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RESUMO

Este artigo pretende contribuir com o debate sobre o ensino de Filosofia no ensino médio, problematizando
os documentos oficiais. Desta forma, ressaltamos aspectos sobre a formação do professor de filosofia nos
cursos de licenciaturas e apresentamos alguns dados sobre a prática docente no ensino de filosofia, do
ensino médio em algumas escolas de Alagoas, tendo como referência os trabalhos desenvolvidos nos
componentes curriculares Estágio Supervisionado em Filosofia (1, 2, 3 e 4) da UFAL e de um projeto de
PIBIC, durante o ano letivo de 2011. A partir dos estudos e pesquisas realizadas nas escolas e com os
professores de filosofia do ensino médio constatou-se que, na maioria das escolas pesquisadas, os
professores não possuem formação em filosofia e que ainda não havia livro didático de filosofia disponíveis
nas escolas.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Filosofia. Formação de professores. Prática pedagógica.

ABSTRAT

This article intends to contribute with the discussion on the teaching of Philosophy in the secondary
education, discussing the official documents. In this way, we emphasize aspects on the formation of the
teacher of philosophy in the courses of degree courses and present some data on the teaching practice in
the teaching of philosophy, of the secondary education in some schools of Alagoas, when Supervised
Practice in Philosophy takes the works developed in the components as a reference curricular in the
Federal University of Alagoas and of a project of PIBIC, during the academic year of 2011. From the
studies and inquiries carried out in the schools and with the teachers of philosophy of the secondary
education it was noticed that, in most of the investigated schools, the teachers have no formation in
philosophy.

Keywords: Teaching of philosophy. Teachers&39; formation. Pedagogic practice.
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Resultado de vários anos de luta política, a disciplina Filosofia passa a fazer parte do currículo do ensino
médio como disciplina obrigatória a partir da aprovação da Lei nº 11.684 (de 02/06/2008)v.

Tendo em vista a sua obrigatoriedade, faz-se necessária a realização de um profundo trabalho de análise,
discussão e reflexão sobre a formação docente que se efetiva na Universidade, a partir deste recorte
temporal, e sobre a prática efetiva em sala de aula, ou seja, discutir a formação do licenciando e a
efetivação da prática docente no âmbito do ensino médio.

É importante ressaltar que já existe uma significativa produção acadêmica sobre o ensino de filosofia no
ensino médio, como: Aspis e Gallo (2009); Rodrigo (2009; 2007); Silveira e Goto (2007; 2009); Kohan
(2004); Candido e Carbonara (2004); Rolla et al, (2003); Gallo e Kohan (2000); Kohan e Wuesnsch
(1998); Lorieri (2002); Cortella (2009).

No entanto, no presente artigo, objetivamos contribuir com as discussões sobre o ensino de filosofia no
ensino médio, levando em consideração tanto os elementos que envolvem a formação do professor de
filosofia na UFAL, como os problemas efetivos enfrentados na prática docente, tendo como foco as
pesquisas realizadas em algumas escolas da rede estadual de ensino em Alagoas, destacando aspectos
que interferem nesta relação dialética entre formação e prática pedagógica, entre teoria e prática, entre
universidade e escolas, entre as políticas educacionais e curriculares e a formação de professores.

QUEM (E COMO) FORMA O PROFESSOR DE FILOSOFIA

Em Alagoas, por mais de cindo décadas, o Curso de Licenciatura em Filosofia da UFAL continua sendo a
principal instituição responsável pela formação de professores de filosofia no Estado. Contudo, apenas
após a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais o referido curso de licenciatura, a partir do
exposto em seu Projeto Pedagógico, pretende consolidar uma dinâmica de formação docente voltada para
as demandas advindas das escolas do Estado, especialmente as escolas públicas.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Filosofia (MEC/2001), o perfil dos
formandos ou futuros professores de filosofia devem apresentar as seguintes características:

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.

O bacharel deverá estar credenciado para a pesquisa acadêmica e eventualmente
para a reflexão trans-disciplinar.

Os egressos podem contribuir profissionalmente também em outras áreas, no
debate interdisciplinar, nas assessorias culturais etc. (p. 3).

Este documento oficial também afirma que os cursos devem se organizar para:

[...] formar bacharéis ou licenciados em Filosofia. O bacharelado deve
caracterizar-se principalmente pela pesquisa, em geral direcionada aos
programas de pós-graduação em Filosofia, bem como ao magistério superior. A
licenciatura, a ser orientada também pelas Diretrizes para a Formação Inicial de
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Professores da Educação Básica em cursos de nível superior, volta-se sobretudo
para o ensino de Filosofia no nível médio. Ambos os cursos devem oferecer
substancialmente a mesma formação, em termos de conteúdo e de qualidade,
organizada em conteúdos básicos e núcleos temáticos (p. 4).

Como é possível constatar nas citações anteriores, a formação tanto do bacharel como do licenciado deve
ser substancialmente a mesma, proporcionando a aquisição e domínio de conteúdos específicos da área.

Neste sentido, o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Filosofia da UFAL (2006), buscando se
adequar as exigências postas nas Diretrizes Curriculares, afirma que objetiva a formação de um
profissional qualificado e autônomo, que saiba articular as dimensões filosóficas e educacionais em todo o
processo de sua formação, durante e depois do Curso. E para isso, o currículo do Curso oferecerá as
ferramentas básicas para a concretização deste objetivo:

Um curso de licenciatura em filosofia orienta-se para a formação básica de um
professor de filosofia. Dessa constatação fundamental depreende-se uma dupla
dimensão: filosófica e educacional. Nesse sentido, o binômio “filósofo-educador”
indica um conjunto de ações e disposições da configuração do projeto pedagógico
do Curso de Filosofia da UFAL. E diante das exigências que esse binômio evoca, o
curso pretende, mais especificamente, por meio de seu currículo, fornecer as
ferramentas básicas para que o aluno egresso possa efetivamente exercer suas
funções de professor de filosofia e continuar seu processo de investigação
filosófica de modo autônomo durante toda sua vida. Na forma de seu currículo,
bem como, de um conjunto de atividades, o curso de filosofia pretende
proporcionar uma formação em filosofia com ênfase nas problemáticas filosóficas
características da filosofia contemporânea (p. 18).

Desta forma, a proposta curricular, de acordo com o PPC de Filosofia (2006, p. 21), é formada por seis (6)
eixos temáticos que: “se integram na perspectiva de cultivar: habilidades acadêmicas básicas, habilidades
pedagógicas, habilidades investigativas filosóficas, o conhecimento sobre a história da filosofia e sobre
temáticas consagradas da tradição filosófica [...]”. Assim, os seis (6) eixos são: Eixo propedêutico; Eixo
histórico-filosófico; Eixo filosófico-pedagógico; Eixo temático-reflexivo; Eixo investigativo; e Eixo móvel
(disciplinas eletivas).

Na parte que descreve o “eixo pedagógico-filosófico” (e vice-versa), após uma afirmação sobre a
importância das questões pedagógicas serem tratadas numa perspectiva também filosófica, afirma-se que:

Concretamente, teremos as disciplinas pedagógicas exigidas por lei como espaços
de formação básica de um professor de segundo grau e, na medida do possível,
já nesse momento, tais disciplinas poderão se preocupar com a formação básica
de um professor de Filosofia, dimensionando suas reflexões a partir da
problemática filosófica do ensino da Filosofia. O eixo seria formado pelas
disciplinas.

A proposta da disciplina Problemas do Ensino da Filosofia é constituir um
momento privilegiado de discussão das temáticas que constituem o problema do
Ensino da Filosofia. Com esse conjunto de disciplinas suprir-se-ia a formação
pedagógica básica e específica de um professor de Filosofia (p. 22-23).

De nosso ponto de vista, defendemos que todos os professores de um curso de licenciatura deveriam se
sentir co-responsáveis pela formação do professor da educação básica. No caso específico do curso de

Pág.3/11



filosofia da UFAL, os professores do curso poderiam assumir a especificidade do curso, que é de
licenciatura, deixando de lado o traço bacharelesco, presente em várias universidades brasileiras, onde
docentes que atuam numa licenciatura insistem em um processo de formação voltado para o bacharelado,
diminuindo, dessa forma, o caráter de formação docente que norteia, especialmente, uma licenciatura.

Entretanto, o que os documentos oficiais não dizem (e não dão conta) é sobre a complexidade que envolve
a formação de um professor de Filosofia num curso noturno, como é o caso da UFAL. A maioria dos alunos
matriculados é oriunda da classe trabalhadora e, assim, precisa adequar o horário de estudo com o horário
de trabalho. O problema é conciliar esta realidade com as exigências próprias de um curso que exige
leitura reflexiva e interpretação de textos clássicos, ou seja, que exige tempo, dedicação e paciência, para
a elaboração de práticas pedagógicas que ajudem na efetivação da conciliação acima exposta e o efetivo
trabalho do conceito necessário para o exercício do filosofar e para o ensino da Filosofia. Neste sentido,
concordamos com Novelli (2005, p. 141), que, explicando Hegel, “[...] no caso da filosofia, não se trata de
qualquer forma de conhecimento e, por isto, não é aprendido de qualquer modo. Cada ciência tem suas
exigências e a filosofia demanda de seu aprendiz disciplina, concentração e insistência [...]”.

Sabemos que uma das características importante da Filosofia é que ela é um campo de conhecimento com
mais de dois mil anos de história, que muitas vezes fez parte de uma camada erudita da sociedade, tanto
aqueles que produziam filosofia como aqueles que a consumiam. No entanto, hoje, no século XXI, ela é
estudada, na sua grande maioria, por alunos das classes populares, tanto nas universidades quanto no
ensino médio.

Parece um paradoxo: a Filosofia se constitui como um saber erudito, mas, a maioria daqueles que a
estuda é das classes populares. Assim, indagamos: Quais as consequências disso nos dias atuais

A busca de tal resposta demanda outra investigação rigorosa e metódica. Assim, a deixaremos para
futuras pesquisas. Entretanto, gostaríamos de apresentar um trecho de um relato de um aluno do sexto
(6º) período do Curso de Filosofia, da turma de Estágio Supervisionado em Filosofia 2, do segundo
semestre de 2011. Segundo este aluno, no seu trabalho de conclusão da referida disciplina, ele relata a
sua experiência de professor do ensino médio ainda em formação, ou seja, enquanto licenciando no Curso
de Filosofia da UFAL, ressaltando as suas dificuldades para dar conta das exigências das diferentes
disciplinas do Curso:

E de forma geral, nós que estudamos filosofia, que estamos nos formando ou
mesmo até os já formados, sabemos que os conteúdos produzidos na história da
filosofia são muitos e variados. Nem mesmo podemos ler ou dominar todos eles
de modo que estejamos em condições de ensiná-los como um todo e com
propriedade. Além do mais, devido à complexidade dos temas e das obras, nem
se quer temos tempo de nos debruçarmos devidamente ao estudo dos livros
considerados clássicos dessa área do conhecimento.

Diante desses fatores, indagamos: o que podemos fazer Como o aluno,
geralmente da classe popular, pode conseguir tempo e recursos para se manter
num curso que requer muita dedicação

Temos o desejo de amar o saber, mas não estamos em condições reais de dar a
atenção necessária que esse amor pela sabedoria nos exige. Resta-nos, apenas, o
tempo em sala de aula e, às vezes, os finais de semana para estudar.

Em outras palavras, como é que esses estudantes fazem para dar conta das
exigências da filosofia (das disciplinas do Curso) E a resposta mais provável a
esta pergunta é: eles não dão conta das exigências da filosofia, e quando lêem,
fazem uma leitura superficial, sem aprofundar ou problematizar os conceitos ali
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presentes. Esses alunos estão à margem do curso, agarrados em manuais ou em
resumos gerais, apresentados nas aulas pelos professores. Esses alunos se
arrastam lentamente até concluir a licenciatura, adquirem seus diplomas e alguns
deles se tornam professores. [...] (D. R. S, 2011, p. 2-3).

Certamente, este relato é um indício claro das dificuldades de um aluno da classe popular, que precisa
conciliar trabalho e estudo, na tentativa de se formar em uma universidade pública. Como esse aluno,
temos muitos nas nossas universidades. Deles, no entanto, temos pouca coisa escrita e pouco debate.

ENTRE O OFICIAL E O REAL: COMO É O ENSINO DE FILOSOFIA EM ALGUMAS ESCOLAS
ALAGOANAS

Através dos estudos dos documentos oficiais sobre o ensino de filosofia, principalmente as Orientações
Curriculares Para o Ensino Médio (2006), e das pesquisas realizadas nas disciplinas de Estágio
Supervisionado em Filosofia (1, 2, 3 e 4)vi na UFAL e em projetos do PIBIC, conseguimos realizar algumas
constatações sobre a realidade do ensino médio em Alagoas durante o ano letivo de 2011.

Apesar das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), principalmente em relação aos
Conhecimentos de Filosofia, afirmarem que o conjunto de conteúdos específicos da área de Filosofia exige
formação profissional específica para o seu ensino, esta não é a realidade da maioria das escolas
pesquisadas em 2011. Nelas, constatamos que a maioria dos professores em exercício na rede estadual de
ensino, efetivos ou monitores, não é formada em Filosofia, possuindo outras graduações como: psicologia,
história e pedagogia.

Também constatamos que ainda não havia sido adotado livro didático de filosofia em 2011, problema que
foi resolvido em 2012 através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD/MEC), segundo Orlandi
(2012). Todavia cabe, ainda, um trabalho de análise dos conteúdos filosóficos estruturadores dos livros
didáticos para observá-los, ou não, como recursos relevantes ao trabalho dos professores, pois é sempre
salutar lembrar que a elaboração de um material didático, mais especificamente um de origem oficial e de
caráter universalizador, carregar as marcas e os conflitos políticos e ideológicos da estrutura
governamental e econômica em vigor, isso porque o livro didático é parte de política curricular que se quer
estabelecer, como descreveremos mais adiante.

Consequentemente, sem formação adequada e sem livro didático de qualidade disponível na época, a
maioria dos professores observados e entrevistados tinha uma certa dificuldade no domínio dos conteúdos
curriculares específicos da filosofia. Assim, na maioria das aulas observadas pelos estagiários, muitas
vezes, as aulas de filosofia no ensino médio se resumiam em momentos de cópias de textos no quadro,
sem debate e sem sentido para o aluno; outras vezes, elas correspondiam à leitura de textos xerografados
(que muitas vezes é pago com os recursos do próprio professor) e aplicação de exercícios, se distanciando
completamente de um ensino que vise uma experiência de reflexão filosófica entre os alunos e o
professor. Na maioria das vezes, não há debate e muito menos texto filosófico em sala de aula. Quando
um professor se atrevia a trazer um tema atual para o debate, a fundamentação teórica para o
embasamento do debate não tinha como referência um filósofo ou um texto de cunho filosófico, nem uma
problematização conceitual. Assim, o debate ficava na superficialidade e o estudo da Filosofia não fazia
nenhum sentido para os alunos.

Outro problema sério que repercutiu na qualidade do ensino de filosofia no ensino médio, na nossa opinião
e através dos relatórios dos estagiários e bolsistas, é a carga horária destinada à esta disciplina. Uma
hora/aula semanal é pouco para o desenvolvimento de um bom trabalho, principalmente quando em
algumas escolas isto significa apenas cinquenta, quarenta ou trinta minutos, por diferentes motivos que
não cabem aqui descrever ou citar neste momento.
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Mas, os problemas vão para além da formação do professor e da falta do livro didático. Algumas escolas
encontram-se sucateadas, mal conservadas e sem equipamentos e recursos didáticos. Quando uma escola
possui TV e DVD, não há uma sala disponível para esses recursos. Assim, o seu uso pressupõe um
desgaste de tempo que a carga horária destinada à disciplina de filosofia não possui.

Outras dificuldades, compartilhadas também por outros professores, merecem ser ressaltadas: a) salários
baixos e precarização do trabalho docente; b) excesso de trabalho para o professor, principalmente o de
Filosofia, já que a pouca carga horária da disciplina por turma, obriga o mesmo a assumir várias turmas;
c) os alunos que não demonstram interesse no processo de ensino-aprendizagem e que, muitas vezes,
não sabem ler e interpretar um texto; entre outros fatores, oriundos da falta de investimento em educação
no país e no Estado de Alagoas.

Como resultado do projeto moderno de busca pela eficiência e pela utilidade para as coisas, esta disciplina
sofre ainda com a falta de prestígio, pois o professor de filosofia tem que responder (infinitamente) as
perguntas: “para que serve filosofia” e “por que temos que estudar filosofia” E, mesmo sendo perguntas
de ordem filosófica, o descrédito do ensino de filosofia no contexto escolar já exige que a resposta entre
no contexto de toda comunidade de ensino e leve em consideração o lugar da filosofia no atual âmbito
educacional brasileiro.

Entretanto, para compreendermos estas questões, não basta focar no professor, pois não é ele o único
responsável por isso. É necessário entender a engrenagem política e econômica de manutenção da ordem:
formação mínima, salário baixo, educação de baixa qualidade. E assim o estado alagoano continua no
ranque daqueles que têm o pior índice de ensino do Brasil.

Diante de todos os problemas expostos sobre o ensino de filosofia no estado de Alagoas detectados
durante o ano de 2011 e a partir da descrição do contexto caótico entre o discurso oficial e a realidade
observada e constatada, continuamos indagando, embora sem respostas: o que significa ser professor de
filosofia do ensino médio em uma escola da rede pública estadual de Alagoas no século XXI Quais as
possibilidades Como enfrentar os desafios em busca da meta de proporcionar ao aluno uma experiência
filosófica O que pode ser feito É possível uma contra-corrente neste oceano de desafios, dúvidas e
incertezas

Uma coisa é certa: o ensino de filosofia no ensino médio é obrigatório! Assim, independente das
dificuldades e dos desafios (ou não), ele estará presente nas salas de aulas das nossas escolas públicas e
privadas do ensino médio, pelo menos enquanto existir esta lei.

Desta forma, é necessário um esforço entre os profissionais da área de filosofia no sentido de refletir e
buscar caminhos para a melhoria do ensino de filosofia na sala de aula, respeitando as suas
especificidades, ou seja, conteúdos e metodologias adequadas ao seu ensino, como afirma Lorieri (2002),
que proporcionem uma experiência filosófica significativa, tanto para o professor quanto para os alunos.

No entanto, não podemos deixar de considerar as complexidades históricas vividas por todos os seres
humanos neste início do novo século (XXI). Neste sentido, Tomaz Tadeu da Silva (2003) faz uma síntese
muito interessante do final do século XX. Ele descreve este tempo como algo ao mesmo tempo ambíguo e
paradoxal, pois, se por um lado é um tempo de várias mudanças positivas que parecem dádivas, por outro
lado também há pontos negativos que parecem uma desgraça. Segundo ele:

A nós, sobreviventes nesses anos que antecedem o início de um novo século, nos
coube viver num tempo ambíguo, num tempo paradoxal. Vivemos num tempo em
que vemos nossas capacidades ampliadas e intensificadas, em que,
potencialmente, se estendem nossas possibilidades vitais: de conhecimento, de
comunicação, de movimento, de diminuição da dor e de aumento do prazer, de
sustentação da vida. Estamos bem no meio de uma época em que nos tornamos
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capazes de alterar profundamente até mesmo as noções de tempo e de espaço,
numa época em que praticamente se torna realidade a ficção da junção entre ser
humano e máquina, numa época de ciborques (Haraway). Vivemos num mundo
social onde novas identidades culturais e sociais emergem, se afirmam, apagando
fronteiras, transgredindo proibições e tabus identitários, num tempo de deliciosos
cruzamentos de fronteiras, de um fascinante processo de hibridização de
identidades. É um privilégio, uma dádiva, uma alegria, viver num tempo como
esse, num tempo assim...

Paradoxalmente, vivemos, entretanto, também num tempo de desespero e dor,
de sofrimento e miséria, de tragédia e violência, de anulação negação das
capacidades humanas. Vivemos também num tempo em que vemos aumentadas
as possibilidades de exploração e de dominação dos seres humanos, em que um
número cada vez maior de pessoas vêem, cada vez mais, diminuídas suas
possibilidades de desenvolvimento, de extensão de suas virtualidades
especificamente humanas. Estamos também bem no meio de uma época em que
vemos aumentar à nossa volta o perímetro e o espaço da destituição, da exclusão
e da privação, da exploração do outro e da terra, em que as possibilidades de
fruição dos prazeres e das alegrias da vida e do mundo se vêem intensamente
ampliadas para uma parcela da humanidade, ao mesmo tempo que se fecham
definitiva e impiedosamente para outra, os ‘condenados da terra’ (Fanon).
Vivemos num tempo de afirmação da identidade hegemônica do sujeito
otimizador do mercado, num mundo onde zelosos guarda-fronteiras tentam
conter a emergência de novas e de renovadas identidades e coibir a livre
circulação entre territórios – os geográficos e os simbólicos. É uma desgraça, é
uma danação, é uma tristeza, viver num tempo como esse, num tempo (p. 7-8).

Afirma ainda o autor, que é num tempo como este, que uma tarefa se coloca para os educadores: “[...]
fazer perguntas cruciais, vitais, sobre nosso ofício e nosso papel, sobre nosso trabalho e nossa
responsabilidade [...]” (SILVA, 2003, p. 8). Em outras palavras, os educadores precisam problematizar
sobre o ofício que exercem, sobre o papel e função que desempenham, sobre o seu trabalho e sua
responsabilidade.

Uma década do século XXI já se passou e, no entanto, as palavras de Tomaz Tadeu da Silva ainda são
atuais. Ainda estamos vivendo um tempo de ambiguidades e de situações paradoxais.

Em relação ao ensino de Filosofia no ensino médio, por um lado, percebemos que é paradoxal o fato desta
disciplina passar a fazer parte do currículo do ensino médio através da força de uma lei federal, quando
este nível de ensino ainda possui uma forte tendência tradicional científica; por outro lado, é ambíguo o
fato da Filosofia ter se constituído historicamente como uma área do conhecimento que preza pela reflexão
e a consciência crítica, mas os conteúdos selecionados e organizados nas Orientações Curriculares
Nacionais (2006) em relação aos Conhecimentos de Filosofia fixam, principalmente, os conteúdos na
história da filosofia, principalmente. O currículo de filosofia no ensino médio parece um minicurso de
graduação, ou seja, parece ter sido selecionado e organizado, neste documento oficial, a partir do currículo
dos cursos de graduação das universidades, o que pode ser caracterizado, também, pela observação das
questões inseridas nos exames do ENEM.

Neste contexto, a Filosofia que pressupõe a reflexão filosófica e o trabalho do conceito, através de seu
currículo, se torna fixa, com conteúdos que privilegiam posturas, filósofos, correntes, em detrimento de
outros. Neste sentido, afirma Vieira (2009, p. 2) que: “Ainda hoje querem nos fazer acreditar que o
currículo é conhecimento acumulado pela humanidade [...]”, como se fosse algo natural e não
conhecimentos produzidos historicamente e eleitos como os que devem ser estudados. Entretanto, afirma
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ainda este autor, que o currículo concebido como algo construído, pode ser questionado e recriado.
Enquanto construção, é escolha, é seleção e, portanto, pode ser discutido.

Mas, levando em consideração as palavras (e ideias) de Silva (2003) e de Vieira (2009), indagamos: como
utilizar os conteúdos tradicionalmente consagrados dos diferentes campos da filosofia, sem esquecer de
levar em consideração os problemas atuais que vivem os jovens deste século e que precisam de novas
significações

Consideramos que é importante estudar os grandes filósofos e suas problemáticas, introduzir o aluno no
momento histórico que levou a passagem do pensamento mítico ao pensamento filosófico e etc. Mas, no
século XXI, vivemos problemas que não foram pensados pelos filósofos da antiguidade, como por exemplo
a poluição e a destruição da natureza. Na Idade Média, a terra era considerada o centro do universo
(apesar dos estudos de Copérnico dizerem o contrário). Hoje, necessitamos de uma nova concepção de
homem e de natureza; uma nova ética ou antropoética, um ser com identidade planetária (MORIN, 2002),
diferentemente da concepção de homem da Idade Moderna.

Diante dessas novas problemáticas, precisamos refletir sobre o que ensinar (conteúdos) em Filosofia no
Ensino Médio Além disso, é necessário pensar a partir de quais métodos (como) se dará este processo de
ensino e aprendizagem.

A escola e o professor precisam dar conta da complexidade dos novos tempos. Entretanto, para isso é
necessário políticas governamentais que promovam a formação inicial e continuada dos docentes, mas,
também, salários dignos, escolas estruturadas materialmente e com diferentes profissionais, pois o
professor não é um salvador ou um super-herói.

Assim, este processo de formação deve começar na universidade até a escola, a partir de debates e
estudos coletivos, não de decisões de cima para baixo que não levam em consideração a opinião dos
sujeitos envolvidos, ou seja, as políticas governamentais voltadas para a educação, de uma forma geral,
devem ser construídas a partir do debate coletivo de todos os profissionais envolvidos nos diferentes
lugares desse país. Não queremos mestres pensadores oficiais para pensar e decidir por nós, pois

[...] Os mestres pensadores oficiais e oficialistas, instalados nos escritórios
governamentais, nos institutos de pesquisa, na mídia, na academia,
entregam-nos pronto e embalado o sentido e o significado do social, do político e
do educativo: é o pensamento ‘prêt-à-porter’ [...] (SILVA, 2003, p. 9).

Não podemos (e não devemos) nos iludir com as políticas curriculares para o ensino de Filosofia no ensino
médio, pois, segundo Silva (2003), as políticas curriculares, “[...] como texto, como discurso são, no
mínimo, um importante elemento simbólico do projeto social dos grupos no poder [...]” (p. 11). Elas são
signos que fabricam os projetos epistemológicos válidos e que autorizam uns e desautorizam outros. “[...]
A política curricular, metamorfoseada em currículo, efetua, enfim, um processo de inclusão de certos
saberes e de certos indivíduos, excluindo outros [...]” (p. 11-12). Neste sentido, o currículo é um território
de luta política.

Nesta perspectiva, consideramos que é necessário um movimento de contracorrente em prol de um lugar
efetivo no currículo escolar do ensino médio para a filosofia, não no sentido de apenas ser mais uma
disciplina que “roubou o território” (a carga horária, o espaço) de outras disciplinas; também não no
sentido de que ela seja a única disciplina responsável pela formação do ser pensante ou do
desenvolvimento da consciência crítica, pois não temos esta ilusão.

Entretanto, este movimento não pode ser apenas de professores isolados, salvadores da pátria.
Precisamos de professores de filosofia bem formados para ensinar filosofia no ensino médio e que se
mobilizem enquanto classe com outros profissionais da educação para lutar por melhores condições de
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trabalho e de salário, em busca de uma educação de qualidade para todos, principalmente na rede pública
do nosso estado.

É fundamental ressaltar que quando falamos em formação de qualidade para professores de filosofia do
ensino médio, a universidade tem (ou deveria ter) tudo a ver com isso. Neste sentido, é necessário um
movimento de contracorrente que envolva a universidade, as escolas e os respectivos sujeitos envolvidos.

Diminuir as distâncias existentes neste universo complexo de relações pode ser um primeiro passo, como
por exemplo, diminuir a distância entre a universidade e as escolas: na universidade, distância entre os
professores da área específica e da área pedagógica; na escola, distância entre o professor de filosofia e
os demais professores e outros profissionais e os diferentes tipos de alunos.

Diminuir também a distância entre uma área do saber que se caracteriza como erudita e os
alunos/licenciandos das classes populares que se atrevem, ousam e querem ser amantes da sabedoria.
Este poderia ser o primeiro passo entre muitos outros.

Em relação ao ensino de filosofia, Alejandro Cerletti (2004, p. 19) afirma que, “[...] a questão de ensinar
filosofia começa a ser vista como um problema propriamente filosófico – e também político – , e não como
uma questão exclusiva ou basicamente pedagógica [...]”. Neste sentido, o ensino de filosofia no ensino
médio deve pressupor uma postura política, didática e, principalmente, filosófica.

Postura didática/pedagógica no sentido de respeitar as especificidades do ensino de filosofia que tem como
meta a experiência filosófica, a partir de conteúdos e metodologias adequadas para o seu ensino, tendo o
texto filosófico como guia e presença nas salas de aulas.

Postura política no sentido de ter um compromisso social e ético com os alunos das classes populares,
visando o acesso à uma educação de qualidade para todos. Isso pressupõe a luta por melhores condições
de ensino e aprendizagem.

Também, é necessário abordar a questão do ensino de filosofia como um problema filosófico, como afirma
Cerletti (2004), tentando superar a contraposição entre “produção-reprodução” que condena a didática
filosófica a não ser mais que um conjunto de técnicas facilitadoras da compreensão de alguns conteúdos
filosóficos.

Nesta perspectiva, afirma ainda Cerletti, que o ensino de filosofia, em qualquer nível de ensino, tem algo
próprio ao filosófico que pode ser compartilhado com quem se inicia na filosofia e o filósofo experiente,
que é a atitude filosófica de questionar, de criticar e de desconfiar. Assim, os conteúdos não devem ser o
veículo da repetição, mas “pretextos” para que o outro possa construir seus próprios textos, pois a meta
da metodologia é o filosofar, é fazer o aluno a atrever-se a pensar.

Porém, como já afirmamos anteriormente, não podemos esquecer que a problemática sobre o ensino de
filosofia se encontra num contexto maior: é sobre a situação da educação no Estado de Alagoas, de uma
forma geral, que também precisamos refletir, debater e lutar. É necessário uma luta política que envolva
todos os profissionais da área da educação em prol de melhores condições de trabalho, salários dignos e
formação contínua efetivamente, ou seja, formação continuada de acordo com as necessidades reais dos
docentes que estão em exercício e não através de cursos prontos que oferecem “fórmulas mágicas” (desde
que o mágico seja o professor!). Luta política que envolve também os problemas gritantes econômicos e
sociais do nosso estado alagoano, onde uma minoria privilegiada usufrui de excelentes condições materiais
e culturais e a maioria da população, representada por diferentes grupos sociais e culturais, se encontra a
margem do processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No atual contexto do ensino médio em Alagoas, consideramos que é urgente e imprescindível um ensino
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de filosofia de qualidade para todos como forma de direito, ou seja, direito de ter acesso à conteúdos
significativos para uma experiência filosófica, seja de que nível for, para pessoas diferentes, que pensam
de formas diferentes e que por isso, também, experienciam as coisas de diferentes formas; direito que
pressupõe professores bem formados e bem pagos; que pressupõe a existência de condições materiais e
sociais adequadas na sala de aula, na escola, em casa, na rua e em todos os lugares. Assim, a luta não é
só política, mais também envolve as questões sociais, econômicas e culturais.

Para além da boa vontade, é necessário políticas governamentais (embora, às vezes, elas existam, vão na
contramão das necessidades e dos interesses dos sujeitos envolvidos) de investimentos na educação
(macro e micro). Precisamos sim de professores mais bem formados, mas também bem pagos. Um salário
e condições materiais de trabalho dignos são condições fundamentais para uma melhoria na qualidade da
educação pública de uma forma geral e, em particular, para o efetivo ensino de filosofia no ensino médio.
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