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RESUMO

Uma das principais dificuldades enfrentadas no ensino de Filosofia, especificamente no Ensino Médio, tem sido
a não consolidação da disciplina como componente estrutural do currículo escolar, entendida como campo
escolar com objetivos e práticas específicas, propiciadoras do pensamento crítico. Nesse sentido, o presente
artigo apresenta os resultados do estudo das relações entre a formação do professor de filosofia e a sua
situação funcional, inferindo sobre a possível influência desses aspectos para a qualidade do ensino ofertado
nas escolas públicas de ensino médio que fazem parte da 2ª CRE do Estado de Alagoas. O estudo mostra que
o ensino de filosofia não tem sido tratado como uma disciplina relevante no contexto da educação básica.

Palavras-Chave: Ensino de Filosofia. Formação Docente. Ensino Médio.

ABSTRACT

One of the main difficulties faced in teaching of philosophy, specifically in high school, has been the
non-consolidation of the discipline as a structural component of the school curriculum, and understood as the
school field with goals and specific practices which encourage the critical thinking. In this sense, this paper
presents the results of the study of the relationships between teacher training in philosophy and its functional
status, inferring about the possible influence of these aspects to the quality of education offered in public high
schools that are part of the 2nd CRE of State of Alagoas. The study shows that the teaching of philosophy has
not been treated as a relevant discipline in the context of basic education

Keywords: Teaching of Philosophy. Teacher Training. High School.

INTRODUÇÃO

Na atualidade, evidenciamos diversas problemáticas referentes ao ensino de filosofia no ensino médio, devido,
principalmente, a não consolidação de seus fundamentos, objetivos e práticas como um conjunto de
conhecimentos estruturais do currículo da educação básica e das experiências socioculturais desenvolvidas em
sala de aula (CALÁBRIA, 2009; RODRIGO, 2009; GALLO, 2012; MOTA E SILVA, 2012).

Imersos nas dificuldades árduas e constantemente transpostas no ensino de Filosofia do cenário de Alagoas,
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buscou-se, mediante esforço intelectual e prático, levantar proposições acerca do tema, objetivando analisar
os desafios em relação ao ensino de filosofia nas escolas públicas de ensino médio, tendo como lócus de
coleta de dados e de investigação empírica a Segunda Coordenadoria Regional de Educação (2ª CRE).

O trabalho, desenvolvido de forma partilhada e ativa, iniciou-se no trabalho de campo da disciplina Estágio
Supervisionado em Filosofia 2, da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, durante o ano de 2012,
colaborando, assim, com a formação dos licenciandos enquanto algo complexo que envolve o ensino, a
pesquisa e a extensão. Dessa forma, os alunos realizaram o mapeamento das condições de ensino e de
formação e atuação dos professores da 2ª CRE e buscaram interpretar os dados à luz do referencial teórico
estudado.

A presente pesquisa teve continuidade, devido a sua importância e relevância sobre o ensino de filosofia em
Alagoas, no Programa do PAINTER que tem um Projeto de Pesquisa e Extensão denominado “Possibilidades e
Desafios Para o Ensino de Filosofia no Ensino Médio na Rede Pública de Alagoas: mapeamento sobre a
formação e atuação dos professores, conteúdos ministrados, metodologias e recursos didáticos utilizados”,
desenvolvido na mesma instituição, durante dos anos de 2013 e 2014.

Como procedimento de coleta de dados e meio de incitar o espírito de pesquisador nos futuros docentes, foi
solicitado um trabalho sobre as escolas da rede estadual de ensino pertencente a cada CRE. Através de uma
conversa informal em sala de aula, cada estudante escolheu uma CRE para realizar o trabalho de campo, com
o objetivo de mapear a situação da disciplina Filosofia em cada escola, visando identificar as qualificações do
professor e a situação funcional de cada docente.

O estudo sobre o ensino de filosofia e as dificuldades enfrentadas pelos professores das escolas públicas da 2ª
CRE, possibilitou a obtenção de dados quantitativos, de origem empírica, que podem servir de ponto de
partida para estudos posteriores, bem como, indicar, em escala local, regional e nacional, quais as principais
dificuldades enfrentadas e que condições materiais podem ser criadas para a solução das problemáticas no
ensino de filosofia no ensino secundário.

Como ressaltam Lorieri (2002) e Gallo (2012), o ensino de filosofia no ensino médio é uma forma viva,
produtiva e criativa de refletir e produzir conhecimentos, que deve sempre levar em consideração o cotidiano
dos estudantes. Por sua vez, Bordenave e Pereira (1977), Aspis e Gallo (2009) e Souza et al (2013),
argumentam que o ensino deve ser baseado nas características cognitivas dos alunos e no melhor modo de se
ensinar, bem como, levar em consideração o cotidiano do aluno e sua experiência de mundo (FREIRE, 1996).
Todos esses aspectos devem ser tomados como critério para o estabelecimento de condições qualitativas para
o ensino e desenvolvimento intelectual e social do aluno, e também, como fundamento para a construção dos
métodos a serem utilizados em sala de aula.

DESAFIOS PARA O ENSINO DE FILOSOFIA

Dois são os maiores desafios enfrentados pelos professores no ensino de filosofia no ensino médio: um
evidenciado dentro da sala de aula, especialmente, resultante da inexistência de um currículo criado e
orientador dos trabalhos do educador que leciona esta disciplina (GALLO, 2008). E outro resultante das
diversas dificuldades enfrentadas no processo de interação e diálogo entre o aluno e o professor em sala de
aula (CALÁBRIA, 2009; RODRIGO, 2009; ASPIS E GALLO, 2009; LIMA, 2010; CORREIA, 2011 E GALLO,
2012).

Como ambiente sociocultural, a sala de aula possibilita, por meio do “convívio diário, com o professor e com
os colegas, que o aluno vai paulatinamente exercitando hábitos, desenvolvendo atitudes, assimilando valores”
(HAYDT, 2006, p. 55). Por isso, é importante o trabalho com os conteúdos da filosofia de forma contextual.
De acordo com 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
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exponham suas reflexões e opiniões sobre os temas estudados, levando assim os
estudantes a iniciarem a reflexão filosófica.

Dentro do processo de aprendizagem filosófica, as interações entre aluno e professor, o conhecimento
abstrato e concreto, senso comum e pensamento crítico, o que é realidade e o que é fictício, são
fundamentais para a consolidação da aprendizagem. Considerando os critérios próprios para o ensino
filosófico e o contexto contemporâneo de produção intelectual, técnica e tecnológica, uma indagação torna-se
busca comum nos construtos acadêmicos e práticas escolares: Como ensinar filosofia de maneira significativa
nos atuais ambientes escolares, para os jovens da atualidade

Segundo Rodrigo (2009):

Do ponto de vista didático, o grande desafio reside em saber como ensinar ou tornar
acessível um saber especializado para esse público mais vasto e menos qualificado.
Responder a esse desafio não é tarefa simples, uma vez que implica rever certos
aspectos de uma tradição filosófica que frequentemente enfatizou a distância
existente entre a filosofia e o senso comum (RODRIGO, 2009, p. 12).

Seguindo essa linha de pensamento e partindo-se do aporte teórico de Rodrigo (2009) e Gallo (2012),
diversas questões são levantadas sobre a experiência na construção de conteúdos específicos para o ensino
de filosofia no ensino médio e como esses conteúdos estão sendo transmitidos pelos professores. Disso surge
outro desafio: transpor a reminiscência de transmissão do conteúdo no ensino de filosofia de maneira
enciclopédica. Para que isso aconteça, a formação específica e qualificada do professor é essencial.

Assim, para além do ensino propedêutico, o ensino de Filosofia requer um convite ao pensamento próprio e
isso ultrapassa a concepção de ensino enquanto um processo de transmissão de conteúdos (LUCKESI, 1990;
GALLO, 2012). É fundamental abrir espaço para que os alunos possam expressar suas opiniões, tornando a
aula um agradável ambiente de pensamento e criação entre e para todos.

É imperativo que se busquem mecanismos formais próprios e inovadores para a formação do educador que
irá provocar o desenvolvimento do pensar filosófico nos jovens. Como ressaltam Pimenta e Anastasiou (2002,
p. 15), “a formação do professor é algo muito sério”, que “requer investimento pessoal, institucional, público,
político e social”. Pois, esses elementos são fundamentais para a constituição da “identidade epistemológica
do professor”.

Nessa perspectiva, a construção de uma didática específica para o ensino de filosofia no ensino médio, na
atualidade, requer um trabalho docente coerente, que leve em consideração a especificidade da disciplina, as
concepções pedagógicas e metodologias historicamente constituídas e o cotidiano sociocultural do aluno.

Destarte, é necessário o claro conhecimento do campo da Filosofia e a responsabilidade de esfera
governamental para composição de políticas públicas que respeitem a natureza e a importância do trabalho
filosófico, de forma a não permitir que outros profissionais assumam as práticas da disciplina (RODRIGO,
2009; LIMA, 2010; CORREIA, 2011). Assim, a busca pelo aperfeiçoamento contínuo do grupo profissional
disponível e pela ampliação da oferta e das condições de permanência dos ingressos dos cursos de Filosofia,
em que os índices de evasão são elevados, como no Estado de Alagoas, são ações administrativas passíveis
de realização em curto e médio prazo.

Certamente, a filosofia é concebida como articuladora de uma diversidade de saberes, fundamental para a
formação do homem integral. A constante interação dos conhecimentos socialmente produzidos é um convite
aos alunos, que podem repensar conceitos e entendimentos da realidade observada e assumir uma postura
crítica sobre o real. Neste cenário formativo, o professor de filosofia atua como mediador da articulação entre
conhecimento científico e a realidade e o aluno, incentivando a atividade reflexiva.

Pelo exposto nos parágrafos anteriores, fica evidente que não é possível o desenvolvimento de práticas
criativas e qualificadas nas escolas públicas, especialmente no ensino de filosofia, na ausência de uma sólida e
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contínua formação acadêmica e específica do docente de filosofia.

QUEM ENSINA FILOSOFIA NAS ALAGOAS

Definição do Estudo e Metodologia do Trabalho de Campo: Nesse estudo, buscou-se de forma
exploratória, teórica e empírica, analisar os desafios para o ensino de filosofia em escolas públicas do Estado
de Alagoas. A partir da identificação das relações entre a formação do professor de filosofia e a situação
funcional dos educadores, construiu-se uma série de considerações sobre os desafios enfrentados pelas
escolas e professores. Para realizarmos a investigação teórico-empírica e identificar os desafios do ensino de
filosofia, partimos do pressuposto teórico que trata o estudo empírico como ferramenta que complementa e
alarga os campos de conhecimento (GIL, 2012).

Como pesquisa exploratória e de abordagem qualitativa, o estudo teve como lócus de investigação as escolas
públicas que constituem a 2ª CRE do Estado de Alagoas e adotou como procedimentos metodológicos:
entrevistas semiestruturadas e pesquisa documental com dados secundários. Duas categorias foram definidas
para qualificar a situação funcional do corpo docente: professores concursados e efetivos e professores
monitores e temporários.

Sobre a 2ª CRE, inicialmente, foram coletados dados secundários de caráter documental, como, documentos
oficiais, livros, jornais e internet (GIL, 2012). Escolhemos essas fontes, porque elas são capazes de
proporcionar ao pesquisador dados de qualidade e quantidade suficiente para o trabalho desenvolvido.

Na segunda etapa do estudo, obtivemos os dados com a coordenadora do setor pedagógico responsável pelas
escolas da referida CRE e com algumas das escolas que ofertam ensino médio, inscritas na mesma CRE.
Nessa fase, utilizamos dois recursos para coleta de dados: a pesquisa via e-mail e o contato via telefone.

O estudo, devido seu formato teórico-empírico, permitiu o desenvolvimento de diversas análises, relacionando
as informações produzidas, a partir dos dados coletados, com a literatura constitutiva do campo do ensino de
filosofia. Assim, buscamos criar uma teia de conhecimentos que podem subsidiar novas pesquisas e práticas
educativas no Estado de Alagoas.

Resultados e Discussão: A partir do que foi exposto em termos teórico-metodológicos, apresentaremos os
dados coletados em 2012 e 2013, e os respectivos resultados da investigação realizada nas escolas da rede
pública da 2ª CRE do Estado de Alagoas. Para uma melhor visualização, apresentamos um quadro com as oito
(8) cidades que compõem esta Coordenadoria e a quantidade de escolas, respectivamente:

Tabela 1: Relação entre os dados Geodemográficos das Cidades e Escolas da 2ª CRE

Nome da Cidade Quantidade de
escolas Área/Km² Densidade Demográfica

(Hab./Km²)
Anadia 1 189 km2 94 hab./km2

Barra de São Miguel 1
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77km2 97 hab./km2

Boca da Mata 1 187 km2 138 hab./km2

Campo Alegre 1 308km2 152 hab./km2

Coruripe 3 913km2 58 hab./km2

Junqueiro 1 254km2 99 hab./km2

São Miguel dos Campos 2 361 km2 147 hab./km2

Teotônio Vilela 2 298km² 139 hab./km2

Total 12 - -

Fonte: Dados coletados na Pesquisa (2012-2013).

Como é possível observar na Tabela 1, a 2ª CRE do Estado de Alagoas possui doze (12) escolas do ensino
médio da rede pública (objetos da nossa pesquisa). Cada cidade do interior alagoano tem, usualmente,
apenas uma escola. Logo, a qualidade de ensino secundário ofertada aos alunos do município depende, em
elevado grau, do tipo de educação ministrada e da formação dos professores destas instituições.

A Tabela 2, por sua vez, apresenta a situação funcional e a qualificação técnico-profissional dos docentes que
lecionam a disciplina de Filosofia na 2ª CRE.

Tabela 2: Formação e Situação Funcional dos Professores de Filosofia das Escolas da 2ª CRE

2ª Coordenadoria Regional de
Educação/Alagoas

Situação Funcional dos Professores que atuam na disciplina de Filosofia

Monitor Formação e
carga horária Efetivo Formação e

carga horária

Turmas e Turnos

Escolares
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Município Escola M V N

Anadia Rui Barbosa 2 Pedagogia
5h/12h - - 6 6 5

Barra de São
Miguel Misael Gonçalves Ferreira - - 1

Pedagogia

8h
-- 4 4

Boca da Mata Josefa Cavalcanti Suruagy 1
Pedagogia

14h
1

Pedagogia

14h
10 9 9

Campo Alegre Dom Constantino Lüers 1
Filosofia

19h
1

Pedagogia

6h
9 7 9

Coruripe

Inácio de Carvalho 2
Filosofia

--
- - 6 5 6

Djalma Barros Siqueira 1
Filosofia

40h
- - 15 14 11

Prof. Lima de Castro 3
Pedagogia

--
- - 12 11 8

Teotônio Vilela
José Aplígio Brandão 3

1-História 8h
2-Pedagogia

9h/11h
1 Pedagogia 17 17 11

Pedro Joaquim de Jesus 1
História

10h
1 Pedagogia 6 12 12

Junqueiro Padre Aurélio Góis 1
Filosofia

34h
- - 12 12 10

São Miguel dos
Campos

Ana Lins 5

1-Filosofia 11h

4-Pedagogia

6h/3h/12h/3h
1

Pedagogia

13h
13 12 23

Tarcísio Soares Palmeira 4

1-Filosofia 7h

3-Pedagogia
10h/ 7h/ 5h 2

Pedagogia

6h/1h
9 7 13

TOTAL 24 8

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2012-2013).

Em relação à formação dos professores que atuam no ensino de filosofia no ensino médio nas escolas da 2ª
CRE, os dados coletados demonstram que existe um número considerável de professores atuando na
disciplina de filosofia sem formação específica na área, como pode ser visualizado na Tabela 2.

Além disso, outro aspecto que chama atenção na Tabela 2 é em relação à carga horária dos professores que
se mostra excessiva, tendo em vista que a disciplina filosofia só tem uma hora/aula semanal, o que significa
que o total da carga horária semanal do professor corresponde ao total de turmas que ele leciona (Exemplo:
15 horas/aulas semanal corresponde a 15 turmas).

Em relação a este segundo aspecto, é importante ressaltar a precarização do trabalho do professor de filosofia
que precisa lidar com várias turmas (e normalmente também com a superlotação por sala de aula),
administrar várias cadernetas e ministrar várias aulas nas três séries do ensino médio. Todos esses aspectos
interferem na qualidade do processo de ensino-aprendizagem.

Em relação à situação funcional (professor efetivo ou professor monitor), detectamos uma situação crítica na
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2ª CRE. Das doze (12) escolas de ensino médio da rede estadual que compõem a 2ª CRE, vinte e quatro (24)
professores são monitores na disciplina de filosofia e apenas seis (6) são professores efetivos. É mais um
aspecto que contribui para a situação de precarização do trabalho do docente de filosofia, pois o professor na
condição de monitor só recebe pelas horas/aulas trabalhadas e não possui vinculo empregatício e,
consequentemente, também não possui direitos trabalhistas.

Por sua vez, em relação à formação docente, detectou-se que dentre os monitores, somente cinco (5) têm
formação específica e dezenove (19) têm formação em outras áreas, como Pedagogia e História; e dentre os
oito (8) professores efetivos dessa mesma região, nenhum deles têm formação em Filosofia. Ou seja, do total
de trinta e dois professores que atuam como professores de Filosofia no ensino médio na 2ª CRE, apenas
cinco (5) têm formação em Filosofia.

De acordo com o Projeto Político do Curso de Pedagogia (2006) da Universidade Federal de Alagoas (curso
que tem o maior número de professores que lecionam a disciplina de Filosofia na região estudada), a matriz
curricular de estudos referentes à Pedagogia só oferece uma disciplina de Filosofia durante a graduação que
se chama “Fundamentos Filosóficos da Educação” com uma carga horária total de 80 horas/aulas.

Cabe frisar que o Projeto Político do Curso de Pedagogia da UFAL destaca como objetivo desse Curso:

[...] à formação de licenciados/as para exercer funções de magistério na Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas pedagógicas dos
cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, na Educação Profissional na área de
serviços e apoio escolar, bem como para exercer atividades de organização e gestão
de sistemas e instituições de ensino, englobando planejamento, execução,
coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação
e produção e difusão do conhecimento científico tecnológico do campo educacional,
em contextos educacionais. (Projeto Político do Curso de Pedagogia, 2006, p. 32).

Como é possível constatar, o Curso de Pedagogia da UFAL não pretende formar professores de filosofia. Pela
carga horária destinada aos estudos filosóficos (80h/a), mesmo que não se possa concluir que o licenciado
nesse curso não se encontra capacitado para exercer e atuar nas salas de aulas da disciplina filosofia,
precisamos relembrar que os dispositivos e orientações oficiais (como a Lei nº 9.394 e as Orientações
Curriculares do Ministério da Educação) tratam dos objetivos e saberes a serem desenvolvidos e ministrados
no ensino de Filosofia e circunscrevem o grau de complexidade do campo, apontando de forma implícita à
necessidade de formação específica como condição para o trabalho qualificado.

Como análise comparativa, apresentamos, a seguir, o perfil do egresso do Curso de Filosofia da UFAL, de
acordo com o que se pode evidenciar em seu Projeto Político do Curso (2006):

– Sólida formação de história da Filosofia, que capacite para a compreensão e a
transmissão dos principais temas, problemas, sistemas filosóficos, assim como para
a análise e reflexão crítica da realidade social em que se insere.

– O licenciado deverá estar habilitado para enfrentar com sucesso os desafios e as
dificuldades inerentes à tarefa de despertar os jovens para a reflexão filosófica, bem
como transmitir aos alunos do Ensino Médio o legado da tradição e o gosto pelo
pensamento inovador, crítico e independente.

– Os egressos podem contribuir profissionalmente também em outras áreas, no
debate interdisciplinar, nas assessorias culturais etc.

– Ser consciente e comprometido com a qualidade de seu trabalho e conhecer a
amplitude de sua atuação profissional;

– Dominar o conhecimento da realidade em que está inserido, para ser capaz de
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melhor interferir nessa realidade;

– Adquirir competência didático-pedagógica e teórico-metodológica para o ensino da
Filosofia e para a pesquisa em Filosofia, numa perspectiva dialético-dialógica, sem
apresentar a Filosofia como corpo doutrinário, ideológico ou dogmático.

Considera-se preocupante esta realidade, pois todos os estudiosos da área apontam para a importância do
professor de filosofia ter formação específica na área. Segundo Cassol (2008, p. 150), a disciplina filosofia não
deve “[...] ser ministrada por “qualquer” professor com sobra de carga horária, somente para cumprir
exigência legal”. Favoretto (2011) também destaca a importância da formação específica para lecionar
filosofia:

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 (FAVORETTO, 2011, p. 19).

Para Gallo (2008; 2012), isso não quer dizer que o professor de filosofia deva saber tudo, pois, a proposta
central do ensino de filosofia como um todo, inclusive no ensino médio, está em elevar o conhecimento crítico
de maneira singular dos discentes, de forma que eles possam ter autonomia nas suas opiniões e decisões em
relação a sua vida cotidiana.

Neste sentido, o que menos importa são as respostas prontas do professor, pois, o objetivo principal é
proporcionar a reflexão filosófica dos alunos (CERLETTI, 2004), o pensar por si mesmo de forma aprofundada
(LORIERI, 2002).

Seguindo essa perspectiva de pensamento, vale incluir a reflexão de Nietzsche (2003, originalmente publicado
em 1874), de que o educador filósofo deve se apropriar não somente dos livros e das teorias, mas sim da
vida, pois:

O exemplo deve ser dado pela vida real e não unicamente pelos livros; deve,
portanto, ser dado, como ensinavam os filósofos da Grécia, pela expressão do rosto,
pela vestimenta, pelo regime alimentar, pelos costumes, mais ainda do que pelas
palavras e, sobretudo, mais do que pela escrita (NIETZSCHE, 2003, p. 150).

Com efeito, a filosofia consiste em pensar o existente, a experiência individual, coletiva e a prática,
provocando a necessidade de desenvolver a capacidade de ler e de entender os textos filosóficos
relacionando-os a própria realidade.

Assim, mais uma vez destaca-se a importância do professor licenciado em filosofia em sala de aula, como
propõem Gallo (2012) e Rodrigo (2009), para que o mesmo possa atuar como o mediador do processo de
ensino-aprendizagem (BORDENAVE & PEREIRA, 1977; LUCKESI, 1990).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos dias atuais, algumas problemáticas emergem em relação ao ensino de filosofia no ensino médio,
especialmente, em relação à formação específica do profissional de filosofia. A visibilidade da problemática e o
impulso para a produção de um conjunto de reflexões mais sistemáticas ocorreu, principalmente, após a Lei
11.684/2008, que tornou a Filosofia e a Sociologia disciplinas obrigatórias na grade curricular do ensino médio
em todo país.
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Porém, quando se fala em formação docente, é inevitável não tratar dessa formação nas universidades e, com
isso, percebemos que um dos problemas mais evidentes encontrados nos cursos de filosofia é o tradicional
debate entre bacharéis ou licenciados. Vejamos o posicionamento de Rodrigo (2009, p. 68) sobre essa
problemática:

Tanto a formação específica, como a formação pedagógica, revela deficiência do
ponto de vista da preparação do professor para enfrentar uma sala de aula. Em
relação à formação específica, podemos, grosso modo, assinalar o predomínio de
dois modelos de graduação: um construído em cursos monográficos que privilegiam
a formação do especialista ou pesquisador, tratando a licenciatura como uma espécie
de apêndice ao bacharelado; outro construído com base na pulverização dos
conteúdos filosóficos num grande número de disciplinas, ministrada com base em
manuais e bibliografia secundária.

Assim, pode-se afirmar o quanto é importante que o professor de filosofia tenha uma formação docente
filosófico-pedagógica, pois se espera que este profissional trouxesse consigo uma bagagem
teórico-metodológica do que aprendeu e se apropriou durante sua formação na academia. Para este indivíduo,
no período d

e sua formação acadêmica, foi necessário reconstruir seus saberes, através de diversas reflexões, para poder
compreender como aplicar em uma sala de aula o conhecimento adquirido (GALLO, 2008; 2012).

É a partir desse domínio acadêmico, da área específica e da área pedagógica, que se pode construir uma
prática docente teórico-metodológica específica para o ensino de filosofia no ensino médio, ou seja, a
construção de uma didática específica para esta disciplina. Com uma formação adequada, o professor poderá
tomar decisões sobre os conteúdos e as metodologias específicas para o processo de ensino-aprendizagem da
disciplina de filosofia.

Nesse sentido, pretendemos com este artigo contribuir para futuras pesquisas na área do ensino de filosofia
no ensino médio, especialmente no Estado de Alagoas, uma vez que, conhecendo a realidade, é possível a
busca de soluções para enfrentar os desafios colocados pelos contextos sociais, econômicos e históricos.
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