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Resumo (-) 

A Lei 10.639/03 é uma realidade que precisa ser efetivada no conjunto das unidades 

escolares do Brasil, sejam elas de cunho privado, sejam elas de cunho público. Não se 

nega as inúmeras e brilhantes iniciativas realizadas pelos profissionais da educação 

referendados ou não pelos gestores, mas é sabido que há muito a ser feito. Este texto 

objetiva apresentar uma prática pedagógica presente na filosofia a fim de comprometê-

la na concretização da Lei no território escolar. Tal proposta não se limita na relação 

professor-estudante, ao contrário ela implica na ressignificação da educação o que em 

última instância atinge o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar e o processo 

formativo dos profissionais da educação.   

Palavras-chave (-) reflexão filosófica; ressignificação; fala. 

 

A Lei 10.639/03 e a Filosofia enquanto Reflexão Filosófica 

 O texto que se apresenta tem como proposta central comprometer o componente 

curricular ‘filosofia’, presente no ensino médio, na viabilização da Lei 10.639/03 no 

território escolar. Tal comprometimento vai além da solidariedade transversal ou 

multidisciplinar que se faz presente nos discursos curriculares e nos discursos 

pedagógicos. O que se quer apontar é que a filosofia, tomada aqui como reflexão 

filosófica, pode oferecer uma contribuição significativa na formação de todos que são 

alcançados pelas intervenções e interações promovidas pela unidade escolar. Neste 

sentido entenda-se por ‘território escolar’ o espaço onde vive a comunidade assisitida 

pela unidade escolar, o espaço interno do prédio escolar e, fundamentalmente, a sala de 

aula. É relevante considerar que o que ocorre na sala de aula, as discussões, as 

problematizações, as inquietações, se fazem presentes no pátio da escola e chegam até a 

comunidade. O caminha oposto, também, ocorre, pois, as demandas da comunidade se 

fazem vivas no interno da unidade escolar. Tal consideração amplia a dimensão e a 

mailto:jorafro@gmail.com


2 

 

responsabilidade da unidade escolar, pois, a educação escolar a ser oferecida não se 

finda na relação professor-estudante. A ação educativa da escola atinge, também, a 

comunidade como um todo. 

 Estas primeiras palavras objetivam pensar no recorte de temas que a unidade 

escolar precisa realizar e abordar com os estudantes e, isto não se encerra na execução 

formal do currículo. Acima de tudo o currículo é vida, ele abarca experiências, 

conceitos, princípios para a vida e, portanto, está longe de ser tão somente algo 

expositivo. O conteúdo currícular se apresenta, portanto, para ser ressignificado e para 

auxiliar a ressignificação da vida. Para que de posse dele as pessoas ressiginifiquem a 

sua existência e as relações que estão construindo em sociedade com o outro. Ora, a 

ressignificação é buscada, entre outras, pelo exercício filosófico.  Exercício este que 

exige abertura para que se saia de uma zona confortável de certezas e de afirmações 

para trilhar outras formulações, outros posicionamentos, outras relações e, acima de 

tudo, outras atitudes. 

 A Lei 10.639/03 que preconiza o ensino sobre a História e a Cultura Afro-

Brasileira tem seu mérito, afinal, entre outros, trata-se da temática étnica negra que 

como afirma o CEERT (s/d) “é tema relativo ao interesse direto de metade dos 

brasileiros” (p. 17) ganhará melhor envergadura se comprometer a filosofia a auxiliar na 

ressignificação desta história o que possbilitará um salto sobremaneira na formação não 

apenas do estudante, mas de todos que se encontram no interno e no em torno da 

unidade escolar. Por comprometer o componente curricular ‘filosofia’ na abordagem da 

Lei 10.639/03 entenda-se pensar a educação escolar na perspectiva da filosofia da 

educação, explicitar a dimesão antropológica da educação, possibilitar uma intervenção 

pedagógica que promova ressignificações e, por fim, colocar a questão fundante das 

relações ética-social-política, a saber: ‘o que se quer construir com o outro?’ É esta a 

crença e a proposta que marca este texto. Texto que se apoia no entendimento da 

filosofia enquanto reflexão filosófica (Lipman-1994), na filosofia (Lorieri-2002) na 

filosofia da educação (Severino-2004), e no exercício da fala emancipadora (Freire-

1987). 
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A educação, a filosofia, a filosofia da educação e a Lei 10.639/03 

Ao apontar para a necessidade e a importância de oferecer estudos sobre a 

história africana e dos afrodescendentes como componente curricular é fundamental que 

se entenda a construção de outro humano. A educação escolar nestes termos deixa de 

ratificar e legitimar uma concepção de humano branco, masculino, dono de uma visão 

hegemônica do mundo. Em seu lugar passa a ser desenvolvido o humano que tem 

identidade própria, que se orgulha do que é e de sua história, mas que é capaz de 

reconhecer e se relacionar com a pluralidade. Todos aqueles que compõem o território 

escolar passarão por um processo de ressignificação sobre si, sobre o outro e sobre as 

relações que se estabelecem. E não se trata de dizer ‘humano’ enquanto conceito 

abstrato, ao contrário, trata-se de compreender e de reconhecer a história do outro 

enquanto ser concreto localizado na história e agente inserido nas diversas relações do 

cotidiano. Trata-se, sim, de humanos em formação de humanos, que se encontram em 

relações e, que nesta condição questionam-se: ‘quem é este outro e o que construir com 

ele? Tenha-se presente que neste contexto o ‘outro’ é o negro, a população negra. 

Segundo o Estatuto da Igualdade Racial (2010) “População negra: o conjunto de 

pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam 

autodefinição análoga.” (art. 1º, IV) 

O que está posto remete a todos a uma dimensão antropológica cara à filosofia, 

pois, a reflexão que se faz é a volta sobre si mesmo questionando-se ‘o que é o 

homem?’ A questão histórica sobre o africano e sobre o afrobrasileiro diz respeito ao 

homem, à espécie humana e neste sentido a filosofia, enquanto antropologia pode 

auxiliar na reflexão. O mesmo carater antropológico que se faz presente na educação 

escolar, pois, em última instância o que se objetiva com a educação escolar é formar o 

humano em toda a sua dignidade. Assim a educação escolar reveste-se do caráter 

antropológico e, a presença da filosofia enquanto componente curricular do ensino 

médio sinaliza para a ressignificação deste humano. É significativo pensar, portanto, na 

educação, enquanto, filosofia da educação. Severino (2004) escreve: 

Filosofia da Educação se constitui como modalidade 

teórica de conhecimento destinada a intencionalizar a 

prática educativa, seja mediante a explicitação dos valores, 
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dos significados nela envolvidos, seja ainda na construção 

de uma imagem do homem que se precisa educar. (p. 9) 

Atente-se à construção. Comprometer o componente curricular ‘filosofia’ na 

aplicação efetiva da Lei 10.639/03 é acima de tudo repensar a própria educação escolar 

e seus fins e isto remete a todos à filosofia da educação. O ponto é este: o que se 

objetiva construir ao final do processo educativo? Que humano deseja ser identificado 

no final do processo? O que lhe é oferecido para que alcance este status de humano? 

Todas estas questões indicam que a educação escolar é marcada por intencionalidades, 

portanto, é fundamental, que haja reflexão por parte de todos que participam do 

território escolar. Esta reflexão é própria da filosofia entendida aqui como reflexão 

filosófica. Tal entendimento sobre a filosofia enquanto reflexão filosófica não é 

reducionismo, nem uma visão utilitarista. Apontar a filosofia como reflexão filosófica é 

apresentar a sua contribuição à temática étnica racial, mesmo reconhecendo que muitos 

filósofos, ainda que refletindo e promovendo reflexões não superaram o seu tempo, a 

respeito do entendimento que se tinha de humano e de homem fora do padrão vigente e 

desta forma não contribuíram para que houvesse a superação do racismo. Neste sentido 

a reflexão filosófica se apresenta positivamente, pois, ela possiblita a autocrítica, 

revendo assim conceitos, valores, atitudes. 

Lorieri (2002) apresenta a filosofia nestes termos: 

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) 

Nesta breve citação encontra-se a base das afirmações e reflexões deste texto. Os 

temas da sala de aula se espalham para o território escolar, ou os temas deste território 

escolar invadem a escola e a sala de aula porque fazem parte das ‘certas questões’ 

dentre elas as que envolvem o outro, neste contexto, o negro.  

Para finalizar este tópico é preciso refazer o percurso. A Lei 10.639/03 postula e 

obriga o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira. Tal ensino objetiva o 

reconhecimento da contribuição desta população negra para o conjunto da sociedade 

brasileira, ao mesmo tempo em que obriga a repensar sobre as relações que se tem e se é 
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possível construir com ela. Reconhecimento e contrução pautados agora em princípios 

de justiça e de dignidade. Trata-se da afirmação do outro, o negro, humano por meio da 

educação escolar que por princípio, também, pensa e atua na formação do humano, 

portanto, não apenas educação escolar enquanto exposição de conteúdos curriculares, 

mas, filosofia da educação, ou seja, refletir sobre os propósitos desta educação escolar.  

E tudo isto marcado pela intensionalidade de querer ou não reconhecer e construir com 

o outro, o negro. 

 

A intencionalidade do ato de educar e os profissionais da educação  

As considerações deste tópico assentam-se no entendimento de que o improviso 

só é bem vindo na concretude da execução do projeto já elaborado, isto porque a 

educação escolar é composta por ações intencionais. A intencionalidade que se quer 

evidenciar é a da temática étnica negra. A Lei 10.639/03 diz que:  

O conteúdo programático (...) incluirá o estudo da História 

da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da 

sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo 

negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 

história do Brasil. (Art. 26-A, parágrafo 1) 

  A concretização do texto citado não se dá no improviso, nem mesmo pelo 

discurso da transversalidade temática. Novamente é preciso dizer da intencionalidade da 

ação educativa para que aqueles propósitos se concretizem. Neste sentido os 

profissionais da educação que são “todos aqueles que estão em efetivo exercício na 

educação escolar básica, formados em cursos reconhecidos” bem como os que “atuam 

na educação superior” (CONAE, 2014, 383), devem entender e considerar o caráter 

emancipatório desta educação escolar que contempla a etnia negra. Tal assertiva 

implica, fundamentalmente, na formação destes profissionais da educação com atenção 

especial aos professores e aos gestores. Em tal formação estes profissionais poderão 

construir estratégias viáveis para executaremnas suas interações no território escolar. 

 Sempre considerando que a formação não se encerra na relação professor-

estudante, aqui a formação envolve professores e gestores enquanto aqueles que pensam 

e executam as ações educativas, mas que ao mesmo tempo encontram-se eles próprios 
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em processo de formação, neste momento ressignificando o caráter emancipatório da 

educação escolar. Em poucas palavras: o ato político de educar. É a partir do mesmo 

pensador que é possível falar de emancipação, advinda da educação escolar, pois, trata-

se de um olhar a história pela ótica do oprimido. Poder falar desta história a partir da sua 

vivência, da sua experiência, com a sua subjetividade. Um olhar que emancipa, ou seja, 

que liberta o oprimido e, também, o opressor. 

As palavras de Freire (1987) sobre o processo de emancipação são estas: 

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) 

 O potencial desta intencionalidade voltada à promoção de emancipação não 

finaliza na ascenção do negro e de sua população. Deve-se ter presente que a ascenção 

deste negro e da população negra, também, é a ascenção de todos aqueles que negaram 

a justiça e a dignidade do negro. 

Freire (1987) explica que: 

... os oprimidos, ao buscarem recuperar sua humanidade, 

que é uma forma de criá-la, não se sentem idealisticamente 

opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. 

E aí esta a grande tarefa huanista e histórica dos oprimidos 

– libertar-se a si e aos opressores. (p. 30) 

Neste sentido se até agora todos perderam e, no que se apresenta todos ganham. 

É possível assim voltar ao que disse Lorieri (2002) sobre as ‘certas questões’ quando 

falava da filosofia. ‘Certas questões’ porque são de todos e, por todos devem ser 

tratadas. 

   Enfim, o que se deseja afirmar é que a Lei 10.639/03 promove e exige uma 

revisão no todo da educação escolar e isto faz com que a preparação dos profissionais 

da educação, também, sofra mudanças. Muito distante da visão vocacional, ou do 

discurso da bondade, ou de uma solidariedade militante, é preciso dizer do caráter 

político que cerca o ato de educar. Tal ato pode promover emancipação ou então 
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subserviência que no limite é opressivo, promotor de injustiças e ofensivo à dignidade 

das pessoas. 

 Para finalizar é preciso dizer ainda que a ação intencional dos profissionais da 

educação vai além do ‘simples’ repasse de conteúdos. Aliás, este ‘simples’ repasse já é, 

também, uma intencionalidade e tem reflexos políticos na formação de todos. Freire a 

chamou de ‘educação bancária’. “Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma 

doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa 

das manifestações instrumentais da ideologia da opressão (...)” (FREIRE, 1987, p. 58) 

O ponto fundamental que se coloca está presente no Estatuto da Igualdade Racial (2010) 

que diz: 

Estabelecer programas de cooperação técnica, nos 

estabelecimentos de ensino público, privados e 

comunitários, com as escolas de educação infantil. Ensino 

fundamental, ensino médio e ensino técnico, para a 

formação docente baseada em princípios de equidade, de 

tolerância e de respeito às diferenças étincas. (p. 17-18) 

 É preciso que se diga que não se trata de outro peso aos profissionais da 

educação. Trata-se sim de redimensionar e de ressignificar o profissional que é e o 

quanto a sua ação educativa é singular em meio à sociedade. Neste sentido ao mesmo 

tempo em que vai adquirindo conhecimento histórico, cultural e conceitual, é 

substancial que vá desenvolvendo o exercício da fala. É este exercício que possibilita a 

reflexão filosófica e, acredita-se pelas experiências bem sucedidas em várias unidades 

escolares, que ocorrem as necessárias ressignificações. 

 

A questão étnica negra e o exercício da reflexão filosófica 

 Este último tópico destina-se a apresentar uma proposta metodológica para que 

pedagogicamente seja tratada a questão étnica negra. Para manter a coerência no que se 

desenvolveu ao longo do texto tal metodologia é acima de tudo uma prática a ser vivida 

no todo do território escolar. Isto significa que os profissionais da educação poderão 

valer-se dela no cotidiano de seu trabalho e naquelas ocasiões específicas de interação 

tais como Reunião Pedagógica, Reunião de Pais, Reunião de Conselho de Escola, 

Reunião da Associação de Pais e Mestres, Reunião do Grêmio Estudantil. Esta proposta 
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inspira-se nos estudos e na produção de Mathew Lipman (1994) e, portanto, é uma 

adaptação ao atual momento vivido pela sociedade como um todo e na sala de aula. 

 Esta proposta assenta-se na ‘fala’ que segundo Mondin (2005)  

a linguagem humana não tem apenas e sequer 

principalmente valor por causa de sua função cognitiva 

(descritiva ou denotativa). A sua função principal é de fato 

comunicativa e a comunicação, em muitíssimos casos, não 

pretende, com efeito, oferecer descrições de objetos, 

coisas, fenômenos, leis da natureza, mas afetos, 

sentimentos, desejos, comandos. (...) 

 No contexto atual todos falam e defendem o ‘direito da fala’ referenciados no 

direito da liberdade de expressão e no estimulo advindo das novas tecnologias aplicadas 

na comunicação. O ponto central é que nestas falas estão presentes visões de mundo e 

estas direcionam os entendimentos, os posicionamentos e as ações. Portanto, entende-se 

que o ‘exercício da fala’ é acima de tudo a ação de empoderamento.  Segundo a fala 

pressupoe interlocutores e neste sentido o reconhecimento do outro, ainda que seja para 

negá-lo. Terceiro é pela fala com o outro que se constroem as relações e uma leitura 

mais próxima do mundo. O educador disse que “não é no silêncio que os homens se 

fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.” (FREIRE, 1987, 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.  

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.  
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2. A filosofia, a prática do professor e a oferta de repertório. 

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. 
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Últimas Palavras 

 Ainda que a Lei 10.639/03 tenha comprometido as áreas de Educação Artísitica 

e de Literatura e História Brasileira é fundamental que a unidade escolar pense esta 

educação no conjunto de seu Projeto Político Pedagógico. Como se disse ao longo do 

texto a educação escolar refere-se à formação de humanos e estes são constituidos de 

dignidade (dimensão antropológica) e cabe a sociedade grarantir-lhes direitos (dimesão 

ética-social-política). Antroplogia, ética, sociedade, política são áreas da filosofia e esta 

não pode se eximir de ofertar a sua participação nesta temática.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Referências bibliográficas: 

CEERT. Políticas de promoção da igualdade racial na educação. São Paulo. CEERT, 

s/d. 

CONAE 2014.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1987. 

ESTATUTO da Igualdade Racial. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Lei/L12288.htm 

 

LEI 10.639/03  http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2003/L10.639.htm 

 

LIPMAN, Mathew. Filosofia na sala de aula. São Paulo, Nova Alexandrina. 1994. 

 

LORIERI, M. A. Filosofia: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez. 2002. 

 

MONDIN, B. O homem quem é ele? Elementos de antropologia filosófica. SP. Paulus. 

2005. p. 136). 

 

OLIVEIRA, Jorge Alves. Amantes do Futebol e da Música – uma discussão étnica 

afro-brasileira. Jundiaí-SP. In House. 2003. 

 

PNE 2014 – 2024. http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-

2014/2014/Lei/L13005.htm 

 

SEVERINO, A. J. A compreensão filosófica do educar e a construção da filosofia da 

educação. In: Rocha, Dorothy. (Org.). Filosofia da Educação: diferentes abordagens. 

Campinas: Papirus. 2004. 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2003/L10.639.htm

