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RESUMO:

O propósito deste trabalho é apresentar um relato de experiência do estágio em Filosofia (Ensino Médio)
vivenciado em uma escola da rede pública de Alagoas entre os meses de maio e junho de 2014. Inicialmente,
a aluna-estagiária propôs criar possibilidades para formular questões e reflexões filosóficas por meio de aulas
temáticas, tendo como recurso principal os textos filosóficos. Durante as aulas, os alunos foram estimulados a
pensar e escrever respostas particulares para as questões que surgiram em sala. Apesar disso, destaca-se o
desinteresse dos alunos pela disciplina de filosofia, a falta de infraestrutura, o modelo de ensino defasado e o
tempo curto da aula de filosofia, para que se possa desenvolver nos alunos uma postura crítica e incentivar a
leitura e a reflexão. Logo, Os escritos aqui trazidos têm a finalidade de apontar algumas das dificuldades
encontradas em dez aulas de filosofia para duas turmas do ensino médio em uma escola da rede pública do
Estado de Alagoas e propor soluções à luz do referencial teórico citado e de todo o meu processo de formação
filosófica, enquanto aluna concluinte da Universidade Federal de Alagoas.

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado. Filosofia no Ensino Médio. Rede pública de Alagoas. Relato de
Experiência.

Introdução

O estágio em licenciatura utiliza-se das exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº
9394/96), que tem como propósito central fortalecer a relação entre teoria e prática, com base no princípio
da metodologia e do desenvolvimento de competências profissionais. Tendo o exposto, parte-se da premissa
de que os conhecimentos teóricos adquiridos na universidade postos em prática na escola proporcionam a
agregação de valores à vida acadêmica e profissional do estudante de Filosofia. Assim, o propósito deste
trabalho é apresentar um relato de experiência do estágio em Filosofia (Ensino Médio) vivenciado em uma
escola da rede pública de Alagoas entre os meses de maio e junho de 2014.

O estágio supervisionado é um momento fundamental à formação do licenciando, em que, a regência tem o
intuito de efetivar as atividades desenvolvidas em todo um processo que foi desenvolvido com a professora
orientadora de Estágio Supervisionado I, II, III e IV da Universidade Federal de Alagoas. Esses conhecimentos
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decorreram da seguinte maneira: analise das dependências e organização da escola, entrevista com o
professor de filosofia, analise de livros didáticos, construção de propostas de aulas, unidades temáticas, micro
aulas, dentre outros procedimentos e planejamentos assumidos em sala de aula, bem como, um processo de
reflexões a cerca do ensino de filosofia no ensino médio que se deu na Universidade.

Como resultado, as regências puderam desenvolver a formação do licenciando-estagiário de forma mais
eficaz. Uma vez que as atividades de estágio supervisionado se deram em um período aproximadamente de
dois anos, foi possível compreender que, certamente, as teorias estudadas na Universidade em conjunto com
as experiências vivenciadas no estágio são balizadoras de um aprimoramento das práticas docentes. Isso
inclui a plena liberdade dada pela professora-monitora no desenvolvimento das propostas de aula e os
conteúdos para a realização das atividades de regência.

A proposta das aulas para a professora-monitora, com formação específica em filosofia, foi a de ministrar
cinco aulas para turmas de 1º Ano e cinco aulas para turmas do 3º Ano do ensino médio. As aulas
ministradas foram elaboradas pelos alunos-estagiários: José Aparecido de Oliveira Lima, José Anderson de
Oliveira Lima, Igor Durval Ramos Dantas e Denise Farias.

A atitude tida nas aulas se baseou, inicialmente, na proposta metodológica de recursos não-filosóficos,
trechos de textos (filosófico, didático, complementar), atividades e exercícios avaliativos (MELO, 2013).
Porém, as aulas se desenvolveram, em maior parte, de maneira introdutória, identificando apenas as
necessidades postas pelos alunos, devido ao tempo curto das aulas. A proposta foi a de criar possibilidades
para formular questões e reflexões filosóficas por meio de aulas temáticas, tendo como recurso principal os
textos filosóficos. As temáticas filosóficas, segundo Lorieri (2002), são formadas por questões presentes no
cotidiano. Nesse sentido, o professor de filosofia deve fazer com que o aluno dentro das temáticas filosóficas,
mergulhe nos questionamentos que ele mesmo já possui em si.

Durante as aulas, os alunos foram estimulados a pensar e escrever respostas particulares para as questões
que surgiram em sala. Inicialmente, as respostas eram cópias de textos da internet e alguns até mesmo
recusaram fazer a atividade. Apesar desses problemas, entendo que essa situação serviu para a realização de
uma discussão sobre a importância da prática de boas leituras e a valorização das próprias ideias.

Observou-se no período de estágio que a maior problemática da filosofia é, enquanto disciplina a ser
lecionada, a transmissão e avaliação de conhecimentos filosóficos. O contexto educacional, cultural,
socioeconômico, até mesmo psicológico, em que os alunos se encontram é muito precário. Todos esses
fatores são pontos negativos que inviabilizam toda a metodologia previamente proposta para as aulas.

Alguns problemas em sala de aula, no período de estágio, já haviam sido previamente encontrados no aporte
teórico, que forneceu soluções para a realização de interferências nas situações que foram vivenciadas. No
decorrer deste trabalho, todos os procedimentos e situações foram pormenorizadamente descritos e
formalizam a necessidade de união entre teoria e prática no processo de aprendizagem para a formação do
futuro professor.

Os dias nas aulas de filosofia:

A proposta da orientadora foi a de que os alunos-estagiários lecionassem cinco aulas em duas turmas do
ensino médio. Assim, minha escolha foi uma turma do 1º ano do ensino médio em cinco horas/aulas, por um
período de cinco semanas, com o objetivo de levantar questões pertinentes aos alunos que conheciam pouco
sobre filosofia. Dessa maneira, a proposta de aula foi a de trabalhar a temática “A Estética e a arte”,
elaborada pelos alunos-estagiários José Aparecido de Oliveira Lima e José Anderson de Oliveira Lima, com o
objetivo de levar o aluno do ensino médio a associar e querer contemplar a arte e a busca do pensar, refletir
e problematizar através da investigação da arte, suscitando neles novas percepções.

A outra turma escolhida foi a do 3º ano, em que, a ideia era trabalhar com o mais próximo da realidade que
os alunos iriam brevemente enfrentar. Com a temática “O trabalho”, elaboradas pelos alunos-estagiários Igor
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Durval Ramos Dantas e Denise Farias, teve-se como objetivo proporcionar aos alunos um entendimento mais
amplo e reflexivo sobre o trabalho, tendo como base fundamental o pensamento do filósofo Alemão Karl
Marx.

A proposta de se trabalhar as aulas através das temáticas se fundamenta nos textos de Lorieri (2002, p. 71):

[...] o ensino de filosofia deve ser trabalhado com contextos bem planejados,
buscando partir sempre do cotidiano dos alunos, abrindo espaços para que os alunos
exponham suas reflexões e opiniões sobre os temas estudados, levando assim os
estudantes a iniciarem a reflexão filosófica.

Lorieri (2002) explica que os temas da filosofia tendem a ter melhor acesso ao entendimento do aluno de
ensino fundamental e médio, quando são trazidos por meio de contextos, isto é, elementos que constituem
uma significação. A partir disso, surge a necessidade de se elaborar “contextos bem planejados” que torne a
apropriação do conhecimento filosófico por meio da significação alusiva (uma referência), desenvolvendo
relações entre o conceito e uma realidade. Lorieri exemplifica que os contextos podem ser: uma paisagem,
uma cidade, uma escola ou uma obra literária.

Por sua vez, cada contexto tem elementos de significação específica ao próprio contexto. Isto é, um elemento
pode ter vários significados a depender do contexto. Assim, ao passo que o aluno vai entendendo os conceitos
filosóficos por meio de contextos, ele vai criando referenciais, como um conhecimento inicial que o ajudará a
chegar a um entendimento mais profundo e elaborado.

Chegando à sala de aula, no primeiro dia, eu fui apresentada a um número pequeno de alunos que estavam
presente em sala pela professora-monitora, que iria acompanhar as regências das aulas. Um ponto negativo a
se observar é que grande parte dos alunos ficavam entrando e saindo da sala, não havendo controle nenhum
nos corredores, existindo muito barulho e interrupções. Além disso, a própria falta de estrutura física nas
salas de aulas colaboravam para a existência dessa desorganização, que desconcentrava os alunos que
estavam em sala, reduzindo mais ainda os somente 50 minutos da aula.

Além do tempo reduzido nas aulas de filosofia, outro ponto preocupante é ausência dos alunos na sala de
aula. Na turma do 1º Ano-H estão matriculados 41 alunos, tendo 7 alunos desistentes, sem contar os que
ficam fora da sala de aula. Por sua vez, na turma do 3º Ano F, são registrados 34 alunos como matriculados,
tendo também 7 alunos desistentes.

No decorrer das aulas, eu resolvi socializar com os alunos o tema das próximas aulas de modo que, através
de uma leitura prévia, a participação nas aulas de filosofia fosse mais proveitosa. No entanto, sabendo que
esse não é um procedimento comum nas aulas, os alunos não estavam habituados com a pesquisa e não
houve essa familiarização prévia com os conteúdos.

Durante as aulas, observou-se que grande parte dos alunos ficava dispersa, fazendo uso de aparelhos
celulares e fones de ouvido, com conversas paralelas e não se sentia atraídos pela disciplina de filosofia, o
que dificultou todo o processo educativo. Para remediar essa dificuldade, as aulas foram interrompidas várias
vezes para fornecer à classe, alguns momentos interativos entre os alunos e o professor.

Rodrigo (2012) explica e justifica a comum ocorrência desse desinteresse dos alunos pela disciplina de
filosofia. Para a autora:

O desinteresse pelas aulas de filosofia deriva, em boa parte, da falta de compreensão
dos conteúdos ou do fato de que, muitas vezes, o estudante não consegue encontrar
significação nesses conhecimentos. O professor pode ter certa cota de
responsabilidade nisso, se os procedimentos de ensino que adota contribuem para
alimentar o desinteresse e a indiferença (RODRIGO, 2012, p. 37).

Uma forma que eu tentei para chamar atenção dos alunos para a participação foi através de leituras e
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discussões coletivas partindo-se do contexto de suas realidades. Muitas dúvidas a cerca do texto filosófico
surgiram, havendo, assim, uma problematização das temáticas, que Lorieri (2002) define como aprendizagem
por meio de “aproximações sucessivas”. Esse conceito está ligado ao de “contextos bem planejados” e às
“temáticas filosóficas”. Isso porque o pressuposto da aprendizagem por aproximações sucessivas é o aluno se
referenciar por meio de uma alusão do conceito filosófico ao contexto de sua realidade.

Nesse sentido, Lorieri (2002) expõe, por exemplo, que há uma complexidade muito grande em explicar para
uma criança ou adolescente algo como Classe Social ou Partido Político. Assim, por meio de aproximações a
relações parecidas no meio ambiente, no ecossistema, na natureza, na fauna, na flora ou mesmo dentro de
sua própria casa, talvez seja possível entender o conceito a que se quer passar. Isso nos faz entender que o
ensino da filosofia é também um exercício contínuo de reflexão ao nosso dia-dia e às questões que
observamos diariamente. Da mesma forma, para que a criança entenda os conceitos filosóficos, é necessário
que ela pense também sobre a sua vida e o seu contexto, aproximando os conceitos a situações
experienciadas.

Os textos filosóficos nas aulas de filosofia se caracterizaram como uma dificuldade a ser enfrentada, pois
muitas vezes necessitou que fizéssemos a leitura do trecho de texto mais de uma vez, e essa leitura e
releitura fez parte de um processo de grande utilidade, porque se pôde verificar a difícil compreensão do
texto. Rodrigo (2009) nos esclarece as dificuldades encontradas na leitura de textos filosóficos nas escolas.

Sabemos todos que o texto filosófico apresenta grande dificuldade para ser
trabalhando no nível médio. Para começar, as deficiências culturais e linguísticas dos
estudantes, especialmente dos menos privilegiados socialmente, são de tal ordem
que muitas vezes eles sequer sabem ler, ou melhor, não compreendem aquilo que
leem. Nesse caso, como esperar que sejam capazes de enfrentar os obstáculos
inerente ao texto filosófico Não sendo possível alimentar essa expectativa, é preciso
criar condições para que isso se torne viável, ou seja, desenvolver, no interior do
próprio ato de leitura, as habilidades e competências requeridas para tanto
(RODRIGO, 2009, p. 74).

Como aluna concluinte do curso de filosofia e professora estagiária, eu senti a dificuldade de solucionar as
necessidades de compreensão dos alunos em alguns momentos, pelo fato de carregar uma bagagem de
conhecimento teórico sobre filosofia que estava à frente daqueles alunos. Logo, passar os conceitos
aprendidos na Universidade da maneira mais receptiva foi um verdadeiro desafio. Como coloca Rodrigo
(2009, p. 67), “as dificuldades que os professores de filosofia enfrentam para responder aos desafios didáticos
posto pela atual inserção da filosofia no ensino médio de massa começam pelas deficiências em sua própria
formação”.

Inicialmente, foi exposto aos alunos o que o texto filosófico iria causar e qual seria a metodologia usada para
a leitura desses textos. As orientações para esse trabalho de gerenciamento da leitura dos textos filosóficos
em sala de aula foram colaboradas pelo referencial teórico de Aspis e Gallo (2009), que expõe:

A leitura filosófica não é uma forma de adquirir conhecimento como fazemos ao
estudar outros assuntos. A leitura filosófica é uma forma de produzir conhecimento,
conhecimento filosófico, já que reativa a filosofia, a torna matéria de criação (ASPIS;
GALLO, 2009, p. 96).

A metodologia de leitura e releitura trás consigo um trabalho de dedicação e concentração, necessitando
muito da participação dos alunos. Por muitas vezes, foi necessário chamar atenção e lembrar que esse
processo fazia parte dos quesitos de avaliação. Os quesitos de avaliação da leitura e discussão dos textos
filosóficos são: exemplos, argumentação, com quem o texto está falando, ligação da história com a
atualidade, dentre outros, que foram repassados para auxiliar o processo de analise dos trechos de textos,
ajudando também na concentração e participação na leitura.
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É preciso dizer que os recursos não-filosóficos também acrescentaram valores às aulas, principalmente, pela
projeção de imagens para os alunos. Apesar disso, não podemos dizer que conquistamos a atenção dos
alunos, mas conseguimos despertá-la. A sensação que eu tinha como professora-estagiária é que, a todo o
momento, eu estava pisando em ovos, ou seja, tudo era realizado, experimentalmente, sem saber se daria
certo – uma verdadeira aventura. De acordo com Rodrigo (2009, p. 31) “[...] professores, por vezes com uma
boa formação na área, sentem-se perdidos ao enfrentar uma sala de aula [...]”. O domínio do saber filosófico
é de fato condição necessária e imprescindível, mas não suficiente.

É a partir desses contextos incertos e defasados que se fazem presente na sala de aula do ensino médio, que
as exigências pela atenção e formação do professor podem criar possibilidades para que todos os alunos, em
algum momento, sejam conduzidos para pensar de maneira autônoma, mesmo que se pareça “simples”, a
intenção não é de formar nenhum especialista em filosofia. Como afirma Rodrigo (2009, p. 38), “o interesse
pela reflexão filosófica, assim como por qualquer outro assunto, só poderá ser despertado se os conteúdos se
refletem significativos para o sujeito de aprendizagem”.

Um ponto relevante a se destacar, foi a de poder identificar, o porquê alguns alunos não queriam participar
das aulas. É comum, nas disciplinas em que o professor entra na sala de aula, faz a chamada, pergunta se
fizeram a leitura do texto e não tem resposta, que o próprio professor conduza a leitura dos textos, que
muitas vezes contém palavras que não fazem parte do vocabulário do aluno e são de difícil compreensão. Em
seguida, o professor pede uma atividade relacionada ao texto estudado, que fica pra ser feita em casa,
porque a aula tem pouco tempo. Toda a aula se resume a uma exposição mecânica de conteúdo e
reprodução, sem espaço para problematização, porque o professor também acha que o aluno não é capaz
refletir de maneira filosófica. Vejamos o que Gramsci (1986, p. 11) já nos alertava:

É preciso destruir o preconceito, muito difundido, de que a filosofia seja algo muito
difícil pelo fato de ser a atividade intelectual própria de uma determinada categoria
de cientistas especializados ou de filósofos profissionais e sistemáticos. Deve-se,
portanto, demonstrar, preliminarmente, que todos os homens são “filósofos”
definindo os limites e as características desta “filosofia espontânea” peculiar a “todo
o mundo”, isto é, da filosofia que está contida: 1) na própria linguagem, que é um
conjunto de noções e conceitos determinados e não, simplesmente, de palavras
gramaticalmente vazias de conteúdo; 2) no senso comum e no bom-senso; 3)na
religião popular e, consequentemente, em todo o sistema de crenças, superstições,
opiniões, modos de ver e agir que se manifestam naquilo que se conhece geralmente
por “folclore”.

É necessário plantar no aluno a semente pelo gosto e necessidade da filosofia. É papel do professor, levar o
aluno a se questionar, se incomodar e se sensibilizar com esses questionamentos, o aluno deve “sentir na
pele” a vontade de solucionar um problema de maneira filosófica, esse movimento irá gerar novas perguntas
(ASPIS; GALLO, 2009; GALLO, 2012).

Junto às regências, acabou-se desenvolvendo um processo de diagnóstico das disciplinas de maneira geral.
Argumentamos o seguinte: como efetivar uma metodologia ou ao menos realizar aulas com significado para o
aluno, se o processo educativo é defasado E, sendo a aula apenas uma hora por semana, como se pode
conseguir realizar ao menos os objetivos específicos de suas aulas A realidade educacional hoje é um grande
desafio para qualquer professor.

Podemos evidenciar a realidade educacional do Estado de Alagoas em todos os níveis educacionais. Através
de indicadores avaliativos tais como a Prova Brasil, o Enem, a Provinha Brasil, o Sistema de Avaliação
Educacional de Alagoas (SAVEAL) e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, é possível
constatar a situação precária da educação de Alagoana, que perdura há mais de duas décadas. Também, a
pobreza contribui de forma significativa para o baixo nível educacional e para que crianças cheguem ainda
analfabetas ao 6º ano do ensino fundamental e que adolescentes de 15 anos apenas leem palavras isoladas e
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não compreendem textos mais elaborados (UFAL, 2012).

Para enfrentar esses e outros desafios da sala de aula, em 2012, a Secretaria do Estado da Educação e do
Esporte (SEE), lançou um edital para a contratação temporária de professores monitores, após ser
identificado um número grande de carência nas 15 coordenadorias que corresponde ao Estado (ALAGOAS,
2012). A contratação desses professores é posta para cumprir uma carga horária excessiva e com uma baixa
remuneração. Sem contar que o período preestabelecido é de até dois anos.

A partir dessa realidade podemos identificar um problema que prejudica o processo de ensino e
aprendizagem. Grande parte desses profissionais assumem várias turmas, com um grande número de alunos
e de cadernetas. Todo esse processo contribui para que não somente o ensino de filosofia, mas todas as
outras disciplinas sejam ofertadas de maneira mecânica e superficial. O processo de avaliação de
aprendizagem ocorre de modo desintegrado, ou seja, os instrumentos de ensino e avaliação utilizados por
alguns professores na sala de aula só contribuem para mascarar os dados da educação. Isso nos mostra a
importância da reflexão dos resultados, através de uma leitura qualitativa, com o objetivo de buscar
alternativas e mudanças nas condições de aprendizagem dos alunos.

Desse modo, só se é possível pensar um ensino de filosofia no ensino médio de maneira significativa, se
partimos da premissa de que haja um ensino de qualidade em todos os níveis, em especial, na educação
básica, e que sejam apresentadas condições físicas e humanas para que aluno, professor, escola e
comunidade se integrem. Logo, a sociedade compreenderá a importância da filosofia e de sua utilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os escritos aqui trazidos têm a finalidade de apontar algumas das dificuldades encontradas em dez aulas de
filosofia para duas turmas do ensino médio em uma escola da rede pública do Estado de Alagoas e propor
soluções à luz do referencial teórico citado e de outros estudos realizados no decorrer dos estágios
supervisionados e de todo o meu processo de formação, enquanto aluna concluinte da Universidade Federal
de Alagoas.

Vários estudos apresentam a necessidade da filosofia no ensino médio ter uma metodologia própria e
pertinente para a faixa etária do ensino médio. Mas, o que foi vivenciado em sala no período de regência, me
mostra o quanto é importante a união de vários elementos pertinentes para a formação do professor,
principalmente, para o professor do ensino médio; elementos como: bagagem teórica, procedimentos
metodológicos específicos da disciplina, ética, criatividade, dedicação, dentre outros, que são essenciais para
dar alicerce ao profissional.

A experiência de vivenciar a realidade da sala de aula vai muito além das páginas dos livros e artigos
estudados. Esse contato com o aluno clareia aquilo que era nebuloso antes dessa aproximação. A
possibilidade de poder ser referência, mostrar outro caminho que era até então desconhecido e contribuir na
formação educacional e na vida do aluno, é algo indizível. Não daria conta de traduzir em palavras, neste
artigo, toda a satisfação de vivenciar as problemáticas expostas e o fato de aprender ensinando com essas
duas turmas do ensino médio em que eu estive na regência das aulas.
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