva, que implica em dimensões conceitual,
argumentativa e problematizadora. (FAVARETTO, 2011, p 19).

Tem também especialização em Epistemologia e Fenomenologia, também pela UESC, concluída em 2008 e,
atualmente, é mestranda em Educação, pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL.

Trabalha como professora de filosofia há cinco anos e há dois anos e meio é professora efetiva de filosofia na
escola da qual fui estagiária.

Quando perguntada sobre as maiores dificuldades que elencava para o exercício da profissão docente,
respondeu-me que era com relação a grande quantidade de turmas e, consequentemente, de alunos e
acredita que os maiores desafios que enfrenta para o ensino de filosofia no ensino médio são a baixa carga
horária para lecionar filosofia em cada turma, a imaturidade dos alunos e a falta de leitura em filosofia por
parte dos estudantes.

Talvez, a falta de leitura se dê por falta de interesse, pois, como questiona Lídia Maria Rodrigo, “Como
trabalhar no sentido de introduzir ou levar para dentro da filosofia alguém que não se sente minimamente
tocado por ela ou que lhe é completamente indiferente?
” (RODRIGO, 2009, p. 36).

Cerletti também tem uma opinião à respeito, que vale a pena ressaltar, visto que, para muitos teóricos, só se
aprende a filosofia, filosofando e nem todos os estudantes querem fazer isso: “[...] qualquer um pode
filosofar, já que qualquer um é capaz de se apropriar da pergunta “por quê?
”[...]. Porém, que qualquer um possa, não quer dizer, evidentemente, que qualquer um queira filosofar.”
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(CERLETTI, 2002, p. 29).

5. OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA

Até a chegada do estágio supervisionado, o meu único contato com filosofia no ensino médio tinha sido
enquanto aluna do ensino médio. Na época, lembro-me que meus colegas não prestavam atenção na aula e
comigo não acontecia diferente, visto que não estávamos interessados e nada que o professor apresentava
era bom o suficiente para nos fazer refletir, como bem pontua Lídia Maria Rodrigo quando diz que “O
interesse pela reflexão filosófica, [...], só poderá ser despertado se os conteúdos se revelarem significativos
para o sujeito da aprendizagem [...]” (RODRIGO, 2009, p. 38).

A falta de interesse por parte dos alunos pela filosofia acontecia antes e continua acontecendo por vários
motivos e um deles diz respeito à formação do docente não ser adequada, ou seja, não ser em filosofia, o que
só contribui positivamente para que não haja uma disposição dos estudantes ao estudo da filosofia.

Como sabemos, uma simples didática [...] não é por si só filosófica. Não basta então
o talento do professor se não houver igualmente uma formação filosófica adequada
e, de preferência, contínua. [...] a utilização de valorosos materiais didáticos pode
ligar um conhecimento filosófico abstrato à realidade, inclusive no cotidiano do
estudante, mas a simples alusão a questões éticas não é ética, nem filosofia política
a mera menção a questões políticas, [...] a boa formação em Filosofia é, sim,
condição necessária, mesmo quando não suficiente, para uma boa didática filosófica.
(MEC, 2006, p. 17).

Ainda de acordo com o MEC, o papel do professor é ser o mediador entre a filosofia e os alunos que estão
iniciando seus estudos nela, pois os mesmos não possuem as qualificações para o acesso a esse saber por
conta própria (2006, p. 71) e foi o que pude observar na única aula que assisti no 1º ano do ensino médio,
onde a professora me confessou que aquele era o primeiro contato deles com a filosofia e ela teria que
“preparar o terreno” para à chegada da filosofia.

As outras aulas observadas, a saber, 4 aulas no 3º ano e 5, no 2º ano, não foram diferentes, pois a
professora estava lá como mediadora. Extremamente capaz de passar o conteúdo filosófico aos seus alunos,
expondo dialogicamente os assuntos, de forma clara e explicando cada termo filosófico que usava, a fim de
ajudar na compreensão dos temas.

Os alunos sentiam-se à vontade para participar das aulas e em todas as que assisti foi assim, faziam
anotações sobre os temas, sobre o que Lídia Maria Rodrigo diz ser importante, pois além de assimilarem o
conteúdo da aula, ainda exercitam a língua escrita (2009, p. 82).

Com exceção da única aula que assisti no 1º ano, não vi a professora usar o livro ou texto didáticos nas aulas
e nem fazer menção a eles, o que “constitui um dispositivo valioso para tornar mais acessível ao aluno a
complexidade conceptual e teórica da filosofia” (RODRIGO, 2009, p. 93). Em contrapartida, observei que ela
sempre levava um trecho bem selecionado de um texto filosófico, para que os alunos aprendessem a teoria
diretamente da fonte: o filósofo que a criou.

Enquanto observava as aulas, pensava sobre como seria estar no lugar daquela professora, parecia ser tão
fácil para ela lidar com aquilo, estar ali na frente de um monte de alunos, tentando passar o que ela sabia e
ouvir o que eles também tinham a ensinar, pois aprender não dizia respeito somente aos alunos, da mesma
maneira que não era exclusividade da professora ensinar algo.

Em uma das aulas a professora teve de se ausentar e pediu que eu ficasse no lugar dela, apenas para
entregar uns textos sobre uns assuntos de um trabalho que ela havia passado para a turma, então, como
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estagiária tinha permissão para fazer o favor e o fiz. Mesmo não precisando dar aula, falar sobre algum tema
filosófico foi mais difícil que o imaginado por mim, os alunos me ignoravam a maior parte do tempo e percebi
o quanto era difícil para a professora atrair a atenção dos estudantes para as suas aulas, que não eram
nenhum pouco chatas ou cansativas, mas eram sobre assuntos tidos, para muitos estudantes, como
desnecessários.

Em nenhum dos textos dos teóricos que li havia nada escrito sobre a sensação que se tem ao praticar a
profissão docente, seja como professora de filosofia ou de qualquer outra disciplina. Mesmo levando um susto
ao ser a “professora”, a figura com mais autoridade – o que não foi assim, de fato – dentro da sala de aula,
até agora, como estagiária, não cheguei nem perto disso.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de ter ido várias vezes à escola, para fazer esse trabalho, assistindo as aulas e escrevendo sem parar
sobre o que acontecia nelas, percebi que o estágio supervisionado, a escola, a professora e os alunos
contribuíram mais comigo que eu com eles.

Minha contribuição foi mínima, apenas fiz um ou outro favor para a professora, enquanto esta se encontrava
ocupada. Mas já o contrário sei que aconteceu, pois esse foi o primeiro contato que tive com aulas de filosofia
– sem contar as que assisti como aluna do ensino médio, e a professora me deu várias dicas, extra estágio,
enquanto conversávamos nos corredores.

Percebi que todas as teorias sobre como ensinar filosofia se aplicam na sala de aula, como é importante ter a
formação específica e, mais ainda, ter a didática e a metodologia necessárias para ser mediador entre a
filosofia e o aluno, pois esse é o papel da profissão docente.

Não vou dizer que passar uma aula inteira com alunos do ensino médio, sem a supervisão da professora, não
foi um pouco desesperador, pois a maior parte do tempo eles me ignoravam e foi então que percebi que além
de conteúdo, é preciso ter domínio sobre a turma, o que não é ensinado em livros.

No mais, a experiência foi boa, foi nova e me fez ter outra visão das aulas de filosofia no ensino médio, além
de ficar me questionando: o que fazer pra ser professor?
Pois eu sei que precisa-se ter formação adequada, metodologia, domínio dos conteúdos e da turma, uma boa
estrutura da instituição na qual se vai lecionar, mas será isso suficiente?
O estágio supervisionado está mostrando que é preciso ter mais.
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