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Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar uma experiência numa escola pública da rede estadual de ensino, propiciada pelo PIBID[i] (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à

Docência) e pela disciplina de Estágio Supervisionado 3 do curso de Licenciatura em Filosofia da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), a qual foi vivenciada por nós, alunos-bolsistas do referido

programa. Tal experiência consistiu na execução de um projeto de peça teatral, encenada por alunos de três turmas do 2º ano do ensino médio, intitulado de “Filosofia em Cena”. A execução desse

projeto, nos fez refletir acerca da importância da escolha de metodologias que sejam favoráveis ao processo de ensino-aprendizagem para a disciplina de Filosofia. Portanto, este trabalho pretende

demonstrar os passos que foram dados para a execução da atividade através do teatro com os alunos participantes, tendo como pano de fundo a utilização de uma obra clássica da Filosofia: A

República, de Platão.

Palavras-Chave: Relato de experiência. Ensino Médio. Metodologia.

Abstract: This article aims to describe an experience in a public school in the state schools , provided by the PIBID ( Institutional Scholarship Program Initiation to Teaching ) and the discipline of

Supervised 3 Degree in Philosophy at the Federal University of Alagoas ( UFAL ) , which was experienced by us , students, fellows of the program. This experience consisted in the execution of a project

play, staged by students from three classes of the 2nd year of high school , titled " Philosophy on Stage " . The implementation of this project , made &8203;&8203;us reflect on the importance of the

choice of methodologies that are conducive to teaching and learning in the discipline of Philosophy process. Therefore , this study aims to demonstrate the steps taken to implement the activity through

the theater with participating students , with the backdrop of the use of a classic work of philosophy : The Republic of Plato .
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Introdução

O trabalho a seguir é uma experiência que foi desenvolvida com a participação de estudantes de graduação de filosofia da UFAL junto ao PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à

Docência) e em comunhão com Estágio Supervisionado 3 dentro de uma sala de aula de uma escola pública de Maceió[ii].

A ideia central foi desenvolver um trabalho de filosofia, utilizando textos clássicos e recursos não-filosóficos para uma melhor aceitação e participação dos alunos de ensino médio. Houve inicialmente

uma adaptação do texto clássico com o cotidiano contemporâneo em que estamos situados e vivenciando, ou seja, os constantes protestos acerca de melhores condições de vida que afloraram no Brasil

em decorrer de 2013.

Todo o trabalho do “Filosofia em Cena” foi desenvolvido com base nos textos clássicos de Platão, com o texto do Mito da Caverna, em comunhão com o livro utilizado em sala de aula, ‘Filosofando’.

Além de recursos como TV, DVD, Data Show, Som, TNTs e textos impressos. Além disto, houve uma grande integralização de conhecimento entre professor e aluno, aluno e futuro docente (os

bolsistas), futuro docente e professor.
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Hoje é necessário perceber as mudanças que influenciam no ensinar e aprender, e atualmente condiz com o tempo globalizado e informatizado em que vivemos e devemos estar cientes e aproveitar

destas mudanças, assim como afirma Antunes:

Os tempos de agora são outros. Não necessariamente melhores ou piores, mas indiscutivelmente diferentes. Não basta acumular conhecimentos para depois deles se usufruir.

É, antes, essencial estar à altura de aproveitar e explorar, pela vida inteira, todas as mudanças que em todos os momentos nos assaltam. (ANTUNES, 2012, p. 146).

Com isso, nossa pretensão neste trabalho é fazer um relato de experiência de como foi planejado e desenvolvido por alunos de ensino médio, os estudos, os ensaios e por fim, uma encenação teatral na

disciplina de Filosofia para apresentar a outros alunos de ensino médio de uma escola pública da cidade de Maceió.

Inicialmente foram analisados alguns pontos no que diz respeito ao uso de metodologias alternativas, que auxiliem, tanto o aluno como o professor, no processo de ensino-aprendizagem, com ênfase ao

recurso utilizado durante um dos projetos do PIBID, isto é, o Teatro em sala de aula.

1 Metodologia

No ensino da disciplina de Filosofia, em seus respectivos sistemas de educação em nosso país, procurou-se, ao longo dos anos, introduzir práticas inovadoras na transmissão de conhecimentos dessa

área do saber. Tal busca se torna ainda mais constante a partir da aprovação da lei nº 11.684/2008, que, como sabemos, introduziu o ensino dessa disciplina como componente curricular obrigatório no

ensino médio. A partir dessa constante busca diversas metodologias foram surgindo no âmbito do processo de ensino-aprendizagem, procurando auxiliar o aluno dessa etapa a compreender e a refletir

acerca dos problemas levantados pela Filosofia ao longo dos séculos, não esquecendo, é claro, das questões sociais que afloram no nosso cotidiano atual.

Durante a execução do PIBID em Filosofia na escola vinculada, tivemos a oportunidade de trabalhar uma metodologia pouco vivenciada pelos alunos, sobretudo no que diz respeito à disciplina de

Filosofia. Trata-se da encenação teatral (Teatro), onde esses estudantes ganharam uma alternativa para a transmissão do conhecimento de uma obra clássica da Filosofia: O Livro VII de A República, de

Platão. Essa passagem da obra platônica narra a Alegoria da Caverna, onde o filósofo nos apresenta a dimensão de dois mundos, isto é, do mundo Sensível e do mundo Inteligível. O uso do Teatro foi

um projeto a longo prazo que planejamos e desenvolvemos com os alunos de três turmas do 2º ano na referida escola, os quais participaram como atores na encenação proposta. Frente a essa

alternativa abordagem metodológica, então, vamos refletir nesta primeira parte de nosso trabalho um pouco acerca do uso Teatro como um contexto bem planejado, primeiramente fazendo algumas

considerações sobre a relevância que os recursos não-filosóficos possuem para o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Filosofia em sala de aula.

O profissional docente de Filosofia tem a missão de procurar meios que facilitem a aprendizagem por parte de seus discentes. Encontrar metodologias filosóficas sábias, que assumam o papel

educacional e efetivo, não tem sido tarefa fácil para muitos professores de Filosofia e estudantes da graduação dessa disciplina em Alagoas. No nosso cotidiano docente vemos que a aula expositiva é o

meio predominantemente mais utilizado em sala de aula. Claro, nossa intenção aqui não é apresentar argumentos para mostrar que essa metodologia está defasada. Muito pelo contrário, queremos

fazer uma abordagem acerca de recursos que reforcem o entendimento e a compreensão dos alunos propiciados pela aula expositiva, assim como nos demonstra Rodrigo, a qual afirma que:

Essa técnica de ensino permanece importante (...). Mas é preciso renovar o formato da preleção e mesclá-la com outros procedimentos didáticos, adotando formas mais

interativas, que solicitem o envolvimento intelectual do estudante e não apenas sua presença física. (RODRIGO, 2009, p. 74)

Dessa forma, o professor de Filosofia deve ficar atento para que suas aulas não despertem a passividade de seus alunos, tornando as aulas dessa disciplina em meras narrações histórico-filosóficas,

fazendo com que elas não abram margem suficiente para o diálogo e para a reflexão desses alunos. Com isso, podemos identificar a importância do uso de recursos não-filosóficos com a proposta de

Rodrigo na passagem acima, pois é importante que o docente dinamize cada vez mais os seus encontros em sala de aula. Em nossa experiência no PIBID como alunos-bolsistas, pudemos refletir de

modo mais constante acerca desse dinamismo nas aulas de Filosofia, sendo que nosso projeto pode intervir na maneira de como os conteúdos programados pelo Plano de Curso foram transmitidos aos

alunos, colaborando com o trabalho do nosso professor-supervisor, permanecendo este ainda como o principal mediador do conteúdo filosófico. Entre os trabalhos desenvolvidos estão o “Cine-filosofia”,

os “Jogos Filosóficos”, o “Banco de Textos Filosóficos”, além do nosso “Filosofia em Cena” (foco da discussão de nosso presente trabalho).

O uso do Teatro nas aulas do componente escolar pode ser vista como mais uma alternativa para que o conhecimento seja detido satisfatoriamente pelo aluno. Tradicionalmente, esse recurso é um dos

meios mais conhecidos na prática didática, e pode ser empreendida no âmbito do trabalho da disciplina de Filosofia como um “Contexto bem planejado”, expressão na qual Lorieri classifica a partir da

análise do termo “contexto”, como “conjunto de elementos relacionados entre si e que constitui uma significação” (LORIERI, 2002, p. 71). Podemos associar essa definição à função que o Teatro pode

exercer no processo de aprendizagem em aula, já que uma peça teatral é vista como um contexto, pois ela possui a sua própria significação a partir da composição de seus respectivos elementos. Ou

seja, temos a possibilidade de integrar o saber filosófico ao contexto do Teatro, buscando, dessa forma, chamar o aluno a enriquecer o seu conhecimento acerca de um determinado conteúdo que está
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sendo ministrado em sala de aula. Então, com o devido planejamento, esse recurso não-filosófico pode alternar com as demais práticas metodológicas utilizadas pelo professor no andamento de suas

aulas de Filosofia. Vejamos agora como integramos o conhecimento filosófico ao ambiente de uma encenação teatral.

2. Filosofia em Cena: O mito da caverna de Platão X sociedade contemporânea

Com as considerações abordadas acima, e considerando a história da Filosofia e de conceitos filosóficos ao longo dos tempos, a execução da peça teatral foi a efetivação da ideia metodológica proposta.

Segundo Cerletti:

A ‘didática’ da filosofia é uma construção (uma base conceitual teórica e prática) que deveria ter a vitalidade de atualizar-se todos os dias. Em cada atividade proposta, põe-se

em jogo a relação que cada professor tem com o filosofar e seu ensino. (CERLETTI, 2009, p. 77-78).

Assim, isso nos deixa ciente de que o professor de Filosofia é o principal mediador do conteúdo filosófico. Ao elaborar qualquer proposta metodológica, ele assume consigo a sensibilidade atenciosa na

compreensão de posturas contrárias a sua didática, buscando encontrar meios que tornem a aula mais instigante ao aluno de Filosofia.

Deste modo, vivendo e analisando a dificuldade de transformar conteúdos complexo da Academia em conteúdos acessíveis a alunos de Ensino Médio. Alguns estudantes da graduação de Filosofia da

Universidade Federal de Alagoas, através do programa PIBID interessaram-se desempenhar em uma escola estadual de Maceió, a atividade intitulada como “Filosofia em Cena”. O objetivo do projeto

era fazer do teatro um recurso não-filosófico que proporcionasse ao aluno uma forma didática e prática do conteúdo filosófico.

Portanto, analisamos com antecedência as turmas que seriam trabalhadas essa metodologia teatral. Além de pensar num conteúdo que pudesse trabalhar a realidade social atual, fazendo com que o

aluno tivesse uma compreensão histórica do problema, com a intenção de gerar no educando uma visão crítica da contemporaneidade. Deste modo, sabendo-se da realidade da escola, do estudante e

da própria estrutura física do ambiente, surgiu a ideia de se trabalhar com os alunos o conteúdo clássico da filosofia Antiga, a Alegoria da caverna de Platão. Conteúdo que favorece uma compreensão

Política, epistemológica e educacional.

A intenção foi dividir em seis aulas, todo o projeto pensado. Assim, nas duas primeiras aulas, levamos o aluno ao mundo Platônico de sua alegoria. Introduzimos com um breve conhecimento acerca da

vida de Platão, além de observar a influencia de Sócrates em seus escritos. Com isso, buscamos levar para a sala de aula o próprio texto clássico do filósofo. Lemos juntos, nós bolsistas e os alunos,

todo o escrito clássico, e discutimos a essência das coisas num contexto platônico de Mundo sensível e Mundo inteligível.

Dada essas concepções de que a alegoria da caverna trata-se de homens presos em uma caverna subterrânea, sem a possibilidade de se mexer ou contemplar a luz. Sua única possibilidade é ver as

sombras que se apresentam na parede, provocadas por pessoas que passam com objetos frente ao fogo. E que decorrente a isso, um dos presos se liberte e venha a sair da caverna contemplando a

verdadeira realidade. Contudo, com êxtase da contemplação, ele volte para avisar aos outros e termine sendo acusado de louco e morto por aqueles que estavam na caverna.

No entanto, para uma adaptação contemporânea entre o texto e nossa realidade atual, buscamos introduzir a realidade política brasileira nesta concepção platônica, fazendo-os pensar sobre quem são

as pessoas presas de hoje?

Quais são os objetos que os prendem?

Como podemos nos sentir se soubéssemos que tudo que conhecemos não passam de mentiras?

Onde estar o verdadeiro conhecimento?

O que podemos fazer para mudar a realidade de sobras do nosso País?

O que é protestar?

Quais são os direitos e deveres do cidadão?

E tantas outras perguntas foram analisadas dentro do contexto de aula e também na execução de nosso projeto.

3. Atividades Didáticas: Aula após aula do Filosofia em Cena

As atividades didáticas devem estar em comunhão com o conhecimento que o professor tem da turma, ou seja, o professor deve conhecer a turma e assim também o conteúdo a ser utilizado com estes

alunos, de acordo com o que os atrai e os envolve, ou seja, de acordo com o seu cotidiano, assim como afirma Velloso:

Os jovens e os adolescentes são atraídos por assuntos relacionados ao seu cotidiano. É sempre bom lembrar que tais alunos têm contato com a filosofia apenas na escola. Por
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isso que trabalhar com temas ou questões filosóficas requer bom-senso e atualidade para selecionar os assuntos mais relevantes para a juventude. Ora, não adianta trabalhar

determinados conceitos se não houve contextualização. (VELLOSO, 2012, p. 74).

Pensando nisso e a partir disto, as atividades deram-se inicialmente com uma introdução acerca do tema, O Mito da Caverna de Platão. Na primeira aula, foi trabalhado o próprio texto filosófico, onde

que, primeiramente foi feita uma parte introdutória com a utilização do Power Pointer, se utilizando dos contextos históricos, figuras e citações do livro ‘Filosofando’, para uma melhor assimilação do

assunto, além da leitura do texto clássico junto ao aluno. Após a leitura do texto foi discutido com o aluno as principais dificuldades, ou seja, linguagem utilizada pelo autor, compreensão da ideia

central e associação destas ideias com o nosso tempo contemporâneo. Após a leitura e discussão acerca do texto, finalizamos com um recurso não-filosófico, um pequeno filme ilustrando a Alegoria da

Caverna de Platão.

A segunda aula foi uma revisão da primeira aula, do tema e das problematizações acerca do mundo das sombras em que muitas vezes estamos. Após a revisão, dividimos a turma em três grupos para

confecção dos cartazes. Fazendo uma comparação com o mundo dentro da caverna, a ideia era fazer com que os alunos externalizassem a ideia de Platão através de gravuras (desenhos

problematizadores), frases de efeito, tipo, ‘Você aí parado, também é explorado’ ou ‘vem, vem pra rua vem, contra o aumento’, assim, a prática se juntou a teoria.

Após a confecção dos cartazes, a terceira aula foi um convite do professor titular da turma aos alunos a participarem do projeto, convite este feito de forma ‘desafiadora’ o que fez com que os alunos

aceitassem sem ‘pestanejar’. No entanto, com o convite feito, foi à hora de colocar a ideia da peça em ação, passo a passo.

A quarta aula foi o conhecimento por completo da encenação, suas esquetes, cenários, falas e personagens, em comunhão com os gestos e com as respectivas partes e de acordo com o tempo. O qual,

no momento, foi bem assimilado pelos alunos.

As três aulas a seguir foram de pura prática teatral, cada um colocando um pouco de conhecimento acerca da arte, tanto por parte de nós graduandos, como por parte dos alunos, que são

extremamente criativos, além da supervisão do professor da turma que a todo o momento, se mostrou muito participativo e inserido na proposta.

Para concretização ou conclusão do trabalho desenvolvido nestas sete semanas com as três turmas de ensino médio, deu-se as apresentações. As três turmas foram divididas para apresentar nos três

dias da semana, cada qual em um dia, tendo como platéia todas as turmas do terceiro ano do ensino médio. Houve uma grande movimentação em torno das apresentações, quanto a palco, iluminação,

som e caracterização dos personagens.

O palco foi composto por dois alunos que representavam um diálogo entre Sócrates e Glauco. Os escravos estavam representados por cidadãos que compõe a sociedade contemporânea, como

operários, policiais, advogados e estudantes. Compõe o palco uma TV e um DVD, que representam as sombras projetadas no fundo da caverna, além da caracterização do palco, ou seja, a parte dentro

da caverna escura e sem luz e a parte fora da caverna.

Conclusão

Levar o Mito da caverna ao Brasil atual teve a intenção de buscar uma maneira que pudéssemos perceber que estamos atualmente presos à televisão, ao sistema digital de internet. Que estamos presos

dentro de nossas casas, sentados num sofá vendo o mundo que nos apresentam como “verdadeiros”, enquanto vivemos sob a ideia de realidade falsa. Por isso, teve como complementação e surpresa

para o público presente, a dramatização utilizada dos protestos ocorridos ao longo de 2013, mostrando um povo que vai as ruas cobrar seus direitos, como, moradia, transporte público de qualidade,

cobrar o fim da corrupção dos governantes e etc.

As duas primeiras aulas que se efetivaram num contexto de aprendizado de sala de aula, foram fundamentais para as quatro aulas posteriores, que fez os alunos incorporarem na situação real da

Política do nosso País. Fazendo-os compreender que ali não é um lugar apenas corriqueiro, quando que, o aluno senta na carteira e acompanha a aula do professor. Mas que se compreenda que ali –

sala de aula - é um lugar de efetivação do conhecimento, que a aula de filosofia é o lugar de compreender o “eu” diante de uma coletividade. Que o “eu” é uma peça importante na sociedade. Que seu

conhecimento é fundamental na busca de uma sociedade justa e igualitária.

Assim, cientes de que toda metodologia filosófica precisa estar à disposição de um questionamento da realidade. Construir uma autonomia no aluno e encontrar maneiras que leve este aluno a adentrar

no conteúdo, é fazer da Filosofia uma disciplina não só com possibilidade de questionamento teórico dentro da sala de aula, mas, efetivar todo conhecimento socializado em parte integrante dos dias do

educando. A experiência do projeto “Filosofia em Cena” nos deu oportunidades de compreender a responsabilidade mediadora, e a importância de metodologias, estratégias e didáticas especificas que

contribuam com o aprendizado da filosofia no ensino médio.
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Contudo, a forma de desenvolver atividades com alunos de ensino médio, deixa-nos certas observações, quanto às diversidades de pensamentos entre turmas de mesma series e que se mostram tão

diferentes. Assim, existem também aqueles que participam mais e os que participam menos, mais que é importantíssimo introduzi-los na ideia, ou seja, é tarefa do professor ‘arrancar’ o melhor de cada

um para uma perfeita associação da atividade. Deve ficar claro que em todo este desenvolvimento houve momentos bem sucedidos e houve também, momentos de muitos tropeços, mas que só o

exercício da atividade docente para uma melhor moldagem do futuro profissional, o professor e de um exercício de cidadania, para uma autonomia do aluno.

No entanto, tudo deve ser bem planejado, assimilando e prevendo futuros acertos e principalmente futuros fracassos. Contudo, um professor a frente de uma sala de aula, se torna, mas que um

simples professor, torna-se amigo, médico, psicólogo, artista, enfim, ele, o professor, é à base do aluno para o conhecimento, cabe ao professor conduzir o aluno a um objetivo comum, ou seja, buscar

um melhor ‘meio’ de adquirir conhecimento. Este ‘meio’ introduzido por nós, como recurso não filosófico para aula de filosofia no ensino médio, desta vez foi o teatro.

Portando, é importante registrar que, é de um valor imensurável que o professor de Filosofia[iii], como o que nos acompanhou neste trabalho ‘Filosofia em Cena’ seja formado em Filosofia, assim como

é em qualquer outra disciplina, pois foi nítido em todo o projeto a partir do momento que pudemos experiênciar os dois lados, o formado em Filosofia e o formado em Religião, por exemplo, são aulas

completamente diferentes, não basta apenas ser professor, é importante saber na disciplina, o que vai usar e como vai ser ministrado este conteúdo, na busca de uma melhor compreensão dos alunos.

Por fim, houve também uma gravação de um vídeo[iv] amador de toda a peça encenada, que serviu de tanto de recordação para os alunos e participantes do projeto, como também, registro de

conclusão de todo um trabalho iniciado com planejamento, empenho, dedicação e coragem.
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