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RESUMO:

Apresentamos uma sugestão metodológica específica para o ensino de filosofia no ensino médio, tendo como referencial teórico,
alguns autores como Favaretto (2011), Gallo (2008), Lorieri (2002), Pimenta e Lima (2011), Pimenta e Anastasiou (2011) e Rodrigo
(2007; 2009), entre outros. Os procedimentos metodológicos propostos se constituem na utilização de recurso não filosófico, textos
variados (didáticos, filosóficos e complementares), atividades reflexivas e a prática do debate em sala de aula. Ressaltamos, porém,
que esses procedimentos são apenas sugestões. Contra as fórmulas mágicas, é preciso pensar o ensino e aprendizagem como
processo. Portanto, o professor deve buscar o seu próprio jeito de se fazer docente em sala de aula, tendo consciência de que esse
processo é histórico.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Filosofia. Procedimentos metodológicos. Formação docente.

ABSTRACT:

A specific methodological suggestion based on the previous work of authors such as Favaretto (2011), Gallo (2008), Lorieri (2002),
Pimienta and Lima (2011), Pimienta e Anastasiou (2011) and Rodrigo (2007;2009) applied for teaching philosophy at a high school
level is presented in this work. The proposed methodological procedure consists in the usage of non-philosophical resources, several
texts (didactics, philosophical and complementary), reflective activities and practice of classroom&39;s discussions. It&39;s important
to notice that these procedures are only suggestions. It&39;s necessary to acknowledge teaching and learning as processes.
Therefore, the teachers must search their own methods for their particular classes, being aware of the historical nature of these
processes.
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INTRODUÇÃO

A filosofia passou a fazer parte da lista de disciplinas obrigatórias do currículo do ensino médio desde 2008, com a Lei nº 11.684 (de
02/06/2008). No entanto, ainda há uma carência em relação a esta disciplina tanto em relação aos procedimentos metodológicos
adequados para o seu ensino, como em relação aos poucos relatos de experiências bem sucedidas em sala de aula, pois esta é uma
disciplina escolar com pouca tradição no currículo do ensino médio brasileiro, currículo aqui concebido como território de disputa
(SILVA, 2005; 2003).

Há vários motivos para esta realidade de carência e podemos citar dois deles: o fato dessa disciplina só ter uma hora aula semanal
em cada turma do ensino médio, na maioria das vezes, como acontece nas escolas públicas do Estado de Alagoas; assim, gerando um
certo desinteresse do professor ou mesmo a falta de tempo para a realização de atividades envolvendo o ensino do conteúdo filosófico
de forma adequada ou atrativa. Outro motivo, pode ser o fato de muitos professores não ter a formação específica na área, como
detectamos em várias pesquisas realizadas nos componentes curriculares de Estágio Supervisionado em Filosofia 1, 2, 3 e 4, como
explicitados nos trabalhos apresentados em eventos acadêmicos e científicos, como: Lima (2013); Lima & Melo (2013) Melo (2012;
2013); Rodrigues (2013); Santos (2011); Santos (2011); Santos (2013a; 2013b); Silva & Melo (2013); Silva (2013).

Como afirma Rodrigo (2009; 2007), já se tem uma considerável lista de produções sobre a importância do ensino de filosofia no
ensino médio e sobre a sua relevância para a formação dos jovens e da cidadania. No entanto, há uma carência de material sobre
procedimentos metodológicos adequados para o ensino de filosofia no ensino médio, sendo, desta forma, necessário pensar numa
didática específica para o ensino de filosofia nesse nível de ensino.

Assim, nosso artigo apresenta uma sugestão metodológica específica para o ensino de filosofia no ensino médio, tendo como
referencial teórico alguns autores que tratam sobre a importância de conteúdos e metodologias específicas para o ensino de filosofia
no ensino médio, como: Favaretto (2011), Gallo (2008), Lorieri (2002), Pimenta e Lima (2011), Pimenta e Anastasiou (2011) e
Rodrigo (2007; 2009), entre outros. Além disso, temos como fonte de inspiração e desafio, a experiência vivenciada no processo de
ensino e aprendizagem, bem como no desenvolvimento de pesquisas na educação básica e no ensino superior.

Para tanto, apresentamos o referencial teórico que permitiu a construção dessa sugestão metodológica para o ensino de filosofia no
ensino médio, visando sua adequação e viabilidade diante do contexto alagoano. Em seguida, apresentaremos como essa proposta
pode funcionar em sala de aula, exemplificando com duas propostas de aulas.

REFERENCIAL TEÓRICO DA PROPOSTA METODOLÓGICA

O trabalho docente de planejamento, de execução e de avaliação ou, dito de outra forma, ação – reflexão – nova ação, de forma
continua e dialética (FREIRE, 1996), deveria proporcionar ao profissional uma reflexão sobre o processo dialético entre a teoria e a
prática da vivência em sala de aula que, por sua vez, se constituiria no lugar de ensinar, aprender e pesquisar (PIMENTA e
ANASTASIOU, 2011; FREIRE, 1996).

Neste sentido, o processo da ensinagem (PIMENTA e ANASTASIOU, 2011) faria parte do trabalho docente, fazendo o professor se
preocupar não apenas com o ensino, mais também com o processo de aprendizagem dos alunos, para que esta seja realizada de
forma significativa e, assim, cabendo ao professor/docente se preocupar também com o processo de aprendizagem dos alunos.

Como afirma Paulo Freire (1996, p. 23): “[...] Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender...”. É desta
forma que consideramos que se pode realizar o compromisso político, didático e filosófico da docência em filosofia (CERLETTI, 2004).

Nesse contexto, o planejamento de qualquer aula se torna em um momento de pensar, refletir e decidir o que e o como fazer, a
priori, numa determinada aula. Mas, no entanto, sem ter garantias sobre o sucesso da mesma (MELO, 2012; MELO, 2013; SEVERINO,
2006). É o momento, também, de imaginar como será a aula e a reação dos alunos, suas possíveis perguntas e questionamentos,
seus gestos e reações sobre o conteúdo e o material estudado.

Entretanto, hoje, vivenciamos uma desvalorização da docência em todos os níveis e uma falta de prestígio social dessa profissão que
é resultado de causas históricas, sociais, econômicas e políticas (PIMENTA e ANASTASIOU, 2011). Neste sentido, essas autoras
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afirmam que o paradigma tradicional já faz parte do senso comum, ou seja, é o praticado como a verdade absoluta e única, sem
questionamento pela maioria dos professores, como algo natural e comum na prática docente.

A docência, além da competência técnica, também envolve uma postura política (SAVIANI, 1989). Atualmente, há um sucateamento
da escola pública e os alunos trazem para a escola os problemas sociais, familiares e econômicas que vivem no seio do seu meio
social, inclusive a violência, o uso e o tráfico de drogas e etc. Assim, não dá para fazer tudo como se fosse super-herói ou através de
uma vontade individual. É necessário buscar soluções de forma coletiva.

Os professores precisam se unir em sindicatos e associações em busca de melhores condições de trabalho e uma remuneração
adequada, para que, assim, o seu trabalho se torne gratificante e valorizado. Precisamos melhorar a imagem que o próprio professor
tem de si mesmo, fazendo-o se sentir valorizado, ativo e consciente dos seus direitos e deveres, lutando por melhores condições de
trabalho e de salários. Neste contexto, é necessário conceber o trabalho docente de forma digna, ou seja, temos que trabalhar para
viver e não viver para trabalhar de forma estressante e contínua, numa prática que vai contra o processo educacional como
possibilidade de humanização (MORIN, 2002).

Em outras palavras, se o professor não é respeitado profissionalmente, como esperar que ele tenha competência técnica e
comprometimento político Esta é uma questão para reflexão de todos os sujeitos sociais.

Mas, não se pode deixar de cuidar daquilo que é específico da escola, ou seja, fazer com que o aluno aprenda (SAVIANI, 1993), de
forma adequada e comprometida. Alunos que não aprendem são também da responsabilidade do professor, pois é necessário uma
prática docente enquanto processo constante de ação-reflexão-ação (FREIRE, 1996), como já afirmamos anteriormente, pois ensino e
pesquisa podem caminhar juntos na sala de aula.

Neste sentido, as disciplinas de Estágios Supervisionados em Filosofia (1, 2, 3 e 4) da UFAL trabalham diretamente com a formação
do futuro docente de filosofia (embora concebemos que estes não devem ser os únicos espaços de formação) e se constituem como
mediadoras entre escolas e estagiários. Assim, buscam refletir com os alunos-estagiários a teoria e a prática da docência no ensino de
filosofia e, muitas vezes, elas são as únicas disciplinas em que o formando tem contato direto com a escola e a sala de aula do ensino
médio, planejando, executando e avaliando o trabalho com os conteúdos e as metodologias mais adequadas para o ensino de filosofia
no ensino médio.

A partir desse trabalho de ensino e pesquisa, não só no ensino superior, mais também tendo como referencial a situação concreta das
escolas e da realidade de professores e alunos do ensino médio, indagamos: como tornar o conteúdo filosófico erudito em um
conteúdo didático acessível ao aluno sem, no entanto, banalizá-lo (RODRIGO, 2009; 2007).

Estudando e pesquisando sobre o assunto, buscando analisar livros didáticos de filosofia, testando experiências com os
alunos-estagiários, num processo de planejar, executar, avaliar, entre acertos e erros, ministrando minicursos sobre o assunto,
chegamos a uma forma possível de proceder no ensino de filosofia, buscando torná-lo em um processo de ensino-aprendizagem
significativo para os sujeitos envolvidos: professores e alunos.

Assim, a partir desta experiência docente e dos referenciais teóricos já assinalados, a sugestão de procedimentos metodológicos para
as aulas de filosofia no ensino médio consiste nas seguintes etapas:

a) utilização de recurso não filosófico (músicas, poesias, imagens e etc.), com o objetivo de sensibilizar o aluno do ensino médio para
o tema a ser trabalhado na aula e, assim, buscar construir uma “ponte” entre o saber erudito e o cotidiano do aluno;

b) utilização de textos diversos: textos didáticos e textos complementares (como: dados biográficos; explicitação de verbetes em
dicionários filosóficos ou da língua portuguesa; e etc.), visando a apropriação do aluno do saber didático-filosófico sobre o tema em
questão;

c) elaboração e aplicação de atividades avaliativas com questões reflexivas, objetivando a elaboração do pensamento crítico e
reflexivo dos alunos;

d) o debate argumentado e o levantamento de questões em todo o processo de ensino-aprendizagem;

e) utilização do trecho de texto filosófico como recurso principal da aula, proporcionando aos alunos o contato direto com o texto, sua
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apropriação e (re) elaboração.

É importante frisar que essas etapas não precisam seguir, necessariamente, esta ordem. Como elas serão utilizadas, dependem
unicamente do docente.

Outro aspecto que merece ser ressaltado, é que estes procedimentos não se constituem em novidades na educação escolar, de uma
forma geral, pois estes procedimentos são utilizados em outras disciplinas do currículo da educação básica, com a especificidade de
cada área.

A novidade está em utilizar estes procedimentos para o ensino de filosofia, de forma organizada e consciente do processo de
ensino-aprendizagem que se quer objetivar.

Desta forma, frisamos: não inventamos a “roda”, mas tivemos a ousadia de testar e propor um conjunto de procedimentos
metodológicos para o ensino de filosofia, de uma forma diferente do que ele está sendo dado aqui em Alagoas, segundo a experiência
vivenciada em escolas da educação básica na disciplina filosofia e segundo dados obtidos nas disciplinas de Estágio Supervisionado
em Filosofia 1, 2, 3 e 4 na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), através dos relatos dos estagiários nos relatórios, nos artigos de
alunos publicados em eventos acadêmicos (já citados anteriormente) sobre a observação realizada nas salas de aulas das escolas em
que serviram como campo de estágio ou mesmo através do contato direto com colegas que ministram essa disciplina e do relato dos
mesmos de como fazem e procedem em sala de aula.

Neste sentido, é importante descrever como se dá a utilização dessas etapas de ensino e os respectivos objetivos.

A utilização do recurso não filosófico (música, vídeo, trechos de filmes, imagens e etc.) tem a finalidade de afetar (atingir e
incomodar) o aluno, ou seja, de chamar a atenção do mesmo para o conteúdo ou tema a ser trabalhado. Desta forma, o recurso
não-filosófico (LORIERI, 2002) tem o objetivo de aproximar o aluno do tema, de aproveitar a sua experiência de mundo e mostrar
que a filosofia pode ser uma área do conhecimento acessível a todos; embora, historicamente, a filosofia tenha sido oferecida a um
grupo restrito da população, hoje ela pode ser objeto de estudo de todos, até porque a mesma se encontra como disciplina obrigatória
no currículo do ensino médio em todo o pais.

Porém, diante da situação precária em que se encontram várias escolas no nosso Estado, caso o professor não possa utilizar um
recurso não filosófico, é importante que ele inicie a aula com a problematização do tema, com perguntas simples, porém,
direcionadoras das questões que pretende-se trabalhar em sala de aula.

Já a utilização de diferentes tipos de textos visa proporcionar ao aluno um acesso ao conhecimento elaborado historicamente, seja
ele filosófico, didático ou de ordem complementar. Desta forma, o aluno terá acesso a vários textos, mas o professor de filosofia dará
destaque ao estudo do texto filosófico (CORTELLA, 2009; MARTINS, 2008) como deve ser: através de uma leitura aprofundada,
tentando fazer o aluno entender os conceitos, as categorias e os temas trabalhados por cada filósofo, em cada época e lugar, de
forma contextualizada.

Certamente, não estamos aqui defendendo o uso de texto filosófico integral nas salas de aulas do ensino médio, pois sabemos a
dificuldade que os alunos, principalmente das escolas públicas, têm na leitura e interpretação de textos – basta ver os resultados das
avaliações nacionais promovidas pelo MEC em todo o país, como por exemplo, a Prova Brasil.

No entanto, acreditamos e constatamos na prática em sala de aula que é possível o uso de trechos de textos filosóficos com os alunos
de ensino médio, desde que sejam bem trabalhados. Para isso, é imprescindível um professor bem formado (GALLO, 2008;
FAVARETO, 2011), ou seja, que tenha licenciatura em filosofia e realmente tenha optado por seguir a docência com responsabilidade
técnica e compromisso político e não seja um professor refém do livro didático.

Porém, diante do sucateamento da educação pública no nosso país, especialmente no estado de Alagoas, reconhecemos as
dificuldades para o exercício da prática de levar e trabalhar com os alunos do ensino médio, diferentes tipos de textos, incluindo o
filosófico, pois, na maioria das escolas não há equipamentos de reprodução de textos, não há bibliotecas (e quando tem, ficam
fechadas por falta de profissionais com qualificação na área). Mas, no caso em que a escola não tenha disponibilidade da reprodução
dos textos, sugerimos a utilização de data show, no qual o professor pode levar os textos digitados ou digitalizados para trabalhar na
sala de aula. Outro meio para compartilhar os textos são as redes sociais virtuais, pois muitos alunos estão conectados à internet,
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seja via celular, tablet ou computador.

É importante frisar que, durante a leitura dos textos, o professor deve sugerir uma leitura silenciosa, visando uma primeira
aproximação com o texto; depois, proporcionar uma leitura oral dos alunos, de forma conjunta e significativa, sublinhando partes
importantes dos textos e dando ênfase nas partes que quer chamar a atenção do aluno. Mas, também, permitir que o aluno faça a
sua leitura, seja um sujeito ativo neste processo de entendimento e significação dos textos.

A utilização de atividades avaliativas com questões reflexivas (RODRIGO, 2009) são importantes para proporcionar ao aluno uma
experiência reflexiva sobre o recurso não filosófico, os textos, principalmente o trecho de texto filosófico e a sua própria experiência
enquanto ser humano neste mundo cheio de complexidade.

Se tivermos como pressuposto que a meta do ensino de filosofia, seja em que nível for, deve ser a experiência filosófica (CERLETTI,
2004), o debate, por sua vez, é um procedimento metodológico imprescindível nas aulas de filosofia. Para isso, é importante que o
professor proporcione e incentive o debate argumentado em sala de aula, fazendo com que os alunos se apropriem de uma forma de
organização do pensamento e atinjam a experiência filosófica de forma paulatina, permanente e contínua. Desta forma, o aluno possa
(re) elaborar o seu próprio pensamento de forma reflexiva e argumentativa.

É importante destacar que esta sugestão metodológica já está sendo aplicada por alunos-estagiários em seus respectivos estágios de
regência desde 2011 e alguns deles apresentando trabalhos em eventos acadêmicos, como já citamos anteriormente. Outros alunos,
na condição de professores-monitores da rede estadual de ensino em Alagoas, também estão tentando colocar em prática tal
proposta, apesar das dificuldades das condições materiais. Alguns alunos-bolsistas do sub-projeto do PIBID/FILOSOFIA/UFAL também
levaram esta proposta para as escolas que desenvolvem suas atividades, apresentando os relatos em eventos acadêmicos (ROCHA,
2013a; 2013b; 2013c; SANTOS, 2013).

COMO ESTA PROPOSTA METODOLÓGICA SE CONCRETIZA

A principal preocupação prática da nossa proposta metodológica para o ensino de filosofia no ensino médio, é que ela seja
efetivamente viável, tendo em vista a realidade da educação alagoana.

Desta forma, a cada semestre, propomos o planejamento de aulas e de Unidades temáticas (com cinco aulas no mínimo) para os
alunos/estagiários das disciplinas Estágio Supervisionado em Filosofia 1, 2, 3 e 4, com diferentes temas. Assim, aqui apresentamos
duas aulas para exemplificar.

É importante ressaltar inicialmente que o primeiro passo, para a elaboração de qualquer aula, se constitui em o professor decidir qual
será seu conteúdo. Uma vez que, neste artigo, tratamos de aulas de filosofia, entendemos que o único caminho para se ultrapassar
uma filosofia por dentro é através do texto filosófico (MARTINS, 2008). Desta forma, decidir qual conteúdo será trabalhado é decidir
qual o texto filosófico será estudado durante a aula.

Como primeiro exemplo de aplicação desta proposta, escolhemos um trecho de um texto filosófico retirado da segunda meditação
cartesiana, cujo título se constituiu também no tema da aula que elaboramos durante o segundo semestre de 2012, na disciplina
Estágio Supervisionado 2: “Da natureza do espírito humano: de como ele é mais fácil de conhecer que o corpo”. O recorte foi feito do
terceiro ao décimo oitavo parágrafo da segunda meditação, trecho no qual Descartes conquista a primeira certeza, “penso, logo
existo” (DESCARTES, 1973, p. 100) e, a partir da qual, ele chega a segunda certeza, ou seja, de que ele é um ser pensante e
considerando contraditório que, sendo ele um ser pensante, seu corpo seja mais fácil de conhecer que seu espírito; neste momento
do texto, o filósofo utiliza a analogia de um pedaço de cera, como contraprova da segunda certeza.

O texto didático utilizado nesta aula foi elaborado por um dos autores deste artigo (Emerson) e que também planejou a aula com uma
das autoras (Robertina).

Esta proposta do próprio graduando elaborar o texto que vai utilizar em sala é algo incentivado nas nossas aulas, objetivando a
produção do conhecimento pelo graduando, superando o papel de simples reprodutor do texto filosófico (CERLETTI, 2009).

Assim, o texto didático utilizado trouxe um resumo da argumentação que o filósofo faz na Segunda Meditação, dando ênfase no papel
desempenhado pela análise do pedaço de cera no texto de Descartes.
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Sendo o conteúdo desta aula o raciocínio que Descartes faz para atingir a primeira certeza e a contraprova da segunda, a proposta de
aula sugere que o professor inicie a aula seguindo os passos de Descartes, usando como recurso não filosófico um pequeno pedaço de
vela e pedindo para que os alunos definam o que é uma vela. Espera-se que os alunos definam, de acordo com aquilo que chega até
eles através de seus sentidos, da mesma forma como o filósofo fez no início de sua argumentação. Em seguida, o professor acenderá
a vela e a deixará queimando em um pires em cima da mesa, enquanto lê o texto junto com os alunos sempre, grifando e chamando
a atenção dos alunos para as partes mais importantes.

Ao chegar na leitura do parágrafo doze, quando Descartes aproxima o pedaço de cera do fogo e este perde boa parte de suas
características sensíveis, o professor pode retomar o pedaço de vela e mostrar a turma que boa parte daquelas características
apontadas pelos alunos como pertencentes a definição da vela, desapareçam; logo, não seria através dos dados fornecidos pelos
sentidos que aprendemos o que é uma vela. Sendo assim, o professor pode indagar com a turma: então, o que seria Retornando a
leitura do texto, os alunos teriam a resposta fornecida pelo próprio Descartes.

O uso deste recurso não filosófico faz com que os alunos sigam, juntamente com o professor, os mesmos passos do raciocínio de
Descartes, facilitando assim o aprendizado do conteúdo da aula.

A atividade avaliativa proposta nesta aula são duas questões reflexivas. A primeira pede que o aluno escreva uma pequena redação,
tendo como tema “Penso, logo existo: a primeira verdade indubitável”, na qual o aluno deverá descrever como o filósofo chega a esta
conclusão.

Sabendo-se das dificuldades que o aluno do ensino médio tem para escrever textos, o professor pode ajudá-lo, oferecendo um roteiro
a ser seguido que destaque o que de essencial deve constar no texto. Para esta redação sugerimos como roteiro: introdução (fale,
resumidamente, sobre a dúvida hiperbólica, o que ela é); desenvolvimento (descreva a argumentação que o levou a concluir que a
única verdade indubitável é o “Penso, logo, existo”); e conclusão (dê sua opinião sobre o assunto, o que você achou da conclusão de
Descartes).

Já a segunda questão pede que os alunos descrevam como a experiência com a cera da vela usada em sala de aula demonstra que o
espírito é mais fácil de conhecer que o corpo, seguindo o raciocínio de Descartes.

O segundo exemplo de proposta de aula que descreveremos aqui tem como conteúdo um recorte do texto filosófico “O que é
esclarecimento” (KANT apud ARANHA; MARTINS, 2009, p. 263), que pode ser encontrado no livro didático do ensino médio
Filosofando: introdução à filosofia (ARANHA; MARTINS, 2009), texto no qual Kant apresenta os ideais do iluminismo, a saber, que
cada indivíduo passasse a fazer uso de sua própria razão para conduzir sua vida fugindo do julgo de outrem (KANT, 2007).

Para iniciar a aula problematizando o tema tratado pelo texto, o professor pode utilizar como recurso não filosófico imagens dos
cartazes usados pelos manifestantes nos protestos do mês de Junho, nos quais as frases escritas remetem a ideia principal do texto
de Kant, ou seja, que a saída da menoridade caracteriza-se pela superação da necessidade de ser guiado por um tutor (no caso das
manifestações isso se mostra na rejeição de partidos para representar o movimento). Nesta proposta, usamos a imagem do cartaz
com a seguinte frase “O povo unido, sem sigla e sem partido” (disponível em:
https://www.facebook.com/photo.phpfbid=622574501086397&set=a.263168090360375.76314.262089597134891&type=1&theater).

Uma vantagem de usar como recurso não filosófico os cartazes desta manifestação é revisitar o passado a partir dos problemas
postos pelo presente (RODRIGO, 2009), aproximando assim o conteúdo filosófico do cotidiano dos alunos.

Após a problematização da questão, o professor faria um breve resumo da época histórica em que viveu Kant e o que foi o iluminismo
tendo como base um texto didático retirado do mesmo livro onde se encontra o texto filosófico trabalhado em sala de aula. Depois, o
professor poderia dividir a turma em grupos e proceder a leitura do texto filosófico, chamando atenção e pedindo para que os alunos
grifem as partes mais importantes, não se esquecendo de dar espaço para que os alunos interpretem o texto juntamente com ele (o
professor).

As atividades avaliativas, novamente compostas de duas questões reflexivas, propõem que, em duplas, os alunos escrevam um
resumo das ideias do texto, seguindo para tanto o seguinte roteiro: a) o que é a menoridade segundo Kant e como podemos sair dela
b) o que é esclarecimento c) o que é a maioridade e como ela se relaciona com os ideais do Iluminismo

Já a segunda questão pede para que os alunos relacionem as imagens dos cartazes e as ideias apresentadas no texto: os indivíduos
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mostrados nas imagens estão na menoridade ou na maioridade, segundo Kant, e por quê

Caso a escola disponha de uma sala de vídeo e o professor consiga vencer a barreira de em apenas uma hora/aula por semana, poder
ainda exibir o filme “V de vingança” e, na oportunidade, convidar outros professores, como por exemplo, o de História e o de Língua
Portuguesa, para participar da atividade, poderia assim efetivar uma atividade interdisciplinar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A filosofia se encontra como disciplina obrigatória no currículo do ensino médio brasileiro. Assim, consideramos que é preciso refletir
sobre os procedimentos metodológicos com o objetivo de fortalecê-la como disciplina escolar e contribuir com o processo de
ensino-aprendizagem mais significativo.

O que não podemos deixar de levar em consideração neste processo, é que estamos lidando com alunos reais, em contextos reais de
salas de aula e de escolas. Este deve ser o foco da ação e do planejamento do professor de filosofia.

Assim, o planejamento das aulas de filosofia no ensino médio deve se preocupar com uma metodologia adequada aos objetivos que
se propõem, aos conteúdos de ensino e aos alunos. O professor deve se questionar: o que pretendo com a escolha e seleção de tais
conteúdos filosóficos (e não outros) O que quero com eles Este é um bom ponto de partida para o início de um planejamento reflexivo
sobre as situações reais vivenciadas pelos sujeitos nos dias atuais.

Certamente, o professor não tem controle sobre as questões burocráticas e as condições materiais que envolvem o ensino de filosofia
no ensino médio (MELO, 2012), como: uma hora/aula semanal; disciplina desprivilegiada pelos alunos e alguns professores; alunos
sem querer assistir aula porque o sistema educacional não reprova; falta de material na escola; falta de estrutura e recursos; baixos
salários; vários alunos por sala de aula com deficiências cognitivas que se constroem ao longo da vida escolar, ou seja, tem alunos
que frequentou a escola por vários anos, mas não aprenderam o que ensinaram, não se apropriaram do conhecimento escolar
historicamente construído por homens e mulheres. Por certo, são muitas as dificuldades a serem enfrentadas. Mas, nós, profissionais
da educação, precisamos nos unir e começar a lutar hoje, agora, por melhores condições de salário e trabalho, mas também por um
processo de ensino-aprendizagem adequado as novas demandas sociais, buscando superar o paradigma tradicional.

Portanto, no século XXI, defendemos que ensinar filosofia pressupõe ensinar à filosofar (CERLETTI, 2004), concomitantemente. Neste
sentido, o debate em sala de aula deve ser incentivado em todos os momentos, para que assim, o aluno possa aprender efetivamente
a importância da argumentação no processo de discussão de ideias.

Se a meta do ensino de filosofia é a experiência filosófica, o texto filosófico do próprio filósofo se faz imprescindível. O aluno deve ter
acesso ao texto do filósofo como condição para a sua autonomia reflexiva e crítica.

Por fim, ressaltamos ainda que os procedimentos metodológicos propostos aqui são apenas sugestões que podem ser utilizadas
parcialmente ou integralmente, reelaboradas ou descartadas, pois cada professor também deve se sentir sujeito histórico e ativo, no
direito de ousar e, assim, buscar também outros caminhos dos vários possíveis.

Contra as fórmulas mágicas, é preciso pensar o ensino e aprendizagem como processo. Portanto, o professor de filosofia deve buscar
o seu próprio jeito de se fazer docente em sala de aula, tendo consciência de que esse processo é histórico.
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