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A filosofia no espaço escolar e a temática da etnia negra 

A presença da filosofia enquanto componente curricular do ensino médio vai além da 

relação professor-estudante. Dada à sua constituição as questões filosóficas extrapolam aquela 

relação primária e, acaba repercutindo em outros ambientes.   

Lorieri (2002) explica que 

a Filosofia é diferente das demais formas de conhecimento, 

porque ela trabalha principalmente e prioritariamente sobre 

certas questões, utilizando uma maneira própria de abordá-las, 

tendo em vista produção de respostas que nunca se fecham, 

porque são continuamente questionadas. (p. 35) 

A formulação, acima, ajuda a entender porque, a filosofia, presente enquanto 

componente curricular, da sala de aula invade outros espaços da escola atingindo a 

comunidade escolar. A imagem de invasão é válida, pois, não é sorrateiramente que as 

questões se apresentam. Ao contrário. As questões filosóficas surgem e, provocam 

incômodos. Mas, é preciso considerar que a sala de aula, também, é invadida por questões 

originadas no seu externo. Os temas externos à sala de aula, bem como, aqueles extraescola, 

também, se fazem presentes na relação professor-filosofia-estudante e, explicitamente ou não, 

pedem uma abordagem filosófica. Reafirma-se, assim, a dimensão da filosofia, no currículo 

escolar, e da prática pedagógica do professor de filosofia. 

Entre as inúmeras questões que se apresentam encontram-se aquelas que têm ‘o outro’ 

como referência. E quem é este ‘o outro’? É o diferente do ‘eu’. E quem é este diferente do 

‘eu’? É o negro, para além do gênero, da opção religiosa, da consistência física, da idade, da 

classe social. A que pese as diferenças e as dificuldades de composição com os outros 

diferentes, o diferente-negro salta aos olhos e, as ‘simples’ questões, quem é este ‘outro’? 

Como lidar com ele? É possível compôr algo com ele? passam a tirar o sono de todos. 
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Estas são exemplos das certas questões cogitadas por Lorieri (2002) a respeito da 

filosofia. São questões centrais da antropologia que pergunta sobre ‘o que é o homem?’. ‘O 

que o faz ser humano’? ‘O que o faz ser gente?’. Ao mesmo tempo são questões que vê a 

grande trama das relações sociais (filosofia social) marcada por uma disputa de poder 

(filosofia política) que obriga à tomada de posições pró-construção de vida digna ou construir 

a sua própria destruição. (ética/moral). (p. 54-58) 

São inúmeras as proposituras para um trabalho pedagógico efetivo do professor e da 

turma para enfrentar estas questões. As mais atuais encontram-se na Lei 10.639/03, no 

Estatuto da Igualdade Racial (2010) e no PNE 2014-2024. Apesar das inúmeras iniciativas 

com significantes resultados é sabido, infelizmente, que as ações ainda são tímidas em várias 

unidades escolares – públicas e privadas –, pois, entre outros, os gestores da educação, muitos 

educadores, bem como, os cursos de formação – graduação e pós-graduação – apresentam 

sérias dificuldades para tratar da temática. 

O texto que se apresenta procura articular com três situações distintas, mas, que se 

fecham no final. A primeira é trazer e envolver a filosofia neste trabalho. O professor de 

filosofia tem muito a contribuir com a turma, com a escola e com a comunidade ao adotar a 

reflexão filosófica para tratar da questão étnica negra na unidade escolar. A segunda se volta 

para a formação deste professor de filosofia, bem como, de todos os demais professores e 

gestores. Os cursos superiores – graduação e pós-graduação – não podem se eximir do debate 

formativo sobre a questão étnica negra que deve chegar na sala de aula. Por fim, 

compromissar os gestores das unidades de ensino para que envolvam todas as equipes e todas 

as instâncias que atuam juntos aos estudantes e a comunidade.       

É necessário admitir, contudo, que há divergência na aceitação da filosofia e da ação 

pedagógica do professor de filosofia. Algumas pessoas, incomodadas ao extremo, 

provocativamente, lançam questões como estas. Por que o ensino da filosofia? O que se 

objetiva com ele? Assimilada a provocação e, tomada como possibilidade de um diálogo, 

percebe-se que as questões dizem respeito ao próprio caráter da educação. Por que educar os 

jovens? O que se objetiva com tal educação? O enfrentamento deste questionamento, ainda 

que não dito, explicitamente, é na verdade o núcleo da filosofia da educação. 

Severino (2004) formula  

Filosofia da Educação se constitui como modalidade teórica de 

conhecimento destinada a intencionalizar a prática educativa, seja 
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mediante a explicitação dos valores, dos significados nela envolvidos, 

seja ainda na construção de uma imagem do homem que se precisa 

educar. (p. 9) 

 Para amenizar o incômodo provocado pela filosofia, por suas questões, pela prática 

pedagógica do professor de filosofia, se faz necessário considerar a formulação do autor 

acima. Aqueles que querem pensar educação deverão contemplar e fundamentar a sua 

intencionalidade. Ter presente o que ofertarão aos estudantes e, considerar, em projeção, o 

que se quer no final da intervenção, ainda que sem garantia de sucesso. Contemplar, 

fundamentar não significa ter respostas prontas, definitivas. Acentua-se, por isto, a 

necessidade sempre renovada de se pensar a educação, em termos filosóficos, ou seja, 

considerar as inúmeras possibilidades, não estabelecendo um ponto final. 

 Nesta perspectiva da intencionalidade, apresentada na formulação de Severino, citada 

acima, é preciso que se faça a seguinte consideração. Este texto entende que a educação deva 

se configurar como elemento de emancipação. Os encaminhamentos que se adotem para a 

educação dos novos – crianças, adolescentes e jovens – devem contribuir no processo de 

emancipação de seus agentes – professores, estudantes, comunidade escolar e extraescolar.  

 Esta educação, voltada à emancipação, objetiva fazer com que o ‘outro’, o negro, seja 

reconhecido como tal e, que se considere que é possível construir algo em comum com ele. 

Superar com isto o incômodo frente ao outro, o negro. Incômodo promotor de violência, que 

impede o ‘eu’ e o ‘outro’ de crescerem. Esta é a grande emancipação que pode ocorrer na sala 

de aula e se expandir para outros locais. 

  

O uso da palavra como reconhecimento do ‘outro’/negro e instrumento para a 

emancipação 

 O subtítulo, acima, reflete a contento os elementos que compõem a educação que ora 

se apresenta, resta, portanto, explicitar a ideia. O primeiro e decisivo passo pró-emancipação é 

o do reconhecimento do ‘outro’. Reconhecer aqui é, acima de tudo, reconstruir o 

entendimento que se tem do ‘outro’. Isto, porque, o ‘outro’, o negro, tal como já fora 

precisado anteriormente, mais do que descrito, ele é caricaturado. Em tal condição as imagens 

lhe conferem mais limitações do que ampliações do entendimento sobre quem ele é. O mais 

contundente dos entendimentos fora traduzida na sua negação. O outro/o negro não é e, não 
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sendo, não existe, não produz ideia e como tal, é uma coisa. Nesta condição não há nada a ser 

criado em comum com ele.2 

Esta tese histórica ainda é presente em inúmeros setores sociais e digladia 

frontalmente com máximas de excelência importância no cotidiano. A primeira é a defesa 

acalorada pró-liberdade de expressão que se faz ouvir mesmo para certas regiões e, certos 

segmentos, historicamente, marcados pela supressão da palavra. A segunda corresponde aos 

apelos e às facilitações advindas com as novas mídias que incitam o posicionamento frente a 

todos e quaisquer temas. A terceira é a defesa individual (que beira ao individualismo) 

acirrada pelo direito da subjetividade. O embate contraditório encontra-se no fato de que se o 

‘eu’ defende tudo isto a seu favor, como negar ao ‘outro’, o negro, as mesmas condições? 

Atente-se, ainda, para outra questão delicada. O que se diz não é qualquer coisa, ele deve ser 

considerado, levado a sério e, muitas vezes, ser posto em ação. Então, como considerar a 

palavra do outro, levá-la a sério e ser mobilizada por ela, pois este ‘outro’ é negro e, como tal, 

não reconhecido? 

Na sala de aula é possível detectar este conflito. Ele nem sempre é explícito, mas, se 

faz presente. Desde a ‘inofensiva’ recusa de se formar casal de dança na festa junina, 

passando pela composição de grupos de trabalhos, chegando aos debates acalorados sobre os 

diversos temas do cotidiano. Tenha-se presente que nos dois últimos apontamentos, participar 

de grupos de trabalho e dos debates, é fazer o uso da palavra. É fazer com que sua voz seja 

ouvida e considerada. Este é ponto. Até se pode fazer par e, ser casal. Até se pode participar 

do grupo de trabalho pela camaradagem, pelo lado festeiro, pelo ritmo brincalhão que 

imprime. Nos debates, ele é um dos que compõem o grupo. Pronunciar, contudo, a palavra e, 

pretender que ela seja considerada é outra coisa. Por vezes ele mesmo se nega a dizer a sua 

palavra, pois, duvida de sua eficácia. Eis, portanto, a dimensão da emancipação que este texto 

apresenta. Há um ‘eu’ que detém a palavra e, o ‘outro’/negro não a pode dizer. 

Ao revisitar a etimologia é possível ter como imagem de ‘emancipação’ o ‘soltar a 

mão’. Deixar o ‘outro’ solto da ação daquele ‘eu’ que até então o conduzia. É possível pensar 

                                                             
2 Não se tem o propósito de reproduzir a história da colonização neste texto. Contudo, a tese que reduz o negro a 

uma categoria de não humano foi a chave central para transforma-lo em escravo. Nesta condição toda a sorte 

conhecida no projeto colonizador português. Referência MIGNOLO, Walter D. La colonialidad a ló largo y a ló 

ancho: el hemisfério occidental em el horizonte colnial de la modernidad. 
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em três movimentos. O movimento daquele que emancipa, portanto, libera o outro. O 

movimento daquele que conquista a sua emancipação, liberta-se do outro. O terceiro 

movimento corresponde à emancipação daquele que conduzia o outro, juntamente, com a 

emancipação daquele que era conduzido. Neste sentido, condutor e conduzido, se emancipam. 

O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da 

opressão e vão comprometendo-se, na práxis, com a sua 

transformação; o segundo, em que, transformada a realidade 

opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser 

a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. 

(FREIRE, 1987, p. 41) 

 

E como isto se efetiva? Segundo Freire (1987) “não é no silêncio que os homens se 

fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.” (p. 78) Na construção que se faz a 

educação que emancipa ocorre no reconhecimento e na aposta de que é possível construir algo 

em comum como o ‘outro’/negro. Para tanto, é fundamental, que a palavra seja algo de e para 

todos. E, mais, que esta educação, escolar por excelência, de sala de aula, envolva todos os 

espaços da escola e do seu em torno.  

 

 

 

O desafio-convite para falar e ler o mundo com o outro 

 É necessário que se tenha presente as dimensões da leitura do mundo e da leitura de 

mundo. Não se trata de um simples jogo de palavra. Se na leitura do mundo os sentidos 

captam as imagens e as faculdades mentais as decodificam e produzem um arranjo 

minimamente lógico, na leitura de mundo é acrescida a intencionalidade, os conceitos, os 

valores, os princípios. Evite-se o comparativo qualificador que buscará apontar que uma 

leitura é melhor do que aoutra. São inúmeras as formas de leitura que se faz do mundo. O 

ponto a ser ressaltado é que esta leitura deve produzir significados para além daquilo que os 

sentidos ofertam, bem como, os arranjos lógicos se dão. Eis, porque não é qualquer palavra 

que diz sobre o mundo. 
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 A importância desta ponderação reside no fato de que a leitura de mundo produz 

visões de mundo e estas pautam substancialmente a vida de muitos. Atente-se para os 

formadores de opinião. Suas análises, ou seja, suas leituras movimentam mercados 

econômicos, pautam as discussões políticas, orientam a vida social. As suas falas são 

diferenciadamente ouvidas. Observe-se, contudo, de que lugar estas leituras de mundo surgem 

e são proferidas. Quem são estas pessoas de fala diferenciada que pronunciam estas falas. 

Quem se apropria destes que falam e como utilizam da fala proferida. Neste sentido esta fala 

tem poder. Ela mobiliza ou impede a mobilização. Ela promove ou rebaixa. A emancipação 

pela fala objetivando uma leitura de mundo e a apresentação da visão de mundo que se tem 

deve atingir a todos. Neste caso específico atingir os negros e as negras para que possam dizer 

a sua leitura de mundo e, consequentemente, a sua visão de mundo. Frente à complexidade 

das relações humanas é de se desconfiar que haja apenas uma maneira de ler o mundo.           

  

Neste sentido o que segue é parte central de uma prática pedagógica que se inspira nas 

teses de Mathew Lipman (1994). Desta teoria lipmaniana surgiu o livro paradidático Amantes 

do Futebol e da Música – uma discussão étnica afro-brasileira (2003) que traz a questão étnica 

negra e a metodologia da fala de forma paradidática para a sala de aula. Após a aplicação em 

várias turmas de estudantes e de professores, bem como, lendo relatos de outros educadores, 

os resultados são expressivos a ponto de comunicá-la. 

    

1. A filosofia, a prática pedagógica do professor e a fala. 

A primeira parte da metodologia é fazer com que a fala aconteça e que todos 

participem dela. Para tanto é necessário que haja um tema em comum (neste caso sobre a 

etnia negra) e que as falas, até então dispersas, possam contemplá-lo. Por fala entenda-se a 

verbalização sobre algo o que implica o uso da palavra. Portanto, não é qualquer fala, nem 

qualquer palavra, mas, sim aquela que expressa um sentimento, uma ideia, uma visão de 

mundo, ou tão somente indagações, dúvidas, problematizações. Para a reflexão filosófica é 

fundamental a problematização. As afirmações, as respostas, as observações são bem vindas, 

mas, a intensidade da fala se dá pela qualidade da problematização.  

 

2. A filosofia, a prática do professor e a oferta de repertório. 
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A pronúncia da palavra significante por meio do exercício da fala que nasce ou 

acompanha a problematização deve-se muito ao repertório que os estudantes possuem. Eles 

(os estudantes) encontram-se nas primeiras décadas de vida que lhes proporcionaram algumas 

experiências relevantes, mas, cabe à escola, na figura do professor ampliar este repertório por 

meio da literatura. A escola e o professor dominam esta literatura que comporta uma 

variedade de gêneros que passa deste a mais simples gravura até os mais complexos esquemas 

de linguagem. Da linguagem corporal à linguagem escrita. Neste quadro específico cabe ao 

professor de filosofia ofertar o repertório filosófico que lhes possibilite tratar as questões 

problematizadoras que cercam a etnia negra. E qual é o benefício? Auxiliar a todos a dialogar 

com o diferente. A aposta é que o repertório ofertado dará sustentação para a argumentação ao 

mesmo tempo em que contribuirá na ampliação da experiência destes novos com o diferente. 

O esperado é que o estudante se aproprie das formulações e dos caminhos que percorreram os 

filósofos e se inspire para traçar os seus caminhos.  

 

3. A filosofia, o professor de filosofia e o diálogo intencional. 

O terceiro elemento da metodologia é o diálogo. Se as intervenções do professor 

tiverem repercussão positiva no grupo de estudantes será possível detectar sinais de diálogo 

entre os pares. No primeiro momento da fala há ainda dispersão. Os temas se multiplicam e 

são abordados de inúmeras maneiras. Mesma assim a palavra é dirigida ao outro. No 

momento do repertório há uma concentração maior no texto e com isto uma troca mais 

específica com o filosófico. Há uma fala com o texto, com o professor que decodifica o texto, 

do indivíduo com o texto, dos indivíduos entre si. Neste terceiro momento o diálogo passa a 

ser intencional, ou seja, nele objetiva-se a palavra significante para o grupo, a fala daqueles 

que buscam significar as suas vidas e suas relações com o outro. A subjetividade se faz 

presente na perspectiva de se construir algo em comum. 

 

O compromisso esperado da filosofia com a temática étnica negra 

 O que se objetiva com estas reflexões é comprometer o esforço teórico dos professores 

de todos os níveis escolares sobre a questão étnica negra. Ao mesmo tempo o texto é 

composto por diversos apontamentos que acenam para uma ação reflexiva sobre o tema. Este 

é o ponto central da qual a filosofia não pode se ausentar, por ter muito a oferecer, ou seja, 
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promover uma ampla e filosófica reflexão sobre este tema étnico. Como já fora dito, trata-se 

de reconhecer ou não a humanidade do outro e, com isto, decidir o que se quer construir 

enquanto sociedade. 

 A existência do Estatuto da Igualdade Racial, da Lei 10.639/03 e do PNE 2014-2024 

pode ganhar significativa contribuição da filosofia e da prática pedagógica do professor de 

filosofia. Mas, ao mesmo tempo a questão étnica negra tem muito a oferecer para a filosofia, 

para o professor de filosofia e para todo o conjunto escolar. É preciso que se tenha presente a 

dimensão da temática, pois, ela envolve a ressignificação dos conceitos e dos valores que se 

articulam nas complexas relações humanas. 
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