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Apresentação à coletânea 
 

Ensino de Filosofia, Gênero e Diversidade: Pensando o 
Ensino de Filosofia na Escola, propõe-se refletir, a partir de 
uma perspectiva cooperativa e interdisciplinar, sobre 
saberes e práticas ligados às questões de gênero e de 
diversidade, bem como, em consequência, acerca das 
fundamentações epistemológico-morais e religioso-culturais 
que embasam estas questões. Com efeito, como poderá ser 
percebido ao longo dos textos que compõem esta 
coletânea, as tensões que perpassam noções e práticas de 
gênero e de diversidade encontram sua dinamicidade no 
fato de que, no seio das sociedades contemporâneas, 
vivenciamos, por um lado, a consolidação do 
individualismo dos estilos de vida e do ceticismo em 
relação à possibilidade de uma fundamentação metafísico-
teológica em sua pretensão de universalidade, de 
objetividade epistemológico-moral forte, decorrente da 
consolidação do pluralismo cultural, religioso e moral; por 
outro lado, também vivenciamos, como consequência do 
individualismo dos estilos de vida e do pluralismo cultural, 
religioso e moral, um enfraquecimento da autoridade das 
instituições e das religiões tradicionais, especialmente 
aquelas com tendências universalistas, missionárias. Estas, 
que antes orientavam todos os comportamentos dos 
crentes, hoje já não conseguem manter uma perspectiva 
axiológica coesa para a massa dos indivíduos e dos grupos 
– e se ressentem publicamente disso. 
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Com isso, nossa época pode ser percebida em um 
sentido otimista, na medida em que a caracterizaremos 
como o momento da diferença e da diversidade, pois que há uma 
desconstrução bastante intensificada dessas visões 
universalistas de cultura, religião e moral, com a correlata 
afirmação das práticas, dos saberes e das culturas 
tradicionais que foram jogadas às margens tanto em termos 
de construção de paradigmas epistemológicos quanto no 
que se refere à formação de nossos códigos morais e 
culturais. Mas é claro que esse sentido otimista não pode 
significar que já alcançamos uma situação social, política, 
econômica e cultural na qual as diferenças têm seu lugar 
reconhecido e protegido frente às posições missionárias e 
colonizadoras. Há toda uma dinâmica de solapamento 
dessas mesmas diferenças, seja por parte de concepções 
metafísico-teológicas ainda hegemônicas em nossas 
sociedades, seja por parte do modelo de racionalismo e de 
produção material da vida aos moldes capitalistas, que são 
próprios do tipo de civilização ocidental que desde a 
modernidade desenvolveu-se no contexto euronorcêntrico 
e expandiu-se para todo o globo. 

Nesse contexto, o que o ensino de filosofia pode 
fazer no que tange à discussão e à educação sobre gênero e 
diversidade? O que as filosofias – e mesmo filosofias 
alternativas em relação às visões racionalistas e 
universalistas gestadas na Europa – podem nos apresentar 
no que tange à formulação de teorias e à fundamentação de 
práticas emancipatórias, não-colonizatórias e não-
missionárias? Por fim, como vivemos em sociedades 
democráticas que reconhecem e afirmam os direitos 
individuais, o pluralismo cultural, religioso e moral, bem 
como o laicismo e o secularismo, de que forma podemos 
pensar o ensino de humanidade tendo em vista a 
necessidade de se educar para a diferença, de se tematizar e 
trazer à tona os discursos das diferenças, de se tematizar 
diferentes formas de pensamentos e de diferenças? 
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Certamente, pensar as diferenças e a partir das diferenças é 
uma tarefa difícil e dolorosa, na medida em que estamos 
acostumados com as grandes sistematizações metafísico-
teológicas; no mesmo sentido, não estamos acostumados a 
recusar o pensamento – a parar de pensar, de analisar e de 
julgar pura e simplesmente – quando adentramos na 
percepção da irredutibilidade dos outros. 

Ora, é aqui que queremos situar o sentido deste 
trabalho cooperativo e interdisciplinar apresentado em 
Ensino de Filosofia e Interdisciplinaridade: Pensando o Ensino de 
Filosofia na Escola: é que uma perspectiva plural começa 
apresentando ideias diversas em termos de teoria e de 
prática, que nos impulsionam não apenas a pensar por nós 
mesmos, mas também levando em consideração outras 
formas de significação, outras proposições – algumas delas, 
inclusive, não-assimiláveis às nossas. Uma discussão plural, 
portanto, pode ser o primeiro passo para percebermos não 
apenas que não estamos sós, mas também que constituímos 
uma diversidade tão grande que não pode ser sistematizada, 
que tem de ser aceita e promovida por aquilo que ela é em 
seu caráter único, irredutível, totalmente outro, ao qual nós 
nunca vamos aceder. Esse é o principal golpe às posições 
universalistas, colonizadoras e homogeneizadoras de cunho 
metafísico-teológico e ligadas ao racionalismo ocidental 
(incluindo aqui a noção de progresso e de desenvolvimento 
calcada no projeto capitalista de produção material). 

 
Fernando Danner 

Leno Francisco Danner 
Departamento de Filosofia da Universidade Federal 

de Rondônia 
 

 
Porto Velho, 23 de agosto de 2014 
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Um caminho para a diversidade de 
gênero no ensino de filosofia 

 
Ediovani Antônio Gaboardi 

 

 

Introdução 

A palavra método deriva da junção dos termos 
gregos meta (para, em direção de) e hodos (caminho). 
Literalmente significaria algo como “caminho em direção 
de”. Falta algo nessa expressão. Falta dizer qual é o destino 
ao qual o caminho conduz. Em termos mais abstratos e 
gerais, o termo método refere-se a um conjunto de 
procedimentos ou passos que se deve seguir. Mas ele não 
contém, nele mesmo, o objetivo ou a finalidade que esses 
procedimentos ou passos realizam. Isso pode trazer a ilusão 
de que se pode simplesmente separar o método do objetivo 
e investigá-lo separadamente. Essa ilusão é especialmente 
frequente na educação. Já imaginou-se uma didática geral, 
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“uma arte universal de ensinar tudo a todos” 
(COMENIUS, 2001). Ou seja, um método com o qual seria 
possível ensinar qualquer tipo de conhecimento a qualquer 
tipo de pessoa. Mas, voltando à etimologia da palavra 
método, o caminho só pode ser traçado quando se sabe 
onde se quer chegar. Da mesma forma, só é possível pensar 
um método de ensino quando se sabe o que deve ser 
ensinado ou, em termos mais amplos, quando se tem um 
objetivo educacional mais ou menos delineado.  

O objetivo deste texto é apresentar uma proposta 
metodológica para trabalhar o tema da diversidade de 
gênero nas aulas de Filosofia do ensino médio. Entretanto, 
não será simplesmente pressuposto que, com a enunciação 
do tema a ser ensinado, já se sabe o objetivo e basta apenas 
apresentar as estratégias didáticas. De fato, existem muitas 
formas de conceber esse tema, e cada uma dessas formas 
enseja um método de trabalho relativamente diferente. 
Assim, a preocupação central será a de mostrar qual é a 
perspectiva que se considera a mais adequada. As linhas 
gerais da proposta metodológica deverão surgir mais ou 
menos ao natural. 
 

A diversidade de gênero é um tema para as 
aulas de Filosofia? 

  A diversidade de gênero, a princípio, não parece ser 
um assunto a ser tratado nas aulas de Filosofia no ensino 
médio. Por exemplo, ela não é mencionada diretamente 
nenhuma vez na seção “Conhecimentos de Filosofia” das 
Orientações curriculares para o ensino médio – ciências humanas e 
suas tecnologias (BRASIL, 2006), que pode ser considerado o 
documento do MEC mais detalhado na apresentação dos 
conteúdos e das competências e habilidades a serem 
trabalhados nas aulas de Filosofia do ensino médio. 

Entretanto, ao mencionar o Artigo 3º da Resolução 
CEB nº 3, de 26 de junho de 1998, que trata das Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, as Orientações 
curriculares lembram os três princípios que orientam o 
ensino médio: a estética da sensibilidade, a política da 
igualdade e a ética da identidade. A estética da sensibilidade, 
dentre outras coisas, deve ajudar o aluno a “[...] fazer do 
lazer, da sexualidade e da imaginação um exercício de 
liberdade responsável”. A política da igualdade deve levar 
ao “[...] combate a todas as formas discriminatórias [...]”. E 
a ética da identidade deve estimular o aluno a praticar “[...] 
um humanismo contemporâneo, pelo reconhecimento, 
pelo respeito e pelo acolhimento da identidade do outro 
[...]” (BRASIL, 2006, p. 25). Da mesma forma, nos 
objetivos da filosofia estão incluídos “[...] o preparo para o 
exercício da cidadania [...]” e o “aprimoramento do 
educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico” (BRASIL, 2006, p. 28). Todas essas 
noções são bastante amplas e gerais, não deixando ver 
claramente se já está embutida nelas a necessidade de 
discutir questões como a diversidade de gênero. Alguém 
poderia mesmo defender que essa questão não deveria ser 
relacionada com noções como as de cidadania, igualdade, 
respeito, ética, pensamento crítico etc. Dessa forma, saber 
se noções como essas abarcam o tema da diversidade de 
gênero já é uma questão filosófica, que pode inclusive ser 
trabalhada no ensino médio, de acordo com a proposta 
curricular de cada instituição escolar. 
 

As tensões do Estado democrático e a 
diversidade de gênero 

Na prática, a diversidade de gênero é uma daquelas 
temáticas que ainda não tem lugar garantido na escola1. A 

                                                           
1 Aqui é importante fazer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, o 
conceito de sexo, desde os movimentos feministas da década de 1970, é 
usado para referir-se às diferenças biológicas entre machos e fêmeas. Já 
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cada iniciativa dos órgãos governamentais para a inclusão 
desse assunto nos currículos escolares, determinados 
setores da sociedade reagem alegando que a simples 
presença dessa discussão já realiza uma função 
intrinsecamente deseducativa. Um bom exemplo é o caso 
do kit anti-homofobia (chamado pejorativamente de kit 
gay), desenvolvido pelo Ministério da Educação (FOLHA 
DE SÃO PAULO, 2011). O argumento básico contra sua 
distribuição nas escolas é que ele estimularia a 
homossexualidade e outros comportamentos inadequados 
entre as crianças e os adolescentes. E a homossexualidade 
(ou outros comportamentos sexuais definidos como 
“anormais”) é considerada, por esses grupos, moralmente 
ruim, de tal forma que toda e qualquer ação pedagógica, ou 
de outra natureza, que possa estimulá-la é considerada 
nefasta. 

                                                                                                                
o conceito de gênero refere-se às identidades construídas socialmente a 
partir dessas diferenças biológicas. A tese de fundo é que as identidades 
do homem e da mulher e seus papéis na sociedade, no trabalho, na 
família etc., não são determinados pelas diferenças biológicas, mas por 
convenções sociais historicamente construídas. Isso implica também 
que o sexo biológico não determina necessariamente a orientação 
sexual (heterossexual, homossexual ou bissexual), nem a identidade de 
gênero (homem, mulher, gay, lésbica, travesti, transexual, transgênero 
etc.) que alguém vai assumir pessoal e socialmente. A grande bandeira 
do movimento LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 
transgêneros) é justamente pelo reconhecimento, com o mesmo grau 
de dignidade, dessas identidades de gênero alternativas aos padrões 
tradicionalmente reconhecidos (BARRETO; ARAÚJO; PEREIRA, 
2009). Em segundo lugar, é importante lembrar que a orientação sexual 
já é reconhecida como tema transversal a ser trabalhado nas escolas de 
educação básica há um bom tempo. Mas ela envolve uma série de 
temas que vai muito além da questão específica da diversidade de 
gênero (DSTs, gravidez precoce, aborto, preconceitos, relação com a 
família, violência sexual, identidade corporal e sexual, sexo na 
adolescência etc.). Embora outros temas além da orientação sexual 
também sejam tabus, a diversidade de gênero é sem dúvida um dos 
mais polêmicos, justamente porque as identidades de gênero 
alternativas não possuem atualmente um reconhecimento social pleno. 
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A motivação mais comum dos grupos que se 
opõem de forma mais contundente à discussão dos temas 
relacionados à diversidade de gênero na escola é religiosa2. 
De fato, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso VI, 
estabelece que “é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais 
de culto e a suas liturgias” (BRASIL, 2014). Ou seja, o 
Estado brasileiro não é ateu, mas sim secular, deixando 
aberto o espaço para todos os credos religiosos. O grande 
desafio que ele assume, com isso, é justamente o de realizar 
tudo aquilo que está posto no próprio preâmbulo da 
Constituição Federal:  

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 
Assembléia [sic] Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL. 

 

                                                           
2 Isso obviamente não implica que não existam outras motivações, além 
das religiosas. Além disso, podem existir grupos que apoiam a inclusão 
da temática da diversidade de gênero (assim como a orientação sexual 
em sentido mais amplo) na escola, mas se opõem a uma ou a outra 
forma específicas de fazê-lo. Por exemplo, alguém pode considerar o 
kit anti-homofobia inadequado e pode ter boas razões (pedagógicas, 
psicológicas, sociológicas etc.) para isso, sem negar genericamente a 
necessidade de se tratar a questão no ambiente escolar e muito menos 
defender teses homofóbicas ou similares. 
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Se fôssemos refletir sobre os princípios que estão aí 
colocados como ideais, sem dúvida encontraríamos uma 
série de paradoxos potenciais. Por exemplo, os direitos 
sociais muitas vezes entram em choque com os individuais, 
a liberdade com a segurança, o desenvolvimento com a 
igualdade, e assim por diante. E o grande desafio do Brasil, 
então, enquanto um Estado democrático, é encontrar uma 
“fórmula” que concilie e realize, na medida do possível, 
todos esses princípios, assumidos pela sociedade, através de 
seus representantes, como valiosos.  

Para a nossa discussão, o mais interessante é 
perceber o paradoxo potencial entre o ideal de “uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos” com o de 
manter-se “sob a proteção de Deus”. Qual Deus? A fé em 
um Deus não obriga o crente a estabelecer pelo menos uma 
relação hierárquica entre os diferentes credos, pondo o seu 
como prioritário e criando obstáculos para o pluralismo, a 
fraternidade universal e a eliminação de preconceitos? Não 
é dever do crente rejeitar os comportamentos considerados 
impróprios pela sua religião? E, especialmente no que se 
refere à educação, não é seu dever educar os filhos de 
acordo com os preceitos religiosos que aprendeu, 
impedindo ao máximo que eles sejam expostos a outras 
influências? 

Ainda no artigo 5º, agora no inciso IX, a 
Constituição também determina que “é livre a expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença”. Por outro lado, 
no inciso XLI do mesmo artigo determina que “a lei punirá 
qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais” (BRASIL, 2014). Ou seja, de um lado a 
Constituição garante a liberdade de expressão, de outro 
prevê punição para quem, através dela (ou de outras 
formas), viola direitos e liberdades fundamentais. Isso 
significa que um grupo religioso tem liberdade para 
expressar suas crenças até o limite dos direitos e liberdades 
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fundamentais dos outros indivíduos. A questão que se 
coloca, então, é determinar se a opção de gênero faz parte 
dos direitos e liberdades fundamentais. Isso é o que seria 
capaz de limitar o direito das religiões de se manifestarem 
publicamente em relação às identidades de gênero 
consideradas “anormais”. 
 

Justificativas e limites da livre escolha pela 
identidade de gênero 

A livre opção por uma identidade de gênero não é 
reconhecida explicitamente como um direito fundamental 
em nossa Constituição. Entretanto, a impossibilidade de 
justificar qualquer critério que possa estabelecer a obrigação 
jurídica ou moral de o indivíduo assumir como identidade 
de gênero aquela que é sugerida, segundo os padrões 
tradicionais, pela sua constituição biológica, tem levado à 
conclusão de que se trata sim de um direito. Talvez isso 
decorra da própria natureza dos princípios democráticos 
mais gerais.  

Um exemplo ilustrativo desse raciocínio aparece na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4277-DF, 
julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. Nela, o 
Tribunal Pleno declara a obrigatoriedade do 
reconhecimento da união de pessoas do mesmo sexo como 
entidade familiar, nos mesmos termos e com os mesmos 
direitos e deveres das uniões estáveis entre homens e 
mulheres. (BRASIL, 2011, p. 2). A ADI 4277-DF 
reconhece que não há legislação que estabeleça 
explicitamente o direito dos casais homoafetivos. 
Entretanto, baseia sua decisão em alguns elementos fáticos 
e em princípios constitucionais consolidados. Em relação 
aos fatos, argumenta que a união de pessoas do mesmo 
sexo é uma realidade dada, relacionada a uma mudança 
mais ampla dos costumes. As religiões estão separadas do 
Estado, e a Medicina e a Psicologia superaram a ideia de 
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que a homossexualidade seria uma doença. Em relação aos 
princípios constitucionais, a ADI 4277-DF argumenta que 
o reconhecimento da legitimidade das uniões entre pessoas 
do mesmo sexo é uma decorrência direta dos princípios da 
liberdade de religião e da laicidade, da dignidade da pessoa 
humana, da vedação de discriminações odiosas, da 
liberdade, da proteção à segurança pública e da igualdade, 
todos eles reconhecidos como fundamentais e constituintes 
da própria essência do Estado democrático brasileiro. Em 
outras palavras, não é possível encontrar razões para 
proibir as uniões entre pessoas do mesmo sexo e, por outro 
lado, a constituição dá amplo direito para que as pessoas 
possam fazer suas escolhas pessoais, dentro dos limites da 
lei, devendo ser reconhecidas e protegidas nessas escolhas. 
 

Educação democrática e Família 

A meu ver, este é o marco filosófico fundamental 
em que a abordagem da questão da diversidade de gênero 
pode acontecer no âmbito das instituições democráticas. 
Os princípios democráticos precedem qualquer doutrina 
sobre o bem, isto é, qualquer visão sobre como as pessoas 
devem comportar-se na vida privada para viverem bem e 
atingirem a salvação, a felicidade etc. Então, posso acreditar 
subjetivamente que o homossexualismo é antinatural, que 
os gays e lésbicas vão para o inferno etc. Mas não posso 
ferir os princípios do Estado democrático, pois estes são os 
mesmos que me protegem das concepções subjetivas 
negativas que os outros podem ter em relação a mim. Essa 
é uma resposta bastante formalista, individualista e limitada 
para a questão, mas parece ser o preço a pagar pela 
democracia. 

O problema é que estamos tratando da educação 
escolar, que envolve obviamente indivíduos que não são 
considerados ainda plenamente livres, autônomos. 
Consequentemente, alguém precisa tomar decisões no lugar 
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deles. Talvez por isso faça sentido a afirmação de Saviani 
(2011, p. 11): “[...] a compreensão da natureza da educação 
passa pela compreensão da natureza humana”. No presente 
contexto, podemos interpretar essa afirmação como 
indicativo de que a definição do conceito de educação, e 
consequentemente de seus objetivos e métodos, sempre 
envolve uma visão substantiva de homem, que implica em 
definir quais são os fins mais elevados, que tipo de ser 
humano se deve ser, que valores se deve possuir etc. 
Mesmo numa sociedade democrática, será preciso decidir 
os valores e princípios que nortearão a educação das 
crianças e jovens, será preciso decidir, ao menos em linhas 
gerais, que ser humano se quer formar com a educação. A 
questão então é: quem tem o direito de educar as crianças e 
jovens e sob quais princípios? 

Aqui obviamente dois atores se apresentam: o 
Estado, através principalmente (mas não só) da educação 
pública, e a família. Pode-se defender uma visão 
radicalmente totalitarista, delegando totalmente ao Estado 
o poder de educar as crianças e adolescentes. Ou pode-se 
assumir um liberalismo extremo, deixando aos pais o 
direito de educar seus filhos como bem entenderem. No 
Brasil, os dois atores têm seu papel reconhecido. Mas a 
questão é, então: o que fazer quando os princípios adotados 
por eles entram em conflito? Quem tem a precedência? 

Por razões culturais e econômicas, no contexto 
brasileiro, o Estado, principalmente através da Escola, é 
chamado pela sociedade a assumir mais e mais funções 
tradicionalmente atribuídas às famílias. Então, entre nós, a 
resposta é simples: o Estado tem precedência em relação à 
família. É ele que dispõe dos meios para organizar um 
sistema educacional amplo, capaz de atingir todos os 
indivíduos, de forma planejada e organizada. Além disso, a 
escola, enquanto uma instituição que busca nutrir-se do 
desenvolvimento científico e tecnológico, seria mais 
esclarecida do que as famílias, especialmente pelo limitado 
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acesso ao conhecimento destas, decorrente dos problemas 
históricos que o sistema educacional brasileiro vem 
enfrentando desde sempre. Mas, no Estado democrático, 
mesmo essa precedência tem um preço, já que sua 
legitimidade depende das famílias, no sentido de que a 
existência desse Estado baseia-se no anseio dos indivíduos 
de verem reconhecidos os seus direitos. Se o Estado não 
garante o reconhecimento dos direitos, ele perde sua base 
de legitimidade. Então, o Estado precisa reconhecer o 
direito das famílias de educar seus filhos da forma como 
considerarem melhor. O que não pode acontecer é que essa 
educação viole os limites impostos pelo Estado 
democrático, que é, por sua vez, o que garante o direito das 
famílias e dos indivíduos. 

Nas situações concretas de sala de aula, isso 
significa que um professor de Filosofia, ou de qualquer 
outra disciplina, não pode querer ensinar que ser gay é tão 
bom quanto ser hétero, se os pais não quiserem que as 
crianças aprendam essas coisas. Os pais têm o direito às 
suas opiniões e também o direito de ensiná-las aos filhos. 
Entretanto, o que os pais não podem ensinar aos filhos são 
atitudes de desrespeito, violência, discriminação 
profissional ou social, violência física ou verbal etc. em 
relação àqueles que não têm as mesmas orientações sexuais 
que eles. Enfim, os princípios do Estado democrático 
levam à necessidade de que a vida cidadã seja pautada pela 
tolerância em relação aos que são diferentes. 

Embora as famílias tenham o direito de educar os 
filhos a partir dos valores e das concepções de bem que 
considerarem melhores, esses elementos não podem ser 
opostos aos princípios do Estado democrático. Por isso, as 
famílias precisarão aceitar que seus filhos sejam expostos, 
na Escola, a uma educação que vise esses princípios. 
Concretamente, se para aprender a ter uma atitude 
democrática em relação à diversidade de gênero for preciso 
expor as crianças e os adolescentes a materiais didáticos e a 
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atividades educativas em que essa realidade for mostrada, 
esse é um preço que as famílias terão de pagar para viverem 
na democracia. Mas, por outro lado, o espírito dessas 
intervenções da escola deve ser também democrático, 
mantendo-as restritas ao ideal de cultivar os princípios de 
nossa democracia, evitando intrometer-se nas crenças 
religiosas, nos valores e nas concepções de bem cultivados 
pelas famílias3. Esse é o preço que o Estado precisa pagar 
por escolher a via democrática como forma de legitimação. 

Esse ponto de vista talvez seja decepcionante e 
pareça mesmo conservador ao um ativista dos direitos das 
minorias de gênero. Talvez ele preferisse uma educação 
capaz de incutir na mente dos alunos aquilo que ele 
considera ser a verdade sobre a diversidade de gênero. Mas 
o problema é que o preço a pagar com essa estratégia seria 
muito alto. Seria retirar das famílias o direito de transmitir a 
seus filhos a visão de mundo que consideram mais 
adequada. Aqui faz sentido o que teria dito Churchill: “A 
democracia é a pior forma de governo imaginável, 
excetuando-se as demais”. Além disso, os ativistas têm todo 
o direito de usufruir das liberdades do Estado democrático 
e veicular suas ideias através das mais variadas 
manifestações culturais e sociais. 
 

                                                           
3 Aqui também têm papel decisivo a psicologia e outras disciplinas 
aliadas à pedagogia, na determinação da idade e das metodologias 
adequadas para cada intervenção educacional, garantindo que, da 
experiência educativa, o aluno aprenda justamente o que se deve 
ensinar, e não outras coisas. É claro que a pedagogia não é uma ciência 
exata, então é inevitável e mesmo saudável a constante suspeita dos pais 
e da sociedade em relação à adequação das estratégias pedagógicas. É 
importante que também os educadores alimentem essa suspeita e a 
transformem em metodologias de avaliação e de acompanhamento das 
atividades de orientação sexual realizadas. 
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Caminhos 

Como, então, trabalhar a diversidade de gênero nas 
aulas de Filosofia, sem ferir o direito das famílias de educar 
seus filhos da forma como acharem melhor? 

Para o Ensino médio, que é o espaço que a 
Filosofia consegue ocupar de forma mais ampla atualmente 
no contexto da Escola pública, uma vantagem é o fato de 
os adolescentes e jovens já serem mais autônomos e já 
terem contato com a questão da diversidade de gênero. 
Então, de fato, na maioria dos casos não se trata de trazer 
algo completamente novo. 

Um primeiro passo é informação, pura e simples. 
Aqui seria recomendável trabalhar em conjunto com outros 
professores (de Biologia, por exemplo) ou realizar estudos 
em outras áreas (Psicologia, por exemplo). Muitas 
concepções que os alunos trazem, influenciados por pais, 
líderes religiosos etc. estão baseadas em informações falsas, 
incompletas ou descontextualizadas. Talvez a maioria 
dessas informações não seja da alçada da Filosofia, mas 
sem elas o debate talvez não possa prosseguir. Pode-se, 
inclusive, organizar atividades de pesquisa com a tarefa de 
esclarecer as dúvidas a respeito de informações específicas. 

Um segundo passo, mais estritamente filosófico, é o 
do exercício crítico, aplicado diretamente sobre as teses que 
pretendem demonstrar a obrigatoriedade da correlação 
direta entre sexo biológico e identidade de gênero. A 
estratégia por trás desse passo é óbvia: as justificativas só 
são necessárias para limitar a livre opção sobre a orientação 
sexual, não para autorizá-la. Aliás, talvez o ponto 
filosoficamente mais importante seja justamente a avaliação 
crítica desse pressuposto. Pode-se, por exemplo, analisar a 
ADI 4277-DF, mencionada anteriormente, verificando se 
ela pressupõe esse tipo de estratégia e avaliando se ela é 
legítima. 
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É importante considerar que há muito mais a 
aprender nesse tipo de abordagem do que a simples 
conclusão de se ser gay é legal ou não. Se for possível criar 
uma situação em que a turma consiga discutir 
racionalmente, em que as pessoas tenham a liberdade para 
expor seus argumentos e suas crenças, de tal forma que 
sejam respeitadas mesmo e principalmente por aqueles que 
não concordam com elas, uma valiosa lição sobre 
diversidade de gênero e sobre democracia terá sido 
aprendida. Sem falar nas habilidades e competências 
estritamente filosóficas que serão desenvolvidas com isso. 
Ou seja, o tema da diversidade de gênero, assim como 
tantos outros, pode ser abordado levando em conta um 
conjunto amplo de propósitos educacionais. Isso é 
especialmente importante considerando a carga horária 
reduzida da Filosofia no ensino médio e as deficiências dos 
alunos em diversas dimensões formativas, especialmente as 
relacionadas à leitura e à escrita. 

No passo crítico, muitas vezes poderá ser 
necessário investigar teses de natureza não filosófica. Por 
exemplo, alguém pode defender determinadas concepções 
baseando-se em textos religiosos como a Bíblia. É evidente 
que uma primeira forma de abordar a questão é discutir 
criticamente até que ponto um texto religioso pode ter 
algum papel normativo numa sociedade democrática, em 
que a liberdade de culto é assegurada. Mas também pode 
ser estimulante trabalhar em conjunto com o professor de 
ensino religioso e verificar se aquela concepção realmente 
está em consonância com o texto sagrado. O objetivo aqui 
não é dizer se o texto está certo ou errado ou se ele é bom 
ou mau, mas apenas compreender o que ele realmente diz, 
e essa preocupação é genuinamente filosófica.  

Esse passo crítico, como viu-se, não tem o 
propósito de demonstrar esta ou aquela teoria, mas de 
chegar a uma conclusão talvez mais Socrática: não 
podemos dizer que esta ou aquela opção sexual é melhor 
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ou pior do que outras, em sentido absoluto Talvez estejam 
certos aqueles que defendem que os homossexuais 
deveriam fazer tratamentos para “curar-se” e, assim, atingir 
uma suposta felicidade mais plena, a salvação, a purificação 
etc. Mas não há nada que demonstre isso racionalmente. 
Então, vai ser preciso deixar espaço para a decisão 
individual. Mas, então, mesmo que não concordemos com 
ela, teremos que reconhecê-la, respeitá-la e protegê-la, 
enquanto fruto de uma vontade tão livre e digna quanto a 
nossa. 

O último passo é a consolidação do que foi 
aprendido, tanto em termos de conteúdos e argumentos, 
quanto em termos de habilidades e competências. É 
fundamental que haja estratégias de síntese, sistematização, 
reconstrução e avaliação do que for aprendido. De 
preferência, isso não deve ser feito apenas no final, mas ao 
longo do processo, para que a consolidação do que foi 
aprendido auxilie nas novas atividades que forem 
propostas. Existem muitas formas de fazer isso, desde 
esquemas e sínteses no quadro, revisões orais no início ou 
no final das aulas, respostas a questionários, elaboração de 
textos, aplicação do que foi estudado para compreender 
situações similares, dentre muitas outras. O importante é 
que o aluno compreenda o que vai ser feito, quais são os 
objetivos e quais são os critérios para determinar o que está 
certo e o que está errado. Também é importante que as 
atividades sejam, em algum nível, desafiadoras, para 
promover o desenvolvimento da autonomia intelectual dos 
estudantes. 
 

Conclusão 

As estratégias propostas aqui estão obviamente 
muito ligadas ao modo como eu compreendo atualmente a 
questão da diversidade de gênero no contexto da sociedade 
democrática brasileira. Quem compreende a questão de 
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outra forma, obviamente considerará mais adequadas 
outras estratégias. 

De fato, essa discussão ainda está em aberto na 
sociedade. Por isso, não é de se esperar que haja 
unanimidade na Escola se ela não existe na sociedade. A 
Escola é, sob vários aspectos, um retrato da sociedade. 
Então, também será educativo que o aluno tenha contato 
com diferentes formas de abordar o tema, é claro que 
dentro dos limites estabelecidos tanto pela vida 
democrática quanto pelas ciências pedagógicas. 

Por outro lado, na filosofia o que um método 
didático pode fazer de melhor é “deixar o conteúdo falar”. 
É a própria natureza das questões em jogo o que deve atrair 
os alunos para participar das aulas. Assim, mudanças muito 
sutis na concepção filosófica do professor de filosofia 
podem implicar grandes mudanças metodológicas, pois o 
método terá de adequar-se para deixar as próprias questões 
em jogo conduzirem o processo pedagógico. O caminho 
do filosofar não é um meio para atingir a filosofia, mas 
antes é a própria filosofia. 
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Ensino de Filosofia e diversidade 
 

Marcos Antônio Lorieri 
 

 

Introdução 

Este texto trabalha com considerações a partir de 
dois aspectos que acredito serem fundamentais para se 
pensar a diversidade e para, a partir daí, pensar algo a ser 
levado em consideração no ensino de Filosofia. O primeiro 
diz respeito ao entendimento de dignidade humana. O 
segundo diz respeito a um fato facilmente observável e 
pouco explicitado, ou seja, ao fato de haver sempre algo 
igual e algo ao mesmo tempo e complementarmente 
diverso nos seres humanos. Somos ao mesmo tempo iguais 
e diversos, e isso é uma riqueza quando há bons 
entendimentos a respeito e quando, a partir dos bons 
entendimentos, conseguimos indicar maneiras boas de agir 
em relação tanto ao que é igual quanto ao que é diverso. 
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Trata-se de um tema nada fácil que demanda discussões 
filosóficas importantes, penso. Afirmar a dignidade da 
pessoa humana e principalmente afirmar que todas as 
pessoas são dignas e igualmente dignas de respeito à sua 
dignidade, não é algo que se prove experimentalmente. 
Argumenta-se e produz-se uma convicção que pode se 
tornar um princípio. Como lidar em aulas com princípios 
(como este) que não se provam experimentalmente “à 
moda da ciência”? Mas que podem ser muito bem 
argumentados “à moda da Filosofia”? É um desafio.  
 

Primeira parte. O direito igual ao respeito à 
dignidade humana.  

Todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos. Dalmo de Abreu Dallari, jurista e 
Coordenador da Cátedra Unesco/USP de Educação para os 
direitos humanos, paz, democracia e tolerância, faz um “breve 
histórico dos direitos humanos” (2004) até a proclamação 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU 
em 1948. Diz ele que esta Declaração tem como 
fundamento “a afirmação do valor essencial da pessoa 
humana” (p. 37). Valor esse traduzido na palavra dignidade 
que inclui a qualidade da liberdade. Esta é a base a partir da 
qual toda a discussão relativa aos direitos dos homens ou 
aos direitos humanos se desenrola. 

Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. Essa é a base da organização social que será 
considerada justa, isto é, aquela que reconhece e pratica 
a afirmação dos direitos inerentes à condição humana. 
Deve-se destacar particularmente a afirmação – até 
então inédita - da dignidade humana como valor 
fundamental. A dignidade é postulada como essencial 
aos seres humanos. Eles não podem, pois, ser 
submetidos a situações em que essa dignidade não seja 
reconhecida e respeitada. (DALLARI, 2004, p. 37-38). 
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Seria este o principal e primeiro direito de todas as 

pessoas independentemente de fazerem parte de culturas 
diversas? O que significa dizer que todas as pessoas têm o 
direito de serem respeitadas em sua dignidade humana? Em 
que consiste a dignidade humana? 

A palavra dignidade deriva de digno que, segundo 
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, em O Dicionário da 
Língua Portuguesa (1999), significa “merecedor”. Dignidade 
tem a ver com merecimento. Tem a ver, no caso das 
pessoas, com o merecimento que lhes é intrínseco, de 
serem respeitadas como pessoas. Basta ser pessoa para ter o 
merecimento, para ser digno ou portador de dignidade. E, 
portanto, merecedor de respeito. 

No Dicionário de Filosofia, Abbagnano (1970) reporta-
se à ideia de Kant sobre a dignidade humana nos seguintes 
termos: 

Como “princípio da dignidade humana” entende-se a 
exigência enunciada por Kant como segunda fórmula do 
imperativo categórico: “Age de forma que trates a 
humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de 
qualquer outro, sempre também como um fim e nunca 
unicamente como um meio.” (1970, p. 259). 

 
No seu comentário, Abbagnano afirma que isto 

indica que todo ser humano é um fim em si mesmo e, 
portanto, “possui um valor não relativo”. Isto é, nada se 
iguala a um ser humano. Nada vale o que ele vale. Nada 
pode ser trocado por ele, nem ele por coisa alguma. Nada. 
Sua dignidade está acima de qualquer outra coisa. A pessoa 
está acima de qualquer equivalência.  

É neste sentido que Dallari afirma, na citação 
acima, a dignidade como algo posto antes de qualquer coisa 
(postulado): “A dignidade é postulada como essencial aos 
seres humanos. Eles não podem, pois, ser submetidos a 
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situações em que essa dignidade não seja reconhecida e 
respeitada”. 

Não temos provas científicas da dignidade humana, 
mas temos argumentos a favor desta postulação. 
Postulados, axiomas ou princípios são postos antes de tudo 
como início, ou de sistemas de pensamento, ou de 
discursos. São pré-supostos. Partimos do princípio de que 
todas as pessoas são iguais em dignidade. Ponto. Assim 
reza a Constituição da Republica Federativa do Brasil que, 
no seu artigo primeiro, afirma como um de seus 
fundamentos “a dignidade da pessoa humana”. 

Barroso (2010), ao se reportar ao princípio da 
dignidade humana no Direito, assim diz: 

A dignidade da pessoa humana tornou-se, nas últimas 
décadas, um dos grandes consensos éticos do mundo 
ocidental. Ela é mencionada em incontáveis documentos 
internacionais, em Constituições, leis e decisões judiciais. 
No plano abstrato, poucas ideias se equiparam a ela na 
capacidade de seduzir o espírito e ganhar adesão 
unânime. Tal fato, todavia, não minimiza – antes agrava 
– as dificuldades na sua utilização como um instrumento 
relevante na interpretação jurídica. Com frequência, ela 
funciona como um mero espelho, no qual cada um 
projeta sua própria imagem de dignidade. (p. 3).  

 
Nestas palavras há a indicação de que não bastam 

os bons postulados e nem o consenso em relação a eles: há 
dificuldades na sua utilização como um instrumento de 
interpretação jurídica e há dificuldades quanto à prática das 
proteções necessárias à garantia dos direitos humanos daí 
derivados. Este segundo grupo de dificuldades é apontado 
por Bobbio (2004) ao discutir sobre os fundamentos dos 
direitos do homem. Ele se reporta às dificuldades para a 
efetivação de ações garantidoras dos direitos praticamente 
assumidos consensualmente como necessários.  
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Quando se trata de enunciá-los (os direitos), o acordo é 
obtido com relativa facilidade (...); quando se trata de 
passar à ação, ainda que o fundamento seja 
inquestionável, começam as reservas e as oposições. O 
problema fundamental em relação aos direitos do 
homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de 
protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas 
político. (BOBBIO, 2004, p. 23. Itálicos do autor.). 

  
O postulado da dignidade da pessoa humana é 

quase consensual. Bobbio afirma ser ele já consensual ao se 
referir à Declaração Universal dos Direitos do Homem nos 
seguintes termos:  

Trata-se, certamente, de um fundamento histórico e, 
como tal, não absoluto: mas esse fundamento histórico 
do consenso é o único que pode ser factualmente 
comprovado. A Declaração Universal dos Direitos do 
Homem pode ser acolhida como a maior prova histórica 
até hoje dada do consensus omnium gentium sobre um 
determinado sistema de valores. (2004, p. 27). 

 
É um consenso verdadeiramente? Ou é um quase 

consenso? Nas palavras de Bobbio, ora trata-se de um 
consenso, ora trata-se de um quase consenso. Parece-nos 
ser mais verdadeiro afirmar que se trata de um quase 
consenso. Mas, o maior problema reside, ainda de acordo 
com os autores até agora citados, na busca da unanimidade 
no respeito objetivo, através de ações concretas, a esta 
proclamada dignidade e aos seus corolários.  

Bobbio, neste particular, é otimista ao se referir ao 
fato de que, após longo período histórico, os direitos da 
pessoa humana passaram do apenas “serem pensados” para 
a sua formalização “concreta” em normas jurídicas. Ao 
momento no qual houve discussões e, portanto, 
pensamentos favoráveis aos direitos humanos, seguiu-se o 
momento de uma forma de concretização, a jurídica. É um 
grande avanço, sem dúvidas. 
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Deste avanço jurídico para outro avanço necessário 
que é o da realização dos direitos nas práticas habituais das 
pessoas resta ainda um bom caminho a percorrer. O grande 
objetivo a alcançar é que, nas práticas habituais do dia a dia, 
todas as pessoas respeitem, de fato, a dignidade umas das 
outras. E isso depende muito de um processo educativo 
voltado para esta direção. Dentro deste processo educativo 
deve ter lugar a paciente reflexão filosófica que busque 
sedimentar a convicção a respeito do princípio da dignidade 
humana e a convicção de que este princípio seja sempre 
posto em prática nas ações de todos os dias e de todas as 
horas. 

Como diz Bobbio (2004), no âmbito social mais 
amplo, ainda é necessária uma grande luta política tanto 
para a confirmação do pensamento favorável aos direitos 
das pessoas e, dentre eles, ao direito do respeito à sua 
dignidade, quanto para o efetivo respeito aos mesmos nas 
ações concretas de governos e de cada pessoa. Pois, como 
ele afirma, “são coisas diversas mostrar o caminho e 
percorrê-lo até o fim”. (2004, p. 31). Se cada pessoa não se 
imbuir desse pensamento favorável aos direitos humanos e 
à sua grande premissa que é a da igual dignidade de todos e, 
mais ainda, não se dispuser a levar este pensamento à 
prática nas relações do dia a dia de suas vidas, a “era dos 
direitos” (título do livro de Bobbio) não terá efetivamente 
chegado a todos, pois, conforme ele mesmo alerta: “... uma 
coisa é a consciência do meio, outra a sua realização”. 
(idem, p. 31). 

Sem a consciência, porém, torna-se praticamente 
impossível buscar os meios para a realização efetiva dos 
direitos. A consciência da dignidade da pessoa humana é o 
pressuposto de qualquer outra tomada de consciência neste 
campo assim como o é a consciência da dignidade igual de 
todas as pessoas. Dessa consciência decorre a da igualdade 
em direitos. Nesse aspecto a educação tem um 
importantíssimo papel e, dentro dela, o convite à reflexão 
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feito em todas as aulas e, de modo especial, nas aulas de 
Filosofia. 

Há hoje grande esforço no sentido da boa 
convivência de todos com a diversidade das maneiras de 
sermos pessoas sem, com isso, anular sua diversidade e 
nem perder de vista a igualdade fundamental de todos, em 
especial sua igual dignidade. Somos sempre dignos, isto é, 
merecedores de respeito como pessoas. Faz parte, também, 
da dignidade, do mérito pelo respeito, poder ser diferente. 

De acordo com Candau (2008) houve uma enorme 
ênfase na igualdade no discurso da modernidade. Hoje, 
grande parte dos discursos aponta para a diferença e a 
convivência com o diferente. Não que o foco na igualdade 
tenha perdido sua validade, mas há uma ênfase na 
diferença. 

Como entender igualdade e diferença e como 
entender que todos são iguais diferentemente? Ou como 
diz Rios (2013): “Entretanto, é de maneira extremamente 
diversificada que se dá a criação cultural nos diversos 
grupos e sociedades. Poderíamos dizer que o que iguala os 
seres humanos é, contraditoriamente, o fato de serem 
diferentes, e de se construírem de maneira diferente.” Há 
um direito à diferença assim como um direito à igualdade? 
Como assim? 

Candau diz: “Não se trata de afirmar um pólo e 
negar o outro, mas de articulá-los de tal modo que um nos 
remeta ao outro”. (2008, p. 47). Somos igualmente diversos 
na nossa maneira de ser gente. E isso é um direito de todos. 
O que não se pode eliminar é a igual condição humana 
presente em todas as pessoas, fato esse que aponta para 
direitos. 

Esta não é uma questão simples. Nas discussões 
atuais há a presença de elementos que podem auxiliar, ao 
menos, para passos iniciais importantes como é o da 
tomada de consciência do problema e de alguns meios 
capazes de resolvê-lo. 
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Alguns desses meios caminham na direção das 
políticas públicas e na busca de proposições educativas a 
serem feitas às nossas crianças e aos nossos jovens no 
intuito de convencê-los a realizarem práticas de respeito à 
igual dignidade de todos e, também, às diferentes maneiras 
de todas as pessoas realizarem sua igual dignidade. 

Ao comentar posições de Boaventura Sousa Santos 
a respeito do tema e algumas das premissas ali contidas, 
Candau diz: “Todas essas premissas estão voltadas para 
essa grande questão da articulação entre igualdade e 
diferença, isto é, da passagem da afirmação da igualdade ou 
da diferença para a da igualdade na diferença”. (CANDAU, 
p. 49). Em continuação ela insiste no seguinte: 

A questão está em como trabalhar a igualdade na 
diferença, e aí é importante mencionar o que Santos 
(2006) chama de o novo imperativo transcultural, que no seu 
entender deve presidir uma articulação pós-moderna e 
multicultural das políticas de igualdade e diferença: 
“temos o direito a ser iguais, sempre que a diferença nos 
inferioriza; temos o direito de ser diferentes sempre que 
a igualdade nos descaracteriza” (SANTOS, 2006, p. 462). 
É nessa dialética entre igualdade e diferença, entre 
superar toda a desigualdade e, ao mesmo tempo, 
reconhecer as diferenças culturais, que os desafios dessa 
articulação se colocam. (CANDAU, 2008, p. 49. Itálicos 
no original.)  

 
A partir dessas ideias, uma importante consideração 

e perguntas. Somos todos iguais em muitos aspectos e, ao 
mesmo tempo e complementarmente, somos diferentes nas 
maneiras de ser gente. Somos portadores de diversidade ou 
de diversidades e, ao mesmo tempo, somos iguais. Como 
entender isso? Como lidar com isso? Como trabalhar com 
isso nos processos educacionais?  
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Segunda parte: Concomitância e 
complementaridade entre igualdade e 

diversidade humana. 

Algumas questões iniciais podem ser úteis para 
considerações que possam auxiliar na reflexão sobre esta 
temática, pensando que os resultados desta reflexão possam 
indicar caminhos para a educação e, no seu âmbito, para o 
trabalho com Filosofia relativo ao tema do respeito à 
diversidade das maneiras de as pessoas serem gente como 
uma das formas de respeito à sua dignidade. 

Essas questões podem ser assim postas: haveria um 
único humano a dizer de si e a pedir pela sua realização, ou 
há possibilidades diversas de os humanos serem humanos? 
As diversidades contemplam a satisfação do ser gente? 
Quando exercemos o ofício de educadores o fazemos na 
busca de ajudar seres humanos em formação a saberem 
buscar suas satisfações e as dos outros? Há um único 
caminho de satisfação do humano? 

As diferenças, ou a diversidade, merecem toda a 
atenção, assim como o que é comum a todos. Se as 
considerações relativas às diferenças apontam para 
caminhos diversos de o humano realizar-se, haveria, 
também e ao mesmo tempo, caminhos comuns a indicarem 
algo de base e a todos necessário? E, se necessário, 
merecedor também de respeito? Como pensar este algo 
comum ao constatar os muitos diversos caminhos culturais 
que os homens criam e nos quais se realizam, criando-se e 
recriando-se continuamente? Que resposta a educação deve 
ou pode dar a estes desafios? 

Ideias de Edgar Morin podem auxiliar nesta 
discussão, como a seguinte: “A Terra constitui um 
laboratório único onde, no tempo e no espaço, 
manifestaram-se as constantes e as variações humanas – 
individuais, culturais, sociais: todas as variações são 
significativas, todas as constantes são fundamentais.” 
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(MORIN, 2003, p. 18). Há algo constante e, ao mesmo 
tempo, algo dinâmico, ou variável, que é significativo e 
constitutivo do humano. 

Pensemos primeiro nas constâncias ou naquilo que 
é comum a todos os humanos. Por exemplo, os seres 
humanos são, ao mesmo tempo, seres do cosmo e seres da 
vida. Como seres da vida carregam as marcas comuns do 
biológico. São também seres culturais: produtores de 
cultura e produzidos pela cultura. A cultura é o toque 
propriamente humano dado à animalidade, ou seja, ao 
biológico. “O primeiro capital humano é a cultura. O ser 
humano, sem ela, seria um primata do mais baixo escalão” 
(pois), “no seio das culturas e das sociedades, os indivíduos 
evoluirão mental, psicológica, afetivamente.” (MORIN, 
2003, p. 35). 

Há, aqui, dois dados comuns a todos os humanos: 
todos são membros de uma espécie (o biológico) e todos 
são membros de alguma sociedade e, por conseguinte, de 
alguma cultura. Sem a esfera do biológico, ou seja, sem a 
biosfera, não há o humano e nem sem a sociosfera, ou seja, 
a esfera da sociabilidade ou da cultura. “O indivíduo 
humano, na sua autonomia mesma, é, ao mesmo tempo, 
100% biológico e 100% cultural”. (MORIN, 2003, p. 53). 

Cabe a todos os humanos preservar, nutrir e 
regenerar a ambas, diz ele: tanto nos cabe preservar, nutrir 
e regenerar a espécie humana quanto nos cabe preservar, 
nutrir e regenerar a vida sociocultural. Sem a manutenção 
da biosfera e da sociosfera não há humanos: esta é uma 
necessidade comum a todos. 

Há um terceiro aspecto comum e necessário a 
todos os humanos e que também deve ser preservado, 
nutrido e regenerado, que é o que Morin denomina de 
espírito ou de mente. Trata-se de uma esfera do humano na 
qual todos produzem ideias, princípios, valores, crenças, 
simbolismos os mais variados, aí incluindo a linguagem nas 
suas variadas formas. Precisamos todos, igualmente, desta 
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esfera da mente ou do espírito, ou esfera do nous, 
utilizando-se uma expressão grega que originou a 
denominação que Morin adota para indicar esta esfera: a 
noosfera. 

São três esferas comuns a todos os humanos e a 
todos necessárias, nas quais a vida humana se dá: a biosfera, 
a sociosfera e a noosfera (a esfera do espírito/mente), 
imbricadas umas nas outras. Dependemos todos, 
igualmente, de cuidados com as três esferas nas quais nos 
realizamos. 

A noosfera, segundo Morin, tem papel fundamental 
no processo de humanização deste ser que se torna 
humano após nascer. Daí ele dar um destaque especial a 
ela, pois o espírito abre-se ao mundo pela curiosidade, pelo 
questionamento, pela exploração, pela paixão de conhecer e 
se sensibiliza por tudo (o aspecto estético do humano), 
manifestando essa sensibilização pelos mais diversos meios, 
sendo um deles o das artes. Este espírito “incita todos os 
começos”. (idem, p. 40). Os exercícios do espírito/mente 
formam um algo comum a todos os humanos. Variam os 
exercícios e seus produtos, mas o exercitar-se é o mesmo e 
é a mesma a necessidade dele e do seu cultivo nas mais 
diversas culturas. Destaquem-se, dentre os produtos do 
espírito/mente, as manifestações da sensibilidade humana 
que decorrem de algo do qual ninguém pode deixar de 
cuidar: o seu ser estético. Pois “trata-se de uma dimensão 
antropológica capital: o ser humano não vive só de pão, 
não vive só de mito, vive de poesia. Vive de música, de 
contemplações, de flores, de sorrisos” (idem, p. 137-138). 
Sejam quais forem e como forem estas manifestações tão 
diversas da sensibilidade humana, elas são imprescindíveis 
para a realização dos humanos. 

Há, ainda, a considerar presença comum da 
afetividade. As diversas culturas podem modelar suas 
manifestações, “mas a universalidade do que manifesta 
alegria, prazer, felicidade, divertimento, sofrimento, dor, 
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demonstra a unidade afetiva do gênero humano. Os 
grandes sentimentos são, efetivamente, universais: amor, 
ternura, afeição, amizade, ódio, respeito, desprezo”. 
(MORIN, 2003, p. 60). Suas manifestações, porém, são 
diversas. Assim como há a considerar o fato comum de 
todos os seres humanos disporem de linguagem, ainda que 
cada grupo humano dispõe-na nas mais diversas línguas. 

Os aspectos comuns mencionados e outros 
convidam para se pensar na necessidade de cuidados com 
aspectos fundamentais que são suas garantias de realização: 
os cuidados com o Planeta Terra, com a vida em geral e, 
dentro dela, da vida humana como finalidade importante de 
nossas ações, com as sociedades para que sejam redes de 
segurança e não de prisão, com as coisas do espírito, pois, 
sem elas, não sabemos do mundo, da vida, das sociedades, 
de nós mesmos e nem conseguimos nos realizar 
esteticamente, afetivamente, como sujeitos e 
intersubjetivamente. Esses cuidados são direitos de todos, 
independentemente da diversidade cultural. Isso deve ser 
sabido e, em decorrência desse saber, há a necessidade de 
ações coerentes com ele. 

Há também o que é diverso. Há diversidade nas 
maneiras de realizarmos nossa igualdade. Os diferentes 
caminhos de realização do humano são uma riqueza, diz 
Morin, assim como o que é comum. “O tesouro da 
humanidade está na diversidade criadora, mas a fonte de 
sua criatividade está na sua unidade geradora”. (MORIN, 
2003, p. 66). A diversidade é uma obviedade. Há “o 
homem”, ou o ser humano, mas este humano “só se 
apresenta através de homens e mulheres muito diversos” 
(MORIN, 2003, p. 62). Há o espírito humano que “só 
aparece em espíritos diferentes” (idem, p. 62), assim como 
há a inteligência humana que “se concretiza em 
inteligências muito diversas” (idem, p. 63). Há a afetividade 
e esta se realiza de modos singulares em cada pessoa.  Há a 
cultura humana, mas o que se vê são as mais variadas 
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culturas, “pois a cultura só existe através das culturas” 
(idem, p. 64). Assim como há a linguagem humana que se 
realiza pelas mais diversas formas como, por exemplo, 
pelas variadas línguas. “Somos gêmeos pela linguagem e 
separados pelas línguas” (MORIN, 2003, p. 65). Melhor 
que “separados”, talvez se possa dizer que somos distintos 
ou diversos e que nas manifestações diversas do que há de 
comum é que a humanidade comum se realiza. 

Mas nem sempre as diversas maneiras de se ser 
igualmente gente são aceitas ou reconhecidas como 
genuinamente humanas. Acabam por não serem 
consideradas como de direito das pessoas existirem assim, 
diversamente, na sua igual humanidade.   

Aquilo que permitiria a compreensão provoca a 
incompreensão entre culturas quando se vê apenas a 
diferença e não o fundo antropológico comum. Da 
mesma forma, entre os indivíduos, somos incapazes de 
nos compreender enquanto só vemos a alteridade e não 
a identidade. (...) Em todas as coisas humanas, a extrema 
diversidade não deve mascarar a unidade, nem a unidade 
básica mascarar a diversidade. (MORIN, 2003, p. 65). 

 
É fundamental, para a necessária tomada de 

consciência do que somos, que se perceba com clareza que 
sem a diversidade “a humanidade comum” perece e, em 
seu perecimento, perecem juntos todos os diversos 
humanos. A diversidade depende da unidade e vice versa. 

A admissão desse fato aponta para um reacerto na 
concepção do humano, indicando novos aportes 
antropológicos e novas propostas para a educação. É 
necessário entender que não se pode pensar e agir a partir 
de reducionismos, pois eles matam a riqueza da diversidade 
e em nada ajudam na busca da satisfação das exigências do 
que é comum, a começar pela satisfação à exigência do 
respeito à dignidade humana que engloba o respeito ao 
direito da diversidade. 
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Esta tomada de consciência é um ponto de partida 
necessário para o desenvolvimento da convicção relativa à 
exigência do respeito à variedade cultural e para a 
necessidade de se assumir a interculturalidade. Assumir a 
interculturalidade não é apenas respeitar as outras culturas 
ou buscar bem conviver com as diferenças e muito menos 
“tolerar” o diferente. 

Trata-se de saber conviver, sim, e também de saber 
comunicar-se com o diferente buscando entendimentos e 
aprendizagens mútuas o que leva ao mais difícil, que é o 
intercambiar realizações culturais como conhecimentos, 
saberes, práticas, maneiras de ser. Intercambiar significa 
trocar entre. Significa oferecer seus próprios bens culturais 
a outros de outra cultura e também saber receber estes bens 
dessas outras culturas. 

Talvez o mais difícil seja o receber. Não um simples 
receber, mas um receber que reelabora o recebido. A 
reelaboração permite novos desenvolvimentos do humano 
sem, contudo, descaracterizar o já elaborado. Isso implica 
em pensar em duas coisas, pelo menos: primeiro pensar 
que nenhuma cultura realiza por completo o humano nos 
membros de um grupo social; segundo, que nenhuma 
cultura é absolutamente melhor que outras. Todas são 
portadoras de algo bom (e também de algo não tão bom) e 
todas têm carências do melhor do humano. Nas trocas, nos 
intercâmbios, todos podem ser aprimorados. Este 
posicionamento reporta-se à ideia de hibridização cultural 
tal como expressada por Candau: 
 

Além disso, deve ser dada especial atenção aos aspectos 
relativos à hibridização cultural e à constituição de novas 
identidades culturais. É importante que se opere com 
um conceito dinâmico e histórico de cultura, capaz de 
integrar as raízes históricas e as novas configurações, 
evitando uma visão das culturas como universos 
fechados e em busca do “puro”, do “autêntico” e do 
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“genuíno”, como uma essência preestabelecida e um 
dado que não está em contínuo movimento. (2008, p. 
53). 

 
Esta ideia se opõe à de tolerância. Ela indica que 

não é o caso de se propor às crianças e aos jovens que 
tolerem os diferentes, e sim que saibam conviver bem com 
todas as pessoas numa relação constante de respeito à sua 
dignidade humana e, além disso, que saibam levar em conta 
aquilo que o diferente traz de diverso e que pode ser 
acolhido em nossa maneira de ser porque acrescenta aquilo 
de humanidade que percebemos que nos falta. 

A história de falas relativas à interculturalidade e ao 
seu entendimento é recente. Fala-se em interculturalidade, 
com certa frequência, no sentido ou de multiculturalismo 
ou de pluriculturalismo, deixando-se entrever, por vezes, a 
ideia restrita da tolerância. A ideia de intercâmbio cultural, 
de trocas de elementos culturais ainda parece assustar. É 
uma ideia, porém, que pode ser rica e encaminhadora de 
novas buscas de realização do humano. Há, já, vários 
estudos a respeito desta temática e neles fala-se no 
necessário respeito à diversidade cultural e no direito de 
todas as pessoas viverem de acordo com suas referências 
culturais em qualquer lugar em que estejam no Planeta 
Terra. Isso tem por base o pressuposto da igualdade de 
todos como pessoas e o pressuposto de que todos têm o 
igual direito à diversidade de realização de sua humanidade. 
Já há uma história positiva dessas falas e uma história ainda 
não tão positiva de ações coerentes com elas. As falas 
precisam continuar e as ações precisam ser mais 
incrementadas. 

Dentre as considerações que podem conduzir a 
algumas falas que podem ajudar na busca de ações na 
direção do respeito e acolhimento da diversidade há uma 
que aponta para o seguinte fato: não há, na verdade, 
nenhuma cultura pura, visto que todas as culturas são 
resultantes de intercâmbios culturais. Parece acertada esta 
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afirmação, pois parece também acertada a afirmação de que 
nenhuma cultura dá conta da riqueza do humano. Sobre 
isso comenta Candau: 
 

Afirmar que nenhuma cultura é completa, que nenhuma 
dá conta de toda a riqueza do humano, leva-nos a, muito 
mais do que trabalhar com a ideia de uma cultura 
verdadeira e única, que tem de ser universalizada, 
desenvolver a sensibilidade para com a ideia da 
incompletude de todas as culturas e, portanto, da 
necessidade da interação entre elas. Nenhuma cultura dá 
conta do humano. (CANDAU, 2008, p. 49). 

 
Estas afirmações conduzem a outras considerações 

também importantes de serem levadas a sério: se fosse 
possível (parece-me não o ser) a busca da conservação de 
alguma cultura pura, que consequências para o bem dos 
humanos esta busca traria? 

Talvez estas outras palavras de Candau nos ajudem: 
“Sempre que a humanidade pretendeu promover a pureza 
cultural e étnica, as consequências foram trágicas: 
genocídio, holocausto, eliminação e negação do outro. A 
hibridização cultural é um elemento importante para se 
levar em consideração na dinâmica dos diferentes grupos 
socioculturais”. (2008, p. 51). Isso tem respaldo histórico e 
nos deve levar a pensar mais detidamente em toda a 
temática até aqui exposta relativa à diversidade das 
manifestações das maneiras de ser do humano e a pensar 
como a educação pode ser uma ajuda importante e eficaz 
na produção de indicações de como as crianças e os jovens 
podem agir em relação a isso. 

As propostas relativas ao ensino de Filosofia podem 
e, julgamos, devem oferecer contribuições nesta direção.  
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Ensino de Filosofia e diversidade.    

Penso que uma das tarefas da Filosofia é a de 
refletir criticamente sobre esta temática e também a de 
refletir sobre como a educação deve tratar dela com vistas a 
buscar acima de tudo a realização da dignidade das pessoas. 
Dignidade esta que é o postulado básico de todo o discurso 
dos direitos humanos e que deve se tornar o postulado 
básico de todas as ações nesta direção. Dentre elas, as ações 
que dizem respeito à boa convivência das pessoas no 
mundo. Faz parte desta boa convivência o respeito total, 
amplo e irrestrito à dignidade das pessoas, o qual envolve o 
respeito às escolhas de maneiras diversas de existir que não 
impeçam umas às outras e que, no seu acontecer, não sejam 
degradantes do humano. Pois, como citado anteriormente, 
valem as palavras de Santos: “temos o direito a ser iguais, 
sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito de 
ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza.” 
(SANTOS, 2006, p. 462). 

Faz parte desta tarefa defender a presença do 
ensino de Filosofia nas escolas pelo fato de ser no âmbito 
da Filosofia que o humano é pensado e, de maneira 
especial, no tocante à ideia de dignidade que a todos diz 
respeito. 

A pergunta sobre o humano e sobre o significado 
de sua existência tem merecido grandes esforços da 
reflexão filosófica, a qual tem produzido historicamente 
respostas variadas. Pergunta insistente e necessária, assim 
como a busca pela resposta a ela. Busca inconclusa, mas 
produtora de significações das quais precisamos. Se não as 
tivermos, perdemos os rumos da vida. Há sempre direções 
para os humanos e é fundamental debatê-las, revê-las, fazer 
os acertos necessários, mas continuando o caminho dessa 
busca. 

Este é o esforço necessário do filosofar. Se os 
jovens não forem convidados a se envolverem neste 
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esforço fundamental, eles ou se perdem ou ficam à mercê 
de significações que lhes são impostas. Quando não são 
convidados a se envolverem no esforço de bem pensar as 
significações e simplesmente elas lhe são apresentadas, elas 
nada lhes dizem e suas vidas parecem um vasto vazio. 
Quando elas lhe são impostas através da força da 
propaganda ou da inculcação ideológica, são vítimas de 
direcionamentos que os impelem a caminhos que podem 
levá-los à realização de modos de vida que servem a 
interesses que não são os deles, colocando-os na mesma 
condição da falta de sentido da situação anterior. Nossos 
jovens não merecem isso. 

Fazer investigação filosófica é dispor-se a colocar e 
a recolocar questões que vão fundo na busca de 
significados para a existência humana, o que envolve a 
busca de significação para tudo. Há questões que são 
fundamentais ainda que sejam irrespondíveis de uma vez 
por todas. Elas veem inevitavelmente à consciência e, 
quando acolhidas cuidadosamente, reflexivamente e 
criticamente exigem um grande esforço de pensamento que 
se dirige também às respostas dadas com o intuito de 
avaliá-las, corrigir, aprimorar e até substituí-las sem perder-
se em ceticismos que nada indicam ou em relativismos que 
indicam pobremente (porque são particularistas). O ensino 
de Filosofia deve ser um constante convite a esta tarefa. 

Há um humano a merecer indagações sobre sua 
significação e a merecer uma série de cuidados por parte 
das atividades educacionais e também por parte de todas as 
atividades políticas que as englobam. Tudo o que os 
humanos fazem, devem fazê-lo interpelados por aquilo que 
é fundamentalmente humano. Sabemos disso, pois somos 
dotados “das qualidades do espírito e mesmo de uma 
superioridade em relação à espécie e à sociedade, pois só 
ele (o indivíduo) tem a consciência e a plenitude da 
subjetividade” (MORIN, 2003, p. 73). Sabemos, mas nem 
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sempre nos guiamos pelo bom saber e até nos deixamos 
levar por enganos, sabidos ou não. 

Este mesmo autor, conforme já apontado, chama a 
atenção para o fato de o ser humano ser, a um só tempo, 
físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico e, 
ainda, planetário e cósmico. Há, pois, diversos aspectos que 
estão a pedir cuidados para que o humano aconteça 
satisfatoriamente. Mas, sem a atenção reflexiva 
proporcionada pela Filosofia no seu âmbito próprio, o da 
antropologia filosófica, nem a compreensão acontece e 
nem os cuidados são claramente indicados. Ele engloba 
esses aspectos nas três esferas nas quais o humano se dá: a 
biosfera, a sociosfera e a esfera do espírito/mente. É a 
terceira esfera, imbricada nas outras duas, que tem papel 
fundamental na condução da humanização.  É dentro dela 
que se situa o esforço do filosofar que, juntamente e 
interligadamente com outros esforços de entendimento, 
busca a compreensão do humano. Essa compreensão 
indica, por certo, os caminhos do cuidar, pois, partindo-se 
do que diz Morin, sem condições planetárias boas, sem 
cuidados adequados com a vida em geral e com a vida 
humana em especial, sem atenção para a boa produção 
cultural, respeito por suas diversas manifestações e esforços 
por sua transmissão e renovação, sem continuar a produzir 
as “coisas do espírito” e sem olhá-las com a necessária 
consideração crítica capaz de indicar seus novos necessários 
caminhos sem perder os já conquistados, o humano se 
torna menor ou depauperado. 

Isso, porém, nem sempre ocorre. Quantas situações 
estão a indicar o pouco cuidado com o ser humano, com 
todos os seres humanos. A começar com a pouca atenção 
com o pensar sobre o humano, como se pode observar na 
pouca presença dos temas de Antropologia Filosófica nos 
livros didáticos e nas propostas de ensino de Filosofia no 
Ensino Médio, momento importante da formação das 
novas gerações. 
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O tema da diversidade no âmbito do humano faz 
parte da Antropologia Filosófica. Se a temática geral é 
pouco presente nos planos de ensino, nas propostas ou 
diretrizes curriculares para o ensino de Filosofia e nos 
manuais didáticos a ele destinados, que dirá, então, o tema 
da diversidade humana bem recente nas preocupações de 
muitos pensadores. A pouca presença das questões relativas 
à Antropologia Filosófica nos planos de ensino, nas 
diretrizes curriculares oficiais, nos livros didáticos de 
Filosofia são facilmente observáveis. Basta consultar estes 
documentos. 

A primeira proposta que se pode fazer ao término 
das considerações aqui apresentadas é a de os professores 
de Filosofia incluírem em suas programações de ensino a 
temática da Antropologia Filosófica e, dentro dela, a da 
ideia do respeito à dignidade humana e, nela, as questões 
relativas à diversidade das formas de se ser humano e do 
respeito que estas formas merecem. A segunda proposta 
diz respeito ao modo de realizar aulas de Filosofia: não 
bastam apresentações de posições seja do professor, seja de 
pensadores. Os jovens têm o direito de participarem da 
perguntação filosófica e da busca de respostas às perguntas 
postas. Assim como têm o direito de saber de respostas já 
dadas a estas perguntas pela tradição filosófica para que se 
sirvam delas como pontos de partida e para que se sirvam 
dos caminhos metodológicos já trilhados por pensadores 
clássicos na busca destas respostas. Aulas assim são aulas 
formativas de cidadãos bem pensantes que, por o serem, 
podem se tornar cidadãos capazes de escolher bons 
caminhos para a sua realização e a dos outros. Dentre estes 
caminhos um a perseguir é o do respeito, jamais 
dispensável, à dignidade das pessoas. E, aí dentro, o do 
respeito à já mencionada diversidade humana e nos termos 
em que foi mencionada. 
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Ruptura epistêmica, 
Decolonialidade e Povos Indígenas: 

Reflexões sobre Saberes-Outros 
 

Estevão Rafael Fernandes 

 

Limpando o terreno epistêmico 

Escrevo este texto com o desafio de tentar refletir 
em torno da seguinte questão: “o que podemos aprender, no 
ensino de Filosofia e de Sociologia, com o estudo Antropológico das 
comunidades tradicionais?”4. Sou Antropólogo de formação, 
paixão e ofício e venho trabalhando com povos indígenas 
há cerca de 15 anos. Dessa maneira meu lugar de 

                                                           
4 Caso o(a) leitor(a) queira referências sobre como trabalhar a temática 
indígena em sala de aula, recomendo fortemente a leitura de A temática 
indígena na Escola, organizado por Aracy Lopes da Silva; bem como a 
consulta ao farto material disponível nas páginas do projeto Trilhas do 
Conhecimento e da Organização Não-Governamental Instituto 
Socioambiental na internet. Como ficará claro, minha argumentação seguirá 
por outro caminho. 
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enunciação será, basicamente, o de um etnólogo (algo que, 
no Brasil, equivale basicamente a “um Antropólogo que 
desenvolve pesquisas com e sobre povos indígenas”). Falo, 
dessa forma, de minha própria experiência no campo, de 
modo que este texto deve ser compreendido 
intersubjetivamente.  

Desenvolvi, ao longo deste percurso, certo número 
de hipóteses em torno da temática “Antropologia, 
Educação e Povos Indígenas” (em especial junto aos índios 
Xavante, do Mato Grosso) e algumas dessas ideias serão 
expostas mais adiante (de forma bastante resumida, 
entretanto os textos onde as trabalho mais 
sistematicamente seguem nas Referências Bibliográficas, caso o 
leitor ou leitora tenha algum interesse em aprofundar as 
leituras). Também buscarei, na medida do possível, 
desenvolver estas reflexões como uma conversa, buscando 
poupar o leitor – ou leitora – do pedantismo acadêmico ao 
qual nos habituamos em textos desta natureza. Somos uma 
geração que desenvolveu o fetichismo em torno do currículo 
lattes alheio e minha escolha – de buscar fazer no texto um 
apanhado geral de ideias, mais do que um exercício de 
elucubração teórica como um fim em si mesmo – deve ser 
entendida não como uma alternativa estética, mas como 
uma escolha epistemológica (ou transepistêmica, para deixar 
desde já clara minha posição).  

O argumento que buscarei apresentar neste texto é 
no sentido de indicar que o estudo antropológico das 
comunidades tradicionais nos impulsiona para algo além de 
um simples movimento de relativismo, mas a um giro 
epistêmico necessário para se compreender outros saberes - 
como os dos povos indígenas, por exemplo. Não se trata 
de pensar o pensamento indígena em nossos termos, mas 
de por em evidência as formas pelas quais o conhecimento, 
em seus próprios termos, é apre[e]ndido nessas 
coletividades. 
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Nesse sentido, proponho que a própria noção de 
episteme traga em seu bojo implicações políticas que 
merecem ser problematizadas. A razão disso será exposta a 
seguir, mas, dito de forma clara, nosso conhecimento 
baseia-se em uma perspectiva de neutralidade axiológica 
que baseia-se ela mesma em um ideal de modernidade 
euronorcêntrica que se situa – e se legitima – no 
pressuposto de ser ontologicamente distinta (e superior) às 
formas como coletividades-outras constroem seu 
conhecimento e suas formas de estar/ser no mundo. Em 
larga medida, tal perspectiva anula os conhecimentos-
outros, fora dos paradigmas aceitos pela comunidade 
científica (incluindo-se a própria noção de paradigma), 
como se as próprias ideias de episteme e de conhecimento 
fossem intrinsecamente neutras.  

Em tempo, “coletividades-outras”, “epistemes-
outras”, “conhecimentos-outros”, etc., não significam, 
evidentemente, “outras coletividades”, “outras epistemes” 
ou “outros conhecimentos”, respectivamente. Trata-se de 
uma perspectiva situada ontologicamente fora dos 
perceptos e conceptos dados aprioristicamente; de se trazer 
para o mesmo nível ontológico processos outros de 
ser/estar no mundo, inseridos de forma não externa ao 
mundo, posto que o mundo não existe objetivamente, 
como realidade per se; por ser o ideal de objetividade (em 
contraposição a de uma suposta subjetividade) a questão 
aqui [contra]posta. Não se pode “pensar objetivamente 
outros pensamentos” por dois motivos: a própria noção de 
objetividade é uma falácia, “objetivamente falando”; e a 
noção de “outros pensamentos” implica em encerrar os 
pensamentos-outros em nossa forma de pensar o 
pensamento, como algo exterior e objetificável.  

Não se trata de desconstruir a forma “moderna” de 
pensar o mundo, mas de se deslocar seu eixo de 
compreensão/interpretação/apreensão de uma natureza 
tangível e imutável (a busca pelo que é) para uma condição 
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mutável e relacional (na qual as categorias/ processos de 
entendimento estão). Ontologias-outras, lógicas-outras, 
conhecimentos-outros: formas de estar/ser no mundo, 
mais do que de “pensar o mundo objetivamente” - se fosse 
o caso de se resumir aqui o desafio epistêmico de se pensar 
a filosofia e a sociologia a partir de povos tradicionais, 
talvez esse fosse um bom ponto de partida.  

A separação cartesiana entre sujeito e objeto não se 
aplica a essas epistemes-outras: a própria ideia de que haja 
um “mundo lá fora”, objetivamente alcançável, em 
contraposição a um indivíduo situado em um locus 
epistêmico neutro (sem nação, orientação sexual, história, 
raça, memória, etc.) não leva em conta a pluriversalidade 
possível na construção do que quer que seja o 
“conhecimento”. Em suma, a ideia que contrapõe o 
“objeto” ao “ponto de vista” sobre tal objeto não leva em 
conta que, em outras formas de ser/estar no mundo (que 
não a moderna, euronorcêntrica), a realidade transcende o 
universo físico/empírico/tangível, superando essa 
dicotomia na qual se baseia a racionalidade moderna.  

Em alguma medida, por trás dessas ideias está a 
própria divisão internacional do trabalho intelectual, na 
qual o Sul fornece experiências ou “pensamento” enquanto 
o Norte produz “reflexões” sobre tais experiências, 
fornecendo “ciência”. Não há conhecimento possível fora 
da neutralidade objetiva e cientificamente legitimada pelos 
pares acadêmicos que avaliam os textos a serem publicados 
nos grandes periódicos internacionais. Evidentemente: tais 
periódicos encontram-se na Europa e Estados Unidos, são 
publicados e lidos em francês ou inglês, privilegiam 
publicações de pesquisadores que têm acesso aos meios 
necessários (linguísticos, inclusive) para desenvolver suas 
pesquisas (bibliotecas, laboratórios, equipamentos de 
informática), etcetera. Nós, do “Sul”, operamos na lógica 
da imitação e da reprodução. Está em nossa raiz: em Tristes 
Trópicos Lévi-Strauss já chamava a atenção para o fato de 
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que seus jovens alunos brasileiros sabiam, mais que ele, das 
novidades acadêmicas da França. Sérgio Buarque de 
Holanda chama a atenção, em seu Raízes do Brasil, para o 
bacharelismo: todo mundo no Brasil gosta de ser chamado 
de “doutor” – mesmo quem não é. Ser doutor no Brasil é 
um marcador social de desigualdade (algo distinto de 
“diferença”: desigual pressupõe hierarquia) e tendemos a 
perceber esses processos – de distinção hierárquica e de 
fazer ciência – como esferas distintas. O ponto (ou um 
deles) é: o processo de conhecimento como vem sendo 
(re)produzido no Brasil – e nos países do Sul, em geral – 
tem sua raiz em processos muito mais gerais que dizem 
respeito à lógica da Colonialidade5 e à retórica da 
Modernidade e por isso mesmo tão somente podem ser 
compreendidos a partir de um campo mais amplo de 
relações de poder. Não é a toa que reproduz-se 
internamente no Brasil, claramente, a mesma lógica de 
produção e legitimação de conhecimento estruturalmente 
semelhante que marca a divisão internacional do trabalho 
científico-acadêmico6. O Norte e o Nordeste do Brasil 
ainda são um imenso laboratório à academia do Centro-Sul 
e não se trata aqui de um complexo de inferioridade ou 
algo assim: reproduz-se a lógica do colonialismo interno (a 
expressão é dos sociólogos mexicanos Rodolfo 
Stavenhagen e Pablo González Casanova) na academia 
brasileira, relegando a produção de conhecimento do Norte 
e do Nordeste (acadêmico, ou não) ao caráter de um “saber 
local”. Ora, não existe tal coisa como saber local (cf. 
Tlostanova e Mignolo, 2012): essa concepção apenas 
legitima a lógica que contrapõe “saberes locais” a um 
“conhecimento global” (moderno, euronorcêntrico, 
branco, heterossexual, masculino, etc.). 

                                                           
5 Sobre “Colonialidade” escreverei detidamente na segunda parte deste 
texto.  

6 Escrevi detidamente sobre isso em Fernandes, 2013a. 
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Isso posto, temos muito o que pensar sobre 
“saberes indígenas” e camponeses, quilombolas, bem como 
demais comunidades “tradicionais” e subalternizadas, o que 
certamente inclui quaisquer coletivos que operem fora da 
lógica heteronormativa, branca, urbana, de classe-média do 
centro-sul do Brasil, para nos mantermos apenas no país.  

A questão passa a ser política (por ser 
epistemológica): por que há um padrão-mundo de se 
constituir o conhecimento, ficando outras questões 
relegadas a “saberes locais”, “folclores”, “mitologias”, etc.?  

Daí desdobra-se uma questão epistemológica (por 
ser política): ao transcendermos nossa própria episteme, 
trazendo tais saberes-outros ao mesmo nível ontológico das 
nossas explicações científicas/objetivas/neutras/universais, 
o que se tem de novo para pensarmos as próprias bases 
deste conhecimento? 

De certa forma, a resposta para a pergunta “o que 
podemos aprender, no ensino de Filosofia e de Sociologia, com o estudo 
Antropológico das comunidades tradicionais?” parece ser, entre 
muitas outras coisas, que não devemos aceitar tão 
placidamente categorias como “aprendizado” ou 
“comunidades tradicionais”, sem levarmos em conta as 
implicações e complicações intrínsecas ao seu uso. Em seu 
bojo está a “Colonialidade”, nos termos do sociólogo 
peruano Aníbal Quijano7, cujas principais ideias resumo a 
seguir. 

 

Colonialidade: algumas inflexões 

A proposta decolonial surge no final dos anos 1990 
como uma alternativa crítica aos estudos pós-coloniais nos 

                                                           
7 Recomendo fortemente a leitura de Ballestrin (2013) sobre o conceito 
e algumas de suas implicações analíticas. É, ao meu ver, a melhor 
síntese sobre o tema feita até aqui no Brasil. Para a síntese a seguir, fiz 
uso especialmente do texto em espanhol publicado por Mignolo, 2008a. 
Ambos estão disponíveis online. 
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Estados Unidos, tendo a frente intelectuais e professores 
latino-americanos, muitos dos quais estabelecidos 
institucionalmente em universidades daquele país. Naquele 
momento, a agenda de reflexões sobre a América8 buscava 
transpor para a realidade americana o pensamento pós-
colonial (baseado em larga medida no pós-estruturalismo 
francês – especialmente Foucault e Derrida - e tendo à 
frente intelectuais indianos e palestinos baseados em 
universidades dos Estados Unidos, como Edward Said, 
Homi Bhabha e Gayatri Spivak), entendido como uma 
crítica eurocêntrica ao eurocentrismo, por centrar foco 
analítico na experiência das heranças coloniais do Império 
Britânico. 

Neste sentido, a proposta decolonial busca 
transcender epistemicamente as epistemologias 
euronorcêntricas, partindo não apenas do pensamento 
social do Sul (como Paulo Freire e Darcy Ribeiro, além de 
Mariátegui, Dussel, Kusch, entre outros), mas também dos 
movimentos sociais e coletividades subalternizadas (como 

                                                           
8 Sou um dos críticos ao conceito de “América Latina” e à própria 
noção de latinidade. Penso que a ideia funciona como um marcador de 
desigualdade entre as duas nações economicamente hegemônicas ao 
norte, e “o resto” do continente. Como se verá, é mais uma forma de 
racialização (e, portanto, de hierarquização e divisão de trabalho) do 
que um conceito “meramente” geográfico. Se, como temos 
argumentado até aqui, a necessidade de se deslocar o eixo de 
interpretação sobre a epistemologia enquanto constructo moderno, 
euronorcêntrico e politicamente carregado de valores é algo premente, 
certamente a construção ideológica em torno de categorias espaciais 
não é neutra/objetiva/universal, etc. Autores como o próprio Mignolo, 
o filósofo argentino Enrique Dussel, e outros, têm uma produção 
bastante madura no sentido de mostrar que mesmo a representação 
gráfica do mundo, com a Europa no centro, e o Norte “acima” foi uma 
construção gradual e realizada concomitante à exploração do “resto” 
do Mundo. Assim, quando me referir à América me refiro ao 
continente como um todo, sem distinção entre as américas do sul, 
norte ou central, seguindo o pensamento do filósofo argentino Rodolfo 
Kursch.  
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os Zapatistas, o MST, a Teologia da Libertação, os diversos 
pensadores e pensadoras indígenas, mestiços e negros). A 
ideia básica por trás da noção de Colonialidade é a de que 
as relações de poder e de saber constituídas ao longo da 
colonização não findaram com a independência política dos 
países americanos: a situação colonial persiste, mesmo sem 
colonialismo, estando os países e coletividades do “terceiro 
mundo” em uma posição periférica frente aos países do 
Norte.  

A novidade do conceito de Colonialidade reside em 
mostrar que a imposição de uma classificação racial da 
população funciona como base para o padrão mundial do 
poder capitalista (Quijano, 2007), fazendo-se presente 
também nas dimensões subjetivas de existência, 
constituindo-se em uma estrutura complexa de níveis 
entrelaçados (trataremos disso a seguir) e reproduzindo-se 
em uma tripla dimensão: do poder, do saber e do ser. 
Trata-se, como apontam Quijano e Mignolo, do lado 
obscuro da Modernidade, daí porque esses autores referem-
se a esses processos como “Modernidade/Colonialidade”: a 
retórica da modernidade pressupõe que o caminho 
euronorcêntrico seja não apenas a única, mas a melhor 
alternativa para o desenvolvimento (da mesma forma, a 
submissão das coletividades-outras, como os indígenas, é 
um custo aceitável e inevitável desse processo); a lógica da 
colonialidade, por sua vez, é a de que a hierarquia e a divisão 
social do trabalho baseiam-se em critérios raciais. Assim, os 
indígenas e negros, assumindo papeis subalternos nessas 
sociedades, não eram inferiores por serem pobres, antes, 
eram pobres por serem inferiores. A decolonialidade busca, 
portanto, fornecer um vocabulário que desvele essas 
relações de poder. A ver. 

Nesse sentido, decolonialidade surge como 

um tipo de atividade (pensamento, giro, opção) de 
enfrentamento à retórica da modernidade e à lógica da 
colonialidade. (...) pensar decolonialmente (...) significa 
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então embarcar em um processo de desprender-se das 
bases eurocentradas do conhecimento (...) e de pensar 
fazendo conhecimentos que iluminem as zonas obscuras 
e os silêncios produzidos por uma forma de saber e 
conhecer cujo horizonte de vida foi constituindo-se na 
imperialidade (GROSFOGUEL e MIGNOLO, 2008, 
p.34). 

 
Sintetizando (e ampliando) o exposto até aqui, a 

partir do que escrevem Tlostanova e Mignolo (2008, p. 111 
e seguintes), a matriz colonial do poder vem como 
consequência da colonização das Américas, momento em 
que há mudanças radicais na história da humanidade. Em 
escala de orientação, tais mudanças podem ser descritas em 
quatro esferas inter-relacionadas de organização social: (1) 
Nível Econômico: Apropriação de terras e de trabalho para 
produção de comodities para o mercado global. A América 
não foi incorporada a um sistema capitalista já existente, 
mas, ao contrário, a economia capitalista de hoje não seria 
possível sem a existência da América; (2) Autoridade: 
Concomitante a isso, as instituições espanholas e cristãs se 
estabelecem de modo a controlar a autoridade – ou seja, 
desmantelar as formas de autoridade aqui existentes; (3) 
Sexualidades: O controle do gênero e da sexualidade com 
vistas a se conformar ao controle da economia e da 
autoridade. A moralidade cristã, a ideia de família e 
superioridade patriarcal foram impostas ao mesmo tempo 
em que a homossexualidade foi condenada e posta ao lado 
do demônio; e (4) Controle do conhecimento e da 
subjetividade: com colégios, universidades, etc., sendo 
fundados, surge o controle do conhecimento e, 
consequentemente, da subjetividade.  

Todos esses níveis da matriz colonial do poder 
seriam inter-relacionados e interdependentes, sendo unidos 
pelo racismo – não compreendido aqui como classificação 
dos indivíduos pela cor de sua pele, mas enquanto forma de 
classificá-los conforme determinados padrões de 
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humanidade. Para Mignolo, a conquista da América não 
teria significado somente a criação de uma nova “economia 
mundo”, mas também a formação do primeiro grande 
discurso do mundo moderno, vinculado à mentalidade 
aristocrática cristã de “discurso de limpeza do sangue”.  

Nesse sentido, no século XVI está o primeiro 
esquema de classificação da população mundial. Como 
escreve Castro Gomez: 

O cristianismo reinterpretou a antiga divisão hierárquica 
do mundo. Por razões agora teológicas, a Europa seguiu 
ocupando um lugar privilegiado sobre a Ásia e África. 
As três regiões geográficas eram vistas como o lugar 
onde se assentaram os três filhos de Noé e, portanto, os 
três “tipos” distintos de pessoas. Os filhos de Sem 
habitaram a Ásia, os de Cam a África e os de Jafé, a 
Europa. As três partes do mundo conhecido foram 
ordenadas hierarquicamente segundo um critério de 
diferenciação étnica: os asiáticos e os africanos, 
descendentes dos filhos que, segundo o relato bíblico, 
caíram em desgraça diante de seu pai eram tidos como 
racial e culturalmente inferiores aos europeus, 
descendentes diretos de Jafé, o filho amado de Noé 
(CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 53; traduzi). 

 
Assim, se apenas os filhos de Noé seriam 

descendentes diretos de Adão, qual o estatuto 
antropológico dos habitantes destas terras? Para Mignolo, 
os novos territórios e seus povos não teriam sido vistos 
como ontologicamente distintos dos europeus, mas como 
sua prolongação natural, pertencente ao “ocidente”. O 
ocidentalismo seria o mais antigo imaginário geopolítico do 
sistema-mundo moderno: 

A identidade fundada na distinção étnica frente ao outro 
caracterizou a primeira geocultura do sistema mundo 
moderno colonial; esta distinção não apenas coloca a 
superioridade étnica de uns homens sobre outros, mas 
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também a superioridade de algumas formas de 
conhecimento sobre outras (MIGNOLO, 2008b, p. 59; 
traduzi). 

 
Uma forma de compreender isso passa, 

necessariamente, pela compreensão do que pensadores 
decoloniais, como Grosfoguel, chamam de “Hubris do 
ponto zero”, um ponto de observação supostamente 
neutro e absoluto: 

Trata-se de uma filosofia na qual o sujeito epistêmico 
não tem sexualidade, gênero, etnia, raça, classe, 
espiritualidade nem localização epistêmica em nenhuma 
relação de poder, e produz a verdade a partir de um 
monólogo interior consigo mesmo, sem relação com 
ninguém fora de si. Isto é, trata-se de uma filosofia 
surda, sem rosto e sem força de gravidade 
(GROSFOGUEL, 2007, p. 64; traduzi). 

 
Como virá a explicar, de forma mais detalhada, 

Castro-Gómez: 

Uma forma de conhecimento humano que eleva 
pretensões de objetividade e cientificidade partindo do 
pressuposto de que o observador não toma parte com o 
observado. Esta pretensão pode ser comparada ao 
pecado da húbris, do qual falavam os gregos, quando os 
homens queriam, com arrogância, elevar-se ao estatuto 
de deuses. Estar no ponto zero equivale a ter o poder de 
um deus que pode ver tudo sem ser visto, quer dizer, 
pode observar o mundo sem ter que prestar contas, nem 
sequer a si mesmo, da legitimidade de tal observação; 
equivale, portanto, a instituir uma visão de mundo 
reconhecida como válida, universal, legítima e avalizada 
pelo Estado (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 63; traduzi). 

 
O imaginário europeu a partir do século XVI já não 

tinha espaço para a coexistência de diferentes formas de ver 
o mundo, mas buscava taxonomizá-las conforme uma 
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hierarquia de tempo e de espaço, isso faz parte da lógica da 
Colonialidade, sendo ainda um traço presente na ciência 
Moderna – ou seja, a ciência neutra/objetiva/universal/etc. 
caracteriza-se como um dos aspectos da colonialidade. 
Aprofundemos este ponto. 

Como escrevem Grossfoguel e Mignolo,  

A partir do século XVI todas as línguas, memórias, 
saberes, gentes e lugares do planeta foram 
inevitavelmente tocados pela expansão europeia. Desse 
pluri-universo de encontros (...) surgem formas 
fronteiriças de pensar e redistribuir línguas, saberes, 
filosofias e subjetividades que foram e continuam sendo 
demonizadas (isto é, racializadas), desde a posição 
hegemônica e dominante da epistemologia moderna 
assentada sobre categorias do pensamento grego e latino 
e das seis línguas europeias e imperiais da modernidade 
(GROSSFOGUEL e MIGNOLO, 2008, p. 36; traduzi). 

 
Dessa maneira, “há muitas opções além da bolha do 

Show de Truman” (Mignolo, 2008c, p. 290), e essas opções 
ainda não parecem ter sido plenamente exploradas – e 
certamente estão longe de serem esgotadas.  

Trata-se de se voltar o olhar sobre as “feridas 
coloniais” (nos termos da feminista chicana Gloria 
Anzaldúa), de se descolonizar epistemologicamente 
permitindo uma troca de experiências a partir de 
racionalidades e paradigmas-outros (e não apenas de outros 
paradigmas e outras racionalidades); de se captar 
justamente os espaços onde são produzidas novas formas 
de convívio e reflexões, marcadas por espaços de trocas e 
redefinições. 
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Outras formas de apre[e]nder/ser/estar no 
mundo 

Apesar de estar perdendo muito de seu potencial 
explicativo devido à superutilização, uma noção que nos 
pode ser útil é a de “fronteira”. Não me refiro aqui à noção 
geográfica de fronteira (ao menos não somente), mas 
certamente essa perspectiva deve ir além da assunção de 
uma separação estrita entre pessoas, saberes, subjetividades, 
etc. – mesmo porque, ao mesmo tempo em que separa 
pessoas, a fronteira também as agrega. A fronteira deve ser 
compreendida como um espaço intersticial e móvel, a partir 
do qual pessoas e coletividades se identificam. É uma 
opção de vários intelectuais adotar, em vez da noção de 
identidade, a de sujeito, por entender que as pessoas transitem 
entre diferentes categorias como forma de posicionar-se em 
diferentes situações: é uma forma de se enxergar a realidade 
social, baseada em larga medida na literatura pós-
estruturalista e nos estudos queer e que certamente traz 
como vantagem perceber que tais categorias, antes tidas e 
havidas como “identidades”, na verdade são fluidas. Dessa 
forma, não há uma categoria “Homem” e outra categoria, 
“Mulher”, mas uma miríade de possibilidades possíveis a 
serem transitadas entre esses pólos. Dessa maneira, não se é 
homem ou mulher, mas pode-se ser homem, mulher, bi, 
trans, queer, HSH, etc... É um universo aberto de 
possibilidades em trânsito. Tal perspectiva certamente traz 
a vantagem de pôr em xeque identidades como algo fixo, 
desconstruindo dicotomias percebidas como dadas e 
unitárias, tornando o uso da própria categoria “identidade” 
(ou a própria noção de categoria) algo cuja utilização se 
torna discutível. 

Contudo, não é nesta linha de análise que sigo. 
Minha perspectiva, dando sequência ao que vem sendo 
escrito aqui, é a de que identidades existem justamente por 
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serem impostas, e nos dizem muito sobre a ideia de poder. 
Vamos por partes. 

Conforme o pensamento decolonial, vimos que 
foram criadas identidades sociais baseadas na raça no 
decorrer da expansão colonial, servindo como base para a 
distribuição de trabalho e, por consequência, da exploração 
de mão-de-obra, do controle das subjetividades, afetos, 
conhecimentos, etc. Assim, a cada grupo de pessoas 
racialmente classificadas equivalia uma forma de trabalho, 
de tal maneira que o controle dessa força de trabalho e 
desse grupo de pessoas passou a entrelaçar-se, criando uma 
nova forma de dominação baseada na raça. Repito: neste 
sentido, raça não é algo associado à cor da pele, mas a uma 
certa forma de classificação pensada a partir de 
determinado padrão de humanidade.  

Dessa maneira, pensando a partir dos pressupostos 
aristotélicos e tomistas que motivaram os primeiros passos 
da colonização da América, o padrão desejado era o 
homem católico europeu que praticava sexo com sua 
esposa para fins de reprodução. O que escapava a este 
padrão era classificado e hierarquizado como inferior, de 
modo que a categoria “europeu” passou a ser relevante 
como forma de classificação social e marcador de 
desigualdade, surgindo como contraponto aos “negros” 
(expressão que também designava os indígenas no século 
XVI), às mulheres e, no caso específico da América, aos 
selvagens, antropófagos, nus, ateus, sodomitas, idólatras... 
povo sem Fé, Lei, ou Rei. Foucault, a partir de Hobbes e 
outros autores europeus, irá demonstrar como aos poucos 
o Estado Moderno Europeu foi desenvolvendo formas de 
controle sobre os indivíduos no que veio a ser seu conceito 
de “Bio-poder”.  

Entretanto, não estamos falando de Estados, da 
Europa, nem da Modernidade (conceito, que como vimos, 
obscurece sua outra face na América, não sendo 
equivalente nos dois lados do Oceano): éramos (e somos) 



66 Ensino de Filosofia, Gênero e Diversidade 

apêndices coloniais. Mesmo o Brasil Imperial adequa-se a 
essa lógica, uma vez que a vinda da família real para o país 
em 1808 não conduziu a uma reestruturação do padrão de 
poder local. Assim, não há identidade possível fora do 
padrão de poder imposto ao longo do processo de 
colonização e, uma vez que tais relações de colonialidade 
persistem, perduram tais identidades. É possível transitar 
entre elas, como propõem os pós-estruturalistas? 
Possivelmente. Contudo, tais identidades, mesmo que em 
trânsito, seguem conduzindo a uma posição de 
subalternidade e deixando claro que o padrão de 
distribuição e usufruto do poder segue inexoravelmente. 
Talvez, mais do que de “bio-poder”, possamos falar de um 
“onto-poder”9, posto que a colonialidade opera em todas as 
esferas da vida dessas coletividades, transcendendo 
fronteiras geográficas ou temporais, operando além da 
Europa Moderna, mas constituindo a própria noção de 
Modernidade em sua gênese, sendo constitutiva dessas 
identidades-outras. Nesse sentido, a fronteira como algo 
móvel e intersticial não se refere a uma suposta fluidez das 
categorias de identidade, mas às formas e estratégias de 
existência que coletividades-outras adotam frente à retórica 
da modernidade e à lógica da colonialidade. Pode-se dizer, 
por exemplo, o que um corpo deve fazer, mas há múltiplas 
formas dele fazê-lo, ou não. O poder opera, como temos 
afirmado aqui, entre esses dois elementos (a retórica da 
modernidade e a lógica da colonialidade). Como uma face 
de Jano, eles vislumbram o padrão de poder que marca o 
saber, o ser e o conhecer da América desde seu nascimento, 
mas mesmo o olhar de Jano tem seus pontos cegos e é 

                                                           
9 Espero ter oportunidade de trabalhar melhor essa noção em trabalhos 
posteriores, mas, mais que cunhar um conceito, me importa aqui 
chamar a atenção para o fato de estarem em relação concepções 
diferentes de corporalidade, pessoa e agência operando 
ontologicamente fora da lógica do Estado moderno ocidental. 
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dentro destes pontos cegos que opera a retórica decolonial 
enquanto estratégia emancipatória epistemopolítica.  

Exemplos de outras formas de 
conhecer/saber/ser/estar-no-mundo são facilmente 
encontráveis, não apenas em comunidades “tradicionais”, 
mas em outras coletividades. A questão é que todos os 
grupos que não se adequam ao modelo de conhecimento 
moderno/ euronorcêntrico são vistos como modos 
“alternativos” de conhecer, como se houvesse o 
“conhecimento global” (baseado na separação entre sujeito 
e objeto) e aqueles reduzidos à pecha de “tradicionais”: os 
“saberes locais”.  

Se, como temos argumentado, o conhecimento 
global é apenas uma outra forma de saber local (mas 
imposto pela colonialidade e legitimado pela retórica da 
modernidade), as bases sobre as quais estão nossos 
edifícios epistêmicos são uma cavilação. Como tive 
oportunidade de mostrar em outros textos, em 
coletividades-outras (a partir de sensibilidades e epistemes-
outras) o conhecimento permite a apre[e]nsão do/no 
mundo fora do modelo unívoco e unidirecional a que nos 
acostumamos (ver Fernandes, 2010 e 2013b).  

 

Algumas conclusões à guisa de provocação 

Nesse sentido, recuperando a questão inicial temos 
alguns desafios e perspectivas pela frente. 

Em primeiro lugar, a necessidade de se desconstruir 
o desenho epistemológico hegemônico, por estar 
construído sobre a falsa noção de neutralidade, 
universalidade e atrelado ao modelo racional baseado na 
modernidade/euronorcentrismo. Um sujeito espistêmico 
nestes termos assume (inadvertidamente, talvez) uma 
perspectiva de conhecimento moldada a partir das relações 
de colonialidade, contribuindo assim para sua manutenção. 
Nesse sentido, o ensino deve passar transversalmente pelo 
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exercício de contínua vigilância e auto-crítica epistêmica. 
Quais os pensadores e filósofos utilizados em sala de aula 
fora do modelo universalista, moderno, europeu de 
conhecimento? A história do pensamento social e filosófico 
da forma como é ensinado hoje permite traçar uma 
genealogia direta entre a Grécia Clássica e os pensadores 
Modernos - como se houvesse apenas um percurso 
possível ao pensamento e o racionalismo moderno 
ocidental fosse a única maneira viável e legítima de se 
constituir o saber. Assim, há um continuum entre o mundo 
Helenístico, o Império Romano, o Renascimento e a 
Europa Moderna, como se (a) fosse um percurso retilíneo, 
uniforme e o mundo euronorcêntrico contemporâneo fosse 
a finalidade última de todos os povos (resultante da retórica 
da Modernidade); e/ou (b) não fosse possível um 
pensamento fora dessa noção de paradigma. Novamente, 
não se propõe aqui (e espero ter deixado isso 
suficientemente claro) a abnegação ao pensamento clássico 
ou dos filósofos europeus; o problema é apresentar-se tal 
sistema de pensamento como modelo, e fazê-lo de forma 
acrítica. Não proponho simplesmente que hajam apenas 
outras filosofias, mas outros sistemas de pensamento que 
nos impõem conceitos-outros de epistemes. Assim, a 
questão passa a ser a reflexão crítica sobre o papel ocupado 
por intelectuais indígenas, afro-latinos, feministas, queer, 
etc., nos livros didáticos e nas discussões em sala de aula. 
De onde vêm os conceitos que ensinamos, qual seu lugar 
de enunciação e em que medida inserem-se em um padrão 
de poder moderno/colonial? 

Em segundo lugar, as ideias aqui expostas nos per-
mitem compreender a própria escola como uma zona de 
interstício. Refiro-me, sobretudo, ao desafio de se pensar 
modelos pedagógicos que exercitem nos alunos sua capaci-
dade crítico-reflexiva, trazendo à tona conhecimentos que 
foram obscurecidos ao longo do processo de subalterniza-
ção de coletivos raciais/étnicos/sociais/culturais. Nesse 
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sentido, não se trata apenas de recuperar as histórias e cul-
turas desses povos, mas incorporar também suas formas de 
transmissão de conhecimentos: é possível uma experiência 
pedagógica a partir das corporalidades e sensitividades dos 
estudantes, ou uma perspectiva que trabalhe a partir de 
paradigmas estéticos-outros? Há como se romper no coti-
diano da sala de aula com o pressuposto de que haja um 
sujeito onisciente e neutro em contraponto a um mundo 
“lá fora”, objetivo e esperando para ser racionalizado a 
partir de uma lógica moderna? Há outras formas de 
ser/conhecer/estar-no-mundo que não estejam sendo con-
templadas?  

De que maneiras essas formas-outras nos ajudam a 
compreender e superar, política e epistemologicamente, 
nossas próprias práticas? Nas assim chamadas 
“comunidades tradicionais”, visualidades e oralidades são 
formas de interpenetração no mundo, diferentemente de 
nosso olhar científico, que o interpreta. Na primeira 
perspectiva, conhecer e ser são processos tomados 
transversalmente e de modo concomitante ao mundo: trata-
se de perceber o mundo por tomar parte nele; na segunda, 
o sujeito cognoscente, neutro e racional, separa-se de seu 
“objeto”. 

A título de última consideração, lembro que, no 
início deste texto, trouxe a ideia de uma transepisteme. Refiro-
me assim a uma posição mutável a ser adotada na 
compreensão das outras formas de ser/estar-no-mundo, 
concebida transversalmente e além dos nossos referenciais 
epistêmicos. O fato de eu me referir às epistemes-outras 
como formas de estar/ser no mundo é uma forma, na falta 
de um jargão mais apropriado, justamente dessa 
miscibilidade congnitiva que pressupõe nossas categorias de 
sujeito e de objeto como contíguas. Esse deslocamento da 
perspectiva de episteme implica, por si só, em uma atitude 
política no sentido de desvelar os processos a partir dos 
quais essas epistemes-outras foram obscurecidas pelas 
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relações de colonialidade. Tais perspectivas foram 
racializadas e subalternizadas à medida em que essas 
coletividades-outras foram sendo coisificadas. A senzala, o 
quilombo, o aldeamento, a beira do rio, a favela, a aldeia 
indígena, a fila do SUS, o baile funk, o campo de várzea,... 
são loci de enunciação e de produção de epistemes-outras e 
que dificilmente podem ser compreendidas plenamente se 
encapsuladas nas categorias de conhecimento 
universais/neutras/euronorcêntricas/modernas.  

“O que podemos aprender, no ensino de Filosofia e de 
Sociologia, com o estudo Antropológico das comunidades 
tradicionais?”... No mínimo, que não apenas um novo lugar 
epistêmico é possível, como outras epistemes, necessárias. 
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As Relações de gênero, diversidade 
e o “segundo sexo” na Filosofia 

 

Graziela Rinaldi da Rosa 
 

 
 

A razão tem gênero, classe e etnia? 

“Há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o 
homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas 
e a mulher10”. Pitágoras 

 
A razão tem sexo? Perguntariam as filósofas 

silenciadas. A filosofia tem sexo, podemos nos questionar? 
Qual é o gênero da Filosofia? Essas questões que motivam 
a nossa reflexão e nos remetem à filósofa Simone de 

                                                           
10 Abertura do livro de Simone de Beauvoir. O Segundo Sexo. 1. Fatos e 
Mitos.  
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Beauvoir, que foi uma das primeiras mulheres na Filosofia a 
denunciar obras que até hoje temos acesso e as 
consideramos como clássicas na Filosofia. Beauvoir se 
incomodava com aquilo que os filósofos falaram das 
mulheres e pensaram sobre suas ideias.  

Para Aristóteles “A fêmea é fêmea em virtude de 
certa carência de qualidades”. Muitos consideraram o 
caráter das mulheres defeituoso e sofrendo de certa 
deficiência natural.  Santo Tomás de Aquino acreditava que 
a mulher era um homem incompleto, um ser “ocasional”. 
Sócrates dizia que, se tinha paciência com Xantipa, sua 
esposa, teria com qualquer pessoa. Platão agradecia por não 
ter nascido mulher, enquanto mulheres já faziam parte da 
Filosofia.  

Remeto-me a Beauvoir (2001): “Se quisermos ver 
com clareza devemos sair desses trilhos; precisamos recusar 
as noções vagas de superioridade, inferioridade, igualdade 
que desvirtuaram todas as discussões e reiniciar do 
começo”. Isso implica recomeçar a pensar a história da 
Filosofia com as mulheres nela. Pensar os conteúdos e 
leituras filosóficas com referenciais femininos e citar as 
filósofas. Reiniciar a história da filosofia implica pensar a 
diversidade contida nela, reconhecendo que a filosofia teve 
historicamente o sexo masculino como o sexo dos seres 
pensantes, e que não reconheceu o que mulheres disseram 
por todos os seus períodos.  

Reconhecer que ser mulher, ser negro, negra, ser 
homossexual não é obstáculo para ser um sujeito pensante. 
Reiniciar implica rejeitar a concepção de uma racionalidade 
passiva que supostamente pertenceria às mulheres e trazê-
las para o centro das grandes discussões filosóficas (e das 
pequenas também). 

Sabemos que, antes da difícil tarefa feminista de 
repensar a história, a biologia, as ciências e também a 
Filosofia, a diversidade e os problemas de gênero eram 
pouco problematizados na história da humanidade. Hoje, 
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problematizamos, através da história e dos estudos 
feministas e de gênero, o que se pensou e falou acerca das 
mulheres, além de lutarmos por outros espaços para nós 
mulheres atuarmos. Sabemos o que a humanidade fez da 
fêmea humana- o outro ser, aquele silenciado, anulado e que 
poderiam ser representadas por outros. Denúncias foram 
sendo feitas e muitas vozes foram silenciadas por falar 
daquilo que as mulheres percebiam, conheciam e sabiam. 

Não se quer, aqui, mostrar como a mulher foi 
pensada e denominada pelos pensadores clássicos, apesar 
de considerarmos importante essas denúncias. Pretende-se 
problematizar o fato de que ser mulher e gostar de filosofia 
não era e não é ainda algo tão simples, pois quem se dedica 
à Filosofia, pesquisa, escreve e é mulher ainda lida com um 
universo predominantemente masculino, além de estudar 
apenas o que os homens pensaram e escreveram. Isso é um 
problema de gênero11, que deve ser trabalhado ainda na 
Educação básica, no Ensino de Filosofia, na busca por uma 
educação para a diversidade. 

 Os filósofos homens são mais lidos, lembrados e 
valorizados em nossas salas de aulas. Os pesquisadores 
homens na Filosofia ainda são a maioria. Os clássicos da 
Filosofia são filósofos, e não filósofas. Os considerados 
“mestres” da Filosofia ainda são predominantemente 
homens. Contudo, alguns temas ainda não são 
considerados filosóficos e outros não são bem aceitos. 
Falar do que ficou às margens da Filosofia não é algo bem 
visto em eventos científicos na área, e falar de Gênero, 
Filosofia e Feminismos é algo muito recente. Por isso, as 
mulheres continuam sendo “o segundo sexo”, “o outro” 
na/da Filosofia.  

                                                           
11 Em Joan Scott, podemos entender gênero como (1) uma categoria de 
análise, desenvolvida de forma a incluir (2) o leque existente nos papéis 
sexuais e no simbolismo sexual (3) bem como as distinções baseadas no 
sexo. Essa definição resumida é do verbete Gênero, do Dicionário da 
Crítica Feminista (2005, p. 87). 
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A “história mostrou-nos que os homens sempre 
detiveram todos os poderes concretos; desde os primeiros 
tempos do patriarcado, julgaram útil manter a mulher em 
estado de dependência; seus códigos estabeleceram-se 
contra ela; e assim foi que ela se constituiu concretamente 
como Outro” (BEAUVOIR, 2001, p. 179). Nesse sentido 
alguns questionamentos precisam ser feitos a partir da 
categoria de gênero, no ensino de Filosofia: o que seria 
educar de maneira não androcêntrica12? Para que (Re) 
pensar a Filosofia a partir das teorias feministas?  

O movimento feminista mundial, por um lado, colocou 
em xeque o projeto do patriarcado e desconstruiu as 
relações de gênero, organizadas sob o signo da opressão 
e da dependência, e, por outro, inaugurou relações mais 
simétricas entre os gêneros. Estes avanços nos deixam 
entrever o surgir de uma virada no eixo cultural da 
humanidade. Esboça-se por todas as partes um novo 
tipo de manifestação do feminino e do masculino em 
termos de parcerias, de colaboração e de solidariedade, 
nas quais homens e mulheres se acolhem nas suas 
diferenças no horizonte de uma profunda igualdade 
pessoal, de origem e de destino, de tarefa e de 
compromisso na construção de mais benevolência para 
com a vida e a Terra e de formas sociais mais 
participativas e democráticas entre os gêneros 
(MURARO; BOFF, 2002. p. 78). 

 
O que gênero tem haver com a Filosofia?  Os 

termos “os filósofos e as mulheres”, “gênero e Filosofia”, 
“as mulheres e a filosofia”, “Filosofia e feminismo” e ainda 

                                                           
12 Androcentrismo: termo cunhado por Charlotte Perkins Gilman no 
seu livro de ensaios The Man-Made World or our Androcentric Culture 
(1911), para designar um sistema de pensamento centrado nos valores e 
identidade masculinos, no qual a mulher é vista como um desvio à 
norma, tomando como referência o masculino (DICIONÁRIO DA 
CRÍTICA FEMINISTA, 2005, p. 3) 
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“Filosofia no feminino” são pouco trabalhados em sala de 
aula; e cabe a nós, homens e mulheres, romper com esse 
problema. O termo “androcentrismo” é ainda 
desconhecido na educação básica e os “feminismos” são 
pouco compreendidos. 

Se faz necessário um aprofundamento no tema, 
pois não basta citarmos os nomes de filósofas, e/ou falar 
que elas existiram e existem, se faz necessário também 
conhecer suas ideias e analisar a contribuição das mesmas 
para as diferentes áreas do conhecimento nas quais se 
debruçaram, como a educação e a Filosofia.  

As filósofas também contribuíram para a história da 
Filosofia, para as ciências e educação, tanto quanto os 
filósofos que geralmente são estudados. Pensar gênero na 
Filosofia é fazer o exercício mais simples de lembrar que 
mulheres fizeram e fazem parte dessa história. É considerar 
que mulheres pensaram e pensam filosoficamente. 

Encontramos os nomes de filósofas, a época em 
que viveram13, mas ainda são poucas as pesquisas, as 
publicações que se propõem a inserir essas mulheres na 
História da Filosofia, fazendo com que as mesmas sejam 
lembradas e pesquisadas em salas de aulas. 

Muitas são as pensadoras que podemos estudar em 
nossas aulas: Antiguidade: Enheduana; Lopamudra; 
Temistocléia; Melissa; Safo de Lesbos (VII-VI a.C); 
Aristocleia (SéculoV a.C); Theanã (546 a.C-); Aspásia de 
Mileto (470-410 a.C); Diotima de Mantineia (427-347 a.C); 
Asioteia de Filos (393-270 a.C); Hipárquia de Maroneia; 
Maria, a judia, ou Miriam (século I d.C); Hipácia de 
Alexandria (415 d.C); Idade Média: Hildegarda de Bingem 
(1098-1179); Heloísa de Paráclito (1101-1164); Akka 
Mahadevi (1130-1160); Catalina de Siena (1347-1380); 

                                                           
13 Material produzido por: WUENSCH, Ana Miriam. As Mulheres e a 
Filosofia. Apostila do Curso de Extensão “As Mulheres e a Filosofia III 
– Existem Filósofas?”, CESPE, Universidade de Brasília, 2003. 
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Cristina de Pizan (1365-1431); Idade Moderna: Teresa de 
Jesus (de Ávila) (1515-1582); Louise Labé (1524-1566); 
Oliva Sabuco; Mary Astell (1666-1731); Maria Gaetana 
Agnesi (1718-1799); Mary Wollstonecraft (1739-1797); 
Olímpia de Gouges (1748-1793); Harriet Taylor (1807-
1858); Idade Contemporânea: Rosa de Luxemburgo 
(1871-1919); Lou Andreas –Salomé (1861-1937); Edith 
Stein (1891-1942); Maria Zambrano (1904-1991); Hannah 
Arendt (1906-1975); Simone de Beauvoir (1908-1986); 
Simone Weil (1909-1943); Susanne Langer (1895-1985); 
Ayn Rand (1905-1982); Sarah Kofman (1934-1994); Julia 
Kristeva (1941). 

Falar de “Gênero e Filosofia” não é apenas 
conhecer o pensamento de mulheres filósofas, a fim de 
buscar uma equiparação de quantitativa entre homens e 
mulheres na Filosofia. Trata-se de um tema muito mais 
complexo, e que implica o (re) pensar a maneira 
androcêntrica, machista e patriarcal que (re) produzimos 
conhecimentos. Ou seja, falar de “Gênero e Filosofia” 
implica (re) pensar nossas práticas a fim de criarmos outras 
maneiras de filosofar e pensar a Filosofia, afinal, pensar não 
é e nunca foi privilégio dos homens. Mas como inserir 
essas pensadoras? Como lidar com suas obras? O que fazer 
com os livros didáticos que não lembram que mulheres 
também fizeram parte do pensamento filosófico? Que 
metodologias adotar para uma educação menos 
androcêntrica? Como repensar a didática? Que outros 
sujeitos estão ocultos no ensino de Filosofia? Por que 
falamos pouco da Filosofia Oriental? Os/as negros/as, 
os/as pobres fizeram parte da história da Filosofia? Onde 
estão seus pensamentos? 
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Fundamentos normativos e os desafios para 
pensar a diversidade incluindo os problemas 

de gênero no ensino de Filosofia  

 Uma importante lei que tem impulsionado 
diferentes trabalhos que valorizam a diversidade nas 
escolas, especialmente a cultura afro brasileira, é a lei 
10.639/2003. Trata-se da Lei que inclui no currículo oficial 
da rede básica de ensino a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro brasileira”. Nesse sentido, a 
história da África e dos africanos, a cultura negra brasileira, 
a contribuição dos/as negros/as na formação do Brasil têm 
sido trabalhadas nas escolas com uma intensidade jamais 
vista antes. Não que antes dessa data não havia trabalhos 
nessa perspectiva, pois os movimentos sociais desde 
sempre problematizavam e tensionavam tais questões.  
 A lei referida contribuiu para a inserção no 
calendário escolar da data de 20 de Novembro, como “Dia 
da Consciência Negra”. Essa conquista possibilitou que 
ações, intervenções, reflexões fossem consolidadas, 
especialmente em diálogo com grupos de movimentos 
negros no Brasil. É importante ressaltar que as práticas que 
visam à valorização da diversidade nas escolas devem ser 
práticas cotidianas, e não apenas eventuais. Todas as 
disciplinas podem dialogar em busca do resgate e da 
valorização da cultura africana e afro brasileira. 
 Outra importante lei é a de nº 11.645, de 10 de 
março de 2008, que legitimou a inclusão da rede de ensino 
que obriga a inclusão da temática “História e Cultura Afro 
Brasileira e Indígena”. Essa lei visa ampliar a valorização da 
diversidade nas escolas. Obriga que seja trabalhado diversos 
aspectos da história e da cultura que caracterizam a 
formação da população brasileira, a partir desses dois 
grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e 
dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no 
Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o 
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índio na formação da sociedade nacional, resgatando as 
suas contribuições nas áreas social, econômica e política, 
pertinentes à história do Brasil.  

Assim, os conteúdos referentes à história e cultura 
afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros passaram a 
ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas áreas de educação artística e de literatura e 
história brasileira.  

A luta para assegurar que novas gerações conheçam 
a verdadeira história do povo brasileiro, além de ter 
respeito à diversidade humana e cultural continua. Nesse 
mesmo caminho, os problemas de gênero têm provocado 
constantes reflexões e ações, a fim de superarmos mazelas 
sociais oriundas de profundas desigualdades históricas. 
Como constatou Rosemberg (2001), as recomendações 
internacionais (OCDE, UNESCO, UNICEF, por exemplo) 
vêm insistindo, nos últimos anos, juntamente com o 
movimento de mulheres/feminista, na necessidade de 
desagregarem-se as estatísticas educacionais por sexo. 
Dispõe-se, então, no país, de um acervo rico e complexo de 
informações estatísticas sobre a alfabetização, instrução, 
frequência à escola, matrículas, conclusões de curso, função 
docente (formação), professores integrando a população 
economicamente ativa, tipos e qualidade de 
estabelecimentos, aprovação/reprovação, resultados em 
provas nacionais. Esses dados podem também ser 
utilizados como material didático em nossas salas de aulas.  

Tanto o IBGE quanto o MEC produziram novos 
instrumentos de coleta de dados – tais como o Censo do 
Professor, o Censo de Educação Infantil e a Pesquisa sobre 
Padrões de Vida. Porém, Rosemberg (2001, p. 520) diz que 
“uma coisa é coletar o dado e outra é processá-lo, 
sistematizá-lo, consolidá-lo e difundi-lo. Outra, ainda, é 
interpretá-lo”. Ela aponta a perda significativa de dados, 
especialmente nas informações de sexo e cor. Nesse 
sentido, temos que aproveitar em nossas aulas as estatísticas 



81 Fernando Danner; Leno Francisco Danner (Orgs.) 

que problematizem as questões de gênero, e que 
denunciam as diferentes desigualdades sociais. 
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Ensino de Filosofia e as Relações de Gênero: 
Desafios Metodológicos para a educação em 

tempos de valorização da diversidade 

Pensar Gênero e Filosofia implica considerar as 
categorias de classe, cor, idade, raça/etnicidade. Em todos 
os níveis de ensino da educação básica, esse tema pode e 
deve ser abordado, numa perspectiva de educação 
emancipatória, crítica e voltada para a práxis filosófica. É 
preciso ter clareza sobre o que a filosofia tem haver com 
gênero? Apesar de parecer recente, o tema “Gênero e 
Filosofia” não é um tema novo. Não há consenso sobre sua 
origem, o que se sabe é que Gênero como categoria de 
análise na Filosofia é algo recente, ou melhor, quase 
inexistente nas Universidades, e em pesquisas científicas.  
Isso reflete na Educação básica. É comum os/as 
educandos/as completarem o Ensino Médio sem nunca 
terem escutado um nome de uma filósofa. Muitos/as 
jovens não sabem que existiram mulheres filósofas e que 
outras tantas escrevem obras filosóficas.  

Não se trata de um problema específico da 
Filosofia; também na Pedagogia, na História, nas ciências 
em geral o problema das relações de gênero e do 
ocultamento e/ou silenciamento de mulheres é recorrente. 
As culturas ou vozes dos grupos sociais minoritários e/ou 
marginalizados que não dispõem de estruturas importantes 
de poder costumam ser silenciadas, quando não 
estereotipadas e deformadas, para anular suas possibilidades 
de reação (SANTOMÉ,1995, p. 161). Como romper com 
esses silêncios? Como superar o estereótipo e as 
deformações encontradas na estrutura curricular e na 
(FORMA)ação de sujeitos? Como reagir frente a tais 
armadilhas, às vezes tão discretas e outras tantas tão 
explícitas, mas ambas danosas? 

 Alguns trabalhos estão sendo desenvolvidos 
levando em conta a categoria “gênero” em diálogo com a 
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Filosofia. Tenho destacado (ROSA, 2012) as produções da 
Editora Antropos (Barcelona), algumas produções do 
Departamento de Filosofia da Universidade Autônoma do 
México, o grupo de mulheres que organizaram, no Brasil 
(Rio Grande do Sul), dois simpósios intitulados As mulheres 
e a Filosofia, realizados na UNSINOS- RS; os estudos em 
Epistemologia Feminista da professora Lívia Guimarães da 
UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais); os artigos 
e orientações da professora Maria da Penha Carvalho  
(Universidade Gama Filho); as produções teóricas de 
Sandra Harding; as contribuições da filósofa Graciela 
Hierro, Francesca Gargallo, Márcia Tiburi, Dorilda Grolli, 
Magali de Menezes... Mas, como transformar essas teorias e 
reflexões para se pensar gênero no ensino de Filosofia, na 
Educação Básica?  

As portuguesas dizem, no Dicionário da Crítica 
Feminista (2005, p. 81), que a epistemologia tem sido um 
terreno profícuo nos debates feministas, nomeadamente no 
que se refere ao papel do gênero na captação do real, à 
legitimidade de um método científico universal e ao peso 
da masculinidade na construção científica. Para Harding 
(1993), diversas autoras têm feito importantes reflexões 
epistemológicas na direção de uma “ciência feminista 
alternativa”, por exemplo: Jane Flax (1983), Nancy 
Harstock (1983), Hilary Rose (1983) D. Smith (1974 e 
1979).  Nesse sentido, o debate feminista precisa estar 
presente em sala de aula, e para isso, não podemos mais ter 
“ranços” com relação aos movimentos feministas. É 
preciso ter clareza que feminismo não é o contrário de 
machismo, e que há feminismos! 

Precisamos estar atentos/as ao que ocorre em 
nossas escolas: como os meninos e meninas dialogam? A 
educação física ocorre com jogos mistos? Os meninos 
deixam as meninas jogarem futebol? As meninas falam o 
que pensam em sala de aula? Como? Os meninos e as 
meninas pensam de maneira diferente? Discutem sobre as 
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relações de gênero? O que os/as estudantes falam sobre 
diversidade e sexualidade? Muitas vezes essas questões não 
são problematizadas por nós, professores e professoras. 
São questões que aparecem no currículo oculto, e que 
precisamos ficar atentos/as. 

As concepções filosóficas sofreram o mesmo peso 
do patriarcalismo e do androcentrismo. Como romper com 
essa herança e contribuir para uma educação para a 
diversidade?  

Em muitas ocasiões os conteúdos são contemplados 
pelo alunado como fórmulas vazias, sem sequer a 
compreensão de seu sentido. Ao mesmo tempo, se criou 
uma tradição na qual os conteúdos apresentados nos 
livros didáticos aparecem como os únicos possíveis, os 
únicos pensáveis. Como consequência, quando um/a 
professor/a se pergunta que outros conteúdos poderiam 
ser incorporados ao trabalho de sala de aula, encontra 
dificuldade para pensar em conteúdos diferentes dos 
tradicionais (SANTOMÉ, 1995, p. 161). 

 
Nesse sentido, (re) pensar as metodologias implica 

estarmos abertos/as para a escuta dos problemas 
cotidianos que nossos/as educandos/as apontam. 
Precisamos não nos preocuparmos tanto com a quantidade 
de conteúdos que temos que “vencer”, e sim com que 
projetos interdisciplinares podemos estar construindo, 
junto com os/as educandos/as. Que temas geradores são 
apontados por nossos/as educandos/as? 

Outra metodologia importante é trabalhar em salas 
de aula com a memória dessas crianças, adolescentes e 
jovens sobre o que é ser menina e o que é ser menino. 
Como que nos construímos historicamente? Que 
influências sofremos? Quais as marcas que tenho quanto ao 
meu gênero? Que cores marcaram a minha vida? Por quê? 
É preciso lembrar que “a sexualidade não é apenas uma 
questão pessoal, mas é social e política; o segundo, ao fato 
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de que a sexualidade é “aprendida”, ou melhor, é 
construída, ao longo de toda a vida, de muitos modos, por 
todos os sujeitos” (LOURO, 2000. p.11). 

Refletir a importância das memórias escolares no 
processo educativo, bem como provocar a percepção das 
diferenças de gênero e de etnia nas relações da educação. 
Perceber as relações de poder, bem como o preconceito de 
gênero e etnia existente na história da educação é 
importante para que o docente consiga despertar o senso 
crítico e o respeito pelas diferenças. “Não basta constatar 
as diferenças. É imprescindível considerar como elas foram 
construídas social e culturalmente” (MURARO; BOFF, 
2002 p. 17). Acredita-se ainda, que esse “despertar” possa 
facilitar práticas pedagógicas que leve em consideração os 
diferentes sujeitos da educação, proporcionando práticas e 
leituras de mundo menos androcêntricas. Precisamos 
superar a visão que temos de nossos educandos/as e, para 
tanto, recordar a sua própria história de vida ou de nossa 
formação profissional poderá possibilitar um melhor 
entendimento e superação de visões preconceituosas. 

As culturas ou vozes dos grupos sociais 
minoritários e/ou marginalizados que não dispõem de 
estruturas importantes de poder costumam ser silenciadas, 
quando não estereotipadas e deformadas, para anular suas 
possibilidades de reação (SANTOMÉ, 1995, p. 161). O 
desafio é criar metodologias de ensino que desvendam 
esses grupos, esses sujeitos. O uso de filmes, músicas, 
anúncios publicitários, revistas, livros, sites, poemas em 
salas de aulas, bem como cenas de programas de auditório, 
novelas, entre outros artefatos culturais, pode auxiliar 
muito a prática docente. “Tais artefatos contêm pedagogias 
culturais que ensinam modos de ser e estar no mundo, 
construindo e reproduzindo significados sociais” 
(RIBEIRO, 2013, p. 90). 

Ribeiro (2013, p. 91) indica alguns filmes, sites e 
livros para se problematizar a temática “corpos, gênero e 
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sexualidades” nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 
Branca de Neve e os Sete Anões, A Bela e a Fera; A 
Pequena Sereia; Cinderela; A Bela Adormecida; Barbie 
Rapunzel; Barbie Lago dos Cisnes; Diário da Barbie; Sherek 
1, 2; Mulan.  

Para se trabalhar a temática “Corpos, Gênero e 
Sexualidades” nos anos finais do Ensino Fundamental, 
Ribeiro e Quadrado (2013, p. 108) sugerem: A Nova 
Cinderela, As Patricinhas de Beverly Hills, As 7 Regras do 
Amor, Aos 13, Como perder um homem em 10 dias, Do 
que as mulheres gostam, Ela é o cara, E se fosse verdade, 
Meninas malvadas, Meninas não choram, O amor é cego, 
O Diabo veste Prada, O diário da Princesa, Se eu fosse 
você, Sexta-feira muito louca, Sorriso de Mona Lisa, Sorte 
no amor, Transamérica, Um príncipe em minha vida.  

Os filmes quando utilizados com um olhar crítico, 
possibilitando o diálogo sobre o que é constantemente 
bombardeado pela mídia, tornam-se importantes recursos 
metodológicos. 

Com relação à possibilidade de trabalhar com sites, 
destacamos os materiais produzidos pelas Ações em 
Gênero Cidadania e Desenvolvimento: www.agende.org.br; 
Adolescência e Saúde no Brasil: www.adolec.br; Articulação 
de Mulheres Brasileiras: www.articilacaodemulheres.org.br; 
Ministério da Educação: www.mec.gov.br; Instituto Papai: 
www.papai.org.br; Sempreviva Organização Feminista: 
www.sof.org.br; Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade: www.mec.gov.br/secad; 
Secretaria de Políticas para Mulheres: 
http://www.spm.gov.br/.    

Vejamos alguns desafios e estratégias didáticas para 
tentar superar os problemas de Gênero na Filosofia: 
 

http://www.agende.org.br/
http://www.adolec.br/
http://www.articilacaodemulheres.org.br/
http://www.mec.gov.br/
http://www.papai.org.br/
http://www.sof.org.br/
http://www.mec.gov.br/secad
http://www.spm.gov.br/
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Alguns desafios e estratégias didáticas para 
pensar gênero, diversidade e Filosofia 

 

I. Pensar os movimentos feministas e 
movimentos sociais em sala de aula 

 

A organização do movimento feminista no Brasil, apesar 
de ter resultado da importação de ideias que não 
encontravam muito eco na sociedade brasileira (neste 
sentido, teria, se tivesse tido pleno êxito desde seu início, 
criado um grande hiato entre a legislação referente à 
mulher e as verdadeiras relações sociais que a 
inferiorizavam), inoculou, em boa parcela das mulheres, 
a aspiração de libertar-se e de emancipar-se através do 
trabalho, processo este que foi amadurecendo à medida 
que, efetivamente, iam os elementos femininos 
penetrando em áreas até então reservadas 
exclusivamente aos homens (SAFIOTTI, 1976, p. 274). 

 
Vivemos em tempo de “Marcha das Mulheres”, 

“Parada gay”, “Marcha das vadias”, “Marcha dos Sem”. 
Tempo de juventude nas ruas, mas ainda escutamos muito 
pouco os ecos desses sujeitos em nossas aulas. Não 
trazemos esses fatos para o debate e, quando assim 
fazemos, nos sentimos fragilizados frente a diferentes 
posicionamentos. 
 São muitos os movimentos sociais. Nunca se falou 
tanto em diversidade, mas nós, professores e professoras, 
dialogamos muito pouco com a comunidade, com esses 
sujeitos, que também fazem parte de nossas escolas, mas 
que não são lembrados. 

Trata-se de construir uma educação com 
compromisso social no contexto do ensino de Filosofia. 
Um ensino voltado para a formação consciente, crítica, 
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reflexiva e comprometida com a realidade do mundo em 
que se vive, superando os limites impostos. O 
compromisso social na educação está implicado na práxis 
(ação e reflexão da realidade), que exige do/a educador/a 
compromisso com a realidade. Trata-se do compromisso 
com a sociedade e a consciência do papel que cabe a cada 
um. 

A formação de um/a educador/a com 
compromisso social deve estar pautada numa visão cada 
vez mais ampla e profunda da realidade. Numa educação 
que possui compromisso social não há neutralidade. Quem 
educa, atua e não se omite diante das injustiças e 
desigualdades. Numa educação com compromisso social 
não cabe opressão, tampouco descaso. 

Criar estratégias de ensino que levam em conta os 
movimentos sociais implica considerar que o movimento 
social faz parte da educação. A sala de aula e a escola 
devem estar em movimento, onde seus sujeitos não aceitam 
sua condição desumana e não se consideram parte de uma 
engrenagem da estrutura dominante.  

Trata-se de uma educação política, pois contribui 
para o desmascaramento de uma condição social, de um 
“eu” submisso/a e oprimido/a, projetando seus sujeitos 
como sujeitos de uma história e de direitos. Trata-se de 
uma educação que deve reconhecê-los como sujeitos 
culturais, sociais, políticos e éticos. 

O compromisso social implica uma intervenção 
social, que possui vínculos com projetos de 
desenvolvimento regional. Somente em diálogo com a 
educação popular é que se torna possível o 
desenvolvimento regional, como projeto de uma nação. 
Para tanto, outros compromissos precisam ser 
estabelecidos: o compromisso ético-moral, visando o 
respeito às diferenças e a valorização de seus saberes. 

A educação que se movimenta e tem o compromisso 
social, tem compromisso com a cultura do povo e com a 
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diversidade das massas, se fundamenta na educação dos 
valores, na educação para autonomia, na educação que visa 
o resgate da memória histórica. As lições da educação 
popular precisam ser (re)visitadas. 
 Como tentativa de estratégias didáticas pode-se 
pensar em levar para a sala de aula imagens, vídeos e 
documentários sobre os movimentos sociais, 
proporcionando, assim, um debate e reflexões que 
impulsionam a reflexão crítica sobre os problemas que 
ainda encontramos. Com isso, pode-se destacar a 
importância de pertencer a algum grupo e se identificar 
com uma causa. 
 

II. Problematizar as Relações de Poder em sala 
de aula 

A humanidade está passando inegavelmente por uma 
crise que atinge os fundamentos da sua subsistência na 
Terra. Em momentos assim sentimo-nos urgidos a somar 
forças e a identificar fontes de inspiração que nos possam 
salvar. Umas destas forças é, sem dúvida, a questão de 
gênero que deve ser revisitada com renovado interesse 
(BOFF. 2002. p. 17). 

 
Para Bourdieu, as produções simbólicas participam da 

reprodução das estruturas de dominação social; porém, 
fazem-no de uma forma indireta e, à primeira vista, são 
irreconhecíveis. (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2004. p. 35). 
Reconhecer o poder político dos conteúdos é um de nossos 
desafios. O legado filosófico nos deixou temas 
considerados clássicos na Filosofia, no entanto eles 
aparecem com um “ar” descompromissado, deslocado e 
descomprometido com a realidade do/a educando/a. Se “o 
ensino e a aprendizagem que ocorrem nas salas de aula 
representam uma das maneiras de construir significados, 
reforçar e conformar interesses sociais, formas de poder, de 
experiência que têm sempre um significado cultural e 
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político” (SANTOMÉ, 1995, p. 166), como ainda 
abordamos as questões sobre as relações de poder e as 
relações de gênero em nossas aulas? 

Algumas questões podem cotidianamente estar 
presentes no pensamento e na prática de professores/as: 
qual educação queremos, qual escola, qual educando/a 
queremos formar, qual professor e professora podem atuar 
com um determinado grupo de educandos/as? O que é 
importante ser investigado, pensado e problematizado para 
eles/as? Por que pouco se falou em mulheres, pobres e 
diversidade no ensino de Filosofia?  Que referenciais e 
experiências posso utilizar como motivação para minha 
prática enquanto professor e professora? O que pode ser 
considerado em um currículo que visa incluir a diversidade?  

Como preferiu-se por boa parte da história do Brasil 
importar ideias e teorias educacionais e implantá-las no 
Brasil, como se aqui não houvesse pessoas pensando 
filosoficamente, o ensino de Filosofia ficou repleto de 
lacunas. Afinal, além de se acreditar por longos períodos da 
história que mulheres, pobres, negros não necessitavam 
saber muito para plantar, colher, cozinhar, roçar; esses 
sujeitos foram completamente anulados em uma sociedade 
marcada pela desigualdade social, que, mascarada pelo 
consumo e o silenciamento de sujeitos, destinou educação 
para os filhos (e algumas filhas) de quem tinha dinheiro e, 
portanto, poder. Sendo assim, o poder sempre esteve nas 
mãos dos homens ricos, brancos e de origens europeias, 
cujos valores capitalistas foram semeados no Brasil colônia, 
como tem sido até nossos dias. 

Numa espécie de “pensamento filosófico oficial”, a 
perspectiva clássica de educação exerceu grande influência 
na formação de uma elite intelectual em diferentes épocas, 
tendo sido homens brancos os seus grandes porta-vozes, 
mesmo quando mulheres, negros/as e pobres também 
escreviam. Muitos povos ficaram silenciados e ocultados 
tanto na história da humanidade, quanto da Filosofia.  
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 Apesar de pouco escutarmos os ecos desses/as, 
eles/as fizeram parte da história da Filosofia. Hoje, apesar 
de não estudarmos como deveríamos em nossos cursos de 
formação de professores/as sobre “gênero e ensino de 
Filosofia”, e “diversidade e Filosofia”, temos como inserir 
em nossas práticas essa problemática.  

A utilização em sala de aula de músicas, filmes, 
dinâmicas que proporcionam o resgate de memórias são 
práticas que contribuem para pensarmos as relações de 
poder existentes em nossa sociedade e reproduzidas nas 
escolas. A confecção de novos materiais didáticos, bem 
como blogs, página em redes sociais, histórias em 
quadrinhos, podem facilitar o entendimento da 
problemática. Também pode-se utilizar a técnica de grafitti 
Stencil para confeccionar os rostos de mulheres que fazem 
parte da história da Filosofia, mas que não constam nos 
livros didáticos, bem como de filósofas e filósofos negros 
e/ou de países pouco lembrados na Filosofia.  
  

III. Pensar o ensino de Filosofia como “Prática 
de liberdade”! 

Não houvesse esta integração, que é uma nota de suas 
relações, e que se aperfeiçoa na medida em que a 
consciência se torna crítica, fosse ele apenas um ser da 
acomodação ou do ajustamento, e a história e a Cultura, 
domínios exclusivamente seus, não teriam sentido. 
Faltar-lhes-ia a marca da liberdade. Por isso, toda vez 
que se suprime a liberdade, fica ele um ser meramente 
ajustado ou acomodado. E é por isso que, minimizado e 
cerceado, acomodado a ajustamentos que lhe sejam 
impostos, sem o direito de discuti-los, o homem sacrifica 
imediatamente sua capacidade criadora (FREIRE, 1971, 
p.42). 

 
Educar para o não acomodamento, o não 

ajustamento é um de nossos grandes desafios no ensino de 



92 Ensino de Filosofia, Gênero e Diversidade 

Filosofia. Isso não significa dizer que se trata de um desafio 
especificamente da Filosofia, pelo contrário é um desafio 
conjunto. Trata-se de oportunizar a liberdade de pensar, 
problematizar aquilo que incomoda e se constituir como 
ser pensante, capaz de interferir na sociedade em que vive. 

A partir das relações do homem com a realidade, 
resultantes de estar com ela e de estar nela pelos atos de 
criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu 
mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. 
Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o 
fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz 
cultura. E é ainda o jogo destas relações do homem com 
o mundo e do homem com os homens, desafiado e 
respondendo ao desafio, alterando, criando, que não 
permite a imobilidade, a não ser em termos de relativa 
preponderância, nem das sociedades nem das culturas. 
E, na medida em que cria e decide, vão se conformando 
as épocas históricas. É também criando, recriando e 
decidindo que o homem deve participar destas épocas 
(FREIRE, 1971, p.43). 

 
Santomé (1995, p. 171) afirma que “uma educação 

libertadora exige que se leve a sério os pontos fortes, 
experiências, estratégias e valores dos membros dos grupos 
oprimidos. Implica também ajudá-los a analisar e 
compreender as estruturas sociais que os oprimem para 
elaborar estratégias e linhas de atuação com probabilidades 
de êxito”. Pensar a Filosofia na perspectiva de uma 
educação libertadora implica definir primeiramente as 
estratégias e as linhas de atuação. Só conseguiremos inserir 
a temática de gênero na Filosofia trabalhada na Educação 
básica quando estiver sendo trabalhado esse tema nos 
cursos de formação de professores e também nas pesquisas 
desenvolvidas em cursos de graduação e pós-graduação em 
Filosofia e/ou Educação. Pensar a “educação como prática 
de liberdade” implica praticar a liberdade: a liberdade de se 
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pensar de outras maneiras; a liberdade de criar; a liberdade 
de ser diferente!  

A reflexão filosófica também precisa proporcionar a 
escuta do “não dito” ainda e o não pensado 
tradicionalmente na história da Filosofia. Dessa maneira, e 
somente assim, novas questões irão surgir. A Filosofia 
precisa contribuir para um questionamento das injustiças 
atuais e das relações sociais de desigualdade e submissão, 
como, por exemplo, sexismo, racismo, classismo... Essas 
também são questões filosóficas! Os conteúdos anti-
sexistas não podem fazer parte apenas de datas especiais no 
calendário escolar. 
 Como destacou Freire (1971), o que deve ser 
superado é o discurso oco e o verbalismo vazio sobre a 
Educação. O que deve ser instaurada é a pedagogia que 
começa pelo diálogo, pela comunicação, por uma nova 
relação humana que possibilite ao próprio povo a 
elaboração de uma consciência crítica do mundo em que 
vive. Assim, “a educação como prática de liberdade” 
postula, necessariamente, uma ‘pedagogia do oprimido’. 
Não pedagogia para ele, mas dele” (FREIRE, 1984, p.3). 
 

IV. Analisar criticamente o legado cultural 
da sociedade 

As mulheres quando propõem essa revisão ou a 
compreensão dessa exclusão não se encontram movidas 
por um instinto de morte e de destruição da Filosofia, 
mas justamente ao contrário, queremos mostrar seu 
sentido, que o filosofar é um eterno recomeçar e porque 
ainda devemos insistir nesse recomeço (MENEZES, 
2004, p. 124). 

 
As aulas de Filosofia não podem continuar sendo 

um lugar para a memorização de informações 
descontextualizadas. Analisar criticamente o legado cultural 
da sociedade implica pensar as questões de gênero na 



94 Ensino de Filosofia, Gênero e Diversidade 

Filosofia: meninos e meninas pensam questões diferentes? 
Quais questões costumam ser levantadas como filosóficas 
por meninas e por meninos? Onde estão as mulheres 
filósofas em nossos livros didáticos, planos de ensino e 
práticas em salas de aulas? O que falaram as filósofas? Há 
discriminação na história da Filosofia com relação às 
mulheres? Quais são? 

Nesse sentido é importante lembrar que: 

Numerosos autores y autoras del Occidente culto 
rebatieron los argumentos de quienes sostenían las 
nociones de inferioridad femenina, mostrando 
razonadamente que las mujeres eran tan dignas como los 
hombres. A una literatura de fuerte carácter misógino se 
contraponía otra que destacaba los méritos de las 
mujeres y sus capacidades (GATELL, 1997, p.117). 

 
Resgatar esses(as) autores (as) que reconheceram as 

mulheres na história da filosofia. Falar de suas obras em 
salas de aulas e excluir de nossas práticas docentes toda e 
qualquer literatura de cunho machista, e sim valorizar as 
obras, textos e artigos que valorizam as mulheres e suas 
capacidades, buscando, assim, contribuir para uma 
formação para a diversidade, onde se reconheça que 
mulheres pensam e que suas ideias devem ser valorizadas. 
Uma educação que pensa as relações de gênero e a 
diversidade. 

 

V. Uma questão de Cidadania: Filosofa e as 
dimensões éticas dos conhecimentos e 

das relações sociais 

 Pensar as diferenças individuais e coletivas. Refletir 
sobre poder, justiça, desigualdade, luta e direitos humanos 
são ainda desafios no cotidiano em sala de aula. Na prática 
cotidiana, que práticas discriminatórias com relação a 
meninos e meninas, mulheres e homens são percebidas? É 
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possível mudar as formas preconceituosas de nos 
relacionarmos socialmente? Como e por que as 
discriminações surgem? 

Pensar a identidade feminina e (re)arranjos culturais 
na Filosofia é emergente. Marcela Lagarde, no artigo “Claves 
identitarias de las latinoamericanas em el umbral del milenio”, 
afirma que as mulheres latino-americanas possuem suas 
identidades marcadas por um sincretismo, diversidade e 
transição; entre outras coisas, nossos mundos são sínteses 
de povos sobreviventes de interesses econômicos 
expansionistas e devastadores, bem como de variadas 
formas de dominação.  Considerar o que as mulheres 
disseram na Filosofia, as suas teorias e pensamentos, é o 
mínimo que podemos fazer em nossas práticas docentes. 

Com a análise de gênero na educação “encontra-se um 
projeto de mudança que resgata o valor da identidade 
feminina”. A educação não é a escolarização em si, mas 
a transformação da cultura, respondendo pelos arranjos 
culturais entre homens e mulheres. Nesse caso, o projeto 
educativo se realiza com a perspectiva de mudança 
desses arranjos culturais (CARVALHO. p. 229. 2002). 

 
O que foi construído culturalmente sobre as 

mulheres e por mulheres? Na educação básica geralmente 
aprendemos e ensinamos o que disseram e pensaram os 
filósofos e excluímos o pensamento de mulheres. Negamos 
a existência de filósofas e quase raramente citamos o que 
elas disseram e dizem. 

No sentido amplo (antropológico), a cultura é o que 
nos diferencia dos animais, visto que produzimos 
pensamento e objetos. Em um sentido restrito, podemos 
pensar a produção das letras, das artes e outras 
manifestações intelectuais, que não se encontram 
igualmente disponível para todos/as, ainda que vivamos em 
tempos de globalização.  
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A cultura exprime as variadas formas pelas quais se 
estabelecem as relações entre os indivíduos, entre os 
grupos e destes com a natureza: como constroem 
abrigos para se proteger das intempéries, inventam 
utensílios e instrumentos, criam uma língua, a moral, a 
política, a estética, organizam leis e instituições, como se 
alimentam, casam e têm filhos, como concebem o 
sagrado e se comportam diante da morte (ARANHA, 
2006, p. 58).  

 
Para tanto, é preciso ter clareza de que não há como 

trabalhar a diversidade nas aulas de filosofia se não se levar 
em conta que mulheres filósofas existem. Como pensar 
Gênero e Filosofia estudando apenas os filósofos homens? 
Isso me parece impossível. Assim, o que torna possível a 
reflexão sobre gênero e sexualidade é o que é pensado 
conjuntamente com os/as estudantes da educação básica: 
O que é possível pensar e fazer para considerar os/as 
diferentes sujeitos de nossa sociedade? 

Problematizar, fazer pensar o inusitado, o não 
pensado: Há mulheres na Filosofia? O que pensaram as 
mulheres filósofas? Como seria uma filósofa hoje? Que 
problemas ela abordaria? Instigar a pesquisa é uma 
maneira de conhecer e despertar o interesse em saber mais 
sobre outros povos: Como pensavam? O que pensavam? 
Quais eram suas questões filosóficas? Contextualizar e 
historicizar a maneira com que as pessoas produziram 
teorias, estudaram, quais pessoas tinham acesso ao 
conhecimento, aos meios culturais, como se relacionavam 
com a Filosofia e as ciências. Quem não tinha acesso à 
educação? Por quê? O que mudou com relação a essa 
questão em nossos dias? Além disso, pode-se conhecer e 
pensar as concepções das mulheres na Filosofia; Analisar se 
elas pensam diferente dos homens ou não. Assim, é 
provável que se consiga trabalhar na perspectiva de 
denunciar os silenciamentos; falar do não dito; pensar 
soluções para os problemas de gênero atuais.  
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 Falando de Gênero e Educação, Louro e Meyer 
(2001, p. 513) apontam que diversas questões e temáticas, 
com distintas perspectivas teóricas e enfoques 
metodológicos, vêm sendo priorizadas e assumidas por 
educadoras/es, trabalhadores/as culturais e intelectuais. 
Essas estudiosas e esses estudiosos estão, por sua vez, 
espalhados em diversos centros de pesquisa, universidades 
ou escolas, formam núcleos e grupos de estudos ou 
trabalham isoladamente, em várias regiões do País, e tentam 
estabelecer um diálogo com a teorização e a produção 
internacional da área. Seria preciso reconhecer, ainda, que 
não apenas nestes espaços, mas também em escolas e 
centros comunitários, alguns docentes e estudantes 
questionam suas experiências e ensaiam práticas sob a ótica 
do gênero. Um processo, portanto, plural, polêmico e 
complexo, no qual práticas educativas e pedagógicas 
cotidianas incitam questões e problemas teóricos, ao 
mesmo tempo em que novas teorias e movimentos sociais 
provocam ou transformam as práticas pedagógicas. Seria 
possível expressar adequadamente essa multiplicidade? 
  

Para não concluir... 

Mas porque o tema “Gênero e Filosofia” ainda é 
um tema pouco valorizado nas Universidades? Por que 
muitos ainda não aceitam o tema “Gênero e Filosofia” 
como um tema Filosófico? Essa é uma questão importante 
frente às discussões sobre a diversidade. Trata-se de um 
tema que timidamente vem sendo discutido no Brasil. 

Ainda hoje, somos barradas/os quando propomos 
inserir o tema em alguns eventos acadêmicos. E até mesmo 
quando se trata de um evento Internacional que trata dos 
estudos de gênero a temática não entra na pauta principal e 
novos Grupos de Trabalhos e Simpósios Temáticos não 
conseguem se estruturar. Essa realidade é o reflexo de 
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como estamos atrasados/as, na Filosofia, naquilo que diz 
respeito à valorização da diversidade.  

Há escritos que, na história da Filosofia, nos 
provocam a pensar o problema de gênero. No entanto, 
essas reflexões passam a ser analisadas a partir de estudos 
feministas que buscavam denunciar a maneira 
androcêntrica e machista com que os filósofos se referiam 
às mulheres. Aqui temos um importante ponto de partida 
quando pensamos em trabalhar gênero e Filosofia, 
especialmente com estudantes da educação básica.  

Em minhas inúmeras tentativas e práticas que 
buscavam inserir a temática em questão nas aulas de 
Filosofia pude perceber que as frases preconceituosas de 
filósofos de diferentes épocas surtiam um efeito motivador 
para o estudo. Muitas vezes eu me inquietava com tantas 
gargalhadas e interesse pela problemática exposta. Às vezes 
parecia surtir o mesmo efeito que o de piadas ou de 
programas que ganham ibope ridicularizando as outras 
pessoas. Eu decidia investir no momento de interação e era 
com ele que eu lançava questões como: Por que os 
filósofos pensavam sobre as mulheres dessa maneira? 
Temos pensamentos parecidos hoje em dia? Quais? 
 Contudo, é emergente investir em pesquisas e livros 
sobre as pensadoras. Muitas foram comparadas com os 
filósofos, porém poucas foram lidas e valorizadas como 
eles foram e são. Também se faz necessário conhecer as 
ideias de alguns filósofos que buscaram pensar as relações 
de gênero e o pensamento de mulheres na Filosofia, como: 
Poulain de la Barre,  Diderot, Stuart Mill. Sendo assim, o 
caminho é longo, mas com diversas possibilidades de 
valorização da diversidade e do pensamento feminino.  
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Considerações iniciais 

Gênero e diversidade carregam algumas das tensões 
morais mais problemáticas (e mesmo perigosas) tanto ao 
nível de nossa sociedade democrática, extremamente plural 
no que tange a ambos, quanto em termos de globalização. 
Com efeito, quando pensamos naquilo que é correto em 
relação ao que devemos fazer com nosso corpo ou ao 
modo como devemos nos portar coletivamente, quando 
defendemos um modelo religioso, uma prática cultural e 
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uma concepção de nação, ou raça, ou etnia como melhores 
em relação a outros, lançamos mão de paradigmas 
religioso-culturais que são, em primeira mão, mundos 
morais – morais pelo fato de que, dado seu sentido 
normativo, imperativo e inclusivo para um determinado 
grupo ou mais além, orientam os processos de socialização 
e de subjetivação que acontecem no seu âmbito de ação. 
Por outras palavras, nós, dado nosso caráter 
eminentemente social e localizado histórico-culturalmente, 
vivemos e morremos sob o signo de concepções objetivas, 
totalizantes, em termos religioso-culturais, que significam 
tudo o que somos, as relações conosco mesmo, com os 
outros e com o mundo em termos morais. Somos 
simplesmente levados pela correnteza implacável do círculo 
objetivo dos valores em que nos encontramos – e isso é o 
primeiro ponto para percebermos o quanto, como seres 
perpassados por normatividade, precisamos, caso isso for 
possível, assumi-la de um modo minimamente reflexivo. 

Na tradição cultural ocidental, fundada a partir da 
afirmação do horizonte político grego, da noção de 
autoridade institucional latina, do universalismo cristão e da 
concepção de subjetividade moderna, a ideia de 
reflexividade no que tange à validade e à justificação dos 
valores viabiliza essa possibilidade de se dissecar tais 
concepções religioso-culturais objetivas, seja ao nível 
individual, seja publicamente, ainda que a partir de muitas 
tensões - relativismo versus universalidade, ceticismo 
versus objetividade, individualismo versus 
sociedade/comunidade, espontaneidade versus 
institucionalismo, etc. Estas tensões, de todo modo, fazem 
parte de um contexto sociocultural que, como é o caso das 
atuais sociedades democráticas ocidentais, são perpassadas, 
em seus processos de socialização e de subjetivação, pela 
concorrência entre modelos metafísico-teológicos de 
fundamentação e posições individualistas e céticas em 
relação a essa mesma fundamentação. Estruturarei este 
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texto, com base nisso, em três momentos: (1) no primeiro 
deles, defenderei que a ideia de subjetividade moderna 
funda a possibilidade de uma dissecação objetiva das 
concepções religioso-culturais de mundo de caráter 
totalizante, missionário e messiânico, pelo menos em 
termos da cultura ocidental moderna de matiz europeu, que 
se tornou o padrão para a constituição de nossas atuais 
democracias; (2) no segundo deles, defenderei que, no 
contexto das sociedades de fins do século XX, o pluralismo 
dos estilos de vida leva a um profundo ceticismo no que diz 
respeito à fundamentação totalizante ou objetiva, 
missionária e messiânica das concepções religioso-culturais, 
o que contribui para reforçar o sentido relativista e 
inclusivo da democracia; e (3), com isso, no terceiro 
momento, defenderei que o ensino de filosofia, nesse 
contexto, pode assumir tanto o ideal de subjetividade 
reflexiva moderna quanto o ceticismo contemporâneo 
acerca da fundamentação objetiva dos valores como o mote 
para a tematização das questões axiológicas (de gênero e de 
diversidade, em particular), que passam a ser percebidas 
como impossíveis de fundamentação última, perdendo, 
assim, seu caráter totalizante, missionário e messiânico. Isso 
torna o ensino de filosofia um lugar importante para a 
desconstrução dessas concepções universalistas, 
missionárias e messiânicas. 

 

Subjetividade, reflexividade e fundamentação 
normativa 

A cultura ocidental se forma, conforme penso, (a) 
da fusão do ideal de democracia grego (isonomia e isegoria, 
isto é, igualdade de todos perante a lei e direito de todos 
poderem expressar suas opiniões publicamente) que coloca 
a esfera política como o horizonte tanto para a definição 
dos rumos da evolução social quanto para a tematização e 
para a resolução de problemas socioculturais que afetam 
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essa mesma evolução social; (b) com a afirmação, por parte 
dos romanos, das instituições jurídico-políticas enquanto 
baluartes para a condução e para a regulação da evolução 
social; (c) com o ideal de fundamentação totalizante, 
missionário e messiânico próprio do Cristianismo, que 
acredita, com base na afirmação de uma concepção 
metafísico-teológica que confere objetividade estrita e 
alcance universal aos valores epistemológicos e morais, 
servir como farol normativo e como juiz disso que se 
entende por humanidade, inclusive com o direito de 
humanizar – leia-se: cristianizar – todos os horizontes 
humanos possíveis; (d) com as concepções de subjetividade 
moderna e de mecanicismo da realidade material ou física 
(defendido pela ciência moderna e fundamentado 
filosoficamente por Descartes), que aponta para a 
reflexividade sobre os valores como a postura básica de 
maioridade individual, bem como para a redução da prática 
cognitivo-instrumental ao mundo fático, físico, material. 
Estas tendências nem sempre facilmente conciliáveis, estão 
na base do desenvolvimento das sociedades democráticas 
ocidentais e das concepções que a cultura ocidental 
geralmente fez de si. 

Com efeito, as múltiplas características das imagens 
que essa mesma cultura ocidental faz de si podem ser 
definidas por alguns dos binômios apresentados por 
modelos formativos tão diferentes como o são aqueles 
acima citados enquanto matizes da cultura ocidental. As 
tensões entre a objetividade dos valores e de uma 
concepção de humanidade em relação ao radical pluralismo 
e à escancarada historicidade dos contextos vitais 
dinamizam os discursos e as práticas entre universalismo e 
relativismo, entre objetividade e ceticismo, entre totalidade 
e particularidade, entre institucionalismo e espontaneidade. 
Isto leva a que a cultura ocidental, na qual o ideal 
universalista cristão fincou raízes, seja perpassada em seu 
seio não apenas pela pergunta sobre o fundamento e a 
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possibilidade do universalismo, mas também sobre a 
necessidade de se instaurar meios práticos para a realização efetiva 
desse ideal em um mundo que, não obstante plural, é visto 
como possuindo ou devendo possuir unidade. A afirmação 
de um ideal comum, de um cosmopolitismo que sirva de 
base para o florescimento das diferenças serve como 
paradigma para os discursos e as práticas que, desde o 
Ocidente, direcionam-se à sociabilidade e à avaliação das 
práticas de outros povos e de outras culturas. Por outro 
lado, o crescente individualismo dos estilos de vida, próprio 
de uma cultura moderna que coloca a liberdade individual 
como um de seus cernes básicos, leva ao ceticismo em 
relação às fundamentações universalistas e às instituições 
nelas baseadas, pondo em xeque tanto a possibilidade de 
um ideal universalista e humanitário comum quanto a 
centralidade das instituições no que diz respeito à 
legitimação das regras e do poder. Note-se que os discursos 
fatalistas em relação à degeneração da cultura tradicional 
(de matiz institucionalista, fundada na autoridade e na 
objetividade estrita dos valores) e da autoridade das 
instituições e das concepções metafísico-teológicas de 
mundo reclama exatamente de um crescente individualismo 
dos estilos de vida que, aliado à afirmação do pluralismo 
moral próprio tanto de nossas sociedades democráticas 
quanto da realidade global, simplesmente já não aceita mais 
fundamentações objetivas fortes em relação aos valores e 
nem a necessidade de obediência cega ao poder das 
instituições, que até então era percebido como 
inquestionado. 

Ou seja, o individualismo dos estilos de vida minou 
o poder das concepções metafísico-teológicas de mundo e 
das instituições que anteriormente se escoravam naquelas 
para afirmarem seu poder supremo frente aos indivíduos. A 
reflexividade que se exige dos indivíduos em relação a tudo 
o que fazem volta-se às instituições e às concepções 
metafísico-teológicas, especialmente diante de todos os 
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problemas em termos de socialização e de subjetivação que 
tanto as instituições quanto tais concepções metafísico-
teológicas apresentam diante de posturas de vida e posições 
religioso-culturais que não se enquadram em seus 
paradigmas, devendo, por isso, ser combatidas e 
deslegitimadas. O individualismo dos estilos de vida, 
conforme penso, assume a ideia de que se deve desconfiar 
de todos os modelos objetivos e universalistas, exatamente 
porque eles carregam a afirmação do Mesmo e, como 
consequência, a negação do Outro, a colonização do 
Outro. Certamente essa conclusão, por minha parte, tem 
seus limites, especialmente quando se pensa que o 
conservadorismo político, religioso e cultural contra as 
diferenças pode sobreviver nos próprios indivíduos muito 
depois que tais concepções metafísico-teológicas tenham 
entrado em ocaso socialmente falando (na medida em que 
ainda podem sobreviver na nossa personalidade, esperando 
apenas alguma condição social específica para detoná-la). 
Também há de se considerar a crítica à massificação, um 
processo coordenado desde as instituições (mídia, 
mercados, partidos políticos, igrejas, para não se falar da 
própria ciência, etc.), que afeta a possibilidade de uma 
postura reflexiva e de uma avaliação crítica, por parte de 
cada indivíduo. Porém, não obstante essa assustadora 
possibilidade, acredito que a valorização e a centralidade 
que a subjetividade reflexiva – ou, por outras palavras, o 
individualismo dos estilos de vida – assume na nossa 
cultura contemporânea é central para pensarmos um 
modelo educativo que afirme, como um dos focos de seu 
trabalho, essa desconstrução generalizada das concepções 
metafísico-teológicas de mundo e da noção forte de 
autoridade das instituições, escorada, como disse acima, 
naquelas concepções metafísico-teológicas. 

Com efeito, a ideia de subjetividade reflexiva e a 
centralidade que esta assumiu nas nossas sociedades 
contemporâneas, especialmente a partir da segunda metade 
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do século XX, representam uma condição e um 
instrumental importantes para o trabalho formativo, diante 
das tensões entre universalidade e relativismo, entre 
autoridade e ceticismo, entre instituição e indivíduo que 
perpassam nossas sociedades. A ideia de uma subjetividade 
reflexiva permite o questionamento generalizado e 
eventualmente até a recusa da objetividade, do caráter 
universalista e da autoridade forte tanto das concepções 
metafísico-teológicas quanto das instituições sociais, 
políticas, culturais e econômicas. Essa mesma subjetividade 
reflexiva, na medida em que afirma, por um lado, o seu 
direito à autoexpressão livre de sanções coletivas ou 
institucionais, bem como, por outro, o caráter totalizador 
das concepções metafísico-teológicas de mundo, leva a que 
as concepções metafísico-teológicas e as instituições sejam 
minadas em relação à sua pretensão de fundamentação 
objetiva e de autoridade forte frente a todos os indivíduos e 
grupos sociais – e mesmo mais além. Estas são percebidas 
não apenas no seu tão afirmado caráter positivo em termos 
de eliminação do caos social e do vale tudo moral, trazendo 
ordem, hierarquia à sociedade e aos indivíduos, levando, 
como consequência, à estabilidade social; as concepções 
metafísico-teológicas e as instituições também são vistas 
como massificadoras, colonizadores e autoritárias, outra 
faceta da pretensão de objetividade estrita no que tange à 
fundamentação dos valores e à sua aplicação cotidiana. E 
isso é importante: a desconstrução desses discursos e 
práticas objetivos, fomentados desde as concepções 
metafísico-teológicas e as instituições em sua pretensão de 
universalismo e de autoridade forte, fazem com que uma 
prática educativa emancipatória, para nossas democracias, 
possa encontrar na ideia de subjetividade reflexiva, 
defendida pela modernidade ocidental, um respaldo para 
esse trabalho educativo calcado na desconstrução. A 
desconstrução, conforme penso, é o grande mote de nossa 
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época, uma tarefa inadiável em termos educativos. 
Refletirei sobre isso mais adiante. 

 

Do pluralismo dos estilos de vida ao ceticismo 
acerca da fundamentação moral 

As sociedades democráticas ocidentais de fins do 
século XX são marcadas por um avassalador pluralismo 
moral, religioso-cultural, que simplesmente colocou por 
terra a pretensão de se construir uma comunidade moral 
homogênea fundada no compartilhamento de uma posição 
religioso-cultural específica, assim como a ideia de nação, 
baseada na afirmação de uma raça ou de uma cultura 
eminentemente nativa, que precisa ser afirmada frente ao 
estrangeiro. Ou seja, a diferença moral, religiosa e cultural é 
o cerne dos processos de socialização e de individuação das 
sociedades democráticas contemporâneas atuais. Não seria 
exagero, ainda que incorrendo em uma idealização 
excessiva e apressada, falar-se que a época atual é a época 
das diferenças, do pluralismo, em que essas mesmas 
diferenças e esse mesmo pluralismo serão cada vez mais 
ressaltados frente às posições metafísico-teológicas e às 
instituições homogeneizadoras. Nesse quesito, não 
obstante os diagnósticos fatalistas de grupos e de 
instituições religioso-culturais particulares sobre a 
degeneração dos valores e das práticas próprios de nossa 
época, esse mesmo pluralismo dos estilos de vida 
consolidou-se a ponto de se tornar a própria estrutura vital 
das nossas sociedades. E esse pluralismo dos estilos de 
vida, no meu entender, é perpassado por uma tendência 
cada vez mais forte, que é nosso modus vivendi, nossa medula 
espiritual, por assim dizer: o profundo ceticismo em relação 
às fundamentações objetivas fortes, universalistas, 
missionárias e messiânicas. 

A cultura ocidental, na medida em que também é 
herdeira do universalismo cristão, possui uma tendência 
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baseada na crença e na busca de uma fundamentação 
objetiva forte, universalista, no sentido de que ali e a partir 
dali se poderiam fundamentar valores morais e posturas 
epistemológicas com um sentido e uma orientação 
claramente universalista, para além e abstraindo dos 
contextos particulares e das limitações histórico-culturais 
próprias de cada mundo da vida. Com isso, o Ocidente 
seria visto como o paradigma axiológico basilar para a 
avaliação e para a inclusão de outras culturas e de outros 
povos. Assim como, com o Cristianismo, expresso na 
afirmação de Jesus Cristo de que seria “O Caminho, A 
Verdade e A Vida” e no seu estímulo a que seus discípulos 
levassem missionariamente a luz da verdade a todos os 
povos e a todos os cantos, realizou uma atividade de 
missionarização religioso-cultural a todos os contextos em 
que a colonização europeia adentrou, a cultura europeia 
moderna (herdeira, nesse quesito, do Cristianismo) 
apresenta essa orientação para o universalismo, tanto no 
sentido de oferecer uma fundamentação objetiva dos 
valores, que extrapolaria os contextos particulares de 
significação e as barreiras por eles impostas (por isso seria 
universalista), quanto no sentido de sua difusão e aplicação 
missionária por instituições dali encabeçadas. Mesmo em 
projetos filosóficos contemporâneos, como é o caso de 
Habermas, o racionalismo ocidental moderno é visto como 
superior às visões de mundo mitológicas no que tange à 
possibilidade de sustentar-se uma consciência moral 
universalista, o que garantiria a esse mesmo racionalismo 
ocidental uma superioridade – ainda que, no caso do 
referido pensador, elaborada de maneira cuidadosa – em 
relação às comunidades tradicionais.  

Porém, como disse, nossa época é o tempo e a vez 
das diferenças. As diferenças, segundo penso, não 
significam apenas diferentes visões de mundo, mas também 
– e principalmente – fundamentações e práticas totalmente 
irredutíveis umas às outras. Ou seja, não é possível 
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estabelecer padrões morais universais ou objetivos que 
permitam enquadrar concepções morais e religioso-
culturais irredutíveis entre si. O discurso objetivo em 
relação aos valores é basicamente a proposta de 
fundamentação epistemológico-moral de um grupo ou de 
um contexto específico que quer, direta ou indiretamente, 
sobrepor-se aos demais, na medida em que considera seus 
critérios mais universalistas e objetivos que os valores e as 
práticas dos outros grupos. Isso vale seja para o contexto 
de uma sociedade democrática, seja para mais além. No 
contexto de uma democracia, o pluralismo religioso-
cultural simplesmente escancara de maneira aberta essa 
situação de impossibilidade de uma homogeneização moral, 
religioso-cultural entre os indivíduos e grupos, inclusive 
politicamente. Enfim, a irredutibilidade do outro é o 
ensinamento mais importante, aos cidadãos de uma 
democracia e mesmo mais além, que o pluralismo religioso-
cultural oferece. Ele mostra que não é possível a 
assimilação, a homogeneização religioso-cultural e, como 
consequência, adverte para o caráter anacrônico e tolo de 
qualquer tentativa de fundamentação metafísico-teológica, 
bem como de sua aplicação institucional. Cada vez nos 
parecem mais caducos os discursos sobre gênero, raça e 
sexualidade calcados nesses pressupostos culturais e 
religiosos naturalizados ou mitificados – pelo menos em 
nossas sociedades seculares. Parecem-nos caducos no 
momento em que pretendem a institucionalização pública e a 
missionarização sobre as diferenças.  

Com isso, defendo que a diferença implicará no 
refreamento das posições metafísico-teológicas. Na 
verdade, ela já implica nesse refreamento, por vários 
motivos. Primeiramente, porque todos os discursos 
missionários e homogeneizadores são imediatamente 
contrapostos pela força que as diferenças adquiriram 
hodiernamente. Elas, na medida em que são atacadas, de 
pronto defendem-se e afirmam-se enquanto contextos que 
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não apenas não podem ser violados em sua integridade, 
senão que limitam as posturas colonizadoras das 
concepções religioso-culturais de cunho universalista. Em 
segundo lugar, porque elas ganham cada vez mais espaço 
institucional, no sentido de direitos e de proteções que lhes 
garantem a possibilidade de florescerem à sua maneira, 
orientando, inclusive, os processos formativos e 
socializadoras das próprias instituições públicas (e privadas, 
em muitos casos). Em terceiro lugar, pelo fato de que o 
pluralismo dos estilos de vida, na contemporaneidade, não 
apenas apresenta discursos e práticas plurais no que diz 
respeito aos valores, senão que levou a uma miscigenação 
cada vez maior das culturas, das religiões e das práticas 
simbólicas presentes em nossas sociedades. Cada vez mais, 
os indivíduos e grupos constroem suas personalidades por 
meio de uma socialização caracterizada pela apropriação de 
símbolos, valores e práticas de diferentes concepções de 
mundo. Os indivíduos e os grupos já não são mais tão 
fechados em suas comunidades de crenças, senão que, em 
uma postura seletiva, apropriam-se daquilo que consideram 
interessante ou importante nas diferentes culturas, religiões 
e visões de mundo de que têm conhecimento e acesso. 

Isso, conforme penso, leva a que nossa época seja 
marcada pelo ceticismo acerca das fundamentações 
universalistas, bem como pela descrença cada vez maior, 
individual e socialmente falando, das concepções 
metafísico-teológicas. Descrença em um duplo aspecto. O 
primeiro deles diz respeito à perda de autoridade dessas 
mesmas concepções metafísico-teológicas, na medida em 
que elas e as instituições nelas escoradas já não conseguem 
definir e orientar todos os comportamentos dos crentes e 
nem fomentar estados de ânimo coletivo que pudessem 
levar indivíduos e grupos a posturas racistas, 
preconceituosas ou negadoras das diferenças. As 
instituições ainda têm força, mas é possível perceber-se a 
consolidação acelerada de um processo de enfraquecimento 
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de seu poder de massificação e, consequentemente, de sua 
capacidade de organização e de homogeneização de um 
coletivo, de uma massa dotada de uma cabeça centralizada. 
Em segundo lugar, mas ligado ao primeiro aspecto, 
descrença em relação à capacidade de um discurso 
metafísico-teológico ou universalista ser capaz de abarcar 
práticas e simbolismos totalmente outros e irredutíveis 
àquele. Esta sensibilidade para com as diferenças 
irredutíveis, por parte de um número cada vez maior de 
indivíduos e de grupos, solapa de maneira irreversível a 
pretensa obviedade de uma fundamentação, de um discurso 
e de uma prática que se querem universalistas, os faróis 
normativos de todas as outras visões de mundo. Em uma 
época de pluralismo dos estilos de vida e de 
enfraquecimento das concepções metafísico-teológicas e 
das instituições por elas encabeçadas, não há mais lugar 
para um pastor (de qualquer lugar que ele provir) que 
queira assumir a tarefa de guiar as ovelhas, perdidas ou não. 

A diferença implicará em uma desconstrução radical 
frente às fundamentações e aos valores universalistas. Seu 
caráter irredutível, como disse, limita o ufanismo das 
fundamentações metafísico-teológicas em sua crença 
inabalável na possibilidade de fundamentação objetiva, 
universalista dos valores, ainda que levem em consideração 
o pluralismo. Estou entendendo por concepção metafísico-
teológica àquelas posições teórico-práticas que acreditam ter 
capacidade de fundamentar objetivamente valores 
epistemológicos e morais, para além e abstraindo dos 
contextos de uso particulares, inclusive entendendo o 
universalismo como a verdade e a fonte de sentido desses 
mesmos contextos particulares. Essas concepções, na 
medida em que fundam (segundo elas mesmas) valores 
universalistas, tornam-se messiânicas, isto é, a fonte de 
salvação, o farol normativo, a verdade das concepções de 
mundo particularistas, contextualizadas. Como 
consequência, as concepções metafísico-teológicas também 
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se tornam missionárias, isto é, passam a defender sua 
posição e a tentar arrebanhar em todos os contextos 
indivíduos e grupos que não compartilham daquela 
posição, tornando-se colonizadoras, assimilacionistas e 
homogeneizadoras. Estas concepções metafísico-teológicas, 
inclusive, são marcadas pelo desprezo e pela raiva em 
relação às diferenças, na medida em que tais diferenças 
simplesmente explicitam o limite daquelas posições. 
Considero o racionalismo ocidental, quando se volta para a 
avaliação e o enquadramento de posições religioso-culturais 
e político-morais extrínsecas ao horizonte ocidental como 
sendo uma concepção metafísico-teológica – inclusive no 
momento em que, no próprio Ocidente, como atestou o 
Prof. Estevão Fernandes em texto anterior, coloniza, 
assimila e destrói os saberes e as práticas das comunidades 
indígenas e negras (ou comunidades tradicionais), 
inferiorizando-as frente ao modelo de cultura e de homem 
europeus (modelo universalista). Por isso, aqui, uma 
postura de desconstrução dos projetos universalistas 
propugnados pelas concepções metafísico-teológicas é o 
cerne da sociabilidade contemporânea de um modo geral e 
do trabalho educativo em particular. A desconstrução 
desses projetos epistemológico-morais universalistas e da 
autoridade das instituições metafísico-teológicas é, 
conforme penso, a afirmação das diferenças e de seu 
caráter irredutível. 

 

Ensino de filosofia, subjetividade reflexiva e 
ceticismo em termos de fundamentação 

O ensino em uma sociedade democrática de um 
modo geral é, hoje, amplamente perpassado pelas ideias de 
subjetividade reflexiva (esta própria da cultura europeia 
moderna) e de ceticismo em relação à fundamentação 
objetiva forte dos valores (esta última tendência enquanto 
específica ao contexto das sociedades democráticas 
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contemporâneas). Com efeito, grande parte das práticas 
educativas direciona-se à formação de um indivíduo 
reflexivo sobre si mesmo e sobre tudo o que o cerca: este 
mesmo indivíduo deve assumir crítica e criativamente sua 
vida e inserir-se de um modo ativo no horizonte social em 
que está situado. Outra parte fundamental dos esforços 
educativos e das práticas das instituições responsáveis pelas 
atividades formativas, em nossas sociedades, centra-se no 
objetivo de socializar os indivíduos e os grupos, de modo a 
que participem da vida coletiva – absolutamente plural – 
tanto no contexto em que emergem enquanto indivíduos e 
grupos quanto mais além. Ora, tanto a ideia de 
subjetividade reflexiva quanto a postura de ceticismo em 
relação às fundamentações metafísico-teológicas dos 
valores são importantes para o trabalho educativo no que 
diz respeito ao embasamento teórico e às posturas práticas 
acerca das questões de gênero e de diversidade – que ainda 
seguem sendo objeto preponderante de trabalho por parte 
destas concepções metafísico-teológicas. Como o estou 
dizendo, estes dois pontos – subjetividade reflexiva e 
pluralismo moral – são, direta ou indiretamente, a base das 
práticas educativas e da organização das instituições 
educativas em nossas sociedades democráticas, devendo ser 
levados a sério, radicalizados. 

Não quero ignorar que a vida de todos nós, 
indivíduos e grupos, inclusive em uma sociedade democrática (que 
por definição apresenta um horizonte universalista para a 
convivência entre indivíduos e grupos plurais), transcorre 
provavelmente a partir da pertença a uma comunidade de 
crença específica, cultural, religiosa, moral, etc. Isso 
significa que, em primeiro lugar, pertencemos a uma 
concepção religioso-cultural e moral específica, que não 
apenas nos dá sentido e serve como farol para nossas vidas, 
mas também define muito das crenças que temos e das 
posturas axiológicas frente aos indivíduos e grupos tanto de 
nossa comunidade de crença quanto, principalmente, de 
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outras comunidades de crença. Nesse aspecto, não consigo 
imaginar como simplesmente podemos abandonar de uma 
vez por todas essa tradição na qual nos desenvolvemos. 
Ora, com isso quero apenas significar que as posições 
metafísico-teológicas também têm sua legitimidade em uma 
sociedade democrática; elas servem como substrato 
normativo para a vida da grande maioria das pessoas – 
inclusive, a grande maioria da população mundial possui 
um credo religioso e todos nós somos filhos de nossa 
cultura-mãe, o que significa que não se pode obrigá-las 
institucionalmente, como também sugeriu o Prof. Ediovani 
Gaboardi em seu texto nesta coletânea, a abandonar suas 
crenças mais pessoais sobre si mesmas e sobre as 
diferenças. 

Porém, também quero significar que o pluralismo 
religioso-cultural, enquanto fato das sociedades 
democráticas contemporâneas e mais além, é uma realidade 
que já não pode mais ser ignorada e que, de sua parte, 
também oferece um freio ao livre desenvolvimento público 
das concepções metafísico-teológicas em sua pretensão de 
fundamentação epistemológico-moral fortemente objetiva, 
universalista. De fato, o pluralismo religioso-cultural 
também exige seu direito à integridade físico-psicológica e 
ao livre desenvolvimento, seja na esfera privada de vida, 
seja na esfera pública. Os confrontos sobre gênero e 
diversidade, ainda remanescentes em nossas sociedades 
democráticas, encontram aqui o seu sentido, na medida em 
que, por um lado, temos a defesa de posições religioso-
culturais de caráter fortemente objetivo, universalista, que 
se pretendem missionárias e messiânicas – e que defendem 
uma concepção moral altamente homogeneizadora e 
assimilacionista; de outro lado, temos o pluralismo 
religioso-cultural que reclama seu direito à diferença, 
exatamente a partir da afirmação de sua irredutibilidade em 
relação às concepções metafísico-teológicas e ao seu caráter 
pretensamente universalista. 
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Ora, grande parte do trabalho educativo no que 
tange às questões de gênero e de diversidade pode ser 
mobilizado a partir da afirmação das ideias de subjetividade 
reflexiva e ceticismo no que se refere à fundamentação 
metafísico-teológica dos valores. No que diz respeito à ideia 
de subjetividade reflexiva, penso que a cultura ocidental 
moderna tem como um de seus princípios fundamentais a 
força do sujeito pensante, que funda ou retira sentido das 
instituições e das práticas socioculturais consideradas 
objetivas e universais. Esse mesmo sujeito tem, enquanto 
condição de sua maioridade, de agir crítica e criativamente 
em relação ao seu contexto e mais além. Isso significa que 
ele valida ou deslegitima valores e concepções de mundo. 
Aqui aparece um ponto importante dessa ideia de 
subjetividade reflexiva, quando aplicada à escola e à 
educação escolar: por meio de sua ênfase, podemos realizar 
um escrutínio concernente à validade das concepções 
religioso-culturais ou metafísico-teológicas e das 
instituições que estas legitimam. Ligado a isso, a ideia de 
ceticismo no que tange à fundamentação dos valores, 
consolidada a partir da interligação do individualismo dos 
estilos de vida e do pluralismo moral e religioso-cultural 
contemporâneo, fornece um complemento a uma prática 
educativa que deve favorecer esse mesmo pluralismo frente às 
posições missionárias e messiânicas próprias das 
concepções metafísico-teológicas. Como bem disse a Profª. 
Graziela Rinaldi, em texto presente nesta coletânea, há de 
se tomar posição sobre estas questões e práticas. A 
reflexividade sobre as fundamentações universalistas, sobre 
os modelos morais que se propõem fortemente objetivos, 
nesse diapasão, permite exatamente a defesa e a promoção 
das diferenças, já que mostra a limitação do pensamento 
totalizante, das posições morais, religiosas e culturais 
totalizantes e homogeneizadoras. 

A filosofia precisa, quando se pensa sobre o ensino 
na educação básica (mas também mais além), oferecer 
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modelos teórico-práticos alternativos àqueles propugnados 
pelas concepções metafísico-teológicas. Uma boa parte do 
trabalho reflexivo pode ser realizada a partir da assunção de 
modelos teórico-práticos alternativos, que se contrapõem 
aos grandes modelos metafísico-teológicos de nossa 
tradição filosófica e cultural ocidental. Com efeito, 
referindo-me ainda ao texto da Profª. Graziela Rinaldi, 
publicado nesta coletânea, faltam-nos pensadores 
indígenas, negros, homossexuais, feministas, de outras 
religiões, etc., que possam nos dizer de suas posições e de 
sua voz, que possam nos apresentar seu lugar e sua história. 
Precisamos trazer à tona os discursos e as práticas dos 
outros, a fim de podermos compará-los com esses 
discursos com pretensão universalista, homogeneizadores, 
assimilacionistas. Que tipo de universalidade surge dali ou 
pode ser defendida depois que percebemos o caráter 
irredutível das diferenças religioso-culturais e morais? 
Trazer para a sala de aula as vozes e as práticas das 
diferenças equivale a trazer para a reflexão e o debate 
coletivos outras posições e outras práticas em relação 
àquelas que estamos acostumados cultural e 
filosoficamente: a reflexividade, em tal situação de 
contrapontos entre os discursos e as práticas universalistas e 
os discursos e as práticas das diferenças terá como consequência 
uma relativização ou um enfraquecimento da força desses 
mesmos discursos e dessas mesmas práticas universalistas, 
que serão abaladas nessa sua pretensão de terem condições 
de oferecer um modelo normativo, integrador e 
socializador de caráter universalista, cuja objetividade frente 
às posições contextualistas lhe permitiria servir como farol 
epistemológico e moral às outras posições religiosas, 
culturais e morais. 

Precisamos, enfim, enfraquecer a pretensão 
universalista dos discursos e das práticas metafísico-
teológicos; precisamos contrapor, à sua pretensão 
homogeneizadora e assimilacionista das diferenças a partir 
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de um mesmo padrão, as práticas e as vozes dos 
subalternos e dos marginalizados, daqueles que têm suas 
posições e suas práticas negadas ou deslegitimidas por essas 
mesmas posições metafísico-teológicas. As sociedades 
democráticas ocidentais contemporâneas construíram boa 
parte de suas instituições, de seus códigos jurídico-políticos 
e de suas práticas culturais com o intuito de proteger e de 
dar voz às diferenças, ainda que nunca tenham abandonado 
posições metafísico-teológicas negadoras de muitas dessas 
mesmas diferenças. Assim é que, se por um lado sempre 
afirmaram direitos básicos, por outro fomentaram um tipo 
de cultura e de desenvolvimento de destruiu, no seio dessas 
sociedades, valores, práticas e comunidades tradicionais, 
alternativos em relação ao consumismo, à produção 
capitalista da vida material, ao tratamento instrumental da 
natureza e do próprio ser humano, etc., como podemos 
perceber nas culturas indígenas e negras, para citar apenas 
dois exemplos de comunidades tradicionais jogadas às 
margens do processo de modernização racionalizado e 
capitalista. Nesse sentido, uma educação filosófica precisa 
voltar-se contra as concepções religioso-culturais de caráter 
metafísico, em sua pretensão universalista, mas também 
contra a própria cultura ocidental que lhe deu origem, isto 
é, contra o modelo de racionalização ocidental, que está na 
base na deslegitimação, da colonização e do esmagamento 
dos saberes, das práticas e dos povos tradicionais – talvez 
esse seja o maior perigo do desenvolvimento civilizacional 
do Ocidente (cultura racionalista e capitalismo enquanto 
interligados). 

A nossa época, como disse, é a época da diferença. 
Mas isso significa que precisamos assumir com 
reflexividade as consequências dessa afirmação. Promover 
as diferenças equivale, concomitantemente, (a) a trazer à 
tona os discursos e as práticas daqueles que foram 
marginalizados, oprimidos ou até destruídos nos processos 
de consolidação das concepções metafísico-teológicas e 
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também no processo de modernização ocidental e sua expansão global, 
bem como (b) a voltar-se contra a própria cultura ocidental, 
naquelas suas características elencadas na primeira parte 
deste texto. A cultura ocidental, conforme acredito, 
representa um dos principais perigos à viabilidade da 
promoção das diferenças. Ela não pode ser afirmada 
ingenuamente como possuindo uma pretensão universalista 
e reflexiva que é superior a todas as formas tradicionais de 
compreensão do mundo. Ela, por outro lado, no seio das 
próprias sociedades ocidentais, precisa fazer com que essa 
mesma reflexividade possa adentrar com cada vez mais 
solidez tanto as instituições quanto nos processos de 
socialização e de subjetivação cotidianos, no sentido de 
relativizar o poder missionário e messiânico de toda e 
qualquer concepção metafísico-teológica. O ensino de 
filosofia, dados tanto essa vinculação com a cultura 
ocidental naquelas características mencionadas na primeira 
seção do texto quanto seu poder de reflexividade no 
momento em que traz à tona a limitação dos discursos 
metafísico-teológicos a partir da pluralidade das concepções 
religioso-culturais e dos mundos morais, pode e certamente 
deve contribuir para tornar a escola e o ensino em 
momentos de socialização e de subjetivação baseados na 
promoção da diferença, com a relativização das concepções 
messiânicas e missionárias calcadas na pretensão de 
objetividade forte, de universalidade de uma forma de vida 
que serviria como guarda-chuva normativo para todas as 
outras. Onde há diferença, que é sempre irredutível aos 
projetos homogeneizadores e assimilacionistas das posições 
metafísico-teológicas, acaba o universalismo. Por outras 
palavras, não é possível missionarização, messianismo, 
homogeneização e assimilação a partir de um único padrão 
universalista em uma situação de completa irredutibilidade 
entre as diferenças. 
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Considerações finais 

Nossa época é o tempo da desconstrução, em 
particular da desconstrução das concepções metafísico-
teológicas e da própria cultura ocidental racionalista e 
capitalista. Desconstrução, note-se bem, nessa sua 
pretensão universalista, nessa sua noção de objetividade 
forte em termos epistemológicos e morais, o que as leva a 
assumirem uma postura missionária e messiânica, 
colonizadora, homogeneizadora e assimilacionista das 
diferenças presentes em cada contexto sociocultural, 
historicamente localizado. As posições religiosas, culturais e 
morais universalistas (para não se falar na noção de 
democracia liberal enquanto estendida para além de nosso 
contexto – ela que já é problemática no nosso contexto) 
acabam, direta ou indiretamente, minimizando o valor das 
outras formas de significação do homem e do mundo, 
solapando, com o tempo, sua legitimidade e, assim, abrindo 
espaço para formas de assimilação e de colonização que, 
sob a forma de ajuda, proteção ou fomento, levam à 
paulatina destruição das comunidades e das culturas 
tradicionais, que, além disso, são submetidas sem trégua aos 
ditames da racionalização e do progresso material próprios 
das sociedades capitalistas do Ocidente. Nossa época, nesse 
sentido, assiste a uma intensificada destruição e, em última 
instância, a uma contínua negação e destruição das culturas 
e das comunidades tradicionais que não se enquadram no 
padrão de racionalização e de produção material capitalista 
próprio do Ocidente e do modelo de progresso e 
desenvolvimento que, desde o Ocidente, é imposto a todos 
os países e povos. 

A desconstrução das concepções metafísico-
teológicas em seu direcionamento totalizante, universalista, 
encontra a sua importância nessa dinâmica de prevalência 
de um modelo ocidental calcado na racionalização e no 
capitalismo (interligados, como disse), correlatamente, no 
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próprio seio de nossas sociedades democráticas, a uma 
crítica direta aos modelos metafísico-teológicos em seu 
objetivo de orientarem as instituições públicas a partir de 
seus credos totalizantes, missionários e messiânicos. Nesse 
trabalho desconstrutivo, a educação filosófica tem muito a 
ajudar, devido ao fato de que, por meio de uma discussão 
plural e baseada em fontes plurais, pode trazer à tona, por 
um lado, o caráter irredutível das diferenças religiosas, 
culturais e morais, bem como, por outro, o caráter 
totalizante, colonizador, missionário e messiânico das 
concepções metafísico-teológicas de mundo (aqui incluído 
o racionalismo ocidental e o modo de produção material 
capitalista – não por acaso se fala em religião do dinheiro) 
em sua pretensão universalista. Ao fazer isso, a educação 
filosófica pode contribuir para consolidar a afirmação de 
que não é possível e certamente nem necessário uma 
assimilação e uma homogeneização estrita das diferenças a 
partir de um único paradigma epistemológico e de um ideal 
moral, na medida em que é possível se viver bem com as 
diferenças e em meio a elas, em uma atitude de respeito e 
de tolerância recíproca àqueles que nunca entenderemos 
suficientemente, e vice-versa. 

Falo especificamente, portanto, que a tarefa de uma 
educação filosófica é, em primeira mão, uma tarefa 
desconstrutiva, uma destruição das pretensões universalistas 
próprias às concepções metafísico-teológicas e, em especial, 
hodiernamente, ao racionalismo e ao modo capitalista de 
produção ocidentais. Trata-se, aqui, de mostrar, por meio 
de comparações entre diferentes posições de mundo, 
culturas e religiões, bem como através da própria história 
dessas posições ocidentais no que tange às suas atividades 
colonizatórias, missionárias e messiânicas, quantas 
diferenças e alteridades foram negadas e destruídas ao 
longo do caminho, por não terem se enquadrado nos 
credos metafísico-teológicos oficiais ou no modelo de 
civilização, de progresso e de desenvolvimento 
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representado pela cultura ocidental em termos de 
racionalismo e de capitalismo. Trata-se de mostrar, enfim, 
que o enfraquecimento ou mesmo o abandono de 
pretensões universalistas, que acabam tornando-se 
colonizadoras, pode ser a solução mais imediata e eficaz 
contra os fundamentalismos, o solapamento das diferenças 
e a paz entre os diferentes. E o abandono dessas 
concepções metafísico-teológicas (incluindo, aqui, o 
racionalismo ocidental e o modo de produção capitalista da 
vida material), em sua pretensão de um projeto ético, 
político, cultural e epistemológico universalista, não seria 
uma perda nem em termos de potencial crítico e nem em 
termos de potencial construtivo, na medida em que as 
piores atrocidades contra as diferenças partiram exatamente 
dessas posições desenvolvidas desde o Ocidente. São elas 
que, dentro desse mesmo Ocidente e também fora dele, 
detonam conflitos entre as diferenças que as levam à 
autodestruição.  

  
 


