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Breve Histórico do Projeto.
O Projeto “Ensino de Filosofia: Metodologia para o ensino fundamental e médio” tem sua origem em 2004, na formação de um grupo de professores de Filosofia, em diferentes momentos de suas trajetórias de formação acadêmica, incluindo mestres, doutorandos e doutores em Educação, que têm como característica comum a formação em Licenciatura em Filosofia e um histórico de atuação no ensino de Filosofia nos níveis fundamental e médio.
A experiência no ensino de Filosofia nos diferentes níveis de ensino e a contínua crítica a propostas de ensino de filosofia - tanto as provenientes de propostas vinculadas ao caráter nacional ou público (EVANGELISTA, 2003; KOHAN, 2000; LORIERI, 2002; SILVEIRA, 2003), como as iniciativas originadas de contextos externos à educação nacional (LIPMAN, 1990) - levaram o grupo, que se encontrava informalmente a estruturar sua reflexão e sua práxis pedagógica para responder à necessidade de uma metodologia de ensino de filosofia mais próxima ao concreto histórico e à realidade regional e nacional da educação.
Nesse processo de formalização de pesquisa e produção, a proposta de desenvolvimento do projeto estabelece como meta elaborar uma metodologia que se concretiza em estratégias de ensino-aprendizagem da filosofia e na elaboração um conjunto de subsídios e recursos pedagógicos para a atuação junto a educandos dos níveis fundamental e médio.
Neste pôster, expomos a dinâmica de desenvolvimento da situação didática de um tema-problema em filosofia, que compreende um conjunto de encontros ou aulas.

Estrutura geral da atuação.
O ensino da Filosofia não pode ser reduzido a um exercício de pensamento que se detém em estratégias de argumentação dissociadas de circunstâncias vividas pelo educando e de conjunturas históricas que ele enfrenta. Essa lição, ensinada por Paulo FREIRE (1976), de que a aprendizagem adquire significado mediante o diálogo, que tem por referência e destino a história vivida e a concretização de transformações. A Filosofia, ao ser ensinada, não pode ser reduzida a um discurso sofisticado e solipsista, mas que se constitui em filosofia da e para a práxis, entendida aqui como o reconhecimento de que o poder representativo da razão e do pensamento são por demais limitados para esgotar a subjetividade, há um “para quê” em toda a representação, que corresponde a uma nova visão do sujeito pensante: subjetividade não se resume a pensar, mas à capacidade de dar concretude histórica a projetos e ações. O sujeito que pensa vai além, é um sujeito histórico.
Por outro lado, há que se considerar que, no plano da psicologia do desenvolvimento o educando do ensino fundamental e, mesmo, do ensino médio, em nossa sociedade, necessita descobrir em suas circunstâncias pessoais e sociais a capacidade de problematização. A queixa quase universal do cotidiano dos educadores de que seus alunos “não pensam” se refere não tanto a uma incapacidade crítica, pelo contrário, o educando, sobretudo o adolescente, muitas vezes, exacerba em sua capacidade de criticar o mundo que ele vê, porém, exerce esse ato por um pensamento superficial, que não vê na crítica o potencial transformador, mas apenas o seu efeito paralisante de desarmar o educador. Na verdade, consiste em tomar a crítica como uma estratégia defensiva e conservadora, em que se fala, tendo por objetivo nada mudar.
Compete ao ensino da filosofia desenvolver um processo didático-pedagógico que permita aos educandos experimentar o potencial crítico e criativo do pensar, levando a crítica a seu termo, ou seja, o de permitir a construção de um novo mundo de ações e significados. 
Para isso, é necessário motivar o educando a um novo olhar sobre suas circunstâncias pessoais e sociais, em que se supere a acomodação generalizante expressa por asserções de que “tudo está bem”, “tudo está mal”, “nada muda” e semelhantes. A morte da vontade na criança e no adolescente deve ser enfrentada pelo ensino da filosofia, pois o pensar, se é um ato de razão, também é um levante da vontade, pois ela se expressa ao menos como o incômodo diante de uma situação.
Por esse motivo, a forma mais ampla de metodologia, parte de um concreto imediato e não-pensado, tomado pela indiferença da preguiça mental e do desânimo da vontade, para que dele se construa uma problematização e, por meio dos processos de pensamento e investigação próprios da filosofia e das linguagens da filosofia, elaborar esse concreto como concreto pensado, isto é, uma leitura das circunstâncias que permita projetar transformações (KOSIK, 1995).

Esquematização da Dinâmica de Ensino.
A construção de conhecimento e da ação a ele conseqüente se dá por meio de algum processo de pesquisa, assim, se em seu início a dinâmica de ensino se assemelha a uma investigação científica (PÁDUA, 2003), na qual se discriminam elementos e relações para se conceituar e mesmo problematizar uma determinada situação, mesmo nesses passos iniciais pode ocorrer a necessidade de intervenção própria da filosofia, pois nem todo conceito pode ser dado por uma ciência, embora haja sempre a possibilidade de se indagar por ele na filosofia.
A progressão dessa dinâmica se dá de acordo com o seguinte esquema, que ora explanaremos e que constará do pôster:
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CONCEITOS
RELAÇÕES
O que acontece?
HIPÓTESES
O que pode mudar?
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Como compreender?
SITUAÇÃO CONCRETA E PROBLEMÁTICA
PRIMEIRA COMPREENSÃO DO PROBLEMA
SEGUNDA COMPREENSÃO DO PROBLEMA – REFLEXÃO
Como escolher/construir uma visão transformadora do problema?
SÍNTESE:

CONCRETO PENSADO
Visão de mundo na qual se compreende o problema e na qual se constroem possibilidades de transformação.

VISÃO FILOSÓFICA DO PROBLEMA
Quais as visões possíveis?
Como construir novas visões?
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FILOSOFIA
VIVÊNCIA EMPÍRICA
LITERATURA
HISTÓRIA
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NOTÍCIAS
PROBLEMATIZAÇÃO
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Etapa I: Conceituação
Tomando como ponto de partida uma situação concreta e problemática, descrita em termos de ficção ou fato, motivada ou exemplificada pela literatura, história, cinema ou imprensa, inicia-se um processo de investigação baseada na vivência cotidiana e empírica do grupo, buscando representar a situação por elementos e relações que nos conduzam a conceitos que vão permitir uma aproximação teórica do problema, feita na segunda etapa.  
Supondo, no pior caso, o estado de letargia próprio do cotidiano escolar, há nesse processo uma descoberta do problema, pois aquilo que o educador elege como problemático nem sempre é visível ao educando. O uso de meios que remetem à arte e ao cotidiano, ao lado de meios próximos de disciplinas escolares, não é gratuito: os processos de comunicação a que crianças e adolescentes estão permanentemente submetidos devem ser utilizados como expressões passíveis de serem problematizadas. Em geral, o educando não vê neles essa possibilidade: a informação é dada, as produções artísticas e midiáticas são dadas, instituídas na contraditória dualidade de objetos de consumo e de verdades.
A finalização dessa etapa constrói uma descrição – verbal ou escrita – da vivência empírica relatada pelo educando. Sua primeira visão, fundada em sua referência de valores e conceitos que tem à mão e que deverá ser reformulada nas etapas seguintes. Nessa primeira visão ainda não há propriamente uma problematização, mas a construção ou escolha de conceitos que se considerem pertinentes ao problema, por mais precários que sejam esses conceitos.

Etapa II: Problematização
Os conceitos iniciais, estabelecidos na etapa anterior, são criticados e utilizados para elaborar uma compreensão do problema, ou seja, um discurso teórico que tem por intenção conduzir a algum tipo de proposta ou solução concreta. 
Nessa etapa, o que era imediato e simples passa a ser problematizado por diversas questões e mediatizado por um processo de reflexão:
	na direção das relações: que movimento ocorre? o que acontece?

Na direção da construção de uma linguagem e uma visão do problema: o que antes recaía no espectro nebuloso de sentido dos elementos agora aparece como classe ou categoria, isto é, termos que procuram situar esses elementos em termos de suas relações. 
na direção das possibilidades: o que pode mudar? Que hipóteses de transformação propor? As propostas de resolução ou desfecho do problema enunciado constituem as hipóteses, que já devem ter por característica a sua viabilidade de retorno à ação ou à decisão.

Etapa III: Construção do Concreto Pensado pela argumentação filosófica.
A etapa II evidencia uma série de questões com respeito ao discurso utilizado para elaborar a compreensão de um problema. A principal questão é a de que a mesma coleção de fatos pode ser compreendida por múltiplos enfoques problemáticos – as visões -, levando a situações de fragmentação, complexidade e, principalmente, construção de perspectivas ideológicas que condicionam, elas mesmas, a busca de hipóteses.
Apresenta-se a necessidade da investigação filosófica como elaboração crítica dos pressupostos que levaram a uma determinada compreensão do problema na etapa II. Deste modo, o processo pedagógico não se satisfaz com a construção de uma visão do problema, mas prossegue para uma segunda descoberta, que é a de que outras visões são possíveis e que deve haver um processo crítico de escolha de visões. Resta saber se entre tantas visões, quais são as que apresentam perspectiva de resolução ou transformação da situação-problema.
Essa elaboração crítica se fundamenta em dois critérios: o concreto histórico e a investigação filosófica - ou seja, o conhecimento dos desenvolvimentos filosóficos relativos ao problema visado.
A conclusão dessa etapa é uma síntese: a nova formulação do problema não só estabelece uma compreensão da situação inicial e as possibilidades de solução como também avança o discurso que evidencia os pressupostos que constroem essa compreensão e hipóteses de solução. A ação resultante dessa reflexão se refere a um concreto pensado, e não somente a uma elaboração discursiva esteticamente aceitável. Ou seja, embora seja uma etapa de argumentação, essa etapa não se esgota no objetivo retórico de um discurso de convencimento, mas o ultrapassa, na medida em que se propõe, também, como um discurso de ação, ou seja, práxis (VAZQUEZ, 1977).
Conclusão
Esse passo inicial da proposta permite a discussão das estratégias e recursos necessários à atuação em cada nível de ensino por parte do professor de Filosofia. A adequação dessa dinâmica a cada momento e cada fase de desenvolvimento do educando só pode ser feita por grupos de docentes atentos tanto ao mundo vivido por seus educandos como também às ausências de reflexão e motivação expressadas pelos próprios educandos. Ainda é o educando a fonte maior das questões, não só em sua subjetividade, mas também em sua pertença a um mundo presente, insatisfatório e necessitado de mudanças tanto quanto as que a educação formal julga conveniente impor ao educando.
Os próximos passos consistem em elaborar e detalhar recursos didáticos concretos aos educadores e submeter os mesmos à prática escolar, espaço histórico de avaliação desse tipo de intervenção.
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Anexo: Esquema do Pôster na proporção 1 m x 1,2 m.ENSINO DE FILOSOFIA:
METODOLOGIA PARA OS NÍVEIS FUNDAMENTAL E MÉDIO

UNISAL – Centro Universitário Salesiano de São Paulo

Objetivo
Metodologia

	Elaborar uma metodologia de ensino de filosofia por meio de estratégias de ensino-aprendizagem e elaboração de subsídios pedagógicos – incluindo as TICs - para a atuação com educandos. 

Propor a intervenção no ensino de filosofia indo além da elaboração discursiva ética e esteticamente aceitável e provocando a reflexão que tenha por referência a construção de um concreto pensado.
Conceituação: sistematização da vivência empírica
Problematização: passagem imediato vivido para a mediatização do refletido: as relações, a construção de uma visão do problema e das possibilidades de transformação.
Síntese: elaboração do concreto pensado, avisão de mundo na qual se compreende o problema,  se constroem possibilidades concretas de atuação e transformação e se evidenciam os seus pressupostos.

HISTÓRIA
FILMES
SITUAÇÃO CONCRETA E PROBLEMÁTICA

CONCRETO HISTÓRICO
FILOSOFIA
VIVÊNCIA EMPÍRICA
CONCEITOS
RELAÇÕES
ELEMENTOS
LITERATURA
NOTÍCIAS

ARGUMENTAÇÃO/
SÍNTESE
CONCRETO PENSADO
Visão de mundo na qual se compreende o problema e 
na qual se constroem possibilidades de transformação.

SEGUNDA COMPREENSÃO DO PROBLEMA – REFLEXÃO
Como elaborar uma visão transformadora do problema?
VISÃO FILOSÓFICA DO PROBLEMA
Quais as visões possíveis? 
PRIMEIRA COMPREENSÃO DO PROBLEMA
HIPÓTESES
O que pode mudar?
RELAÇÕES
O que acontece?
CATEGORIAS
Como compreender?
CONCEITUAÇÃO
PROBLEMATIZAÇÃO



