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Apresentação à Coletânea 

 
“As diferenças no ensino de filosofia: reflexões sobre 

filosofia e/da educação” procura reunir reflexões filosófico-
pedagógicas em torno à questão das diferenças como núcleo, 
conteúdo e sujeito do ensino e da pesquisa em educação (e em 
filosofia, naturalmente). Essa obra parte da posição de que as 
diferenças constituem, hoje, no âmbito das ciências humanas e 
sociais de um modo geral e na constituição e no trabalho da 
escola de educação básica em particular, a base, o paradigma, o 
conteúdo e o sujeito epistemológico-políticos que orientam e 
definem o trabalho de fundamentação teórica e de aplicação 
prática, que definem, em verdade, o sentido do fazer pedagógico 
enquanto correlação de teoria e prática. No mesmo diapasão, 
parte-se, aqui, da pungência e da dramaticidade que as diferenças 
como núcleo, conteúdo e sujeito do ensino ainda causam tanto 
em termos de estruturação das instituições públicas (e da escola 
em especial) quanto na sociedade civil, com seus múltiplos 
sujeitos epistemológico-políticos, lutas e contrapontos. Ora, essa 
dramaticidade e essa pungência das diferenças como educação e 
na educação tornam o ensino escolar e, conforme queremos, o 
ensino de filosofia em espaços fundamentais, mas também 
tensos, para a tematização crítico-criativa dessas mesmas 
diferenças, um espaço, portanto, que requer a devida atenção 
epistemológico-política de quem trabalha com educação. 

Por isso mesmo, consideramos que as tensões e os 
conflitos sobre as diferenças e entre elas, seja nas instituições 
públicas, seja na escola em particular, não são motivos para uma 
postura fatalista ou cética em relação ao potencial de uma 
sociedade democrática, de suas instituições público-políticas e da 
própria educação. Essas tensões e esses conflitos entre as 
diferenças e em torno à diferença não demonstrariam a insociável 
sociabilidade humana ou o fato de que não sabemos ou talvez não 
queiramos viver em paz uns com os outros. Elas, na verdade, 
representam o ponto de partida da práxis político-pedagógica, do 
trabalho epistemológico-político-pedagógico, e nos instam a 
percebermos que é dessa situação de tensão e de conflito, de 
contradição e de oposição entre sujeitos epistemológico-políticos, 
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valores e práticas diversos que podem surgir não unidade, o 
acordo e o silêncio forçados, mas o aprendizado cívico-moral e 
uma democracia inclusiva e participativa que repousa na 
permanente visibilidade e resistência cotidiana dos movimentos 
sociais, das minorias político-culturais e das iniciativas cidadãs 
que lutam permanentemente pelo reconhecimento, contra a 
violência, a exclusão e a marginalização. 

Com isso, na coletânea, dois pontos fundamentais 
dinamizarão e definirão a constituição do eixo teoria e prática em 
torno às diferenças, da práxis político-educativa em seu sentido 
mais estrito: o primeiro deles, e mais fundamental, está em que é 
exatamente o fato das tensões e dos conflitos em torno às 
diferenças que aponta para a necessidade de resistência cultural e 
de luta política permanentes por parte das minorias político-
culturais, dos movimentos sociais e das iniciativas cidadãs, uma 
postura que demanda permanente visibilidade, denúncia e 
ativismo; segundo, e ainda muito fundamental, as tensões e os 
conflitos em torno às diferenças apontam para instituições 
público-políticas e, aqui, para uma pedagogia e para um trabalho 
escolares que afirmam e utilizam essas mesmas diferenças como 
base, conteúdo e sujeito do aprendizado, da educação, da escola, 
e isso por meio da percepção de que as tensões e os conflitos 
cotidianos acerca das diferenças necessitam superar o privatismo 
e o pseudo-anonimato próprios à sociedade civil e chegar para 
dentro das instituições, serem assumidas por elas. 

Com efeito, essa é a conclusão mais importante dos 
trabalhos reunidos nesse volume, a saber, de que as instituições 
públicas de um modo geral e a escola em particular precisam 
assumir essas tensões e essas lutas em torno às diferenças e entre 
elas como o ponto de constituição, de dinamização e de 
vinculação institucionais com o cotidiano. Essas tensões e essas 
lutas, portanto, devem deixar de ser entendidas como uma 
questão que é realizada e determinada a partir do privatismo e do 
anonimato dos sujeitos epistemológico-políticos da sociedade 
civil e nesta, como se esses problemas não alcançassem de modo 
direto e pungente as instituições público-políticas. Ora, é 
exatamente o sentido público e publicizado, político e politizado 
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que define tanto as diferenças em sua constituição quanto as 
tensões e os conflitos entre elas, uma situação que sempre tem 
raízes e reflexos nas próprias instituições. Por isso, se as 
instituições público-políticas e a escola possuem efetivamente 
vinculação com o cotidiano, politicidade e carnalidade que se 
funda e se dinamiza nesse mesmo cotidiano e desde ele, então a 
questão das diferenças, em suas potencialidades, tensões e 
conflitos, passa para primeiro plano da constituição, da 
fundamentação e do trabalho das instituições públicas em geral e 
da escola em particular. 

Os organizadores desta coletânea querem agradecer 
profundamente a todos os colaboradores pelos excelentes e 
provocativos textos partilhados, bem como à FAPERO pelo 
financiamento da pesquisa que tornou possível esta publicação. 

 
Os organizadores 

Porto Velho (RO), 16/08/2017   





 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Seção 

Filosofia e/da Educação 





 

Ensino de Filosofia e 

diversidade político-ideológica 

Ediovani A. Gaboardi 
Jociéli J. Gaboardi 

 

Introdução 

 
Vivemos um momento bastante conturbado da história 

de nosso país. No bojo das questões que estão sendo levantadas, 
algumas dizem respeito especificamente à escola e ao ensino de 
Filosofia. Gostaríamos de refletir aqui sobre algumas delas, 
especificamente as que dizem respeito à diversidade político-
ideológica. Como a escola, e especialmente o ensino de Filosofia, 
deve lidar com o fato de os alunos, seus familiares e a própria 
sociedade assumirem concepções diferentes e muitas vezes 
antagônicas em relação ao modo como se deve viver, relacionar-
se coletivamente, buscar a felicidade individual, educar os filhos, 
comportar-se em relação à sexualidade, gerir as relações 
econômicas e produtivas etc.? Essas e outras questões 
assemelhadas gostaríamos de incluir sob o âmbito daquilo que se 
pode chamar de “político-ideológico”. 

Além de ser uma possível expressão de uma dimensão do 
atual cenário político, as questões que discutiremos a seguir visam 
pôr sob análise uma problemática mais perene: o lugar da escola, 
especialmente do ensino de Filosofia, em relação à rica e 
inerentemente conflituosa diversidade político-ideológica. É bom 
notar que a expressão “diversidade político-ideológica” é 
abrangente, por ser na verdade altamente indeterminada. Quando 
enquadramos algo dentro do leque da “diversidade político-
ideológica”, já estamos sugerindo sutilmente a atitude que se deve 
ter em relação a isso: a tolerância. Se as opiniões são qualificadas 
simplesmente como diferentes, não se pode eliminar ou priorizar 
nenhuma delas. É preciso que outros enquadramentos sejam 
feitos, a partir de outras qualificações. Isso mostra como é difícil 
lidar com essa questão e como as conclusões tendem sempre à 



18 | AS DIFERENÇAS NO ENSINO DE FILOSOFIA: REFLEXÕES SOBRE FILOSOFIA E/DA EDUCAÇÃO 

 

parcialidade. Em todo caso, essa é uma reflexão necessária, que 
precisa renovar-se constantemente. 

 

1 A escola doutrina?  

 
Uma das questões que se colocam, relacionada ao tema da 

diversidade político-ideológica, diz respeito à própria situação da 
escola brasileira atual. Para alguns, ela é doutrinadora. Ou seja, ela 
incute nos alunos determinados valores político-ideológicos. 
Justamente por isso reivindica-se neutralidade. Defende-se que a 
escola e especificamente seus docentes não deveriam aderir a 
nenhuma corrente político-ideológica. Podemos começar 
investigando se essa tese faz sentido: existe doutrinação político-
ideológica na escola brasileira atual? 

Eventualmente ficamos sabendo de fatos que sugerem 
uma resposta afirmativa à questão. Por exemplo, professores que 
defendem abertamente, em sala de aula, determinadas posições a 
respeito de temas em torno dos quais se dá o embate político 
nacional, evidenciando sua preferência por determinado partido 
político e mesmo tentando convencer seus alunos de que sua 
posição é a correta. Conhecemos, também, situações em que 
atividades de escolas são paralisadas em vista da realização de atos 
cívicos ou debates públicos, que na verdade são verdadeiros 
comícios coordenados por partidos políticos e outras instituições 
semelhantes. Também há relatos de alunos que se dizem 
induzidos, pelos professores, a manifestar determinadas 
concepções político-ideológicas em sala de aula, oralmente ou por 
escrito, para evitar constrangimentos e avaliações negativas. 

Outros exemplos desse tipo podem ser dados. Mas há 
dois problemas aqui. Em primeiro lugar, estamos na esfera das 
opiniões, do ouvir dizer ou das avaliações superficiais. Em 
segundo lugar, mesmo que esses exemplos sejam verdadeiros, não 
permitem avaliar a relevância desses fenômenos. Qual é sua 
frequência e intensidade? Até que ponto se constituem realmente 
em “doutrinações”, determinando ou influenciando 
significativamente crianças e adolescentes, ao invés de serem 
estímulos ao debate e ao desenvolvimento do pensamento 
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crítico? No fundo, não sabemos. Não há aqui estatísticas ou 
avaliações qualitativas, e provavelmente é muito difícil, senão 
impossível, obtê-las. Como abordaremos essa questão então? 

Podemos tomar a questão de maneira mais genérica. 
Podemos apenas nos perguntar: é possível à escola doutrinar? 
Alguns defendem que não. Mesmo que o professor ensine 
determinadas posições políticas, não se deve conceber o aluno 
como mero “receptáculo”. Essa visão seria decorrente de uma 
concepção tradicional (“bancária”) de ensino, que, por exemplo, 
foi fortemente criticada por Paulo Freire, desde a Pedagogia do 
oprimido (1987) até seus últimos trabalhos. 

Mas, se Paulo Freire (dentre muitos outros) critica a 
escola tradicional por ser “bancária”, meramente transmissora de 
conteúdos e de atitudes, e não crítica, então ele está dizendo que a 
escola não é doutrinadora ou que ela não deve ser doutrinadora? 
Parece que a segunda interpretação é a mais correta. Para eles, a 
escola não deve doutrinar, mas sim desenvolver o pensamento 
crítico. Mas esse ponto de vista só faz sentido admitindo que uma 
escola doutrinadora é possível. É só porque a escola pode ser 
doutrinadora que se pode defender que ela não deve ser 
doutrinadora. 

Mas podemos recuperar aqui outros teóricos. Não 
podemos deixar de mencionar Althusser e sua famosa tese dos 
“aparelhos ideológicos do Estado” que, junto com os “aparelhos 
repressivos do Estado”, comporiam a superestrutura do sistema 
capitalista, responsável pela manutenção de uma infraestrutura 
produtiva marcada pela exploração do trabalho dos operários por 
parte das classes dominantes (capitalistas). Para Althusser, 
analisando o surgimento das sociedades burguesas modernas, “o 
Aparelho Ideológico de Estado que foi colocado em posição 
dominante nas formações capitalistas maduras, após uma violenta 
luta de classes política e ideológica contra o antigo Aparelho 
Ideológico de Estado dominante, é o Aparelho Ideológico 
escolar.” (1970, p. 60). No antigo regime, a igreja era a principal 
responsável pela formação das consciências, disseminando a visão 
de mundo que atendia aos interesses dos grupos aristocráticos 
que estavam no poder. Com o advento da modernidade 
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capitalista, a religião foi perdendo o espaço, e a escola, sob o 
controle do Estado, assumiu esse papel. Ou seja, para Althusser, a 
escola não só “doutrina”, incute a ideologia das classes 
dominantes, mas é sim o principal aparelho a fazer isso no 
contexto capitalista. E como ela faz isso? Althusser responde: 

Desde a pré-primária, a Escola toma a seu cargo todas as 
crianças de todas as classes sociais, e a partir da Pré-Primária, 
inculca-lhes durante anos, os anos em que a criança está mais 
«vulnerável», entalada entre o aparelho de Estado familiar e o 
aparelho de Estado Escola, «saberes práticos» (des «savoir-faire») 
envolvidos na ideologia dominante (o francês, o cálculo, a 
história, as ciências, a literatura), ou simplesmente, a ideologia 
dominante no estado puro (moral, instrução cívica, filosofia). 
(1970, p. 64). 

 
Para Althusser, o grande “trunfo” da escola é justamente 

poder atingir uma audiência especialmente vulnerável, as crianças. 
Pela sua situação de menoridade, elas se vêm submetidas tanto à 
família quanto à escola, tornando-se assim alvos fáceis ao 
aparelho ideológico estatal. Althusser ressalta esse ponto: 

É claro, grande número destas Virtudes contrastadas (modéstia, 
resignação, submissão, por um lado, cinismo, desprezo, altivez, 
segurança, categoria, capacidade para bem-falar e habilidade) 
aprendem-se também nas Famílias, nas Igrejas, na Tropa, nos 
Livros, nos filmes e até nos estádios. Mas nenhum Aparelho 
Ideológico de Estado dispõe durante tanto tempo da audiência 
obrigatória (e ainda por cima gratuita ... ), 5 a 6 dias em 7 que 
tem a semana, à razão de 8 horas por dia, da totalidade das 
crianças da formação social capitalista (1970, p. 66). 

 
As crianças são obrigadas a permanecer durante um 

tempo enorme sob a influência direta e sistematicamente 
planejada da escola. Nenhum outro aparelho ideológico tem essas 
condições de atuação, segundo Althusser. Por isso, podemos 
encontrar nesse autor uma defesa direta da tese segundo a qual a 
escola tem realmente a capacidade de doutrinar. 

Mas é interessante notar que ele distingue duas formas de 
“doutrinação”. A primeira é composta pelos saberes práticos que 
estão apenas envolvidos na ideologia dominante, ou seja, que não 
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são apresentados de maneira explícita. A tese é que, ao aprender 
linguagem, matemática e outros saberes semelhantes, embora a 
criança não esteja sendo doutrinada diretamente, ela está sendo 
inserida num modo de pensar e de agir próprio das sociedades 
capitalistas. Ela está se tornando um membro ativo dessa 
sociedade, ganhando inconscientemente a incumbência de 
reproduzi-la. Por exemplo, aprendendo matemática, a criança 
poderá inserir-se em diversas carreiras profissionais (finanças, 
ciências, engenharias etc.) que, no fundo, ajudam o capitalismo a 
desenvolver-se. 

Já a segunda forma de “doutrinação” é menos sutil, para 
Althusser. Trata-se da “ideologia dominante no estado puro”. E 
aqui Althusser cita a moral, a instrução cívica e a filosofia. Para 
ele, a Filosofia não apenas doutrinaria, mas seria um veículo para 
a apresentação da ideologia dominante em seu estado puro. Na 
Filosofia, as crianças não seriam inseridas na sociedade capitalista 
indiretamente, através da aquisição de um saber prático que as 
tornariam membros ativos desse modo de produção. Ali elas 
receberiam as doutrinas capitalistas diretamente, através de um 
conjunto de valores e de concepções, aplicáveis tanto para o 
âmbito pessoal quanto para o âmbito coletivo. Assim, para 
Althusser, não apenas a escola doutrina, mas especificamente a 
filosofia doutrina diretamente. 

Outro autor que poderíamos mencionar é Bourdieu. Para 
ele, 

[...] enquanto “força formadora de hábitos”, a escola propicia 
aos que se encontram direta ou indiretamente submetidos à sua 
influência, não tanto esquemas de pensamento particulares e 
particularizados, mas uma disposição geral geradora de 
esquemas particulares capazes de serem aplicados em campos 
diferentes do pensamento e da ação, aos quais pode-se dar o 
nome de habitus cultivado (2009, p. 211). 

 
Aqui Bourdieu foca nas consequências mais sutis e mais 

gerais da influência escolar sobre a formação dos indivíduos. Para 
ele, não importam tanto os comportamentos e as habilidades 
técnicas específicas que a escola desenvolve. Mais importante é a 
“disposição geradora de esquemas particulares”. Trata-se de um 
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conjunto de valores e outros elementos simbólicos que são 
assimilados pelos estudantes sutilmente, pela sua própria inserção 
no contexto escolar. Tais elementos predispõem os estudantes a 
comportarem-se de determinadas maneiras diante da sociedade 
que irão encarar na vida adulta. Por isso, para Bourdieu, 

[...] o sistema escolar cumpre uma função de legitimação cada 
vez mais necessária à perpetuação da “ordem social”, uma vez 
que a evolução das relações de força entre as classes tende a 
excluir de modo mais completo a imposição de uma hierarquia 
fundada na afirmação bruta e brutal das relações de força (2009, 
p.311). 

 
Em outras palavras, a escola apenas substituiu as relações 

de força pelas relações simbólicas. Mas ela nada mais é do que um 
mecanismo através do qual as classes dominantes buscam manter 
sua relação de opressão sobre as classes dominadas. A violência 
“bruta”, através da escola, transforma-se em violência 
“simbólica”. Dessa forma, também em Bourdieu pode-se 
reconhecer a escola como um local privilegiado de doutrinação, 
das formas mais sutis e variadas. 

Certamente, muitos outros teóricos poderiam ser citados, 
endossando a tese de que a escola doutrina ou pelo menos pode 
doutrinar. É claro que, de modo geral, esses teóricos têm em vista 
um tipo de doutrinação muito diferente daquela que se acusa 
ocorrer na escola brasileira atual. Para alguns, ensinar 
determinados conteúdos ou habilidades é doutrinar. Para outros, 
é libertar. E isso tem a ver justamente com as concepções 
político-ideológicas que cada um pressupõe. Aquilo que a escola 
ensina e que contraria essas concepções é muitas vezes 
classificado como doutrinação, como algo não emancipador, não 
formativo, etc. Assim, o problema em responder à questão “a 
escola doutrina?” está em encontrar um ponto de vista não 
contaminado por qualquer doutrina político-ideológica a partir da 
qual seria possível fazer uma avaliação neutra. Não estamos aqui 
defendendo um relativismo. O problema é que, mesmo que uma 
concepção seja de fato neutra em relação a determinados pontos 
de vista político-ideológicos, ela não necessariamente será 
reconhecida enquanto tal pelos diversos grupos em debate. E, 
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numa democracia, apenas esse reconhecimento mútuo poderia 
legitimar qualquer posição na sua pretensão de neutralidade. 

A consequência dessa argumentação, a nosso ver, é que 
somos obrigados a conceder o benefício da dúvida: a escola pode 
doutrinar. Para alguém, dependendo de sua concepção político-
ideológica, a escola pode parecer doutrinadora. Esse é um 
problema perene colocado à escola, que pode ser mais ou menos 
relevante de acordo com a mobilização dos diversos grupos que 
compõem o tecido social. Em determinados momentos, pode 
haver um reconhecimento quase universal da legitimidade de 
tudo o que se faz na escola. Em outros momentos, esse 
reconhecimento pode ser abalado profundamente, a partir da 
veiculação intensa de pontos de vista divergentes. 

A nosso ver, estamos vivendo um desses momentos em 
que uma espécie de consenso pré-existente está sendo abalado. 
Talvez esse momento seja passageiro e se mostre pouco 
relevante. Não sabemos como as forças políticas envolvidas irão 
reagir e até que ponto conseguirão mobilizar a opinião pública e 
as instituições em favor de seus pontos de vista. De qualquer 
forma, esse é um processo da própria natureza de uma sociedade 
democrática. A bem da verdade, desde a constituição de 1988 não 
há um envolvimento profundo da sociedade na discussão sobre o 
ensino. Documentos fundamentais como a LDB ou os PCNs 
foram elaborados pela comunidade de especialistas sem que a 
sociedade, de modo geral, considerasse necessário envolver-se na 
discussão. E talvez isso não mude. Mesmo a Base Nacional 
Comum Curricular e as reformas no Ensino médio pouca 
discussão estão causando na sociedade em geral. Talvez as 
decisões sejam tomadas apenas nas esferas governamentais, pelos 
grupos que estão no poder, com pouca interferência da 
sociedade. Não sabemos. 
 

2 É possível uma escola política e ideologicamente neutra? 

 
É possível à escola doutrinar. Essa foi a conclusão a que 

chegamos na seção anterior. Não que possamos determinar, em 
cada momento, se a escola de fato doutrina. A questão é que é 
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sempre possível que a escola seja doutrinadora para alguém, sob 
algum ponto de vista. 

Mas agora devemos colocar a questão inversa: é possível 
uma escola política e ideologicamente neutra? O primeiro passo, 
aqui, é tentar definir o que é essa neutralidade. 

Podemos definir “neutralidade” como uma posição de 
indiferença frente a respostas distintas a uma mesma questão. Por 
exemplo, alguém pergunta: qual é o sorvete mais gostoso? Uns 
podem preferir chocolate, outros morango. Neutralidade seria 
não optar por nenhuma das respostas possíveis. Pensando dessa 
forma, a neutralidade parece ser algo facilmente atingível. 

Entretanto, alguém poderia propor uma dificuldade, com 
o seguinte argumento. Ora, o sorvete de chocolate é de fato mais 
gostoso que o sorvete de morango. Por isso, quem se mantém 
neutro está na verdade beneficiando o sorvete de morango, pois 
está colocando-o em pé de igualdade com o de chocolate. De 
certa forma, está fazendo uma escolha: está escolhendo por dar às 
duas respostas o mesmo status. Se numa discussão tão simplista 
como essa já é possível propor esse tipo de argumento, podemos 
imaginar o que acontece no contexto das relações sociais. 
Qualquer posição pode sempre ser vinculada por alguém a algum 
tipo de concepção político-ideológica. Não que necessariamente 
ela esteja vinculada, mas a diferença entre a “essência” e a 
“aparência”, por assim dizer, sempre está em discussão. 

De fato, muitos defendem que é impossível à escola e ao 
professor serem neutros. Como seres políticos, sempre somos 
influenciados pelos mais diversos fatores. Mais do que isso, ao 
ocuparmos um lugar na sociedade, nossas ações sempre trazem 
consequências, mesmo quando não temos a intenção de 
conduzir-nos por esta ou aquela concepção político-ideológica 
particular. Estarão a escola e o professor, assim, inevitavelmente 
vinculados a uma ou outra doutrina, e sua atuação reduzida à 
propagação dos pontos de vista que, de uma forma ou de outra, 
assumem? 

Voltemos ao exemplo do sorvete. A crítica feita à posição 
neutra decorre de um não reconhecimento da legitimidade da 
posição alternativa. Se temos certeza que o sorvete de chocolate é 
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mais gostoso que o de morango, não podemos reconhecer 
qualquer legitimidade na posição favorável ao sorvete de 
morango, nem naquela que se assume como neutra. É preciso 
que haja algum reconhecimento sobre a possibilidade de o 
sorvete de morango ser mais gostoso para alguém, para que essa 
posição seja considerada possível e para que se possa construir o 
significado que a neutralidade, em relação a essa questão, deve 
ter. 

Mas de que maneira deve dar-se esse reconhecimento? 
Devemos reconhecer todo e qualquer ponto de vista? A 
princípio, na democracia as decisões são tomadas a partir do 
embate entre os diferentes pontos de vista, expressos pelos 
diferentes grupos de interesse. Mas todos os pontos de vista 
devem ter reconhecimento, devem ser tolerados e mesmo 
respeitados? Olhando para a realidade, percebemos que a 
resposta não é tão simples. Devemos tolerar pontos de vista 
sexistas, racistas, etnocentristas etc.? Parece que a própria 
democracia leva à eliminação de determinados pontos de vista do 
debate democrático. Os argumentos para isso são diversos e sua 
legitimidade depende justamente do debate enquanto tal.  

Aqui temos sem dúvida um paradoxo. Por um lado, as 
instituições democráticas precisam ser neutras em relação aos 
pontos de vista em disputa, para que o debate possa acontecer. 
Por outro, elas mesmas são criadas para eliminar determinados 
pontos de vista, aqueles que vão sendo considerados 
inadequados. Pode-se entender isso como um efeito da própria 
relação de recursividade que existe entre as decisões democráticas 
tomadas e as regras para se tomar decisões democráticas. 

O conceito de neutralidade sobre o qual estamos 
discutindo dá-se justamente nesse ambiente democrático. Assim, 
é preciso considerar que a neutralidade político-ideológica não é 
uma posição anterior, que nega ou que ignora as diferentes 
concepções político-ideológicas correntes. Pelo contrário, ela é 
uma construção a posteriori, um certo ponto de vista forjado para 
dar conta de um cenário de conflito, em que nenhuma das partes 
tem condições de sair vencedora, de conquistar unanimidade ou 
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superioridade em relação à opinião pública e às próprias 
instituições democráticas. 

Podemos tomar como exemplo disso a questão religiosa. 
Não faltam exemplos de guerras religiosas na história da 
humanidade, inclusive exemplos atuais. Mas, muitas vezes, grupos 
humanos decidem que é melhor tolerar pontos de vista 
diferentes. Então, por exemplo, estabelece-se a distinção entre 
Estado e religião, criando-se um Estado laico, isto é, um Estado 
“neutro” do ponto de vista religioso. 

Ora, nenhum Estado é rigorosamente neutro em relação à 
religião. A “laicidade” do Estado, sua neutralidade, na verdade é 
uma construção política, realizada por atores determinados em 
contextos determinados. O Estado será neutro em relação às 
pressões e contrapressões colocadas pelos grupos de influência. 
Ele precisa ser constituído de tal forma que esses grupos o 
reconheçam como neutro. Ele precisa ser neutro para eles, 
segundo os acordos que conseguiram delinear. 

Nossas escolas, especialmente as públicas, são neutras do 
ponto de vista religioso? Ora, depende para quem essa pergunta é 
feita. Por exemplo, em certos lugares do Brasil costuma-se rezar o 
“pai nosso” antes das aulas. A justificativa é que essa oração é 
“universal”, em contraste com a oração da “ave-maria”, que seria 
de uma religião particular. Mas o que um judeu, um muçulmano 
ou um budista diriam dessa suposta “universalidade” ou 
“neutralidade”? 

Em muitas comunidades, a maioria absoluta dos 
estudantes é cristã. Por isso, rezar o “pai-nosso” pode não ser um 
problema. Mas essa situação pode mudar, e os acordos tácitos 
podem precisar ser revistos. O que era “neutro”, às vezes, revela-
se não neutro. 

Mas como isso acontece? Se houver um único 
muçulmano na escola, isso é suficiente para proibir que se reze o 
“pai-nosso”? A democracia, como se sabe, tem muita dificuldade 
em lidar com o direito das minorias. E aqui seria preciso explorar 
melhor esse conceito, trazendo à tona as diferentes concepções 
de democracia que existem. Mas essa é uma tarefa árdua, que não 
podemos empreender aqui. 
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Pensemos simplesmente por hipótese. Digamos que se 
deixe de rezar o “pai-nosso”. Obteve-se assim finalmente a 
neutralidade da escola em relação à religião? Certamente não. Se 
os professores são cristãos, seus valores, seu modo de agir, sua 
própria linguagem serão permeados de cristianismo. A simples 
expressão “graças a Deus”, que qualquer um pode vir a utilizar no 
cotidiano de maneira espontânea, poderia romper para alguém a 
neutralidade religiosa. De fato, se buscarmos a neutralidade em 
sentido absoluto, abarcando todo e qualquer comportamento, ela 
é na prática inviável. Teríamos que, em primeiro lugar, detalhar 
todos os atos supostamente não neutros, para proibi-los. Mas isso 
não só é impossível, como também é altamente indesejável. 
Quem é que gostaria de viver numa sociedade ou mesmo numa 
escola em que todos os detalhes da conduta precisam ser 
avaliados para ver se mantêm-se dentro de uma almejada 
neutralidade? Mais do que isso, seria preciso mapear todas as 
questões possíveis, implicadas de alguma forma na conduta 
humana, para assegurar que as pessoas não se posicionem, direta 
ou indiretamente, desta ou daquela maneira. 

É justamente por isso que não faz sentido exigir da escola 
ou do professor uma neutralidade político-ideológica absoluta. 
Quem iria julgar, já que os juízes também têm inclinações? A 
partir de que leis? Preceitos muito gerais inevitavelmente abrirão 
espaço para o arbítrio. Leis muito específicas, por outro lado, 
serão incapazes de dar conta de todos os detalhes do agir 
humano. 

Por outro lado, concluir que não é possível à escola e aos 
professores qualquer nível de neutralidade traz outros problemas. 
Voltando à questão religiosa, se admitimos que a neutralidade é 
impossível, que um professor cristão sempre se comportará como 
cristão e que, consequentemente, nada pode ser feito a respeito, 
simplesmente obrigaremos o muçulmano a rezar o “pai-nosso”. 

Não seria possível uma posição intermediária entre a 
neutralidade absoluta e o sectarismo absoluto? A resposta é 
obviamente afirmativa e é o que de fato nós fazemos na prática. 
Aliás, o ensino religioso nas escolas, de alguma forma, tenta 
seguir esse caminho. Ninguém espera que um cristão deixe de 
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pensar como um cristão. Mas espera-se que um professor de 
ensino religioso trate com respeito todas as religiões, que 
apresente uma variedade maior de pontos de vista, que não 
imponha rituais ou orações etc. A sua neutralidade, certamente 
limitada, é uma construção, que certamente não está acabada. Ela 
é determinada pelas pressões da sociedade, especialmente de seu 
próprio contexto escolar e social. 

Mas o fato da neutralidade religiosa ser uma construção 
que resulta do embate entre diversas posições não significa que 
todas as posições religiosas necessariamente serão reconhecidas. 
Uma religião que exigisse sacrifícios humanos, por exemplo, 
dificilmente encontraria acolhimento no Brasil de hoje. 
Dificilmente gostaríamos que nossos filhos fossem iniciados nela 
na escola. Ou seja, a posição de neutralidade, enquanto 
construção social, não implica tolerância em relação a toda e 
qualquer posição. É preciso que haja o reconhecimento dos 
pontos de vista que formarão o estofo da neutralidade a ser 
construída, e isso só pode dar-se dentro do universo das 
interações sociais. 

O que isso implica para a discussão acerca da diversidade 
político-ideológica? Implica que uma neutralidade limitada, 
relativa, é não só possível como inevitável. Na verdade, já 
vivemos isso. Professores, pais, diretores, alunos e a sociedade em 
geral têm a expectativa de que haja uma relativa neutralidade 
político-ideológica dentro do ambiente escolar. Essa neutralidade 
pode traduzir-se em dois tipos de fenômenos: indiferença e 
diversidade. Por exemplo, não se espera que um professor dê 
notas melhores para os alunos que manifestem determinada 
orientação político-partidária. Ele deve ser indiferente em relação 
a isso. Por outro lado, não se espera que os indivíduos da 
comunidade escolar, incluindo os professores, tenham uma 
mesma orientação partidária. Supõe-se que haverá um ambiente 
plural. 

A indiferença existe para não impedir a diversidade. A 
questão que se coloca, então, é: qual a medida exata? A escola não 
pode ser indiferente em relação a pontos de vista que fogem 
daquela diversidade que é reconhecida democraticamente. No 
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caso do Brasil atual, preconceitos de gênero, racismo, 
preconceitos em relação a portadores de necessidades especiais, 
dentre outros, não são pontos de vista aceitáveis. Existem 
inclusive leis que tratam desses assuntos. Não é possível à escola 
ser indiferente em relação a eles. Já a preferência pelo partido A, 
B ou C, ou pela religião X, Y ou Z deve ser tratada com 
indiferença. 

Como dissemos, a indiferença tem como justificativa 
tornar a diversidade possível. Nesse sentido, elas são 
complementares. Entretanto, sob outro ponto de vista, elas 
também podem colidir. Para ser indiferente em relação a diversos 
pontos de vista, é preciso não assumir nenhum deles. A 
indiferença é necessária à diversidade, mas também nega a 
diversidade, no sentido de criar uma restrição àquele que a 
assume, negando-lhe o direito à parcialidade.  

Complementaridade e conflito na relação entre 
indiferença e diversidade são inescapáveis numa sociedade 
democrática, em que somos parciais e, ao mesmo tempo, em 
algumas situações precisamos representar um ponto de vista mais 
universal. Um juiz de futebol provavelmente tem um “time do 
coração”. Mas, enquanto juiz, precisa ser indiferente aos times 
que estão jogando. Os mecanismos, sempre falíveis, de lidar com 
essa tensão são sempre um grande problema nas relações 
democráticas, e a escola certamente não escapa disso. 

Enfim, nossa conclusão é que é possível sim à escola e 
aos professores serem neutros, mas num sentido bastante 
específico. Na verdade, esse argumento não significa nenhuma 
novidade em relação ao que, em tese, já se procura fazer nas 
escolas. A escola precisa ser neutra do ponto de vista político-
ideológico. E isso implica dois fenômenos complementares e ao 
mesmo tempo conflitantes: indiferença e diversidade. É preciso 
ser indiferente para não excluir nenhum ponto de vista 
reconhecido como legítimo pela sociedade, ou seja, para não 
negar a diversidade. Esta, por sua vez, não pode ser absoluta. 
Existem pontos de vista que não são considerados legítimos, e 
em relação a eles não se pode ser indiferente. A neutralidade da 
escola será medida pela sua capacidade de fazer a indiferença 
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propiciar a diversidade, dentro dos limites daquilo que é 
democraticamente aceitável. 

Mas tudo isso significa que a neutralidade de que estamos 
falando é limitada (não é absoluta), construída socialmente (não é 
anterior ou indiferente às relações sociais concretas) e falível 
(sempre novos pontos de vista podem ser introduzidos). Essa 
neutralidade não é uma dádiva de pessoas bem intencionadas, 
nem uma verdade pronta a ser descoberta. Ela é um constructo 
abstrato, artificial, uma criação humana para tornar a 
sociabilidade democrática possível. Nesse sentido, é um ideal, 
cuja realização concreta plena nunca é possível. 
 

3 Neutralidade significa mordaça? 

 
Como dissemos, a neutralidade manifesta-se como 

indiferença e diversidade. O que isso significa para o trabalho do 
professor? 

Aqui é preciso lembrar que existem diferentes concepções 
sobre a escola e sobre o papel do professor. Essa discussão acaba 
sendo relevante aqui, pois implica diferentes maneiras de 
entender o trabalho do professor dentro de uma escola e sua 
relação com os alunos. Não poderemos abordar todas essas 
diferenças. Vamos nos contentar com a indicação de alguns 
pontos de vista genéricos nesse espectro de possibilidades que se 
abre. 

De um lado, temos a assim chamada escola tradicional. 
Numa versão extrema dessa concepção, professores e alunos são 
essencialmente diferentes. O professor tem o conhecimento e vai 
à escola para instruir o aluno, que não possui esse conhecimento. 
O aprendizado é a transmissão, ao aluno, de um conhecimento já 
elaborado e possuído pelo professor. 

Aqui, o professor precisa ser indiferente às diferentes 
concepções políticas em jogo na sociedade. Ele só tem direito de 
transmitir aquilo que a sociedade, de alguma forma, lhe outorga1. 
O trabalho do professor depende de uma tríplice distinção 

                                                            
1 Estamos pressupondo aqui, obviamente, sociedades democráticas. Em outros 
contextos, a outorga é feita pelas estruturas de poder correspondentes. 
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epistemológica realizada pela sociedade. Em primeiro lugar, a 
sociedade deve determinar aqueles conhecimentos que considera 
verdadeiros, corretos, valiosos etc. Eles devem ser ensinados aos 
alunos. Obviamente, boa parte desses conhecimentos são 
elaborados por especialistas, como físicos, químicos, matemáticos 
etc., mas com o reconhecimento público, através de sociedades 
científicas, publicações especializadas etc. Outros pontos desses 
conhecimentos emergem do debate público, através do poder 
legislativo e de outras instituições democráticas, contando 
também com a influência de especialistas. É o caso dos valores, 
princípios e normas ético-políticas. Para dar um rótulo, 
chamemos esses conhecimentos reconhecidos pela sociedade, 
muitos deles presentes em documentos oficiais, de doutrina 
escolar.  

Em segundo lugar, a sociedade deve identificar aqueles 
conteúdos e condutas que considera falsos, perniciosos, errados 
etc. Estes o professor não pode ensinar e, mais do que isso, deve 
evitar que sejam difundidos. Da mesma forma como os 
conhecimentos do grupo anterior, estes são definidos ou por 
especialistas reconhecidos socialmente ou pelo debate público, 
mediado pelas instituições democráticas. Por falta de um nome 
melhor e para continuar usando uma linguagem um tanto quanto 
religiosa, chamemos esse grupo de conteúdos e condutas de 
heresias. Do ponto de vista do consenso a que chegou a 
sociedade brasileira atual, expresso em suas leis, o racismo, por 
exemplo, é uma heresia.2 Não pode ser ensinado e nem mesmo 
permitido na escola. 

Em terceiro lugar, com as duas delimitações anteriores, a 
sociedade acaba estabelecendo um terceiro campo epistêmico, 
composto por aqueles conteúdos, valores, comportamentos etc. 
sobre os quais não há consenso, ou seja, a sociedade não 
determinou se devem ou não ser ensinados, se são doutrinas ou 
heresias. 

                                                            
2 Isso não significa, obviamente, que não existem mais pessoas racistas e nem mesmo 
que não existem pessoas que defendem o racismo publicamente. Como em toda 
sociedade democrática, o ponto de vista “oficial”, expresso pelo Estado e mesmo o da 
opinião pública não coincidem necessariamente com o de cada cidadão. 
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Em relação a esse terceiro ponto, devemos distinguir duas 
categorias importantes. Existem elementos que a sociedade 
entende que não devem ser objeto de uma busca de consenso. A 
religião, atualmente, faz parte desse universo. É claro que podem 
existir pessoas que consideram sua religião a única correta e 
querem impô-la a todos os demais. Mas, de modo geral, a opinião 
pública brasileira aceita que, em matéria de religião, não se deve 
buscar consenso. Cada um deve ter o direito à sua escolha. Nesse 
caso, a escola pública, estando submetida à sociedade, não pode 
privilegiar nenhuma religião. Enquadram-se nesse grupo, 
também, todos aqueles conhecimentos, valores, princípios, 
preferências, etc. que são deixados à livre escolha dos indivíduos. 
Aqui não há nenhuma “verdade” a ser ensinada. O que a escola 
pode fazer é ensinar diferentes visões, defender princípios como 
tolerância, respeito, etc. e garantir, com sua indiferença 
doutrinária, a diversidade religiosa3. Denominaremos esse grupo 
de elementos, entregues pela sociedade à escolha puramente 
individual, de concepções particularistas. São particularistas no 
sentido de que, segundo a opinião pública, elas não devem ter a 
pretensão de ser universais. Elas não são doutrinas, porque a 
escola não deve assumi-las como verdades, mas apenas como 
opções disponíveis à escolha; nem são heresias, pois a escola não 
tem o direito de excluí-las. 

Outra categoria importante, nesse terceiro ponto, diz 
respeito àquelas questões em que há de fato uma disputa aberta 
na sociedade em busca do convencimento da opinião pública 
com o objetivo da formação de um consenso. Chamaremos esta 
categoria de concepções universalistas. As questões político-
ideológicas mais “quentes” estão justamente nesta categoria. Elas 

                                                            
3 Mas é importante observar que, do ponto de vista atual, embora as religiões devam ser 
simplesmente toleradas, sem que haja a pretensão de chegar à verdade, algumas práticas 
religiosas podem ser rejeitadas pela sociedade e, consequentemente, excluídas do ensino 
escolar. Como dissemos antes, uma religião que exigisse sacrifícios humanos entraria 
em choque com valores mais fundamentais de nossa sociedade atual. Ela não poderia 
ser tratada com indiferença pela escola, ou seja, não poderia ser tolerada. Obviamente o 
problema está naquela região cinzenta, em que aspectos da religião chocam-se com 
valores não tão claros ou não tão consolidados socialmente. Atualmente isso acontece 
em questões como o lugar da mulher na sociedade, sexualidade humana, drogas, dentre 
outras. Elementos desse tipo se encaixam na próxima categoria. 
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não são doutrinas, porque ainda não são reconhecidas como 
verdadeiras, corretas, válidas, etc. Também não são heresias, pois 
sua falsidade, incorreção, ilegitimidade etc. não foram 
demonstradas. 

Por exemplo, um partido político pode defender uma 
determinada concepção econômica como o melhor meio para 
trazer prosperidade à nação. Outros partidos podem discordar. 
Posta dessa forma, a discussão não trata apenas de preferências 
individuais, em que cada um pode ficar com a sua e está tudo 
bem. A discussão é colocada como a relação entre alternativas 
excludentes: alguém está certo e alguém está errado4. Não é 
possível viver cada um “na sua ilha”. As concepções em disputa 
têm claramente uma pretensão universalista, segundo a própria 
forma como são tomadas socialmente. Portanto, pretendem ser 
doutrinas. Mas, se a sociedade não as reconheceu como 
doutrinas, num contexto determinado, não podem ser ensinadas 
na escola como se o fossem. Devem ser ensinadas como 
concepções específicas que pretendem ser universais. 

Dessa forma, do ponto de vista da escola tradicional, as 
concepções político-ideológicas podem ser doutrinas, heresias, 
concepções particularistas ou concepções universalistas. A escola 
deve ensinar as doutrinas e excluir as heresias. Nesse sentido, 
todos os professores estão envoltos em uma “mordaça”. Eles não 
podem ensinar heresias que, da perspectiva da sociedade 
brasileira atual, seriam e implicariam em coisas como racismo, 
violência contra homossexuais, machismo, preconceitos contra 
portadores de necessidades especiais, etc. Também não podem 
ensinar heresias científicas, ou seja, doutrinas que não são 
reconhecidas pelas comunidades de especialistas de cada área. 

                                                            
4 Essa avaliação, feita pelas sociedades, não é estanque. Sempre é possível o surgimento 
de “terceiras vias” ou outras concepções político-ideológicas que reduzam a oposição 
entre as alternativas ou que tornem possível conviver com elas tornando-as 
particularistas. Basta lembrar das disputas entre católicos e protestantes em diversas 
partes da Europa desde o século XVI. Essas religiões eram concepções universalistas 
naquela época. Mas, ao longo do tempo, foram reduzidas ao particularismo, permitindo 
que convivessem sob o princípio da tolerância. A princípio, o mesmo pode ocorrer 
com qualquer concepção político-ideológica. Basta que os grupos aceitem reduzir suas 
pretensões de universalistas para particularistas, e que isso seja viável na prática. 
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Isso evidentemente não significa que não se possa falar sobre isso 
em sala de aula. Numa aula de astronomia, obviamente pode-se 
falar em geocentrismo. Mas apenas como uma heresia, isto é, 
como uma teoria falsa. Da mesma forma, será necessário falar 
sobre racismo, mas apenas para refutá-lo. A “mordaça” está posta 
sobre a defesa desses pontos de vista considerados heresias pela 
sociedade na qual a escola está inserida. 

Em relação às concepções particularistas, também há uma 
“mordaça”. O professor não pode mudar seu status, ou seja, 
torná-las universais. Mas é preciso falar sobre o assunto para que 
o seu particularismo possa ser ensinado. É preciso que os alunos 
tenham a liberdade de assumir que são da religião A ou B, ou que 
preferem o estilo musical X ao invés do Y. O professor deve ser 
indiferente a essas opções, no sentido de não qualificá-las como 
melhores ou piores, já que essa diferença não é reconhecida pela 
sociedade.  

Mas, e ele mesmo pode expressar suas concepções 
particularistas? Na escola tradicional, da forma como a estamos 
considerando aqui, essa questão não deve ser tratada 
politicamente, mas pedagogicamente. O objetivo é garantir a 
diversidade e ensinar o caráter particular dessas concepções. Por 
isso, é preciso avaliar pedagogicamente se a manifestação do 
professor ajuda ou atrapalha na realização desse objetivo. Se 
atrapalhar, impõe-se uma “mordaça pedagógica”. Isso 
evidentemente passa por uma avaliação do perfil de cada turma 
de alunos e da natureza da questão. De maneira geral, vale uma 
regra prudencial: o professor deve preferir a indiferença, para não 
ameaçar sua neutralidade e a da escola. 

Sobre as concepções universalistas, na escola tradicional 
vale basicamente o mesmo argumento, com uma diferença. 
Como cada concepção alimenta a pretensão, reconhecida 
socialmente, de ser universal, é importante que a escola ensine 
aos alunos os pontos de vista em disputa, para que eles possam 
lidar com isso na vida adulta (não na própria escola). É possível 
até mesmo promover debates, desde que a escola se mantenha 
indiferente frente aos pontos de vista colocados. Os professores 
não podem prestigiar esta ou aquela concepção, já que essa 
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preferência não é endossada pela sociedade. Ou seja, os 
professores não podem transformar concepções universalistas em 
doutrinas sem que isso seja feito antes pela própria sociedade, 
através do debate público e das instâncias democráticas. E, da 
mesma forma como nas concepções particularistas, os 
professores devem avaliar pedagogicamente (não politicamente) a 
pertinência de seu posicionamento em favor desta ou daquela 
concepção universalista, mesmo que isso se dê sem a pretensão 
de elevá-las a doutrinas. Doutrinação, aliás, seria justamente isso: 
o professor posicionar-se em favor de uma concepção 
universalista e, além disso, apresentá-la como se fosse uma 
doutrina. Mesmo evitando a doutrinação, a prudência pedagógica, 
na escola tradicional, normalmente recomenda discrição aos 
professores, temendo que sua simples inclinação particularista a 
esta ou àquela concepção rompa o limite da legitimidade política 
de sua atuação e venha a constituir-se em doutrinação. 

Mas isso tudo está ligado, em nossa interpretação, a uma 
concepção tradicional de escola, em que se entende o professor 
como o detentor de um saber, que lhe foi delegado pela 
sociedade, e como o responsável por sua transmissão aos alunos. 
Mas existe também uma concepção não tradicional de escola. 
Não identificaremos aqui exatamente uma orientação específica, 
das tantas que existem. Poderíamos citar a escola progressiva 
norte-americana, a escola nova brasileira, a pedagogia do 
oprimido e a pedagogia histórico-crítica como exemplos dessa 
tendência. Mas elas diferem entre si em muitos aspectos, que não 
podemos explicitar aqui. Tomaremos apenas uma característica 
que acreditamos ser comum a todas elas (e a outras que se 
constroem sobre a crítica à escola tradicional). Trata-se do 
enfraquecimento ou relativização da diferença entre professor e 
aluno.  

De modo geral, defende-se que a escola deve ser tão 
democrática quanto a sociedade é ou almeja ser. Embora isso no 
fundo gere muita ambiguidade, tende-se a enfatizar a necessidade 
de professores e alunos colocarem-se no mesmo status ético, 
político e mesmo epistêmico. Ambos devem considerar-se 



36 | AS DIFERENÇAS NO ENSINO DE FILOSOFIA: REFLEXÕES SOBRE FILOSOFIA E/DA EDUCAÇÃO 

 

parceiros numa mesma empreitada, a busca pelo conhecimento e 
pela cidadania plena. 

Consequentemente, a escola e os professores não são 
vistos como detentores de um saber a ser transmitido, nem de 
valores e normas a serem disseminados. O professor, 
especialmente, tem uma função auxiliar, de mediação entre o 
aluno e o conhecimento disponíveis nos mais diversos lugares, 
mas que deve ser acima de tudo construído a partir das 
experiências de cada um. A escola torna-se como a vida: um 
conjunto de experiências através das quais se constrói o 
conhecimento e se molda as atitudes e ações. 

A partir dessa perspectiva, a relação entre professores e 
alunos deixa de ser marcada pelo ensino unilateral e deve 
constituir-se numa relação dialógica. A escola e o professor não 
detêm o que o aluno deve aprender. O aprendizado é uma 
construção, para a qual o professor colabora enquanto 
interlocutor. Um interlocutor interessante, supostamente mais 
sofisticado e experiente do que o aluno, mas apenas um 
interlocutor. 

A consequência disso é que a diferença entre doutrinas, 
heresias, concepções particularistas e concepções universalistas 
deixa de ser pressuposta pela escola. Ela deve ser construída nas 
relações dialógicas. Alunos e professores devem construir suas 
doutrinas, descobrir as heresias, aprender a conviver com as 
concepções particularistas a partir do próprio embate vivenciado 
na escola e desenvolver habilidades críticas para identificar 
diferentes concepções universalistas e saber posicionar-se diante 
delas. 

Em vista desse projeto pedagógico, a tendência da escola 
tradicional em resguardar sua neutralidade, especialmente através 
de sua indiferença frente às diferentes concepções político-
ideológicas, é vista como contraproducente, tanto de um ponto 
de vista pedagógico, quanto de um ponto de vista político 
(focando aqui no papel de protagonismo político que a escola 
passa a assumir nesta perspectiva). Enquanto interlocutor, o 
professor passa a ter o dever pedagógico de expressar seus 
pontos de vista, pois acredita-se que isso estimulará os alunos a 
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construírem os seus. Um professor neutro é um interlocutor 
pobre, desestimulante, que pouco pode contribuir para a 
construção do conhecimento e das práticas ético-políticas, 
essenciais à formação da cidadania. 

Na verdade, nesta perspectiva, qualquer limite predefinido 
àquilo que pode ser discutido na escola é visto como uma 
“mordaça”, num sentido bastante pejorativo. É ruim do ponto de 
vista pedagógico, pois limita não o ensino (já que não há 
propriamente ensino, enquanto transmissão unilateral), mas a 
construção do conhecimento e das práticas cidadãs. Mas é ruim 
principalmente no sentido político, pois, de modo geral, as 
tendências não tradicionais de educação tendem a enfatizar o 
papel reformador ou mesmo revolucionário da escola em relação 
à sociedade. A escola não deve reproduzir a sociedade, deve 
transformá-la. Qualquer mordaça a professores e alunos 
significará, assim, uma negação da suposta vocação específica da 
escola, de ser um espaço privilegiado de construção democrática 
das consciências. 

Com tudo isso, temos apenas uma amostra da dificuldade 
em estabelecer uma resposta à questão colocada nesta seção: 
neutralidade significa mordaça? De modo geral, sim. Ou seja, a 
neutralidade implica em limitar a liberdade de expressão de 
professores e alunos. Na escola tradicional, entretanto, essa 
limitação é vista de forma mais positiva. A escola só pode ensinar 
aquilo que a sociedade determina que ela ensine. Pode-se até falar 
sobre heresias, mas apenas caracterizando-as como heresias. Não 
existe a possibilidade de considerá-las de outra forma. O mesmo 
vale para doutrinas e para concepções particularistas e 
universalistas. Além disso, de modo geral, a escola tradicional, 
enfatiza seu papel de transmitir conhecimentos e valores e de 
resguardar sua neutralidade. Por isso, tende a desprestigiar as 
concepções particularistas e principalmente universalistas. Pois, 
em relação a elas, não há exatamente o que ensinar. Como o 
campo está aberto e indefinido, este é o terreno das opiniões e 
das disputas, em que a forma de interação privilegiada é o diálogo 
e não o ensino. A escola tradicional tende a considerar este 
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campo como muito perigoso e mesmo avesso aos propósitos da 
escola.  

Já a escola não tradicional encontra terreno fértil 
justamente nesse campo. Por isso, seus temas preferidos 
encontram-se justamente entre as concepções particularistas e 
universalistas. É aí que o diálogo e a construção coletiva dos 
conhecimentos e dos valores se mostram mais produtivos. 
Discutir sobre matemática ou mecânica clássica parece bastante 
artificial. Há uma doutrina a ser aprendida, antes de tudo. O 
diálogo no máximo pode ser um método para conhecê-la, mas 
não para construí-la. Mas, em relação à desigualdade de gênero, 
de fato os alunos e as alunas têm muito a dizer, e seus diálogos 
podem construir experiências de aprendizado interessantes. 

Isso sugere que perspectivas tradicionais e não 
tradicionais podem ser complementares, focando em aspectos 
diferentes da formação humana e do papel da escola. Em tese, 
isso é possível e verifica-se na prática. Entretanto, também existe 
uma rivalidade muito grande entre essas perspectivas. Do ponto 
de vista da escola não tradicional, sua concepção pedagógica deve 
ser aplicada a todos os campos do saber, enfraquecendo ou 
relativizando a legitimidade das imposições, teóricas e práticas, 
feitas pela sociedade. Assim, qualquer limite, em tese, pode ser 
entendido como “mordaça”, no pior sentido. A neutralidade 
político-ideológica aqui seria a pior delas, pois eliminaria da escola 
não tradicional seus temas preferidos, além de atacar 
frontalmente seus ideais políticos e pedagógicos. 

Já do ponto de vista da escola tradicional, a escola não 
tradicional pode ser considerada doutrinadora, por dois motivos. 
Em primeiro lugar, mesmo que os conhecimentos e valores sejam 
construídos dialogicamente pela comunidade de professores e 
alunos, eles não foram legitimados pelas instâncias democráticas 
da sociedade, as únicas consideradas legítimas. Em outras 
palavras, a escola não tem autonomia para estabelecer o que é 
doutrina, o que é heresia, o que são concepções particularistas e o 
que são concepções universalistas. Só a sociedade, através do 
Estado, pode fazê-lo. Em segundo lugar, a autonomia que se dá à 
escola abriria espaço para que os adultos, considerados 



MARCUS V. X. DE OLIVEIRA; LENO F. DANNER; FERNANDO DANNER; JULIE DORRICO (ORGS.) | 39 

 

naturalmente mais hábeis em persuadir, introduzissem seus 
próprios pontos de vista, mesmo que disfarçados, sob a máscara 
do diálogo. Em relação a esse ponto, uma crítica é especialmente 
feita a Paulo Freire. Primeiro observemos este trecho da Pedagogia 
do oprimido: 

A nossa preocupação, neste trabalho, é apenas apresentar alguns 
aspectos do que nos parece constituir o que vimos chamando de 
Pedagogia do Oprimido: aquela que tem de ser forjada com ele 
e não para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante 
de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da 
opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de 
que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua 
libertação, em que esta pedagogia se fará e refará. 

O grande problema está em como poderão os oprimidos, que 
“hospedam” ao opressor em si, participar da elaboração, como 
seres duplos, inautênticos, da pedagogia de sua libertação. 
Somente na medida em que se descubram “hospedeiros” do 
opressor poderão contribuir para o partejamento de sua 
pedagogia libertadora. Enquanto vivam a dualidade na qual ser é 
parecer e parecer é parecer com o opressor, é impossível fazê-
lo. A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada pelos 
opressores, é um dos instrumentos para esta descoberta crítica – 
a dos oprimidos por si mesmos e a dos opressores pelos 
oprimidos, como manifestações da desumanização (1987, p. 17). 

 
De um lado, a proposta de Paulo Freire é libertária. Os 

próprios educandos devem construir seu conhecimento, seus 
valores e suas ações. A pedagogia do oprimido deve ser 
construída “por eles, e não para eles”. Eles mesmos devem 
descobrir a verdade e transformar esse conhecimento em práticas 
concretas. Paulo Freire, aliás, enfatiza muito esse caráter prático, 
engajador, de sua proposta, que decorreria do fato de que o 
próprio aprendizado já tem o educando como protagonista. 

Mas, paradoxalmente, Paulo Freire já estabelece 
previamente o fim a que esse trabalho supostamente autônomo 
deve chegar. Os educandos devem descobrir que são oprimidos, 
que têm sua humanidade roubada pelos opressores, e que 
precisam engajar-se politicamente na tarefa de libertar-se e de 
recuperar sua humanidade perdida. Eles precisam alcançar, 
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portanto, o conceito específico de sociedade e de ser humano que 
Paulo Freire pressupõe, assim como sua concepção a respeito do 
que deve ser feito de um ponto de vista político. É necessário 
observar que o autor realça o fato de que os próprios educandos 
não se vêm da forma como ele os vê. Ou seja, eles mesmos não 
concordariam com esses pontos de vista. Mas o autor dá uma 
explicação: eles “hospedam” o opressor, isto é, foram 
doutrinados pela ideologia dos grupos sociais que supostamente 
os oprimem. Aliás, nesse aspecto, o papel da escola seria desfazer 
um processo de doutrinação anterior, realizado pela própria 
sociedade. 

Do ponto de vista da escola tradicional, que tende a ver a 
escola como um espaço de transmissão de conhecimento, o que 
Paulo Freire está propondo pode ser interpretado simplesmente 
como a proposição de um método diferenciado para realizar a 
tarefa de ensinar, transmitir conhecimento. Ele estaria apenas 
valendo-se da estratégia do diálogo para fazer os alunos chegarem 
às conclusões que ele deseja chegar, ou seja, ensinar suas teorias 
sobre o ser humano e a sociedade, seus valores e seus ideais 
políticos. O problema, na visão tradicional, estaria justamente no 
fato de as concepções freireanas não terem sido legitimadas pela 
sociedade. Isso é o que constituiria a ilegitimidade de sua 
doutrinação, realizada através de uma pedagogia dialógica. 

Como se pode ver, as formas como doutrinação e 
neutralidade são caracterizadas por essas duas concepções de 
escola são completamente assimétricas. O que para uma é 
positivo, para outra é negativo, e por razões completamente 
diferentes. Diante desse fato, como poderemos determinar se a 
neutralidade é aplicável ou não à escola e à atuação dos 
professores? A nosso ver, um primeiro passo é refletir sobre as 
diferentes concepções de escola sob outra perspectiva. 
 

4 A quem cabe estabelecer a orientação político-ideológica da escola? 

 
Vimos que a forma de encarar a neutralidade depende da 

concepção de escola que se tenha. A escola tradicional subordina-
se às determinações e limites estabelecidos pela sociedade 
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externa, que distingue doutrinas a serem ensinadas, heresias a 
serem eliminadas e concepções particularistas e universalistas a 
serem tratadas com neutralidade (indiferença e diversidade). Já a 
escola não tradicional reivindica maior autonomia. Ela pretende 
construir suas referências pelo diálogo entre seus membros, o que 
pode incluir a sociedade externa em algum âmbito, já que de 
alguma forma ela também pode ser compreendida como 
integrante da comunidade escolar. Mas essencialmente nega-se a 
ideia de que existam conhecimentos e valores pré-determinados, 
que devem ser simplesmente transmitidos aos alunos. Na medida 
em que as relações pedagógicas são compreendidas como 
dialógicas, nega-se a própria raiz da doutrinação e, ao mesmo 
tempo, exige-se a todos os membros da comunidade escolar a 
liberdade para expressarem quaisquer pontos de vista. Não há 
uma diferença prévia entre doutrinas, heresias, concepções 
particularistas e concepções universalistas. Esses elementos só 
podem surgir como resultados, nunca como pressupostos. 

Mas as concepções de escola são também concepções, 
não é mesmo? Então cabe a pergunta: são concepções 
particularistas ou universalistas? Uma dúvida quanto à resposta 
indica que se trata de concepções universalistas, ou seja, de 
concepções que reivindicam universalidade, embora ela seja 
negada por alguns grupos, o que é normal em uma democracia. 
Quer dizer, há um debate ainda aberto em nossa sociedade sobre 
se a concepção de escola é uma questão de escolha particular ou 
se deve haver uma única orientação para todos, tradicional ou não 
tradicional. Isso significa que a pretensão de universalidade dessas 
concepções ainda é reconhecida. Se tivesse sido suficientemente 
afetada, elas estariam reduzidas ao particularismo, como 
aconteceu com as religiões. 

Mas isso conduz a discussão a um beco sem saída. Se o 
modo de considerar a diversidade político-ideológica na escola, 
incluindo o ensino de Filosofia, depende da concepção de escola 
que se possui, e se existem diferentes concepções com pretensão 
de universalidade, parece que nenhuma posição que assumirmos 
será reconhecida como legítima. Seria preciso que a sociedade, 
antes, decidisse se há uma única concepção de escola legítima e 
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qual é ela, ou então se, sobre essas questões, cabe a escolha 
individual. Neste caso, seria preciso determinar também de quem 
seria essa decisão, dos pais, dos alunos, de professores, do 
Estado, dos especialistas etc. 

É bem verdade que nos documentos oficiais, como os 
PCNs, há uma clara defesa verbal de uma concepção não 
tradicional de escola. Entretanto, é bastante discutível se as 
políticas implantadas pelo Estado levam a termo esse ideário. A 
impressão é que professores e especialistas, de modo geral, 
classificam as escolas brasileiras como tradicionais. Além disso, a 
maioria dos documentos tem um caráter bastante aberto e 
flexível, não propondo um consenso fechado. Aliás, há 
evidentemente aqui uma tensão: como um documento que 
propõe uma escola não tradicional, autônoma, pode estabelecer 
diretrizes bem delimitadas e inflexíveis? Além disso, a sociedade 
em geral pouco discute sobre o assunto. É difícil dizer que o 
modelo de escola que defendem seja não tradicional ou que 
simplesmente estejam delegando aos especialistas ou ao Estado a 
tarefa de definir a questão. 

Enfim, parece que a questão permanece indefinida. Visões 
tradicionais e não tradicionais estão em disputa pela escola 
pública. Se essa discussão afeta tão frontalmente o modo de 
conceber a diversidade político-ideológica na escola, que 
caminhos nos restam? 

A nosso ver, vale a pena retomar um problema que está 
na raiz do conflito entre tradicionalistas e não tradicionalistas e 
tem a ver, como era de se esperar, com a relação entre sociedade 
e escola. 

Em Sobre a pedagogia, Kant afirma: “Não se devem educar 
as crianças segundo o presente estado da espécie humana, mas 
segundo um estado melhor, possível no futuro, isto é, segundo a 
ideia [sic] de humanidade e da sua inteira destinação” (1996, p. 
22-3). Para Kant, a escola não deve reproduzir a sociedade, mas 
aperfeiçoá-la. Em grande medida, a ambiguidade da relação entre 
sociedade e escola está colocada nessa afirmação. Por um lado, a 
escola não deve reproduzir ou perpetuar as coisas erradas que 
existem na sociedade. Por outro lado, resta à própria sociedade a 
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tarefa de estabelecer o que é certo e o que é errado. Em outras 
palavras, se a escola é um instrumento para melhorar a sociedade, 
é esta mesma sociedade que cria e utiliza esse instrumento. 

Mas essa circunstância se torna de fato dramática quando 
lembramos que a sociedade não é um conjunto harmônico, em 
que todas as pessoas pensam da mesma forma. Pelo contrário, a 
sociedade, quando democrática, normalmente revela-se plural e 
mesmo contraditória. Indivíduos e grupos discordam sobre os 
mais diversos temas, pelas mais diferentes razões e interesses. 
Consequentemente, diferentes visões sobre a direção certa a 
seguir surgirão. E a escola, enquanto instrumento para a 
realização dessas visões, estará inevitavelmente sob o fogo 
cruzado dos diversos grupos em conflito. 

Esse problema é explorado de uma forma peculiar por 
Hannah Arendt, levando-a a questionar profundamente o papel 
da escola na realização de ideais políticos. Para ela, 

[...] no que diz respeito à política há aqui, obviamente, uma 
grave incompreensão: em vez de um indivíduo se juntar aos 
seus semelhantes assumindo o esforço de os persuadir e 
correndo o risco de falhar, opta por uma intervenção ditatorial, 
baseada na superioridade do adulto, procurando produzir o 
novo como um fait accompli, quer dizer, como se o novo já 
existisse. É por esta razão que, na Europa, a crença de que é 
necessário começar pelas crianças se se pretendem produzir 
novas condições tem sido monopólio principalmente dos 
movimentos revolucionários com tendências tirânicas, 
movimentos esses que, quando chegam ao poder, retiram os 
filhos aos pais e, muito simplesmente, tratam de os doutrinar. 
Ora, a educação não pode desempenhar nenhum papel na 
política porque na política se lida sempre com pessoas já 
educadas. Aqueles que se propõem educar adultos, o que 
realmente pretendem é agir como seus guardiões e afastá-los da 
atividade política. Como não é possível educar adultos, a palavra 
<<educação>> tem uma ressonância perversa em política – há 
uma pretensão de educação quando, afinal, o propósito real é a 
coerção sem uso da força. Quem quiser seriamente criar uma 
nova ordem política através da educação, quer dizer, sem usar 
nem a força e o constrangimento, nem a persuasão, tem de 
aderir à terrível conclusão platônica: banir todos os velhos do 
novo estado a fundar (1979, p. 26). 
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Para Arendt, as reformas sociais são responsabilidade dos 
adultos, através das armas políticas, que podem ser a força e o 
constrangimento ou a persuasão. Mas, e esse é o ponto central, a 
educação não é uma arma política, para a filósofa. Não se pode 
pretender educar adultos, no sentido de “ensinar-lhes” as 
posições políticas que consideramos serem as corretas. Nesse 
sentido, não podemos falar, a não ser como recurso retórico, em 
“analfabetos políticos”, ou seja, pessoas desqualificadas 
intelectualmente para participar dos processos decisórios 
democráticos. Na medida em que são cidadãos, seus pontos de 
vista têm a mesma legitimidade dos outros. Não se pode 
pretender “ensinar” o que é certo. O que se pode fazer é tentar 
convencer, persuadir, com as estratégias que se considerar 
convenientes. Esse é o jogo democrático, para a autora. 

Na escola, entretanto, esse “jogo” não pode ser jogado. 
Pela natureza da relação entre adultos e crianças, o adulto sempre 
acabará atuando de maneira tirânica, não importa que métodos 
utilize. Isso porque, as crianças não estão preparadas para lidar 
com as estratégias de persuasão de natureza política. 
Consequentemente, tentar criar uma nova sociedade através da 
escola é, na verdade, para Hannah Arendt, tentar negar o novo às 
crianças, é impor a elas uma sociedade que foi planejada por 
alguém. Em outras palavras, a escola não é uma ferramenta 
política, no sentido de resolver as disputas que existem na 
sociedade, estabelecendo para qual direção ela deve evoluir. Essa 
decisão deve ser tomada no mundo dos adultos. À escola, cabe 
conservar o patrimônio cultural da humanidade e disponibilizá-lo 
às futuras gerações, para que elas construam, à luz do passado, 
seu próprio destino. 

As visões de Kant e de Arendt a respeito da relação entre 
sociedade e escola são diferentes, mas não necessariamente 
opostas. Para Kant, a escola deve aperfeiçoar a sociedade. Mas o 
problema é que Kant não tematiza a disputa que existe na 
sociedade a respeito de qual é a direção desse progresso. De certa 
forma, ele pressupõe que essa dúvida tenha sido resolvida. Assim, 
a escola melhora a sociedade no sentido de ensinar aquilo que é 
assumido como melhor. Para Arendt, a escola não é o espaço 
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para resolver as disputas políticas que existem na sociedade. Seu 
papel é transmitir aos novos o patrimônio da humanidade. Isso 
significa que as perspectivas político-ideológicas, construídas pela 
humanidade, podem ser ensinadas aos jovens. O que ela condena 
é a prática política na escola, com o argumento de que os alunos 
são despreparados para isso. A prática política deve dar-se na 
sociedade, e seus efeitos devem repercutir na escola, indicando 
que caminho ela deve seguir. Mas, acima de tudo, a escola só 
conserva as mudanças que a sociedade constrói. 

Mas os professores, especialistas em educação, não 
deveriam ter autonomia em relação à sociedade para, baseados 
em seus estudos, estabelecer quais são as metas corretas para a 
escola e os métodos adequados para chegar lá? 

Podemos encontrar dois problemas para uma resposta 
afirmativa a essa questão. Em primeiro lugar, não está claro que 
haja acordo entre os professores. Mesmo quando defendem uma 
concepção pedagógica, as variações em relação ao significado e às 
implicações práticas que ela tem são enormes. Em segundo lugar, 
embora a sociedade reconheça o papel dos especialistas em 
educação, não parece que ela tenha decidido conceder a eles total 
liberdade para determinar tudo no que diz respeito à escola. Aliás, 
mesmo os especialistas reconhecem, de maneira geral, um papel 
relevante às famílias e à sociedade na qual a escola está inserida. 

O que se pode dizer é que os professores têm um papel 
importantíssimo no debate sobre educação que ocorre em uma 
sociedade, tanto enquanto especialistas em um conteúdo 
específico a ser ensinado, quanto em relação aos métodos e 
práticas pedagógicas que ocorrem em sala de aula. Eles são o 
canal através do qual o conhecimento especializado torna-se 
sistematicamente acessível às crianças e adolescentes. Eles são 
também aqueles que melhor podem avaliar as concepções 
pedagógicas à luz da interação direta com seus alunos, 
evidenciando seus problemas, limites e possibilidades. Assim, sem 
dúvida contam com o reconhecimento da sociedade em relação à 
sua relevância no debate educacional. 
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Mas poderíamos ir ao extremo oposto e afirmar que a 
concepção político-ideológica que orienta a educação de uma 
criança deve ser determinada exclusivamente pelos seus pais? 

Essa também não parece ser uma saída viável. Na prática, 
isso é impossível. Há uma inevitável (na verdade, desejável) 
interação entre os alunos e a sociedade em geral. Mais do que 
isso, os próprios pais não são ilhas, eles precisam interagir com a 
sociedade. Então, não faz sentido imaginar uma educação que 
isole completamente os filhos da realidade. Na verdade, o papel 
da educação é justamente mediar essa relação. O que cabe decidir 
é em quais “zonas” da formação humana as concepções dos pais 
devem ser respeitadas e em quais deve-se ir além. 

Enfim, a quem cabe estabelecer a orientação político-
ideológica da escola? Acreditamos que a resposta mais correta é: à 
sociedade. Entretanto, é preciso ter em vista o fato de que ela não 
é uma totalidade harmônica e pacífica, em que todos concordam 
sobre como as futuras gerações devem ser educadas. Existem 
diferentes grupos que querem impor sua influência sobre a escola. 
O problema é que não basta também dizer que a escola deve ser 
neutra, simplesmente dando a mesma importância a todas as 
posições. Os diferentes grupos ganham diferentes níveis de 
reconhecimento social ao longo do tempo, dependendo dos mais 
diversos fatores. A democracia não é necessariamente a média das 
opiniões ou dos interesses. Os cidadãos também querem da 
democracia o aperfeiçoamento da sociedade, embora todas as 
teses sobre o que isso significa concretamente sejam falíveis. 

A consequência disso é que os diferentes grupos precisam 
constituir-se enquanto personagens do debate público, em vista 
da formação de consensos. Quanto mais essa interação puder dar 
espaço à argumentação racional, melhor, embora isso também 
não garanta que as melhores decisões sejam tomadas. Mas quanto 
mais a interação for marcada pela simples maioria numérica, pelos 
jogos de poder, pelas estratégias midiáticas, por populismos, etc., 
pior será a qualidade das decisões, embora não existam meios de 
evitar esses mecanismos sem negar a própria democracia. 
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Conclusões e propostas 

 
A Filosofia não é uma disciplina isolada na escola. 

Consequentemente, sua atitude diante da diversidade político-
ideológica depende em grande medida da atitude da escola 
enquanto tal. Por isso, precisamos perguntar de maneira mais 
geral: como a escola e os professores devem se portar diante da 
diversidade político-ideológica? 

Defendemos aqui que os professores são atores 
fundamentais no debate democrático, que ocorre na sociedade, 
sobre os destinos da educação. Mas eles não são os únicos atores. 
Mas qual é a posição dos professores sobre a diversidade político-
ideológica? Não sabemos. Na nossa avaliação, falta aos 
professores a institucionalização de suas posições, condição 
necessária para que possam ser reconhecidos de forma mais clara 
como interlocutores nesse debate. 

É evidente que existem diferentes maneiras através das 
quais a voz dos professores se faz ouvir. Temos os diferentes 
sindicatos, por exemplo. Entretanto, os sindicatos são 
evidentemente organizações profissionais, que têm em vista 
especificamente as questões trabalhistas e só em razão disso 
tocam nas questões sobre o destino da educação. 

Os professores também fazem parte normalmente de 
diversos órgãos governamentais relacionados à educação. Mas, 
neste caso, não contam com o reconhecimento da classe. São 
muito mais representantes do Estado, sob a influência direta do 
governo da ocasião. Existem ainda organizações não 
governamentais das quais professores fazem parte, mas que da 
mesma forma não podem ser reconhecidas como representantes 
dos docentes num sentido mais amplo. 

Em razão disso, sustentamos aqui que seria essencial a 
criação de um conselho federal da docência, ou algo semelhante, 
aos moldes do que existe em outras áreas (Medicina, Engenharia, 
Direito, etc.). Esse órgão deveria representar, através de 
processos democráticos, o ponto de vista dos professores sobre 
os princípios e valores fundamentais que norteiam a atuação 
profissional e mediar o diálogo com a sociedade em torno deles. 
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Acreditamos que seria essa a forma mais adequada de 
lidar com a demanda feita por grupos da sociedade por uma 
neutralidade político-ideológica por parte dos professores. Vimos 
ao longo do texto como essa questão é permeada pelas mais 
diversas dificuldades. Existem diferentes formas de ver o papel da 
escola e o modo como ela deve relacionar-se com a sociedade. 
Isso torna muito difícil estabelecer a já complicada diferença entre 
doutrinas, heresias, concepções particularistas e concepções 
universalistas. Não há nenhum grupo que tenha legitimidade 
suficiente, na sociedade atual, para impor seu ponto de vista e 
marcar essas diferenças. Ao mesmo tempo, é essencial que a 
sociedade reconheça o ponto de vista dos professores. Um 
distanciamento entre sociedade e docentes seria trágico para 
ambos, especialmente para os últimos. Não é necessário, nem 
viável e nem mesmo desejável que todas as pessoas concordem 
com os pontos de vista dos professores. Mas é preciso que a 
sociedade, de maneira geral, reconheça neles os mestres que 
devem guiar a educação formal das futuras gerações. Uma ruptura 
nessa relação de reconhecimento seria desastrosa. 

Mas a sociedade tem dificuldade de dialogar com os 
professores. A “solidão pedagógica” do professor, restrito à sua 
sala de aula, faz parecer, para alguns, que ele está surdo e mudo 
em relação à sociedade, restringindo-se à interação com seus 
alunos. Não pode ser assim. 

Por exemplo, um conselho de docentes, 
democraticamente eleito, poderia estabelecer um código de ética, 
um conjunto mínimo de princípios a serem seguidos pela 
categoria profissional. Esses princípios expressariam à sociedade 
qual é o compromisso dos professores. Ao mesmo tempo, esses 
princípios precisariam ser minimamente reconhecidos pela 
sociedade, embora determinadas tensões pudessem 
evidentemente permanecer. Mas, ao reconhecer esses princípios, 
a sociedade estaria aceitando que os professores atuem no intuito 
de realizá-los. 

Como consequência do estabelecimento desses princípios, 
comitês de ética regionais, eleitos por seus pares, precisariam ser 
criados para orientar e avaliar o trabalho dos colegas, à luz do que 
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foi estabelecido. Esses comitês evitariam em muito qualquer tipo 
de judicialização das questões pedagógicas relacionadas à 
diversidade político-ideológica. Primeiro, porque orientariam com 
maior clareza o que pode e o que não pode ser feito. Segundo, 
porque julgariam, com reconhecimento público, as ações 
consideradas violações aos princípios estabelecidos 
(evidentemente que sem invadir as competências dos órgãos do 
judiciário, de acordo com a natureza do ato praticado). 

Especificamente em relação à questão da neutralidade, o 
trabalho de um conselho de docentes poderia construir a 
“neutralidade político-ideológica”, reivindicada por setores da 
sociedade, mas com um conteúdo mais amplo, que expressasse o 
ponto de vista que resultar do diálogo entre os docentes e a 
sociedade em geral. Como dissemos, essa “neutralidade” só pode 
ser a posteriori. Ou seja, ela não ignora as disputas políticas, as 
diferentes orientações ideológicas, etc. Pelo contrário, ela é o 
resultado, sempre provisório e mutável, disso. Da mesma forma, 
essa “neutralidade” deve lidar com a diferença entre doutrinas, 
heresias, concepções particularistas e concepções universalistas. 
Ou seja, ela deve determinar o que deve ser ensinado, o que não 
deve ser ensinado, como lidar com questões cuja resposta é 
deixada à escolha individual e como lidar com questões cuja 
universalidade ainda está sob disputa. Ao mesmo tempo, essa 
“neutralidade”, deve levar em conta os resultados dos embates 
entre as diferentes visões sobre o papel da escola e suas 
implicações para o trabalho pedagógico dos professores. Assim, 
ela deve fornecer uma orientação sobre como respeitar a 
diversidade político-ideológica respeitando também a diversidade 
de concepções pedagógicas. Embora não de forma absoluta, essa 
referência poderia garantir um mínimo de reconhecimento social 
perene ao trabalho dos professores, condição indispensável a essa 
categoria profissional pelo modo controverso como a escola se 
situa no debate político, como indicamos anteriormente. 

Em relação especificamente ao ensino de Filosofia, as 
Orientações curriculares para o ensino médio já são bastante sugestivas 
em relação à perspectiva que se deve adotar. Ali, defende-se 
abertamente a “multiplicidade de perspectivas, que não deve ser 
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reduzida a uma voz unilateral” (2006, p. 18). Da mesma forma, 
critica-se imposições doutrinárias, mesmo que com as melhores 
intenções. Mas esse é um documento que representa a posição do 
Estado, embora tenha sido construído com a participação 
importante de professores. Seria preciso um documento que 
representasse melhor a posição de um órgão de representação 
dos professores de Filosofia. Além disso, o que está colocado aí é 
bastante genérico e não há condições e nem mesmo instâncias 
através das quais se possa avaliar o que na prática está sendo 
realizado. Estudos (FÁVERO et. al., 2004) sugerem, aliás, que o 
ensino de Filosofia no Brasil, por um lado, não tem qualquer 
diretriz comum e, por outro, privilegia determinados autores e 
correntes filosóficas muito mais em razão da formação e das 
preferências teóricas dos professores do que por qualquer 
justificativa submetida à apreciação pública. A Base Nacional 
Comum Curricular, nesse sentido, pode ajudar, definindo com 
maior clareza o que deve ser ensinado. Isso dará maior 
legitimidade ao trabalho dos professores de Filosofia, mesmo 
que, como é desejável, não determine minuciosamente o que deve 
ser ensinado. Mas uma instância orientadora e avaliativa, 
reconhecida pelos professores e pela sociedade, seria necessária 
para garantir o reconhecimento público. 

Mas tudo isso significará alguma limitação à liberdade de 
expressão dos professores de Filosofia em sala de aula. Aqui, 
entretanto, é necessário lembrar de Kant:  

[...] por uso público da própria razão entendo aquele que 
qualquer um, enquanto erudito, dela faz perante o público do 
mundo letrado. Chamo uso privado àquele que alguém pode fazer 
da sua razão num certo cargo público ou função a ele confiado. 
Ora, em muitos assuntos que têm a ver com o interesse da 
comunidade, é necessário um certo mecanismo em virtude do 
qual alguns membros da comunidade se devem comportar de 
um modo puramente passivo a fim de, mediante uma 
unanimidade artificial, serem orientados pelo governo para fins 
públicos ou que, pelo menos, sejam impedidos de destruir tais 
fins. [...] Por consequência, o uso que um professor contratado 
faz da sua razão perante a sua comunidade é apenas um uso 
privado, porque ela, por maior que seja, é sempre apenas uma 
assembleia doméstica. [...] Em contrapartida, como erudito que, 
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mediante escritos, fala a um público genuíno, a saber, ao 
mundo, por conseguinte, o clérigo, no uso público da sua razão, 
goza de uma liberdade ilimitada de se servir da própria razão e 
de falar em seu nome próprio. (p. 13-15). 

 
Kant evidentemente não está se referindo ao professor de 

escola pública, porque ela não existia propriamente na época. Mas 
algumas ideias suas podem ser levadas em conta. 

A questão essencial aqui é a seguinte: ao ser contratado 
pelo Estado para ocupar um cargo público, um professor não 
está na esfera pública, de que fala Kant. Pelo contrário, ele está na 
esfera privada, no sentido de que ele assume a incumbência de 
cumprir determinada missão social. Logicamente, numa 
sociedade democrática os limites impostos por essa missão social 
não podem ser ditados simplesmente pelo governo de ocasião ou 
por qualquer grupo de poder. Eles precisam ser resultado de 
processos democráticos de tomada de decisão, dos quais o 
próprio professor deve poder participar. Mas, de qualquer forma, 
a esfera em que ele tem total liberdade de expressão não é a 
esfera privada, de sua atuação profissional, mas a esfera pública, 
em que a princípio nenhum limite lhe pode ser imposto (embora 
paradoxalmente esse aspecto tenha sido revisto nos últimos 
tempos). Assim, o cerceamento inevitável da liberdade de 
expressão na esfera privada da atuação profissional, para Kant, é 
compensado pela liberdade absoluta na esfera pública. Nela, o 
professor encontra seus pares autênticos: os adultos já letrados.  
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Diferenças, politicidade e educação: em 

defesa da tensão produtiva em educação 

humanística 

Leno Francisco Danner 
Agemir Bavaresco 
Fernando Danner  

 

Considerações iniciais 

 
As ciências humanas e sociais contemporâneas 

constroem-se sob o signo da diferença, da alteridade, do 
pluralismo, do multiculturalismo enquanto a base, o objeto e o 
sujeito antropológico-ontológicos, socioculturais e 
epistemológico-políticos fundantes e dinamizadores das 
abordagens teóricas, dos diagnósticos empíricos e das 
proposições práticas, inclusive para a organização, para o 
enquadramento e para a orientação das instituições. E isso por 
um motivo inultrapassável, por um ponto de partida inegável: as 
diferenças são o que de mais básico temos enquanto culturas-
sociedades humanas, por assim dizer, algo tão primigênio, 
ontogeneticamente falando, quanto nossa condição de seres 
vivos. Sem essa categoria, sem a centralidade das diferenças 
enquanto base, objeto e sujeito da constituição, da dinamização e 
da vinculação das ciências humanas e sociais, não conseguiríamos 
entender as discussões sobre fundamentação paradigmática e 
sobre a aplicação desses mesmos paradigmas em termos de 
enquadramento, crítica, validação e orientação dessa diferenças, 
com todas as suas riquezas e contradições.  

No mesmo sentido, uma boa parte das mais instigantes 
teorias epistemológicas, políticas, culturais e pedagógicas da 
atualidade insiste nessa e se utiliza dessa centralidade das 
diferenças em termos normativos exatamente por outro motivo 
fundamental, a saber, pelo fato de que vivemos na era das diferenças, 
no tempo da alteridade, epistemológica, social, cultural e 
politicamente falando. Com efeito, um simples olhar ao dia a dia 
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de nossas sociedades nos faz saltar aos olhos a multiplicidade de 
estilos, de valores e de práticas que nos cercam e que definem de 
modo direto e pungente o modo como lemos o mundo e nos 
posicionamos em relação a ele. Essa condição própria de uma 
sociedade plural, própria também de um mundo que é plural, isto 
é, a multiplicidade das diferenças, certamente põe em xeque 
perspectivas antropológico-ontológicas, socioculturais e 
epistemológico-políticas totalizantes e unidimensionais que se 
assumem e que se afirmam como exclusivistas, como diretamente 
universalistas e, portanto, com capacidade e com legitimidade 
para a crítica, o enquadramento e a orientação da totalidade das 
diferenças, buscando torná-las homogêneas em sentido estrito. 
Por outro lado, o pluralismo abre espaço para aprendizados e 
renovações teórico-práticas, para reformulações institucionais e 
culturais que nos permitiriam a construção e a ampliação da 
democracia, da igualdade, da liberdade, da inclusão, inclusive da 
verdade. 

De todo modo, essa tensão entre pluralismo e 
homogeneidade não é algo próprio e mesmo dinamizado apenas 
pelos choques entre as sociedades, as culturas e os paradigmas 
entre si, senão que está no cerne das sociedades democráticas 
modernas em que a correlação de intersubjetividade e 
individualidade, público e privado, pluralismo axiológico-cultural 
e identidade cívico-cultural dinamizam-se mutuamente por meio 
de tensões, conflitos e sínteses que dão vida e sentido e que 
orientam e reorientam os processos de socialização e de 
subjetivação, institucionalizados ou não, nessas mesmas 
sociedades democráticas, definindo também o tipo de atuação 
privada e pública de seus sujeitos epistemológico-políticos, com 
suas interrelações recíprocas e intervenções público-políticas e 
frente às instituições. Nesse texto, nós queremos refletir 
exatamente sobre essa condição fundante, sobre essa base 
constitutiva e sobre essa práxis político-normativa que está no 
cerne e na dinâmica das sociedades democráticas modernas, a 
saber, a permanente tensão institucionalizada entre pluralismo 
axiológico-cultural e identidade cívico-cultural, entre público (no 
sentido de intersubjetivamente vinculante) e privado (no sentido 
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de restrito à esfera da comunidade de crença, de religião, de 
cultura e de sangue), uma tensão que define diretamente três 
eixos norteadores das sociedades democráticas hodiernas: a 
política institucionalizada; o Estado democrático de direito e a 
constituição; e a educação pública democrática. 

Nosso argumento central está em que esta tensão é não 
apenas um fato da democracia, como o reconheceu John Rawls 
em seu magnífico liberalismo político, mas também uma tensão 
produtiva dessa mesma democracia que impulsiona não um 
procedimentalismo ou um institucionalismo que é imparcial, 
neutro, formal e impessoal relativamente ao pluralismo de um 
modo geral e às concepções de bem público-privadas em 
particular, senão que explora e tensiona estes fatores, os valores, 
as práticas e os sujeitos epistemológico-políticos específicos ao 
pluralismo, trazendo-os para o próprio cerne e como a base da 
constituição, da construção e do fomento público de valores, 
práticas e códigos próprios às instituições públicas democráticas e 
à educação pública em especial. Nesse sentido, se John Rawls e 
mesmo Jürgen Habermas puderam idealizar um modelo de 
fundamentação do político que seria exatamente autônomo e 
neutro em relação às vinculações e ao enquadramento das 
concepções de bem como forma de se incluir, utilizar e fomentar 
o pluralismo, o que levaria, em nosso entender, ao silenciamento 
sobre as e ao apagamento das tensões e das contradições próprias 
às posições axiológicas plurais, argumentamos que a educação 
pública democrática encontra exatamente nessas tensões acima 
comentadas seu horizonte norteador, sua base constitutiva e seu 
conteúdo epistemológico-político para o trabalho formativo em 
sala de aula. Essa contradição produtiva da democracia, por 
conseguinte, aponta para as tensões entre pluralismo e identidade, 
público e privado como o elemento mais impactante e 
potencialmente mais importante para a consolidação e para a 
evolução de uma democracia – consolidação e evolução que, 
diga-se de passagem, não eliminarão tais contradições e tensões, 
senão que as colocarão como o núcleo ontogenético dos 
processos de socialização e de subjetivação, do arcabouço 
epistemológico-político, sociocultural e antropológico-normativo 
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de uma democracia e, finalmente, como o conteúdo da formação 
e do aprendizado cidadãos. Por isso, argumentaremos que, mais 
do que silenciarmos sobre elas e as apagarmos dos processos de 
fundamentação e de deliberação-cooperação, o que precisamos é 
exatamente afirmar essas tensões como o núcleo epistemológico-
político da educação, como o ponto em que, por meio do 
confronto entre as posições normativas e os sujeitos 
epistemológico-políticos plurais, se consegue sínteses e se 
fortalece tensões que levarão os educandos a assumirem posição 
reflexiva, crítico-criativa, politizada e vinculada no cotidiano. 
Desse modo, se a democracia deve ampliar-se, consolidar-se por 
meio da educação, então isso somente seria possível por meio do 
enfrentamento dos problemas e das tensões próprios ao 
pluralismo, e não por seu apagamento ou silenciamento ou 
despersonalização por parte das teorias político-pedagógicas.  

 

1.A modernidade e a categoria das diferenças: o pluralismo como 

tensão produtiva 

 
Se é verdade que a modernidade não inventa a categoria 

das diferenças, se é verdade inclusive que qualquer concepção 
antropológico-ontológica, sociocultural e epistemológico-política 
(mesmo fora do horizonte da modernidade) pode assumir e 
dinamizar significados, interpretações e intervenções 
relativamente às diferenças, não deixa de ser verdade, por outro 
lado, que a modernidade ocidental tem o grande mérito de 
institucionalizar, por meio de uma práxis político-institucional 
profana e secularizada, a contradição entre pluralismo e 
identidade e entre público e privado como a base, a dinâmica e o 
conteúdo fundamentais de suas instituições, de suas esferas 
públicas, de seus códigos jurídico-constitucionais e, em tudo isso, 
de seus processos de socialização e de subjetivação (cf.: 
Habermas, 2012a, p. 140-142; Habermas, 2012b, p. 196). Na 
modernidade, portanto, as tensões e as sínteses entre pluralismo e 
identidade e entre público e privado são institucionalizadas a um tal 
ponto que constituem o eixo norteador, a base fundante e 
dinamizadora e o conteúdo de suas instituições público-políticas, 
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mormente a política parlamentar, o Estado democrático de 
direito e a Constituição e a educação pública. É nesse sentido que 
Rawls e Habermas falaram de modo muito similar em um fato do 
pluralismo como o ponto de partida de uma sociedade 
democrática moderna, definidor de uma forma eminentemente 
política, como que puramente política ou pós-metafísica de 
fundamentação dos valores, das normas, das instituições e dos 
sujeitos público-políticos vinculantes para essa mesma sociedade 
democrática moderna (cf.: Rawls, 2000c, p. 24-42; Rawls, 2003, p. 
xix; Habermas, 2002a, p. 19-22; Forst, 2010, p. 335). 

Aqui, é importante perceber-se que uma democracia 
assume exatamente tanto o fato do pluralismo como a base e o 
ponto de partida da constituição e da dinamização de uma 
sociedade democrática quanto as tensões que ele gera, seja em 
termos políticos, seja em termos epistemológicos (e ambos de 
modo interligado), para a construção do arcabouço, das práticas e 
dos valores normativos que orientam essa constituição, essa 
dinamização e essa evolução democráticas ao longo do tempo. 
Nesse sentido, o tipo de atuação prática das instituições públicas 
é muito similar ao e totalmente dependente do tipo de 
fundamentação axiológica possível para esse e por esse mesmo 
pluralismo, ou seja, torna-se central, para a constituição das 
instituições, dos valores e das práticas públicas de uma sociedade 
democrática, o tipo de fundamentação epistemológica por ela 
assumido diante do pluralismo. É por isso que argumentamos, 
acima, que o fato do pluralismo acaba gerando essa tensão 
produtiva perene e pungente entre público e privado que estimula 
uma crítica, uma revisão e uma síntese permanentes entre as posições 
público-privadas e a partir do, por causa do pluralismo. 

Rawls e Habermas responderam ao fato do pluralismo 
com uma posição epistemológico-política que se constitui 
exatamente por meio do procedimentalismo jurídico-político 
imparcial, neutro, formal e impessoal como base genética e 
dinamizadora seja do método de fundamentação axiológica na 
época do pluralismo, seja do tipo de instituição público-política e 
de conteúdo axiológico dali resultantes (cf.: Rawls, 2000c, p. 179-
219; Rawls, 2003, §06, p. 20-26; Habermas, 2002a, p. 41-53; 
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Habermas, 1990, p. 11-62). Para eles, fundamentar valores e 
práticas substantivos por meio de uma teoria filosófica, 
sociológica ou educativa abrangente, direcionada à pluralidade 
com o objetivo de homogeneizá-la, já não é mais possível para 
uma teoria democrática contemporânea calcada no pluralismo, 
uma teoria democrática que é, portanto, pós-metafísica, 
principalmente se isso significar que o filósofo normativo 
messiânico, o cientista social imparcial e o educador 
emancipatório e visionário constroem suas teorias desde a 
assepsia de seu gabinete e, depois, as impõem direta e 
verticalmente às massas amorfas e inertes. No pluralismo como 
núcleo de uma época pós-metafísica, valores e práticas 
essencialistas e naturalizados, universalistas e homogeneizadores, 
já não são mais possíveis de serem impostos à pluralidade, assim 
como, em consequência, já não é mais legítimo um tipo de 
fundamentação e de aplicação axiológicos que possa ser feito 
desde uma forma de institucionalismo forte, fechado e 
autorreferencial que exclui e que marginaliza os próprios sujeitos 
epistemológico-políticos do cotidiano. 

É necessário que os próprios sujeitos epistemológico-
políticos cotidianos escolham os conteúdos e as práticas 
vinculantes social, cultural e institucionalmente, e isso somente é 
possível quando a ciência – e, no caso, a filosofia – abandona 
aquela que foi a parte mais fundamental de sua constituição como 
base do poder político e das instituições educativas, a saber, a 
fundamentação e a construção, desde uma perspectiva 
fundamentalmente institucionalista e cientificista, autorreferencial 
e auto-subsistente, autônoma e sobreposta em relação ao senso 
comum e às pessoas comuns, de conteúdos e de práticas 
vinculantes intersubjetivamente. A ciência pode, no máximo, 
ofertar o e se preocupar com o método de fundamentação, tendo 
irremediável e felizmente de deixar a construção dos princípios e 
das práticas aos próprios envolvidos – os cidadãos e as cidadãs – 
no processo público e publicizado de deliberação e de legitimação 
dos valores e das práticas políticos. Por isso, aqui, o 
procedimentalismo jurídico-político imparcial, neutro, formal e 
impessoal seria não apenas o método por excelência para a 
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promoção e a inclusão das diferenças em uma época pós-
metafísica, para a construção de valores e de práticas válidos e 
vinculantes intersubjetivamente, mas também o máximo que essa 
mesma ciência poderia fazer e contribuir para a democracia (cf.: 
Rawls, 2000b, p. 335-372; Rawls, 2003, §44, p. 205-210; 
Habermas, 1990, p. 65-103; Habermas, 1991, p. 119-218; 
Habermas, 2003a, p. 87; Forst, 2010, p. 170). 

No mesmo sentido, o político e o educador visionários e 
emancipatórios já não podem mais propor, com base nesse ideal 
substantivo de ciência institucionalizada que descobre a verdade e 
a impõe ao senso comum e às pessoas comuns, uma forma de 
práxis e de emancipação sociopolíticas que tenham como mote a 
uniformização e a homogeneização estritas e totalizantes dos 
sujeitos epistemológico-políticos cotidianos, de suas pautas, de 
suas lutas e de seus valores, a partir da pressuposição de que eles 
podem ser reduzidos a super-sujeitos ao estilo de classes sociais, 
para além de suas individualidades, singularidades e 
particularidades – e isso não apenas nas sociedades de 
modernização capitalista (que é o contexto por excelência do 
marxismo, em nosso caso), mas mesmo mais além. Esse modelo 
substantivo, totalizante e homogêneo de sujeito epistemológico-
político, de práxis e de emancipação está obsoleto dados 
exatamente o multiculturalismo, o pluralismo axiológico e a 
multiplicidade dos sujeitos epistemológico-políticos que são e que 
fazem parte do cotidiano sociocultural de qualquer sociedade e, 
mais ainda, das sociedades democráticas modernas. Por isso, 
nessa situação de impossibilidade de enquadramento, de 
orientação e de transformação com base em paradigmas 
unidimensionalizantes, de uma práxis homogênea e 
homogeneizadora e de super-sujeitos epistemológico-políticos 
que subsumem os indivíduos e os grupos sociais, o que resta seja 
à ciência (às ciências humanas, em nosso caso), seja à política, seja 
à educação é exatamente uma forma de método, de trabalho e de 
formação que, se por um lado enfrentam os desafios sociais, 
políticos e culturais de nossas sociedades, por outro não assumem 
essa tensão e essa contradição produtivas que estamos chamando 
a atenção como o eixo constitutivo, dinamizador e definidor da 
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evolução sociocultural e político-institucional (cf.: Rawls, 2000b, 
p. 201-290; Habermas, 2003b, p. 21-24; Forst, 2010, p. 210). Em 
tudo, nossas teorias devem, por um lado, assumir o pluralismo 
axiológico e político, mas, por outro, colocar em suspenso, em 
sua fundamentação, os dilemas, as diferenças e as contradições 
das concepções e dos sujeitos epistemológico-políticos 
substantivos que, paradoxalmente, constituem esse mesmo 
pluralismo sociocultural. Aqui, a tensão-contradição produtiva é 
um problema, não o ponto de partida, a base fundante e 
dinamizadora, de modo que o procedimentalismo jurídico-
político metodológica e politicamente correto aponta para a neutralidade 
e a impessoalidade como as características mais específicas de um 
método de fundamentação e de uma práxis político-educativa que 
levam a sério o, que se baseiam no e promovem o pluralismo.  

O que esse procedimentalismo jurídico-político imparcial, 
neutro, formal e impessoal como método de fundamentação de 
uma sociedade pós-metafísica calcada no e definida e dinamizada 
pelo pluralismo efetivamente significa e implica? Para nós, ele 
significa e implica duas coisas importantes: a primeira, e talvez 
mais fundamental, está em que as instituições de um modo geral e 
a ciência e a filosofia em particular abrem mão de assumir a 
tensão produtiva própria ao e gerada pelo pluralismo como 
condição da fundamentação de uma teoria político-normativa da 
democracia, uma vez que ele, se afirmado em sua radicalidade, 
traz para primeiro plano a tensão entre pluralidade e identidade, 
público e privado, profano e religioso, secularizado e essencialista 
e naturalizado enquanto oposições irreconciliáveis, e não como 
pólos complementares e mutuamente estruturados, o que, 
conforme argumentaremos adiante, é um erro sério para as 
construções teórico-práticas – afinal, se o pluralismo faz parte da 
condição humana, em termos antropológico-ontológicos, 
socioculturais e epistemológico-políticos, então as posições 
religioso-metafísicas (geralmente vistas, no paradigma normativo 
da modernidade, como opostas e contrapostas ao pluralismo) 
também o fazem, porque elas são o conteúdo e os sujeitos do pluralismo; 
segundo, a própria práxis público-política deliberativa entre os 
cidadãos tem de abrir mão, na construção intersubjetiva dos 
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valores e das práticas vinculantes social, cultural e 
institucionalmente, das tensões produtivas, dos choques e das 
oposições que surgem no debate do dia a dia entre indivíduos e 
grupos plurais, já que o conflito seria visto como um empecilho 
seja à validação da concepção público-política de justiça, seja ao 
aprendizado cívico-moral entre esses e por parte desses 
indivíduos e grupos socioculturais plurais (cf.: Rawls, 2000a, §04, 
p. 19-24; Habermas, 2002a, p. 113-110). 

Por isso as ideias correlatas de uma concepção público-
política pura de justiça e de um procedimentalismo jurídico-
político imparcial, neutro, formal e impessoal relativamente às 
concepções de bem vistas, em geral, pelas teorias políticas de 
Rawls e de Habermas, como privadas, particulares, mas também 
unidimensionalizantes e homogeneizadoras, como obstáculos a 
uma concepção puramente política de justiça em específico e ao 
pluralismo axiológico de um modo mais abrangente. Nesse caso, 
é importante perceber-se que a fundamentação intersubjetiva dos 
valores, tal como preconizada, assumida e sustentada pelo 
procedimentalismo imparcial, neutro, formal e impessoal, exige 
dos indivíduos e dos grupos sociais tanto a recusa de perspectivas 
epistemológicas, políticas e educativas substantivas, 
emancipatórias em sentido estrito, comprometidas com ideais de 
verdade e de moralidade, quanto a voz-práxis carnal, política-
politizante e vinculada em termos de eu-nós lírico-político. Entre 
indivíduos e grupos socioculturais plurais, diferentes em sentido 
estrito, somente assumindo perspectivas axiológicas formais, 
somente argumentando-se de modo impessoal e somente 
sustentando-se valores genéricos se pode alcançar a objetividade e 
o acordo equitativo e justo entre as diferenças e por parte delas 
(cf.: Rawls, 2004, §§24-25, p. 118-125; Habermas, 2002a, p. 277). 

No mesmo sentido, essa necessidade de impessoalidade, 
formalidade, neutralidade e imparcialidade tem um efeito 
poderoso no que diz respeito à constituição de uma teoria que é 
ao mesmo tempo epistemológica, política e educativa, de uma 
teoria normativa, portanto, que, se por um lado emerge do 
cotidiano, por outro se volta a ele exatamente no sentido de 
enquadrá-lo, criticá-lo, orientá-lo e transformá-lo. Com efeito, 



62 | AS DIFERENÇAS NO ENSINO DE FILOSOFIA: REFLEXÕES SOBRE FILOSOFIA E/DA EDUCAÇÃO 

 

aqui, as teorias epistemológicas, políticas e educativas herdeiras 
dessa forma pós-metafísica de fundamentação, ou, o que é o 
mesmo, caudatárias do fato do pluralismo como a base fundante 
e dinamizadora não apenas das sociedades democráticas 
modernas, mas também das teorias nela (a forma pós-metafísica 
de fundamentação) fundadas e dela (da forma pós-metafísica de 
fundamentação) dependentes, têm de moderar suas pretensões, 
suas vinculações e suas proposições frente ao cotidiano: elas não 
apenas não podem mais assumir um conceito forte de verdade e 
de objetividade epistemológicas, o que tem como consequência a 
proposição de um modelo político, normativo e ético substantivo 
ao cotidiano, senão que já não podem mais assumir as tensões do 
pluralismo como sua base de constituição, de crítica e de 
proposição (cf.: Rawls, 2000c, p. 261-306; Habermas, 1989; 
Habermas, 1990; Habermas, 1991). Assumir essas tensões e essas 
contradições do pluralismo equivaleria tanto a enquadrá-las a 
partir de um modelo de verdade mais amplo que a política (que já 
não seria comprometida com verdade e com moralidade, mas 
apenas com pressupostos jurídico-constitucionais eminentemente 
políticos, profanos, secularizados) quanto a tomar posição em 
favor desta ou daquela concepção moral abrangente, 
deslegitimando e contrapondo-se a outras tantas delas. 

Note-se, com isso, que o objetivo das teorias políticas 
contemporâneas, calcadas nessa noção pós-metafísica de verdade, 
de práxis e de formação, consiste em visar ao acordo sociopolítico 
e de que esse acordo somente é possível quando as tensões e as 
contradições do pluralismo ficam latentes, são silenciadas e 
apagadas da práxis de fundamentação e de construção dos valores 
e das práticas social, cultural, política e institucionalmente 
vinculantes. As teorias epistemológico-políticas renunciam à 
análise crítico-criativa de modelos antropológico-ontológicos, 
socioculturais e epistemológico-políticos substantivos, ao 
enquadramento deles e à comparação entre eles e, com isso, 
despolitizam seja a fundamentação dos valores e das práticas, seja 
sua aplicação no cotidiano, algo que somente seria possível por 
meio da afirmação das tensões e das contradições do pluralismo. Aqui, ao 
contrário do que prega o procedimentalismo jurídico-político 
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imparcial, neutro, formal e impessoal enquanto método de 
fundamentação da teoria política e das instituições público-
políticas, o pluralismo não faz cessar a voz-práxis política-
politizante, carnal e vinculada, não acaba com as tensões e as 
contradições, senão que as eleva a ponto fundante, base 
constitutiva e práxis dinamizadora e definidora da estruturação, da 
legitimação e da evolução social, cultural, política e institucional, 
o que significa que a própria construção e a própria 
fundamentação teóricas não podem abrir mão dessas tensões e 
dessas contradições como seu ponto de partida, como seu arcabouço 
constitutivo (cf.: Danner, 2017, p. 101-123). 

Por isso, é importante perceber-se, aqui, que as teorias 
jurídico-políticas liberais, ao apontarem para o 
procedimentalismo jurídico-político imparcial, neutro, formal e 
impessoal como o método-práxis da fundamentação e da ação em 
um contexto sociocultural pós-metafísico ou pluralista, afirmam, 
por um lado, esse mesmo pluralismo como nossa base 
antropológica, nosso conteúdo e nossa dinâmica epistemológico-
políticas fundamentais, como o ponto de partida, o caminho e o 
ponto de chegada fundantes e inultrapassáveis de uma 
democracia (cf.: Rawls, 2003, p. 45-90; Habermas, 2002b, p. 01-
08; Forst, 2010, p. 281), mas, por outro lado, negam que as 
tensões ínsitas a ele e geradas por ele sejam o núcleo da práxis da 
fundamentação e da ação cotidianas, no sentido de que esta práxis 
cotidiana, seja em termos de fundamentação, seja em termos de 
aplicação, necessita assumir um sentido impessoal e neutro, isto é, 
necessita constituir-se e dinamizar-se de um modo tal que esteja 
sobreposta, autônoma e independente em relação às contradições 
e às tensões que são tão primigênias quanto o próprio pluralismo 
de valores, de práticas, de visões de mundo e de sujeitos 
epistemológico-políticos que constituem a condição humana 
como diferença radical. Como dissemos acima, nessas posições o 
pluralismo é visto positivamente, como essa nossa condição 
humana ontogeneticamente falando, mas as tensões e as 
contradições desse mesmo pluralismo são percebidas exatamente 
como o grande problema à fundamentação e à construção de um 
arcabouço normativo social e institucionalmente vinculante, 
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como se o pluralismo devesse ser desde o início um horizonte de 
pureza, castidade, acordo absoluto e paz para que a objetividade 
epistemológico-moral e uma noção normativa de práxis 
intersubjetivamente respaldada fossem possíveis. Ora, é o 
contrário que acontece: quando mais plural uma sociedade, mais 
tensa e contraditória; quando mais sujeitos epistemológico-
políticos e valores e práticas antropológico-normativos temos, 
mais tensões e contradições possuiremos como consequência 
daquele desacordo fundante e radical; e, nesse sentido, quanto 
mais plural é uma sociedade, quanto mais ela é marcada por 
tensões, por contradições e por conflitos entre seus membros, 
mais sínteses, acordos e aprendizados serão consolidados, 
maturados e institucionalizados ao longo do tempo como base e 
práxis das instituições, da cultura cotidiana, dos valores e das 
práticas público-políticos (cf.: Honneth, 2003a, p. 213-258; 
Honneth, 2007, p. 136).     

No procedimentalismo jurídico-político imparcial, neutro, 
formal e impessoal, o desacordo, as tensões e as contradições do 
pluralismo não são vistos como produtivos, como base, dinâmica 
e até resultado dos processos de socialização e de subjetivação, da 
interação público-política entre as diferenças e por parte delas, 
mas exatamente como um ponto negativo que coloca em xeque 
ou mesmo que impede em absoluto o acordo e o consequente 
aprendizado moral intersubjetivos, público-políticos. Aqui, o 
acordo e a validade intersubjetivos e os processos de 
aprendizagem moral são conseguidos por meio da pacificação dos 
conflitos, ao início e ao fim da teoria e de sua aplicação, e não por 
meio da própria afirmação do processo conflitivo, tenso e 
contraditório em que as diferenças estabelecem suas relações de 
poder e de hegemonia recíprocas, suas propostas particulares e ao 
mesmo tempo totalizantes, suas negações mútuas e, em tudo isso, 
na medida do possível, acordos estratégicos e aprendizados 
morais e culturais resultantes dos contatos mútuos. Com isso, 
nesse mesmo procedimentalismo jurídico-político imparcial, 
impessoal, neutro e formal gera-se uma contradição determinante 
para a apoliticidade e para a despolitização teórico-práticas dos 
sujeitos epistemológico-políticos e das tensões sociais, culturais e 
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institucionais, uma contradição que reforça o sentido ao mesmo 
tempo apolítico e negativo dado às diferenças e ao 
multiculturalismo pela tradição filosófico-teológica ocidental, a 
saber: o pluralismo não permite, por causa da multiplicidade 
informe de valores, de práticas e de sujeitos epistemológico-
políticos, a objetividade antropológico-ontológica e 
epistemológico-moral; e suas tensões e contradições levam 
sempre e diretamente a mais conflito, a mais confusão, à 
incapacidade de sínteses e de proposições construtivas social e 
institucionalmente falando – ao contrário, ele leva ao vale-tudo 
moral e à incapacidade de construção de um paradigma 
normativo objetivo capaz de crítica, de enquadramento, de 
orientação e de validação do próprio pluralismo. Ora, mas é 
exatamente o contrário que acontece: sínteses, construções e 
reconstruções somente são possíveis por meio das tensões e das 
contradições, de modo que são exatamente o silenciamento e o 
apagamento delas que não apenas tornam a política e a educação 
em particular e as instituições públicas de um modo geral acríticas 
e pouco produtivas, senão que também não permitem o 
enfrentamento das próprias tensões pelos envolvidos nos 
processos de socialização e de subjetivação.  

No procedimentalismo jurídico-político, a fundamentação 
e a aplicação da teoria política necessitam abstrair das e sobrepor-
se às vinculações e aos conflitos cotidianos, aos sujeitos 
epistemológico-políticos e a seus projetos normativos particulares 
(cf.: Rawls, 2000a; Rawls, 2000b; Rawls, 2000c, Rawls, 2003; 
Habermas, 2002a; Habermas, 2002b; Habermas, 2003a; 
Habermas, 2003b; Habermas, 1989; Forst, 2010). Vincular-se a 
eles e assumi-los como base da fundamentação, do criticismo e da 
ação equivaleria, como dissemos acima, tanto a aceitar que 
fundamentações antropológico-ontológicas, socioculturais e 
epistemológico-políticas totalizantes sirvam como base teórica, 
política e educacional das instituições e da sociabilidade 
democrática quanto que a interação e o acordo intersubjetivos em 
uma democracia se dêem a partir do confronto e da 
contraposição, o que colocaria em xeque seja a estabilidade social, 
seja, antes disso, a validação da teoria normativa garantidora e 
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orientadora dessa estabilidade social. Nesse sentido, a pureza, a 
apoliticidade e a despolitização da fundamentação teórica é 
acompanhada, no âmbito prático, da centralidade e do monopólio 
institucionais da construção, da legitimação e da orientação da 
evolução social, mas de um modo tal que as instituições, calcadas 
nesse procedimentalismo imparcial, neutro, formal e impessoal, 
simplesmente autonomizam-se, sobrepõe-se e fecham-se à 
politização abrangente, inclusiva e participativa que a rigor seria 
própria do pluralismo (cf.: Danner, 2016, p. 1107-1144).  

Ora, essa autonomização, essa sobreposição e esse 
fechamento acontecem porque a consequência prático-política de 
um método de fundamentação neutro e impessoal frente ao 
pluralismo é exatamente a construção de instituições jurídico-
políticas que também são neutras e impessoais relativamente a 
ele, e isso a partir da ideia de que essas mesmas instituições não 
devem tocar nas e nem fomentar as tensões e as contradições que 
perpassam o pluralismo, nem comprometer-se com pautas, com 
valores, com práticas e com sujeitos epistemológico-políticos 
próprios a esse mesmo pluralismo, mas sim buscar uma forma de 
acordo político-normativo e de objetividade epistemológico-
moral que sejam independentes e sobrepostos no que diz respeito 
à multiplicidade de sujeitos epistemológico-políticos, de valores, 
de pautas e de práticas ligadas ao pluralismo – pense-se, aqui, nas 
noções de véu da ignorância, de consenso sobreposto e de razão pública 
rawlsianas como exemplificando essa ideia de uma teoria política 
calcada no pluralismo, mas, ao mesmo tempo, minimizadora de 
ou até mesmo silenciadora sobre seus impactos, tensões, lutas e 
vinculações. Aqui, essa independência e essa sobreposição 
teórico-institucionais são alcançadas por meio da 
autorreferencialidade e da auto-subsistência institucionais (em 
particular instituições jurídicas e políticas) relativamente à 
carnalidade, à politicidade e à vinculação detonadas pelo e 
baseadas no pluralismo. Ocorre que, nessa situação de um 
institucionalismo jurídico-político autorreferencial e auto-
subsistente, fechado e autônomo frente à sociedade civil, as 
instituições, por um lado, perdem a capacidade de sensibilização 
moral e de participação política inclusiva por parte das minorias 
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político-culturais e, por outro, ficam em poderosa medida reféns 
das maiorias político-culturais e de negociatas políticas espúrias 
dos grupos sociais, políticos e culturais que efetivamente 
conquistam hegemonia institucional. 

Com efeito, a hegemonia de grupos sociais, políticos e 
culturais nas instituições e por meio delas é um ponto que coloca 
por terra a posição imparcial, neutra, formal e impessoal do 
procedimentalismo jurídico-político e de sua noção de um 
institucionalismo puro, autônomo, sobreposto e autorreferencial 
relativamente ao pluralismo. Em verdade, a hegemonia desses 
grupos não apenas põe em xeque essa idealização teórico-política 
dos processos de fundamentação axiológica e da consequente 
construção e vinculação institucionais em termos de 
procedimentalismo imparcial, neutro, formal e impessoal, mas 
também a subverte, no sentido de que, uma vez conquistando 
hegemonia político-institucional, tais grupos podem se utilizar 
exatamente do argumento de que as instituições são puras, 
autônomas, autorreferenciais e auto-subsistentes tanto para 
negarem pautas específicas às minorias quanto para imporem o 
status quo atual vigente em dada sociedade, mantendo-o e, em 
verdade, arrefecendo-o, tudo isso em nome da instituição como o 
cerne e o sujeito epistemológico-político por excelência da 
construção, da legitimação e da evolução de códigos e de práticas 
socioculturais. É o que acontece, por exemplo, no Brasil atual: a 
hegemonia de grupos conservadores em termos partidário-
institucionais e a necessidade de acordos junto a eles, por parte 
dos governos de plantão, a partir do argumento da 
autorreferencialidade e da auto-subsistência, da linguagem e da 
dinâmica específicas às instituições e por elas mesmas, leva a que 
pautas de minorias político-culturais (LGBTT, Sem-Terra, 
indígenas, negros e quilombolas e mesmo movimentos 
trabalhistas em geral) sejam minimizadas, silenciadas e até 
negadas como condição da governabilidade. Aqui, o argumento 
da singularidade da política institucionalizada e do âmbito 
jurídico, que já não se coadunam com o moral ou com o 
pluralismo em geral, serve como respaldo para essa noção de 



68 | AS DIFERENÇAS NO ENSINO DE FILOSOFIA: REFLEXÕES SOBRE FILOSOFIA E/DA EDUCAÇÃO 

 

institucionalismo forte, autorreferencial e auto-subsistente que 
nega o pluralismo, que o despolitiza e o silencia, periferizando-o. 

Note-se esse aspecto teórico-político equivocado 
assumido, legitimado e fomentado pelo procedimentalismo 
jurídico-político imparcial, neutro, formal e impessoal 
relativamente à fundamentação e à construção das instituições, 
dos valores e das práticas jurídico-constitucionais e políticos 
socialmente vinculantes: o político é diferente do pluralismo, 
independente e sobreposto a este, neutro e impessoal frente a 
este. Essa é a consequência mais assombrosa e problemática das 
teorias políticas contemporâneas da democracia que tentam 
dissociar o horizonte normativo-institucional dessa mesma 
democracia frente ao pluralismo das visões de mundo, dos 
sujeitos epistemológico-políticos, de seus valores e de suas 
práticas. Com efeito, se por um lado o campo do político assume, 
protege e fomenta o pluralismo, se ele é feito por sujeitos 
epistemológico-políticos a uma só vez plurais e singularizados, 
por outro a democracia não é o mesmo que pluralismo político, 
uma vez que, como estamos argumentando ao longo desse texto, 
a fundamentação das instituições, a atuação dos sujeitos 
epistemológico-políticos e a construção e a validação dos valores 
e das práticas social e institucionalmente vinculantes se dão 
exatamente por meio da abstração, da neutralidade e da 
impessoalidade no que diz respeito à vinculação, à carnalidade e à 
politicidade dos sujeitos epistemológico-políticos, de suas visões 
de mundo, de suas práticas e de seus valores. 

No procedimentalismo jurídico-político próprio às 
posições políticas liberais e social-democratas (citamos, aqui, 
Rawls e Habermas como modelos exemplares delas), a 
fundamentação dos valores, das práticas e das instituições e sua 
atuação prático-política junto à sociedade civil necessitam tornar-
se independentes e sobrepostas em relação à politicidade, à 
carnalidade e à vinculação exigida efetivamente pelo pluralismo, 
fomentada pelo pluralismo, o que significa, conforme estamos 
afirmando, o silenciamento e o apagamento das lutas, das tensões 
e das contradições sociais, políticas e culturais do processo de 
fundamentação, de construção e de aplicação dos valores, das 
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práticas, das instituições e dos sujeitos epistemológico-políticos 
intersubjetivamente vinculantes, como se efetivamente houvesse 
uma situação de paridade, de apoliticidade e de pureza sociais, 
mesmo que idealmente construídas, e como se somente essa 
situação de paridade, apoliticidade e pureza sociais originalmente 
garantisse a objetividade e a validade intersubjetiva de valores, de 
práticas, de instituições e de seus sujeitos epistemológico-
políticos. Aqui, o pluralismo é não apenas desnecessário, mas 
também um empecilho à fundamentação da teoria política 
democrática e das instituições público-políticas, bem como à sua 
vinculação e à sua atuação prático-política no cotidiano e frente à 
pluralidade tensa e conflitiva de sujeitos epistemológico-políticos, 
de valores e de práticas. 

Ora, essa nos parece ser a consequência mais dramática e 
problemática de um método de fundamentação axiológica, 
política e institucional que acredita e que propugna que o 
pluralismo somente será assumido, representado e fomentado 
pelas instituições e pela política, em todas as suas ramificações 
(constitucionais, jurídicas, educacionais etc.), no momento em 
que essas mesmas instituições e sujeitos epistemológico-políticos 
públicos assumirem uma perspectiva-práxis impessoal, imparcial, 
neutra e formal, isto é, no momento em que se dissociarem do 
pluralismo, de suas vinculações, carnalidades, politicidades, 
tensões, contradições e problemas, o que significa que a 
fundamentação axiológica e institucional é eminentemente 
técnica, apolítica e despolitizada, tornando-se autorreferencial, 
auto-subsistente, autônoma e sobreposta em relação ao próprio 
pluralismo, às suas potencialidades e aos seus problemas. Aqui, 
repetimos, o pluralismo não apenas não é necessário, como se 
constitui em problema para a fundamentação e para a construção 
dos valores, das práticas e das instituições, assim como para sua 
vinculação ao cotidiano: se ele for afirmado em suas tensões, 
contradições e potencialidades, então o acordo, o consenso e a 
validade não serão alcançados, posto o desacordo primigênio e 
absoluto entre os diferentes – daí a necessidade de uma teoria 
política pura, isto é, apolítica e despolitizada, que abstrai das 
vinculações e das carnalidades cotidianas; se ele significar a 
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introdução direta de minorias político-culturais, de pautas e de 
valores próprios a elas, minorias colocadas pelo 
procedimentalismo jurídico-político no mesmo status e na mesma 
importância que as maiorias (o que é um grande equívoco em 
termos de processos de fundamentação e de construção e de 
vinculação institucionais, posto que maiorias sempre assumem 
hegemonia e protagonismo), então da mesma forma o acordo, o 
consenso e a validade intersubjetivos não serão possíveis, porque 
haveria a resistência das maiorias – por isso, nesse caso, a 
necessidade da neutralidade, da imparcialidade e da 
impessoalidade dos sujeitos epistemológico-políticos da 
fundamentação. Novamente, aqui: para que serve mesmo o 
pluralismo para uma teoria política da democracia, das 
instituições e da educação? Para nada! 

O fato da vida social e institucional é o pluralismo em 
suas tensões, contradições e conflitos. Esse ponto dramático e 
pungente, mas também produtivo, necessita ser levado em conta 
por uma teoria política da democracia e da cultura que também é 
uma teoria genuinamente pedagógica, educacional. Nesse sentido, 
defendemos que uma teoria social que é e que conjuga, ao mesmo 
tempo, fundamentação normativa, diagnóstico científico do 
presente e proposições epistemológico-políticas, uma teoria 
política, portanto, que tem consequências políticas, educacionais e 
institucionais amplas (porque não é uma teoria pura, um simples 
exercício de construção teórica, e nem um simples 
institucionalismo, posto que seu objetivo é a aplicação), não pode 
abrir mão das tensões, dos conflitos e das contradições geradas 
pelo pluralismo como forma seja de construção teórica, seja de 
estruturação institucional, seja, por fim, de conceber-se a práxis 
político-educacional e as formas de aprendizado político-moral 
que são dinamizadas exatamente pelas tensões, pelos conflitos e 
pelas contradições entre as múltiplas concepções de mundo, com 
seus sujeitos epistemológico-políticos, seus valores, suas práticas, 
suas visões de mundo. Aqui, a fundamentação das instituições, 
das práticas e dos conteúdos sociais e a voz-práxis dos sujeitos 
epistemológico-políticos não podem ser purificadas de sua 
vinculação e de sua carnalidade e nem despolitizadas de suas 
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pertenças e de seus posicionamentos, senão que tão somente 
publicizada e trabalhada em sua constituição, em suas 
ramificações, em seus valores e em suas práticas. Na próxima 
seção, apontaremos para esta tensão produtiva do pluralismo 
como o eixo basilar de uma teoria política da democracia que 
também é a base para se pensar a própria concepção e mesmo a 
própria aplicação dessa noção de pluralismo tenso e conflitivo em 
educação, para além de qualquer apoliticidade, despolitização, 
impessoalidade e neutralidade axiológico-institucionais acerca 
desse mesmo pluralismo.  

 

2.As diferenças como tensão produtiva: por uma práxis político-

educativa das e pelas diferenças 

 
As tensões, os conflitos e as contradições próprias ao 

pluralismo, como dissemos na primeira parte desse texto, são 
institucionalizadas na modernidade desde uma perspectiva 
profana, secularizada e política, isto é, aparecem em cheio na 
constituição, na dinamização e na evolução das instituições 
jurídicas, políticas, sociais, educacionais e culturais, não podendo 
ser silenciadas e nem apagadas como o núcleo ontogenético de 
nossos valores e de nossas práticas políticas, de nossas bases 
culturais e de nossas instituições mais fundamentais. Nesse 
sentido, elas são o ponto de partida, o núcleo dinamizador e a 
forma por excelência de práxis político-normativa que constituem 
o âmago da evolução social, do progresso e do aprendizado 
morais, das transformações político-culturais, nas sociedades 
democráticas. Negar essas tensões, esses conflitos e essas 
contradições próprias ao pluralismo e por ele detonadas seria 
negar o que efetivamente constitui uma sociedade democrática e, 
muito mais, aquilo que permite a maturação e o aperfeiçoamento 
da democracia enquanto liberdade, igualdade e pluralismo 
ampliados, inclusivos e participativos. Em verdade, na educação, 
na política, no direito e na constituição democráticas, tais tensões 
e contradições não apenas não podem ser negadas ou silenciadas, 
senão que precisam passar para primeiro plano, se efetivamente 
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quisermos pensar em sínteses que possibilitem sua mitigação ou, 
se possível, que levem à sua superação.  

Ora, o procedimentalismo jurídico-político, ao estabelecer 
um ponto de partida apolítico, despolitizado, impessoal e neutro 
referentemente ao pluralismo, suas condições, características, 
vinculações e tensões, como condição da fundação de uma teoria político-
normativa, por um lado não consegue estimular o que de mais 
fundamental há no pluralismo, as diferenças em sua politicidade, 
carnalidade e vinculação, com todas as tensões e contradições dali 
resultantes, necessitadas de resolução, de síntese social, cultural e 
institucionalmente; por outro, ele reforça o sentido da exclusão e 
as próprias contradições (sem resolvê-las), uma vez que 
correlatamente torna impessoais, neutros, apolíticos e 
desvinculados os sujeitos da fundamentação, seus valores, suas 
práticas e suas relações, e assume um modelo de institucionalismo 
forte que também se torna independente e sobreposto ao próprio 
pluralismo, adquirindo aquele sentido impessoal, imparcial e 
neutro que o desvincula e lhe retira a carnalidade próprias ao seu 
enraizamento na sociedade civil e à sua constituição político-
normativa. Aqui, esse modelo de procedimentalismo imparcial, 
neutro, formal e impessoal, que despolitiza e torna anônimos os 
sujeitos da práxis e que sustenta uma forma de institucionalismo 
forte autorreferencial e auto-subsistente (porque imparcial, neutro 
e impessoal, o que só é possível por meio da sobreposição e da 
autonomização institucionais em relação ao pluralismo) precisa 
ser substituído, conforme nossa proposta, pela afirmação das 
tensões produtivas do e geradas pelo pluralismo como o ponto 
fundante e dinamizador do trabalho nas instituições públicas e 
por meio delas, em termos de educação, justiça e política. 

O procedimentalismo jurídico-político assumido pelas 
teorias liberais contemporâneas leva a uma privatização do 
pluralismo, isto é, ao fato de que ele é uma questão própria à 
esfera privada do indivíduo liberal em seu sentido mais estrito, 
despolitizando-o poderosamente e tornando-o grandemente 
impessoal. No mesmo sentido, ele leva correlatamente a uma 
despolitização do pluralismo tanto em termos de esfera pública 
quanto no que tange ao trabalho das instituições públicas 
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relativamente a ele, posto que o mote é sempre o acordo, a 
objetividade e a validade político-institucionais puras por meio do 
silenciamento e do apagamento da pungência, das tensões e das 
contradições de um pluralismo que é sempre carnal, político-
politizante e vinculado, nunca abstrato, nunca formal e nunca 
impessoal frente ao cotidiano, no cotidiano. O pluralismo 
constitui-se e é afirmado, no máximo, como mote da práxis de 
uma sociedade democrática (Rawls) ou de uma época pós-
metafísica (Habermas), mas não como seu conteúdo e seu sujeito 
epistemológico-político efetivos em termos de fundamentação 
institucional e político-normativa. E isso fica explicitado 
claramente no momento em que se observa que, nessas teorias 
políticas liberais, não se pode discutir desde o pluralismo e como 
pluralismo, a partir de sua vinculação, politicidade e carnalidade, 
quando queremos fundar uma teoria política que é objetiva e 
vinculante para todos, quando queremos fundar instituições 
público-políticas imparciais, neutras e impessoais que, somente 
por essas qualidades, tornam-se vinculantes e equitativas para 
todos. Ou seja, o pluralismo exige, no entender dessas teorias 
políticas, um paradigma político que é imparcial, neutro, formal e 
impessoal para viabilizar a fundamentação, mas, uma vez definido 
isso, a práxis, o sujeito epistemológico-político e o resultado da 
fundamentação não podem assumir as vinculações, carnalidades e 
politicidades ligadas aos sujeitos epistemológico-políticos em suas 
singularidades, o que também significa que, nesse momento (da 
práxis), o pluralismo é prescindível, desnecessário e, às vezes, até 
um problema. 

Por isso, para essas teorias, a instituição e o procedimento 
de institucionalização, o direito como médium entre política e 
moral ou entre sistemas sociais e mundo da vida assumem a 
dianteira, a centralidade e o protagonismo em termos de 
construção, legitimação e condução da evolução social, em 
termos de resolução dos conflitos sociais e de fomento das 
potencialidades ali fundadas e dinamizadas. Com efeito, se a 
fundamentação de uma teoria política e de um paradigma normativo do e 
para o pluralismo, nas sociedades democráticas ou em nossa época 
pós-metafísica, necessita adquirir uma base, uma dinâmica e um 
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resultado imparcial, neutro, formal e impessoal, isto é, uma práxis 
epistemológico-política em que a arena, os valores e os sujeitos da 
fundamentação-deliberação simplesmente abandonam sua 
carnalidade, sua politicidade e sua vinculação, tornando-se 
anônimos, impessoais e neutros axiologicamente, a consequente 
aplicação, seja dessa teoria política (conseguida por meio de um ponto 
de partida, de uma práxis, de sujeitos e de valores apolíticos), seja 
desse paradigma normativo (fundado por meio da abstração 
relativamente à carnalidade, à politicidade e à vinculação dos 
sujeitos epistemológico-políticos), deve ser assumida e 
dinamizada por um tipo de institucionalismo que é independente, 
autônomo e sobreposto à sociedade civil, aos seus grupos sociais 
e às lutas ali originadas, dali dinamizadas. É nesse sentido que o 
tipo modelar de instituição moderna – passando pelo Estado e 
pelo mercado e chegando-se ao direito e à política – acaba 
assumindo um sentido impessoal, imparcial, neutro, formal e 
procedimental em que argumentos lógico-técnicos são 
conjugados com um funcionamento e uma vinculação 
sociocultural apolíticos e despolitizados, como se essas mesmas 
instituições, enquanto condição para protegerem e fomentarem o 
pluralismo, tivessem de silenciar sobre ele, de deixá-lo em estado 
latente, tratando dele somente de modo indireto. 

Como argumentamos ao longo do texto, esse tipo de 
instituição apolítica e despolitizada, autorreferencial e auto-
subsistente e essa forma indireta de se fundamentar, de se tratar e 
de se aplicar o pluralismo somente foram possíveis porque, como 
condição epistemológico-normativa primigênia e ontogenética 
para isso, o método-práxis de fundamentação em termos de 
procedimentalismo imparcial, neutro, formal e impessoal 
estabeleceu exatamente a ausência de carnalidade, de politicidade 
e de vinculação dos sujeitos epistemológico-políticos, de seus 
valores, de suas práticas, de suas lutas e de suas diferenças como a 
base e a dinâmica a partir das quais a objetividade e o acordo 
válidos e vinculantes intersubjetivamente poderiam ser 
alcançados. Nesse caso, o pluralismo tem um sentido negativo e é 
um empecilho do começo ao fim quando se pensa em 
fundamentação da objetividade epistemológico-moral e sua 



MARCUS V. X. DE OLIVEIRA; LENO F. DANNER; FERNANDO DANNER; JULIE DORRICO (ORGS.) | 75 

 

aplicação ao cotidiano via instituição e por meio da 
institucionalização, um pré-conceito platônico muito tradicional 
na história da filosofia, da teologia e da ciência ocidentais, para as 
quais a pluralidade amorfa e desregrada constituir-se-ia em um 
problema a ser enfrentado pela correlação de institucionalização, 
objetividade forte e homogeneização-generalização em termos de 
conceitos, práticas e valores a serem aplicados a essa mesma 
pluralidade.   

Ora, o que mais nos chama atenção nos casos de Rawls e 
de Habermas é exatamente o fato de que ambos estão 
conscientes seja da centralidade antropológico-ontológica, 
sociocultural e epistemológico-política do pluralismo, seja do 
perigo que o silenciamento, a generalização e a homogeneização 
relativamente a ele podem acarretar para uma teoria político-
moral, para a construção, a legitimação e o funcionamento 
institucionais e, finalmente, para a correlação de instituições e 
sociedade civil (as instituições aplicam as teorias no cotidiano – 
aqui está o ponto fundamental, o ponto de prova de qualquer 
teoria política, educacional, jurídica e mesmo científica). Ambos 
estão conscientes ao ponto de colocarem o pluralismo como a 
questão central da constituição, do funcionamento e da evolução 
de uma sociedade democrática, de suas instituições, de seus 
sujeitos epistemológico-políticos, de sua cultura público-política, 
de seus valores e de suas práticas. Entretanto, como vimos 
dizendo, a centralidade do pluralismo somente é possível de ser 
afirmada e fomentada no momento em que se o desnuda direta e 
pungentemente em termos de esfera público-política e como 
esfera público-política. O que queremos dizer com isto? Nós 
queremos significar o fato de que o pluralismo somente pode ser 
central no momento em que ele aparece em todas as suas tensões, 
lutas e contradições, porque é apenas aqui, nessa situação de 
contraposição sociocultural e político-institucional aguda e 
publicizada, que podemos efetivamente tematizar e enquadrar os 
grupos socioculturais e os sujeitos epistemológico-políticos que se 
digladiam em relação à questão da verdade, da moralidade e da 
institucionalização dos valores e das práticas social, cultural, 
política e institucionalmente objetivas, válidas e vinculantes. É 
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somente aqui, aliás, que as instituições podem efetivamente 
politizar-se, tornar-se inclusivas e participativas, bem como 
vincular-se proficuamente à sociedade civil, assumindo um 
sentido efetivamente integrativo, cívico, emancipatório. 

Isso o procedimentalismo jurídico-político imparcial, 
neutro, formal e impessoal e sua consequente centralidade do 
institucionalismo puro, impessoal e lógico-técnico em relação às 
lutas sociais por hegemonia e reconhecimento não nos podem 
dar e nem têm condições de explicitar e de fomentar, posto que, 
munidos de um pré-conceito ingênuo relativo à impossibilidade 
de um pluralismo estrito, carnal, político e vinculado fundamentar 
um paradigma epistemológico-moral e uma teoria política 
objetivas e nem servir como base e mote da constituição, do 
funcionamento e da vinculação sociocultural das instituições, 
apontam para e exigem exatamente a apoliticidade, a 
impessoalidade e a neutralidade axiológicas como condição da 
politicidade, da carnalidade e da vinculação posteriores da teoria 
política e do paradigma normativo adequado ao pluralismo, 
adequado às diferenças, por elas, para elas. É nesse sentido que o 
procedimentalismo jurídico-político imparcial, neutro, formal e 
impessoal tem de jogar todas as suas fichas em termos de teoria 
política democrática e de diagnósticos e de proposições do 
presente no institucionalismo, isto é, no direito e na política 
parlamentar, enquanto a base, o médium e o sujeito 
epistemológico-político fundantes e definidores seja da 
democracia de um modo geral, seja do pluralismo em particular. 
Nesse caso, para as teorias políticas liberais de Rawls e de 
Habermas, a politicidade, a carnalidade e a vinculação diretas, 
pungentes, inclusivas e participativas dos sujeitos epistemológico-
políticos da sociedade civil é periferizada e minimizada 
exatamente pela centralidade e pelo protagonismo de instituições 
autorreferenciais e auto-subsistentes, de cunho e de 
funcionamento interno e autônomo, sobrepostas à sociedade civil 
e lógico-técnicas. 

Esse ponto é muito importante, nas teorias políticas 
liberais calcadas no e defensoras do procedimentalismo jurídico-
político imparcial, neutro, formal e impessoal, bem como em sua 
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consequência, o institucionalismo (e um modelo de 
institucionalismo forte, como refletiremos de modo mais 
específico adiante): elas não apenas necessitam despolitizar e 
retirar a carnalidade e a vinculação da arena, da práxis e dos 
sujeitos epistemológico-políticos da fundamentação teórico-
normativa para garantir a objetividade, o acordo e a validade 
intersubjetivas, senão que também devem retirar o protagonismo 
e a centralidade dos sujeitos epistemológico-políticos, de sua 
práxis política, normativa e cultural e de suas lutas, tensões e 
contradições socioculturais, transferindo essa centralidade e esse 
protagonismo para as instituições jurídicas e políticas, e isso a 
partir de um entendimento dessas mesmas instituições como 
estruturas-sujeitos-arenas basicamente lógico-técnicas, não-
políticas e não-normativas (ou não total e nem fundamentalmente 
políticas e normativas), que possuem uma constituição, um 
funcionamento e uma vinculação sociocultural autorreferenciais e 
auto-subsistentes, endógenas, autônomas e sobrepostas 
relativamente àqueles sujeitos epistemológico-políticos da 
sociedade civil, assumindo como seu princípio, dinâmica e valor 
fundamentais um procedimentalismo que é imparcial, neutro, 
formal e impessoal relativamente aos sujeitos epistemológico-
políticos da sociedade civil, seus valores, suas lutas, suas tensões e 
suas contradições. 

Essas instituições, portanto, funcionam a partir de 
procedimentos, valores, práticas e atores legais internos, que são 
autônomos e, com isso, purificados da pressuposição de pertença 
a este ou àquele grupo, a esta ou àquela concepção 
antropológico-ontológica de mundo. No mesmo diapasão, sua 
constituição, seu funcionamento e sua vinculação sociocultural 
eminentemente lógico-técnicas possibilitam-lhes afirmar sua 
imparcialidade, sua neutralidade e sua impessoalidade no que 
tange às lutas socioculturais e às tensões e às contradições 
políticas dos sujeitos epistemológico-políticos cotidianos, não-
institucionalizados. Nesse sentido, se na fundamentação da teoria 
política e na construção do paradigma normativo e das 
instituições públicas socialmente vinculantes foi possível ao 
mesmo tempo afirmar o pluralismo como seu horizonte 
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epistêmico e recusar sua utilização pungente e estrita pelos 
sujeitos da fundamentação e em termos de práxis da 
fundamentação (pois ele não possibilitaria o acordo político-
normativo, se fosse utilizado em toda a sua crueza), agora, com a 
centralidade de um institucionalismo lógico-técnico, imparcial, 
neutro, formal e impessoal relativamente aos sujeitos 
epistemológico-políticos da sociedade civil, é possível afirmar-se 
um processo de aplicação institucional da teoria política e da 
concepção de normatividade social que guarda e fomenta a 
democracia, mas sem a própria utilização da democracia, isto é, sem a 
própria radicalidade dos desafios, das lutas e das tensões-
contradições que constituem e que dinamizam nossas sociedades 
democráticas, de modo que as instituições podem centralizar e 
monopolizar o grosso do processo de integração social e de 
resolução dos conflitos de integração social sem esses conflitos, 
silenciando-os, substituindo a práxis dos sujeitos epistemológico-
políticos em conflito pelos atores institucionalizados, de cunho 
lógico-técnico, impessoal, imparcial e neutro. 

Ora, por que as instituições de um modo geral e o direito 
em particular são centrais, no procedimentalismo jurídico-
político? Exatamente porque, para ele, somente elas fazem jus 
efetivamente a uma fundamentação-práxis apolítica e 
despolitizada, imparcial, neutra, formal e impessoal relativamente 
ao pluralismo. Note-se, aqui, que as instituições sociais de um 
modo geral e as instituições jurídico-políticas em particular 
possuem a mesma constituição e a mesma dinâmica que o 
método-práxis de fundamentação do campo do político, a saber, a 
informalidade, a impessoalidade, a neutralidade e a imparcialidade 
acima comentadas, para as quais a apoliticidade e a despolitização 
dos sujeitos epistemológico-políticos, de sua práxis, de suas lutas, 
de suas reivindicações e de seus valores são as condições 
fundantes e definidoras da objetividade institucional e da validade 
intersubjetiva. Assim, a política parlamentar e o direito, se por um 
lado estão enraizados na sociedade civil e no mundo da vida, isto 
é, se são estruturas, dinâmicas e sujeitos com conteúdo normativo 
e dependentes deste, por outro também são – e isso de modo 
fundamental – estruturas, dinâmicas e sujeitos lógico-técnicos, 
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impessoais, neutros e imparciais relativamente aos sujeitos 
epistemológico-políticos da sociedade civil e suas lutas, tensões e 
contradições, o que também significa a e implica na 
autorreferencialidade, na autonomização, na auto-subsistência e 
na sobreposição das instituições e de seus sujeitos 
epistemológico-políticos validados e formais frente às lutas 
cotidianas próprias à sociedade civil.  

Desse modo, o direito e a política parlamentar, enquanto 
instituições a um só tempo técnicas e normativas, abertas e 
autorreferenciais, podem ouvir e assumir os anseios, as lutas e os 
valores sociais dos sujeitos epistemológico-políticos cotidianos, 
mas sem tornar-se esses mesmos sujeitos e sem trazê-los para 
dentro da esfera política, partidária, parlamentar e institucional, 
assumindo desde uma perspectiva institucionalista suas 
reivindicações, mas prescindindo deles em termos de 
protagonismo (protagonismo que é basicamente institucional).  
Com isso, insistimos mais uma vez, o pluralismo é assimilado 
pelas instituições imparciais, formais, impessoais e neutras, 
lógico-técnicas, mas silenciado e apagado em sua pungência, em 
sua carnalidade e em sua politicidade, de modo que a política 
parlamentar e a dinâmica de funcionamento das cortes se tornam, 
de um modo geral, espaço de uma política institucional e de uma 
interpretação-aplicação do código jurídico-constitucional como 
que puras, fundamentalmente pacificadas e depuradas das 
vinculações, das politicidades e das carnalidades cotidianas, uma 
interpretação e uma aplicação puras e técnicas, apolíticas e 
despolitizadas da letra da lei e do código das instituições por 
sujeitos epistemológico-políticos puros, em sua impessoalidade, 
neutralidade e imparcialidade estritas, sujeitos epistemológico-
políticos validados institucionalmente que atuam como técnicos 
em termos de aplicação e de fundamentação. 

Uma vez mais, nessa posição, o pluralismo aparece não 
como o verdadeiro potencial da evolução sociocultural, do 
aprendizado moral e da constituição institucional, mas como um 
problema que, afirmado em sua pungência, carnalidade, 
politicidade e vinculação, impede a fundamentação objetiva dos 
valores e das práticas socialmente vinculantes, retira a 
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imparcialidade, a impessoalidade e a neutralidade das instituições 
e impede os sujeitos epistemológico-políticos de assumirem uma 
perspectiva-práxis não-egocêntrica e não-etnocêntrica, porque, 
todas as vezes que usamos nosso lugar no mundo e na sociedade 
e nossas bases antropológico-ontológicas, socioculturais e 
epistemológico-políticas para demarcar nossas posições e nossos 
juízos, para orientar nossa ação social, então estamos assumindo 
exatamente essa perspectiva-práxis egocêntrica, privatista, classista 
e etnocêntrica, incapaz de universalidade e de justificação com 
base em valores eminentemente políticos, incapaz de reconhecer 
a alteridade em sua diferença radical. Por isso, para o 
procedimentalismo jurídico-político de Rawls e de Habermas, se 
o pluralismo é o ponto de partida e o mote da teoria e de sua 
aplicação, ele também é direta ou indiretamente o real problema 
que, ao fim e ao cabo, implica no silenciamento, na periferização 
ou até no apagamento desse mesmo pluralismo, com suas tensões 
e vinculações, politicidades e carnalidades, da fundamentação 
teórica e da aplicação prática dos valores acordados 
publicamente, bem como da própria compreensão das 
instituições.  

Aqui, como fizemos ver ao longo do texto, abre-se espaço 
para uma forma de institucionalismo forte, autorreferencial e 
auto-subsistente, autônomo, endógeno e sobreposto, lógico-
técnico, não-político e não-normativo, que não apenas não toma 
a dianteira em termos de assunção, de enfrentamento e de síntese 
das contradições cotidianas geradas pelo pluralismo, colocando 
tais atitudes como a base da constituição política, jurídica e 
educacional, senão que também corre o risco de tornar-se ou 
insensível aos problemas gerados em termos de pluralismo, ou 
omisso ante a necessidade de trabalho institucional para com as 
minorias, para com as diferenças, para com seus problemas, 
necessidades e potencialidades, ou mesmo, sob o manto da 
tecnicalidade, da apoliticidade, da neutralidade, da impessoalidade 
e da imparcialidade, ser assumido por grupos socioculturais 
hegemônicos e totalitários que se usam dessa pseudo-
apoliticidade, dessa pseudo-despolitização, dessa pseudo-
impessoalidade, dessa pseudo-neutralidade das instituições 
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jurídico-políticas exatamente para impedirem que o pluralismo, 
em sua riqueza e em suas tensões, mas também em suas 
necessidades, venha à tona e coloque valores, práticas e sujeitos 
epistemológico-políticos (e até as próprias instituições) sob 
suspeição, crítica e enquadramento públicos, publicizados – 
inclusive podendo substituí-las. Ora, somente as contradições, os 
conflitos e as tensões do pluralismo podem aperfeiçoar as 
instituições, maturar nossas práticas e nossos valores 
socioculturais e fomentar e dinamizar o aprendizado moral (cf.: 
Honneth, 2003, p. 269-280; Honneth, 2007b, p. 61-65; Honneth, 
2013, p. 377-395). Não serão, certamente, o silenciamento, a 
periferização e o apagamento do pluralismo no/do espaço 
público e como espaço público, nas/das instituições público-
políticas e por parte delas, que resolverão nossos problemas e 
garantirão uma condição minimamente sólida para a evolução 
social e para o trabalho formativo-integrativo das instituições 
públicas. 

Aqui, gostaríamos de introduzir nosso conceito do 
pluralismo como tensão produtiva enquanto um ponto basilar para 
pensarmos a constituição, o funcionamento e a vinculação 
sociocultural das instituições público-políticas de um modo geral 
e da educação pública em particular, ponto esse, portanto, que se 
torna o cerne para a construção de uma teoria política e 
educacional democráticas em que o pluralismo, em suas tensões, 
em seus conflitos e em suas contradições, é afirmando 
diretamente em sua politicidade, carnalidade, vinculação e 
pungência, sem necessidade de princípios, de práticas e de 
instituições impessoais, imparciais e neutras relativamente a ele. 
Para o pluralismo como tensão produtiva, desse modo, são os 
conflitos em torno à definição dos valores, das práticas e das 
instituições socialmente vinculantes que constituem e que 
dinamizam as sínteses socioculturais, o aperfeiçoamento 
gradativo dos valores e das práticas público-políticos 
intersubjetivos e o aprendizado cívico-moral por parte dos 
indivíduos e dos grupos socioculturais. As tensões, os conflitos e 
as contradições do pluralismo são a verdadeira esfera pública de 
uma democracia e, aliás, somente acontecem como esfera pública, 
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nela, por meio dela, de modo que os sujeitos epistemológico-
políticos do cotidiano instituem e dinamizam um modelo de 
práxis político-normativa direta, carnal e participativa que, contra 
o institucionalismo forte, autorreferencial e auto-subsistente, 
apolítico e despolitizador, se torna o verdadeiro núcleo e a 
dinâmica efetiva da constituição e da evolução democráticas. 

As tensões, as lutas e as contradições geradas pelo 
pluralismo representam, no mesmo diapasão, o verdadeiro 
conteúdo e a verdadeira dinâmica de constituição-construção, de 
legitimação e de evolução de uma sociedade democrática, de suas 
instituições e de sua cultura pública, política e cívica. Com efeito, 
o dado mais fundamental da constituição de uma sociedade de 
um modo geral e da constituição de uma sociedade democrática 
em particular é exatamente o conflito entre as diferenças, as tensões 
entre as diferenças, as contradições geradas por processos de 
socialização-subjetivação e de institucionalização de poderes, de 
valores e de práticas que resultam da hegemonia e dos 
contrapontos entre os divergentes sujeitos epistemológico-
políticos, suas posições sociais, políticas, culturais, econômicas e 
religiosas (todas essas em geral bastante imbricadas). Esse dado 
mostra que as lutas, os conflitos e as oposições sociais, políticas e 
culturais entre sujeitos epistemológico-políticos no mais das vezes 
antagônicos acabam definindo o mais fundamental em termos de 
estruturação, de funcionamento e de evolução institucionais, 
societais e culturais, o que não é de pouca monta quando 
pensamos em teoria política e educacional democráticas. 

Note-se bem que não estamos afirmando a necessidade 
de uma luta social generalizada como a base e o mote seja da 
fundamentação da teoria política, seja da fundamentação da teoria 
educacional, seja mesmo da fundamentação das instituições, 
como se essa luta social generalizada fosse uma proposta sem pé 
e nem cabeça retirada do nada, fundada em uma abstração social, 
política e cultural insustentável, e sim do fato de que as tensões e 
as lutas cotidianas entre diferentes sujeitos epistemológico-
políticos fazem parte fundamental de qualquer sociedade e, nesse 
caso, da própria sociedade democrática. Isso quer dizer que uma 
decisão política sobre políticas públicas, uma decisão jurídico-
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constitucional sobre igualdade religiosa e mesmo a postura 
didático-pedagógica dos manuais curriculares têm um cunho 
diretamente político-normativo que é definido a partir das 
relações de poder e de hegemonia, bem como dos contrapontos, 
que perpassam uma dada sociedade, passando dos sujeitos 
epistemológico-políticos não-institucionalizados para os sujeitos 
epistemológico-políticos institucionalizados, e vice-versa. Aqui, 
decisões político-normativas dependentes da hegemonia de 
grupos epistemológico-políticos particulares assumem o sentido 
de interesses gerais e de códigos e práticas jurídico-políticos 
vinculantes para todos, respaldados pelas nossas instituições mais 
basilares. Desse modo, o resultado de oposições e de lutas sociais 
entre sujeitos epistemológico-políticos divergentes 
institucionaliza-se e é aplicado à sociedade como um todo, 
sempre tendo por base a pressuposição de estar fundado em 
regras, em valores e em procedimentos democráticos (que, de 
todo modo, podem sempre e permanentemente ser questionados 
e revistos). 

Nesse processo de hegemonia político-normativa, de 
institucionalização e de aplicação-vinculação sociopolítica dos 
códigos legitimados pelas instituições via institucionalização se 
processa uma dinâmica de tensão, de participação, de inclusão e 
de conflito recíprocos que contribui diretamente para a 
constituição e para a evolução institucional e societal, em um 
movimento complexo e plurívoco que depende do e que se 
define pelo grau de participação e de contrapontos que perpassa a 
participação, as discussões, as oposições e, ao fim, as relações de 
poder entre os grupos socioculturais e os sujeitos epistemológico-
políticos vários entre si. Sem essa correlação e oposição, não 
apenas não haveria constituição, aperfeiçoamento e evolução 
sociais, culturais e institucionais, senão que sequer se poderia 
pensar sobre o sentido de uma sociedade-cultura, de suas 
instituições, de seus valores e de suas práticas, inclusive de seus 
sujeitos epistemológico-políticos. Por isso, consideramos, como 
fizemos ver acima, que o preciosismo das teorias políticas liberais 
sobre o pluralismo, ao exigir a apoliticidade e a despolitização 
iniciais como condição da fundamentação do campo do político e 
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de uma noção vinculante de normatividade social, bem como ao 
apontar em consequência para uma noção de institucionalismo 
autorreferencial e auto-subsistente como procedimentalismo 
imparcial, neutro, formal e impessoal relativamente ao pluralismo, 
conduz a que elas não apenas não consigam levar a sério o 
pluralismo em suas tensões, em seus conflitos e em suas 
potencialidades, tornando-se, no mesmo sentido, incapazes de 
tematizar o trabalho das instituições públicas no que diz respeito 
à promoção e à proteção desse mesmo pluralismo, senão que 
também as transforma em instituições imunes e insensíveis às 
diferenças, autônomas e sobrepostas a elas, sem vinculação 
sociocultural e político-normativa – o que também significa que 
desconsideram a importância e a centralidade dos conflitos e das 
oposições sociais, assim como da correlata participação dos 
sujeitos epistemológico-políticos vários na dinamização da 
evolução social e institucional (por isso, nas teorias políticas 
liberais, o que sobra é a intersecção de uma teoria do político que 
é pura, apolítica, desvinculada e sem carnalidade com uma forma 
de institucionalismo forte que é imparcial, neutro, formal e 
impessoal frente à multiplicidade de valores, de práticas e de 
sujeitos epistemológico-políticos, tornando-se lógico-técnico, 
apolítico e despolitizado, autorreferencial e auto-subsistente, 
endógeno e sobreposto à sociedade civil).    

   Ora, o pluralismo como tensão produtiva em termos 
políticos, pedagógicos e normativos implica sempre em uma voz-
práxis que se processa na correlação de primeira pessoa do 
singular e de terceira pessoa do plural, isto é, um eu-nós lírico, 
político, pedagógico, um eu-nós que é vinculado, carnal e 
político-politizante. O que isto quer significar? Primeiramente, o 
pluralismo como tensão produtiva em termos políticos, 
normativos e pedagógicos significa que somente a voz-práxis 
participativa e ativa de todos os sujeitos epistemológico-políticos 
e desde sua vinculação e carnalidade cotidianas pode construir e 
definir sentidos, valores e práticas socialmente vinculantes – não 
existe, aqui, possibilidade de um sujeito epistemológico-político 
sem carnalidade, sem politicidade e sem vinculação tomar parte 
em processos interativos e deliberativos e, principalmente, tomar 
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posição epistemológico-política sobre qualquer assunto. Segundo 
e como consequência, as tensões e os conflitos intersubjetivos 
são mais produtivos e relevantes do que geralmente se imagina, 
do que em geral o procedimentalismo jurídico-político das teorias 
políticas liberais imagina dele e sobre ele. Nesse sentido, quanto 
mais participação inclusiva e direta, quanto mais interações e 
oposições temos entre os grupos socioculturais e os sujeitos 
epistemológico-políticos vários, mais igualdade, mais acordo e 
mais civismo teremos, o que também implica em maturação 
cívico-moral ampliada e cada vez mais consistente. Terceiro, 
quando falamos em pluralismo, estamos nos referindo 
exatamente a essa zona complexa e plurívoca de interação, de 
conflito, de hegemonia e de contrapontos entre os grupos 
socioculturais e os sujeitos epistemológico-políticos, uma zona e 
uma práxis que passam para primeiro plano para entendermos 
tanto o pluralismo mesmo quanto a constituição e a evolução de 
nossa sociedade e de suas instituições. Isso significa que uma 
sociedade democrática e suas instituições público-políticas 
(políticas, jurídico-constitucionais, trabalhistas, educativas, assim 
como a própria sociedade civil), se têm por base o pluralismo, 
também têm por base e por dinâmica o conflito ali fundado e dali 
resultante, que precisa ser trabalhado e mediado institucionalmente. Com 
isso, em quarto lugar, as instituições público-políticas não podem 
omitir-se e silenciar sobre e sobrepor-se a tais tensões, lutas e 
conflitos, senão que necessitam trazê-las para dentro de sua 
constituição, de sua legitimação e de sua vinculação sociocultural, 
porque é somente no momento que tais tensões e tais lutas 
assumem também um sentido político, jurídico-constitucional e 
pedagógico que elas podem ser trabalhadas adequadamente e que 
os sujeitos epistemológico-políticos vários podem ser chamados à 
justificação intersubjetiva de suas posições epistemológicas, 
políticas e normativas. 

Ora, o mais importante de tudo, para uma sociedade 
democrática em auto-construção e auto-aperfeiçoamento 
permanentes ao longo do tempo, está em que as tensões, os 
conflitos e as contradições próprias ao pluralismo e por ele 
geradas não fiquem restritas à esfera privada de vida ou 
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localizadas apenas e exclusivamente na sociedade civil como parte 
de ações não-estruturais levadas a efeitos por grupos 
socioculturais e sujeitos epistemológico-políticos particularizados 
(o que, de fato, elas e eles nunca são, dado que possuem 
consequências e ligações diretamente políticas, institucionais, 
estruturais-estruturantes). Elas devem adentrar na medula das 
instituições e de seus sujeitos epistemológico-políticos validados, 
demarcando seu posicionamento frente ao pluralismo e 
orientando seu trabalho integrativo, mediador e formativo. 
Somente nessa correlação de instituições público-políticas 
vinculadas e carnais com os sujeitos epistemológico-políticos da 
sociedade civil que se pode construir tanto uma esfera público-
política aberta, participativa e inclusiva (mas certamente muito 
tensa) e uma práxis político-normativa direta e pungente que 
possibilitam a efetiva tematização dos desafios e das 
potencialidades socioculturais, a crítica, o enquadramento e a 
validação dos valores, das práticas e dos sujeitos epistemológico-
políticos, assim como a maturação cívico-moral de nossa cultura 
democrática. Aqui, o pluralismo como tensão produtiva adquire 
um sentido provocador e orientador de instituições público-
políticas, de uma práxis político-normativa e de uma cultura 
cívico-moral democráticas que, se por um lado não se deixam 
uniformizar em sentido estrito, por outro reconhecem que, nessa 
e por causa dessa ausência de identidade e de uniformização 
estritas, o que sobra são o permanente contraponto entre os 
sujeitos epistemológico-políticos e a pungente correlação de 
hegemonia e de oposições recíprocas que permitem um mínimo 
de acordo e de civismo, um mínimo de benefício e de inclusão-
participação mútuas. De todo modo, para as minorias político-
culturais e para os grupos epistemológico-políticos 
marginalizados, a ênfase nas tensões, nos conflitos e nas 
contradições próprias ao pluralismo é a condição fundante de sua 
constituição e de sua existência sociopolíticas, definindo sua 
práxis e o seu modo de atuação frente às instituições público-
políticas e aos sujeitos epistemológico-políticos socialmente 
hegemônicos. Se as minorias político-culturais e os sujeitos 
epistemológico-políticos periferizados/marginalizados se calam 
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ou se assumem a impessoalização e o anonimato levados a efeito 
pelos sistemas sociais lógico-técnicos, autorreferenciais e auto-
subsistentes, simplesmente serão apagados da sociedade de que 
fazem parte e anulados por suas instituições.  
 

Considerações finais: as diferenças como base, valor e sujeito do 

ensino de humanidades 

 
 O pluralismo como tensão produtiva exige que as 
diferenças sejam afirmadas diretamente como base, valor e sujeito 
do ensino de humanidades, mas de um modo tal que valores, 
práticas e cânones por elas assumidos e dinamizados passem para 
primeiro plano do ensino, da crítica e da reconstrução 
pedagógicas em sala de aula, nos currículos escolares e no 
trabalho dos educadores e dos educandos. No mesmo sentido, o 
pluralismo como tensão produtiva enquanto a base da teoria 
política, jurídico-constitucional e pedagógica democráticas exige 
que as minorias político-culturais sejam afirmadas como o 
contraponto fundamental às perspectivas totalizantes e 
unidimensionais vigentes em nossas sociedades democráticas, e 
isso no sentido de que as instituições públicas devem estabelecer 
a proteção e o fomento das minorias por meio de uma práxis 
política, jurídico-constitucional e educativa em que essas 
diferenças são conteúdo e sujeito centrais do trabalho nas 
instituições públicas e por meio delas, em particular, para nosso 
caso aqui, em termos de educação pública, em termos de escola 
pública. Em nossa compreensão, somente no momento em que 
essas mesmas diferenças, em que essas mesmas minorias passam 
para primeiro plano na constituição, na legitimação e no trabalho 
formativo-integrativo das instituições público-políticas é que 
conseguiremos perceber, assumir e trabalhar efetivamente as 
tensões e as potencialidades de nossas sociedades, apreendendo-
as e reelaborando-as política, educacional e culturalmente. 
 Por outras palavras, apenas na medida em que as 
instituições público-políticas colocarem as minorias político-
culturais como cerne normativo, político, jurídico-constitucional e 
educativo de seu trabalho e de sua vinculação sociocultural 
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conseguiremos aprender, maturar e evoluir sócio-culturalmente e cívico-
moralmente, posto que, aqui, teremos condições de perceber e de 
assumir a pungência dessas tensões e desses conflitos, dentro e fora 
das instituições, que perpassam e que definem a constituição, a 
legitimação e a evolução das nossas sociedades, de sua cultura 
público-política e de suas instituições. No mesmo sentido e como 
movimento complementar, somente no momento em que os 
sujeitos epistemológico-políticos da sociedade civil, em particular 
as iniciativas cidadãs, os movimentos sociais e as minorias 
político-culturais, conseguirem entabular uma práxis político-
normativa de crítica social e de resistência político-cultural é que 
contrapontos, oposições e hegemonias produtivas passarão a 
fazer parte da dinâmica de constituição, de legitimação e de 
evolução tanto das instituições quanto da sociedade de um modo 
mais geral. Aqui, quanto menos participação inclusiva e direta por 
parte desses sujeitos epistemológico-políticos emancipatórios, 
mais imposição unidimensional e unidirecional, mais perspectivas 
totalizantes, massificadoras e homogeneizadoras que negam e que 
deslegitimam as diferenças, tanto dentro quanto fora das 
instituições. Ora, as diferenças somente podem sobreviver e 
florescer por meio de uma práxis político-normativa permanente, 
pungente e carnal, vinculada à sua condição e dela promotora, 
assumindo uma perspectiva política-politizante de criticismo 
social e de resistência político-cultural contra a negação, a 
opressão e a violência sofridas. 
 E isso também vale para o trabalho na escola. Quanto 
menos ênfase se dá às diferenças, às suas tensões, aos seus 
conflitos e às suas contradições, menos os alunos podem 
aprender e menos podem maturar-se cívico-culturalmente. 
Quando o medo toma conta do trabalho educativo-formativo na 
escola e por parte dela, mais se legitima diretamente a 
naturalidade da violação, da negação e da deslegitimação dos 
grupos sociais e dos sujeitos epistemológico-políticos 
marginalizados, dos direitos socioculturais e da dignidade 
humana. Quando menos se fala, se discute e se estuda na escola 
as minorias em particular e o pluralismo/multiculturalismo de um 
modo geral, menos a escola permite que os alunos exercitem a 
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crítica, a fundamentação e a proposição de valores, de práticas e 
de símbolos, deixando de colocar a crítica social, a reflexividade 
epistemológica e o posicionamento político como momentos 
fundamentais do trabalho e da prática escolares. No mesmo 
sentido, a vinculação público-política e sociocultural da escola 
precisa dar-se como um todo, isto é, o trabalho formativo-educativo 
e o posicionamento epistemológico, político e pedagógico da 
escola, se necessitam internamente assumir em sua efetividade o 
comprometimento com as diferenças e com uma democracia 
inclusiva e participativa, devem fazê-lo também externamente, 
frente à sociedade civil, de um modo tal que a escola demarque 
posição política, normativa e epistemológica sobre a correlação 
das diferenças e da, com a democracia. É a sina de todas as 
instituições público-políticas de um modo geral e da escola em 
especial, para a qual não se educa apenas internamente à referida 
instituição, mas também no dia a dia da vida cotidiana, nas lutas 
políticas e na resistência sociocultural em termos de sociedade 
civil. 
 O pluralismo como tensão produtiva, uma vez que 
reconhece que as tensões, os conflitos e as oposições 
socioculturais e político-normativas são o cerne, o núcleo 
ontogenético constituinte e dinamizador da evolução e da 
maturação democráticas, afirma exatamente (a) a centralidade das 
instituições público-políticas e de sua vinculação sociocultural 
para com as diferenças como a base para a tematização, o 
enquadramento e a reorientação da sociedade, bem como (b) o 
caráter inultrapassável da participação social, política e cultural 
inclusiva e permanente por parte de todos os movimentos sociais, 
de todas as iniciativas cidadãs e de todas as minorias político-
culturais, uma vez que nenhum sujeito epistemológico-político 
institucionalizado em particular ou as maiorias socioculturais de 
um modo geral podem assumir ou tomar o lugar desses grupos e 
desses sujeitos marginalizados em termos de voz-práxis. Minorias 
são irrepresentáveis e, por isso mesmo, insubstituíveis enquanto 
sujeitos epistemológico-políticos da crítica, do enquadramento, da 
orientação e da transformação das situações sociais e 
institucionais de injustiça. Desse modo, na medida em que essa 
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correlação de instituições público-políticas vinculantes sócio-
culturalmente e de participação inclusiva e permanente das 
diferenças, das minorias passa para primeiro plano da 
constituição e do trabalho formativo-integrativo das instituições 
público-políticas, acreditamos que as tensões, os conflitos e as 
oposições socioculturais e político-normativas alcançarão um 
nível de solidez e de maturação que permitirá exatamente a 
solidificação das instituições enquanto baluarte das diferenças, a 
denúncia das situações de injustiça a partir da própria voz-práxis 
das vítimas, a consolidação de uma cultura público-política 
democrática e a intensificação do aprendizado cívico-moral dos 
cidadãos e dos grupos socioculturais entre si, com acordos, 
valores e práticas mínimos garantidores da democracia, da 
igualdade, da liberdade e da justiça por todos e para todos. Ora, 
isso não se alcança e não se consolida sem essa correlação de 
instituições público-políticas vinculantes sócio-culturalmente e de 
participação política ampliada e inclusiva por parte dos 
movimentos sociais, das minorias político-culturais e das 
iniciativas cidadãs, que assumem as tensões e as lutas cotidianas 
como o verdadeiro cerne para a constituição, para a definição e 
para a evolução da sociedade, tomando posição pública e 
publicizada e enfrentando direta e pungentemente situações de 
injustiça e de negação e os sujeitos epistemológico-políticos que 
as geram e sustentam, dentro das instituições e fora delas, na 
sociedade civil. 
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Pensando igualdade e diferenças e o 

ensino de filosofia 

Marcos Antônio Lorieri 
 

Penso que um ponto de partida para se tratar deste tema 
em aulas de Filosofia, seja em que nível de ensino for, é a 
afirmação da igualdade básica de todos os seres humanos, 
especialmente a sua igualdade em dignidade. Somos todos 
igualmente dignos de respeito, dignos de direitos, dignos de 
liberdade e de tantas outras coisas. Igualmente dignos. 

 Ser digno é ser merecedor. Daí deriva a palavra 
dignidade. Dizemos que somos todos portadores do direito 
fundamental de sermos respeitados em nossa dignidade. Todos 
temos igualmente direito de respeito à nossa dignidade por 
sermos pessoas. Isso se chama direito à dignidade humana. Em 
relação a este direito somos todos iguais. Porque somos todos 
igualmente humanos. E, nesta igualdade, temos também o direito 
de sermos diferentes na realização de nossa humanidade comum 
ou igual.  

A riqueza do humano reside na diferenciação de maneiras 
de realizar a igualdade básica de se ser humano. Daí a ideia de 
que, sendo diferentes na maneira de realizarmos nossa igual 
humanidade, todos somos igualmente seres humanos.  
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O quadro abaixo1 pretende ilustrar isso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chama-me a atenção o fato de a língua grega ter três 

palavras para designar as pessoas, ou seja, os seres humanos: 
antropos (o ser humano em geral), guiné (o ser humano feminino) e 
andrós (o ser humano masculino). Na Língua Portuguesa, 
utilizamos a palavra “homem” tanto para designar o ser humano 
em geral quanto para designar o ser humano masculino, assim 
como utilizamos a palavra mulher para significar o ser humano 

                                                            
1Quadro produzido por Jennifer Lopes da Silva, Pedagoga e Assistente de Pesquisa do 
PPGE/UNINOVE. 
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feminino. Isso pode indicar algo? Talvez uma identificação do ser 
humano masculino como sendo o que mais representa o 
humano? A se pensar. 

Se estou correto em relação ao que afirmei sobre a língua 
grega, parece-me que, nela, há uma indicação clara de que tanto 
seres humanos masculinos quanto seres humanos femininos são, 
ao mesmo tempo, diferentes e iguais. As diferenças são 
manifestações singulares da fundamental igualdade dos seres 
humanos que se espalham pelo Planeta Terra, os quais, como 
igualmente humanos, manifestam a riqueza de possibilidades 
deste “igual ser humano”: igual como humano, igual como 
merecedor (digno) de respeito por ser humano, e respeitado no 
seu direito de ser humano à sua maneira, isto é, 
diferenciadamente. Seja como masculino ou feminino, seja como 
criança, jovem, adulto ou idoso, seja como pertencente a etnias 
ou raças diferentes, seja como falante de línguas diversas, seja 
como membro/produtor de culturas variadas, seja como 
maneiras diversas de pensar e de se expressar, seja como 
participante de religiões diferentes ou mesmo sem participar de 
nenhuma delas, seja filiado a este ou àquele partido político, seja 
como tendo optado por realizar sua sexualidade de uma maneira 
ou outra, seja por qualquer outra diferenciação na maneira de ser 
gente.  

Na base, no fundamental, no âmago do humano, somos 
todos igualmente dignos de respeito. Este é o princípio aqui 
defendido e que rebate no segundo princípio: o do direito de 
realizar a igual humanidade de maneiras diversas; o direito à 
diversidade que é um direito igual para todos os humanos.  

E aqui vale uma observação: princípios não se provam. 
São aceitos como pontos de partida (daí serem princípios, isto é, 
o que vem primeiro, ou no início de uma argumentação; não 
gratuitamente, mas por conta também de alguma forma de 
argumentação). E, aqui, já convém propor que isso seja colocado 
sob análise crítica nas aulas de Filosofia. A pergunta é: por que 
aceitamos este princípio?  

Pensando numa Terra-Pátria onde as diferenças são a 
grande riqueza do humano que é uno enquanto humano e diverso 
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nas suas manifestações, Morin afirma algo que se pode propor 
aqui como um convite para a reflexão filosófica em geral e, em 
especial, para o Ensino de Filosofia: 

A pátria terrestre não é abstrata, porquanto foi dela que saiu a 
humanidade. O próprio do que é humano é o unitas multiplex: é a 
unidade genética, cerebral, intelectual, afetiva do homo sapiens 
demens que exprime as suas virtualidades incontáveis através da 
diversidade das culturas. A diversidade humana é o tesouro da 
unidade humana, a qual é o tesouro da diversidade humana. Daí 
o duplo imperativo: reencontrar e cumprir a unidade humana na 
manifestação das diversidades. Salvar singularidades e 
diversidades e ao mesmo tempo instituir um tecido comum 
(MORIN, 1997, p. 34).  

 
Diz ele que o próprio do humano é o unitas multiplex, 

expressão latina que pode ser traduzida para o português por 
“unidade multíplice” ou, ainda, por “unidade variada ou 
diversificada”. Há uma multiplicidade de manifestações do 
humano. É sempre o mesmo humano presente nas suas variadas 
manifestações. “A diversidade humana é o tesouro da unidade 
humana, a qual é o tesouro da diversidade humana”, diz também.  

São dois tesouros a respeitar: o da unidade humana e o da 
diversidade, também humana. São dois tesouros “dignos de 
respeito”, isto é, merecedores de respeito.  

Respeita-se a unidade humana ao se tratar qualquer 
pessoa, qualquer ser humano, com o respeito que merece, 
simplesmente por ser humano, independentemente da maneira 
como realiza sua humanidade. Respeita-se, ainda, o humano nas 
pessoas, quando se percebe que, em certas condições de 
existência, elas estão degradadas em sua igual humanidade e luta-
se para ajudá-las a superar esta situação. Exemplos: pessoas que 
vivem na miséria têm o direito de assim não viver e há uma 
obrigação moral de ajudá-las a não viver assim. Isso por conta do 
princípio assumido de respeito à dignidade da pessoa humana. 
Pessoas que são exploradas de alguma maneira: elas têm o direito 
de ser ajudadas a sair da situação de exploradas. Pessoas que 
sofrem qualquer forma de opressão, a mesma coisa. Ou de 
discriminação, idem. 
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Uma pergunta: quem deve oferecer esta ajuda e de que 
forma? Com certeza, cada sociedade e, dentro dela, cada pessoa 
de acordo com suas possibilidades. Uma dessas possibilidades é 
oferecer apoio às medidas sociais já tomadas e pressionando para 
que outras medidas sejam implantadas. Este é outro tópico que 
deve merecer esclarecimentos e debates em aulas de Filosofia. 
Pensa-se, aqui, em um indicativo de escolhas de apoio a certas 
políticas públicas sociais. Não é possível não ser político! 

Respeita-se a diversidade humana, com base no princípio 
acima indicado, lutando, com todos os recursos possíveis, contra 
toda forma de discriminação. A começar pela luta contra todas as 
formas de preconceito, inclusive os que “aparecem” dentro de 
cada pessoa. Eles “aparecem” porque estão dentro das pessoas. 
Aí estão por influências culturais que precisam ser identificadas e 
combatidas. Isso se faz com o exercício da reflexão crítica, 
profunda e rigorosa para a qual a Filosofia é uma grande ajuda. Se 
assim é, este deve ser um tema a ser tratado em aulas de Filosofia.  

O tema da unidade e da diversidade humanas é tema 
próprio de uma das áreas da Filosofia que é a Antropologia 
Filosófica. Tema este, infelizmente, secundarizado (quando não 
ausente) seja das programações de ensino de Filosofia, seja dos 
livros didáticos, seja, ainda de diretrizes curriculares para o ensino 
de Filosofia oferecidas no nível Federal e na maioria dos Estados 
Brasileiros. Se não refletimos com nossas crianças e jovens sobre 
o ser humano e sobre este princípio do respeito à dignidade 
humana, como esperar que internalizem o princípio acima 
mencionado e suas decorrências em termos de indicações para 
ações voltadas ao respeito ao mesmo?  

Com relação ao tema do respeito à dignidade humana, 
penso ser útil, como subsídio para aulas de filosofia, as 
considerações que seguem. 

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 
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humana” (p. 37). Valor esse traduzido na palavra dignidade da 
pessoa que inclui a qualidade da liberdade. Esta é a base a partir 
da qual toda a discussão relativa aos direitos das pessoas, ou aos 
direitos humanos, se desenrola. É a base, ou seja, o princípio 
aceito como ponto de partida para as demais considerações e 
afirmações. 

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). 

 
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? Está aí uma variação importante do já foi 
afirmado e que pode ser tema específico de aulas de Filosofia.  

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, que faz parte da natureza 
humana, de serem respeitadas como pessoas. Basta ser pessoa 
para ter o merecimento, para ser digno ou portador de dignidade.  

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). 
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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. Essas 
considerações podem ensejar ricas e produtivas discussões, ou 
diálogos, nas aulas com crianças e jovens. 

É neste sentido que Dallari afirma, na citação acima, a 
dignidade como algo posto antes de qualquer coisa: “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”. 

Não temos provas científicas da dignidade humana, mas 
temos argumentos a favor desta postulação, deste postulado. 
Postulados, axiomas ou princípios (já foi dito acima, mas vale 
reforçar aqui) são postos, antes de tudo, como início ou de 
sistemas de pensamento, ou de discursos. Partimos do princípio 
de que todas as pessoas são iguais em dignidade. Ponto. Assim 
reza a Constituição da República 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 em geral, 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 



100 | AS DIFERENÇAS NO ENSINO DE FILOSOFIA: REFLEXÕES SOBRE FILOSOFIA E/DA EDUCAÇÃO 

 

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 
assumidos consensualmente como necessários em termos 
práticos.  

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)2. 

 
É um consenso verdadeiramente de todas as pessoas? 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, isto é, às ideias e indicações de ações que dela derivam. 
Bobbio, neste particular é otimista ao se referir ao fato de que, 
após longo período histórico, os direitos da pessoa humana 

                                                            
2 Expressão latina que pode ser traduzida por: consenso de todas as pessoas.  
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passaram do apenas “serem pensados” para a sua formalização 
“concreta” em normas jurídicas. Ou seja, em leis de muitos 
países. Ao momento no qual houve discussões e, portanto, 
pensamentos favoráveis aos direitos humanos, seguiu-se o 
momento de uma forma de concretização, a jurídica: a presença 
de leis nos códigos. É um grande avanço sem dúvidas. 

Mas, como ele mesmo diz, resta uma luta política não 
pequena tanto para a confirmação do pensamento favorável aos 
direitos e sua expressão nos dispositivos jurídicos de todos os 
países quanto para o efetivo respeito aos mesmos nas ações 
concretas de governos e de cada pessoa. 

Pois, como 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 afirmação da igualdade em direitos.  

Nesse aspecto, a educação tem um importantíssimo papel 
e, dentro dela, as aulas de filosofia na educação escolar quando os 
professores, consciente e efetivamente, convidam seus alunos 
para refletir crítica e profundamente sobre este tema e para, além 
disso, pensar em ações que possam ajudar a garantir a realização 
do respeito a este direito. 

Há, hoje, certa frequência na divulgação e em discussões a 
respeito da temática das diferenças entre as pessoas. Não há 
como negar diferenças. Na verdade, somos todos diferentes e 
ninguém gosta de ser homogeneizado, ou seja, simplesmente 
igualado. Cada um de nós é um: é uma subjetividade; é uma 
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identidade. E cada um reclama o direito de ser respeitado na sua 
maneira própria de ser. Há até uma expressão frequentemente 
utilizada pelos jovens: “eu sou mais eu”. O que isso quer dizer? 
Parece-me pertinente debater com eles a este respeito. Não 
apenas dizem: “eu sou eu”. Mas dizem: “eu sou mais eu”.  

O que isso pode significar? Que as diferenças não têm 
sido respeitadas? Que aquilo que é comum a todos, deve se 
subordinar aos interesses, necessidades e gostos particulares? 

Ainda que nem sempre respeitado e levado à prática, 
assumimos que o bem comum deve estar acima dos interesses 
particulares. Aliás, esta ideia vem de longe. No mínimo, desde 
Aristóteles, cuja afirmação no livro Política (1985) é sempre 
celebrada como algo básico e fundamental. Diz ele que, pelo fato 
de a sociedade visar ao bem comum, ao bem de todos, “é claro, 
portanto, que tem precedência, por natureza, sobre o indivíduo” 
(1985, Livro I, p. 22). 

Os nossos jovens (somente eles?) discordam desta ideia? 
Temos que concordar com ela somente porque foi dita por 
Aristóteles? Ou porque a maioria das pessoas a assumem como 
verdadeira? Se não essas, por quais razões? Temos aqui outra boa 
discussão a ser feita. 

Esta é uma digressão em relação ao foco deste texto, 
ainda que tenha alguma relação com o mesmo. Os “eus” são 
diferentes: manifestam diversidade de realização do igualmente 
humano. Como pensar as diferenças? Como pensar as diferentes 
maneiras de o ser humano se realizar?  

Parece-me que não é possível pensar as diferenças sem, ao 
mesmo tempo, nos reportarmos à igualdade presente nos 
humanos diferentes. E isso fica muito claro nos discursos 
relativos à multiculturalidade e à interculturalidade. Há, hoje, 
tendência forte em defender a ideia de interculturalidade como, 
talvez, um conceito melhor que a ideia de multiculturalidade.3 

O termo interculturalidade tem sido utilizado para indicar 
propostas de convivência entre diferentes culturas com o objetivo 

                                                            
3 Sugiro leituras a respeito, em especial os textos de Vera Maria Candau. Indico um, 
especialmente, publicado juntamente com Antônio Flávio Moreira: Multiculturalismo: 
diferenças culturais e práticas pedagógicas. Petrópolis: Vozes, 2013. 
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de integração entre elas 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 dessa dignidade 
podermos ser diferentes.  

Candau (2008) chama a atenção para o fato de que houve 
uma enorme ênfase na igualdade, no discurso da modernidade. 
Os novos discursos apontam para a diferença e para a 
convivência com o diferente. Não que o foco na igualdade tenha 
perdido sua validade, mas há uma ênfase na diferença. O foco na 
igualdade não pode e nem deve perder sua validade, pois, como 
se verá a seguir, ele é sempre a referência para as discussões e 
para as orientações sobre a diferença. A começar pela pergunta e 
pela reposta a ela, colocadas a seguir.  

Como entender igualdade e diferença e como entender 
que todos somos iguais diferentemente? Ou como diz Rios: “... 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”4. Há 
um direito à diferença assim como um direito à igualdade? Como 
assim? Candau diz: “Não se trata de afirmar um polo 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 nós. O que 
não podemos eliminar é a nossa igual condição humana. E esta 
carrega consigo direitos, assim como a ideia de diferenças.  

Não é uma questão simples, mas há elementos presentes 
nas discussões atuais que podem nos ajudar ao menos a darmos 
aquele primeiro passo que é o da tomada de consciência do 
problema e de alguns meios possíveis de resolvê-lo. Estes meios 
caminham na direção das políticas públicas e na direção da busca 
de proposições educativas a serem feitas às nossas crianças e aos 
nossos jovens no intuito de convencê-los a realizar práticas de 

                                                            
4 Palestra proferida no IV Congresso da SOFELP em Cabo Verde, na África. 
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respeito à igual dignidade de todos e também às diferentes 
maneiras de realizarmos nossa igual dignidade.  

Ao comentar algumas posições de Boaventura Sousa 
Santos a respeito deste 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).  

 
Em um texto meu de 2012, não publicado, partia de 

algumas questões como: haveria um único humano a dizer de si e 
a pedir pela sua realização, ou há possibilidades diversas de se ser 
humano? 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? 

Iniciamos a busca por respostas afirmando ser comum 
dizer-se da importância das diferenças e da riqueza do humano 
que elas revelam. Em seguida, foram colocadas questões relativas 
ao que é comum ou igual nos seres humanos apontando para a 
necessidade de se dar a mesma atenção ao que é igual, ou comum, 
quanto à que é dada às diferenças. 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? Como 
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pensar este algo comum ao constatar os muitos e diversos 
caminhos culturais que os homens criam e nos quais se realizam, 
criando-se e recriando-se continuamente? Que resposta a 
educação e a Filosofia devem ou podem dar a estas interpelações? 

Uma ideia de Edgar Morin pode auxiliar na busca de 
alguma resposta: “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” (MORIN, 2003, p. 18). 

Há duas realidades constatáveis: o que é constante e o que 
é dinâmico, ou variável. Ambas as realidades estão sempre aí 
constituindo o humano.  

Naquilo que é comum, 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 e todos são membros de 
alguma sociedade e, por conseguinte, de alguma cultura. Sem a 
biosfera não há o humano, assim como este não existe e nem 
pode ser pensado sem a sociosfera. “O indivíduo humano, na sua 
autonomia mesma, é, ao mesmo tempo, 100% biológico e 100% 
cultural” (MORIN, 2003, p. 53). Cabe aos humanos preservar, 
nutrir e regenerar a ambas. 

E há um terceiro aspecto também constitutivo de todo 
humano que ele denomina de esfera do espírito ou da mente.“O 
espírito é uma emergência do cérebro que suscita a cultura, a qual 
não existiria sem cérebro” (MORIN, 2003, p. 38). 

Há, pois, três esferas comuns a todos os seres humanos, a 
eles necessárias e nas quais a existência humana se dá: a biosfera 
(na qual emerge o cérebro), a sociosfera (na qual emerge a 
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cultura) e a esfera do espírito/mente (a noosfera), visceralmente 
imbricada nas outras duas e que tem papel fundamental na 
condução da humanização. Dependemos todos, igualmente, de 
cuidados com as três esferas nas quais nos realizamos.  

Morin dá um destaque especial à noosfera (a esfera do 
espírito), pois, o espírito abre-se ao mundo pela curiosidade, pelo 
questionamento, pela exploração, pela paixão de conhecer e se 
sensibiliza por tudo (aspecto estético), 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. 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 da 
sensibilidade humana, elas são imprescindíveis para a realização 
dos humanos. 

Há ainda a considerar as características comuns no âmbito 
da afetividade. As diversas culturas podem modelar suas 
manifestações, “mas a universalidade do que manifesta alegria, 
prazer, felicidade, divertimento, sofrimento, dor, demonstra a 
unidade afetiva do gênero humano. Os grandes sentimentos são, 
efetivamente, universais: amor, ternura, afeição, amizade, ódio, 
respeito, desprezo” (MORIN, 2003, p. 60). 

As considerações a respeito do que há de comum e que 
não pode ser descartado na busca da boa realização dos humanos 
poderiam se estender por outros aspectos como o fato comum de 
todos os seres humanos disporem de linguagem, ainda que cada 
grupo humano a dispõe nas mais diversas línguas. 

Todos estes aspectos convidam para se pensar na 
necessidade de cuidados com os elementos fundamentais 
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imbricados e entrelaçados na constituição do propriamente 
humano: os cuidados com a vida em geral e, dentro dela, com a 
vida humana; os cuidados com as sociedades para que sejam 
redes de segurança sem se tornarem redes aprisionantes; os 
cuidados 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 iguais 
de todos, independentemente da diversidade cultural.   

Sabemos, pois, a respeito do que é comum ou igual em 
todos nós e da necessidade dos cuidados a respeito; e sabemos 
também que somos iguais na diferença ou na diversidade de 
nossas maneiras de realizarmos essa igualdade, esse algo em 
comum.  

Os diferentes caminhos de realização do humano são uma 
riqueza. “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 ela se realiza de modos singulares em cada 
pessoa.  Há a cultura humana, mas o que se vê são as mais 
variadas 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).  

As diversas maneiras de se ser igualmente gente, porém, 
nem sempre são aceitas ou reconhecidas como genuinamente 
humanas. Acabam por não serem consideradas como direito de 
as 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 
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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). 

 
Sem isso “a humanidade comum” perece e, em seu 

perecimento, perecem juntos todos os diversos humanos. A 
diversidade depende da unidade e vice-versa. A admissão disso 
exige um reacerto na concepção do humano indicando novos 
aportes antropológicos e novas propostas para a educação. E, no 
caso, para o ensino de Filosofia, cada vez mais necessário, pois é 
nele que estas questões ganham uma dimensão toda especial.  

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.  

Esta é a base ou o ponto de partida para a exigência do 
respeito à variedade cultural e para a luta pela interculturalidade. 
Esta, por sua vez, parece ser uma luta mais difícil, pois não se 
trata de apenas respeitar as outras culturas ou de buscar conviver 
bem com as diferenças. Muito menos de apenas “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 das 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. Pensar assim implica em 
pensar em ao menos duas coisas: primeiro pensar que nenhuma 
cultura realiza por completo o humano nos membros de um 
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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. Há aqui um tema importante a ser contemplado em 
aulas de Filosofia no âmbito da antropologia filosófica.  

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 “genuíno”, como uma essência preestabelecida 
e um dado que não está em contínuo movimento (2008, p. 53). 

 
Uma ideia nada fácil, pois ela se opõe à simples ideia de 

tolerância do diferente e do apenas saber conviver com o 
diferente, como indicado em certas versões do multiculturalismo. 
Parece claro que não é o caso de se propor às nossas crianças e 
jovens que tolerem os diferentes, e sim que saibamos conviver 
bem com todas as pessoas numa relação constante de respeito à 
sua dignidade humana e, além disso, que saibamos levar em conta 
aquilo que o diferente traz e que pode ser acolhido nas nossas 
maneiras de ser porque acrescenta aquilo de humanidade em nós 
que percebemos que nos falta, ou que ele, o diferente, mostra que 
nos falta.  

Há muitos estudos a respeito desta temática relativa à 
interculturalidade que caminham juntos com os estudos relativos 
à multiculturalidade e à pluriculturalidade. Em todos eles 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 neste Planeta Terra. Fala-se 
também na necessidade de qualquer país, ao acolher pessoas de 
outras culturas, oferecer-lhes o total respeito que cabe a todo ser 
humano. Isso tem por base o pressuposto da igualdade de todos 
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como pessoas. Já há uma história positiva dessas falas e uma 
história ainda não tão positiva de ações coerentes com elas.  

A história de falas relativas à interculturalidade e ao seu 
entendimento é recente. Muitas vezes fala-se em 
interculturalidade no sentido ou de multiculturalismo ou de 
pluriculturalismo, colocando-se nelas a ideia restrita de tolerância. 
As falas acima mencionadas, que se reportam ao intercâmbio de 
culturas e mesmo à ideia de hibridização cultural, ainda sofrem 
dificuldades de precisão e, mais ainda, de assunção objetiva. A 
ideia de intercâmbio cultural, de trocas de elementos culturais, 
ainda parece assustar.  

Uma das ideias que indicam a pertinência dos discursos a 
respeito da interculturalidade é a de que possivelmente não haja 
nenhuma cultura pura, visto que todas as culturas são resultantes 
de intercâmbios culturais. Intercâmbios originados por diversas 
razões e, dentre elas, a que indica que nenhuma cultura é 
completa, como já assinalado antes. 

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). 

 
Outra ideia é a que está presente na resposta à seguinte 

pergunta: se fosse possível a busca da conservação de alguma 
cultura pura, que consequências para o bem dos humanos esta 
busca traria? Talvez estas palavras de Candau nos ajudem a 
pensar na resposta: “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).  

São ideias ricas que podem ser encaminhadoras para 
novas buscas de realização do humano. Sua riqueza, parece-me, 
reside na noção colocada acima de que somos seres sempre 
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incompletos em nossa realização como humanos e de que as 
maneiras variadas de realização deste humano permitem oferecer 
caminhos já trilhados que podem ser agregados a caminhos em 
andamento deste ou daquele grupo social ou desta ou daquela 
pessoa. Ou seja, podemos encontrar e assimilar caminhos novos 
em percursos em andamento, ou já percorridos por outrem. Isso 
demanda prestar atenção acolhedora nos outros e ser disponível a 
receber deles contribuições que ainda nos faltam.  

Kant pode nos ajudar nessa disposição. Ele afirma, no 
livro Sobre a Pedagogia (1996), o seguinte: “A espécie humana é 
obrigada a extrair de si mesma, pouco a pouco, com suas próprias 
forças, todas as qualidades naturais que pertencem à 
humanidade” (KANT, 1996, p. 12). Diz, ainda, em outra 
passagem, que há em cada ser humano, “germes de humanidade” 
que nos cabe desenvolver: “Há muitos germes na humanidade e 
toca a nós desenvolver, em proporção adequada, as disposições 
naturais e desenvolver a humanidade a partir dos seus germes e 
fazer com que o homem atinja sua destinação” (KANT, 1996, p. 
18). Na primeira citação ele diz que cabe à espécie extrair de si 
mesma todas as qualidades naturais próprias da humanidade; na 
segunda, diz que “toca a nós” desenvolver estas qualidades 
naturais a partir de seus germes buscando atingir sua destinação. 

Há muitas perguntas a se fazer a partir destas afirmações, 
como: qual destinação? Que germes são estes? Como aí estão? E 
outras.  

Para o interesse do tema deste texto vale ressaltar que ele 
não indica que esta seja uma tarefa apenas de cada indivíduo. É 
uma tarefa da espécie ou de todos nós, isto é, trata-se de um 
indicativo de que cabe a todas as pessoas oferecer suas 
contribuições para que a humanidade atinja sua destinação. 

Pensando assim, por que não pensar que as diferentes 
maneiras de realização do humano podem ser um caminho 
positivo de ajuda mútua na busca desta realização? Outros, que 
realizam sua humanidade de maneira diversa da minha, podem ter 
encontrado caminhos que ainda me faltam. Assim como estes 
outros podem ver nos caminhos encontrados por mim indicações 
que os ajudam. Ou seja, a diversidade, as diferenças de maneiras 
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de ser gente primeiramente podem e devem ser respeitadas, da 
mesma forma como, em segundo lugar, podem e devem ser vistas 
com olhares reflexivos e críticos visando compreendê-las e, em o 
fazendo, visando acolhê-las como encaminhamentos legítimos de 
busca de realização do humano e, ainda, como indicação de 
caminhos para outros que ainda não os viram e que podem ser 
agregados aos seus próprios caminhos.  

Os caminhos são maneiras de ser gente: são as culturas. 
Elas podem e devem ser solidárias entre si, oferecendo 
mutuamente seus acertos (os bons caminhos) e as indicações de 
correção dos seus desacertos (dos descaminhos). Este, parece-me, 
é o bom sentido da interculturalidade: a disponibilidade para o 
respeito justo às maneiras diversas de ser gente, a disposição 
conjunta de análise crítica destas maneiras, sem julgamentos 
preconceituosos, e a disponibilidade para ajustes nessas maneiras, 
acolhendo acertos onde quer que eles estejam e fazendo ajustes 
onde quer que eles se mostrem necessários.  

Trata-se de uma enorme dificuldade e de um enorme 
desafio. O primeiro deles é saber se há alguma destinação para a 
realização do humano e, se há, qual é? O segundo é saber da 
legitimidade dos encaminhamentos relativos a esta destinação. E 
o terceiro, é tentar saber por que caminhos se podem buscar os 
diálogos interculturais que podem oferecer ajudas mútuas para o 
grande empreendimento da realização do humano na sua rica 
diversidade.  

Há, por certo, outros desafios. Mas estes julgo-os 
fundamentais. E, para enfrentá-los, a contribuição da reflexão 
filosófica é fundamental, pois um de seus focos é justamente o 
ser humano e o sentido de sua existência. Esta reflexão não pode 
ficar a cargo somente dos “especialistas” em Filosofia. Eles são 
necessários sempre, mas suas contribuições devem chegar a todas 
as pessoas para que, com elas, possam participar das análises 
reflexivas e críticas a respeito de todos estes temas que a todos 
interessam. E o acesso às reflexões dos filósofos e o começo 
desta participação ocorrem em aulas de Filosofia no Ensino 
Médio e, dentro de certa perspectiva, penso que possa ocorrer já 
no Ensino Fundamental. O ensino de Filosofia, ou do filosofar, é 
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uma sementeira de humanização, porque, em última análise, os 
seres humanos filosofam para saberem de si, para saberem do 
humano e de seus caminhos nesta casa de todos que é o Planeta 
Terra. Por ser casa de todos os seres humanos, todos devem 
poder nele morar igualmente e diferenciadamente. 
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I-Considerações iniciais 

 
 Este texto tem como objetivo analisar os argumentos 
educativo-pedagógicos presentes no livro O Mestre Ignorante, de 
Jacques Rancière. Neste livro, Rancière defende teses essenciais 
para expor as contradições presentes nos projetos e métodos 
tradicionais de ensino, bem como propostas para sua 
complementação. O ensino tradicional pressupõe a explicação, que 
nada mais é do que a determinação de uma inteligência sobre 
outra. A explicação resulta, assim, em um processo rígido de 
embrutecimento e de hierarquização intelectual e social. A 
emancipação, por sua vez, remete à igualdade, isto é, à igual 
consideração das inteligências. O professor emancipador abole 
essa relação de submissão de uma inteligência à outra, estabelecendo, por 
conseguinte, uma relação de vontade para vontade, isto é, não se trata 
mais de entupir o aluno com explicações, mas de uma relação de 
liberdade e de autonomia em que o aluno constrói o seu caminho 
de aprendizado. É justamente aqui que surge uma das teses mais 
interessantes de O Mestre Ignorante: é o aluno que faz o professor, 
e não o contrário. 

O texto é dividido em cinco seções. Na primeira seção, 
apresentamos a aventura intelectual de Joseph Jacotot e os 
desdobramentos educativo-pedagógicos que essa experiência 
originou em seu espírito e na sua compreensão do processo de 
ensino/aprendizagem. Na segunda seção, analisamos a crítica de 
Jacotot/Rancière ao método explicativo que caracteriza o ensino 
pedagógico tradicional, a saber, a explicação pressupõe uma 
hierarquia entre inteligências, que resulta em um processo de 
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embrutecimento intelectual. Na terceira seção, argumentamos que 
o processo de ensino/aprendizagem não se faz utilizando-se de 
uma hierarquia intelectual entre professor e aluno. A interação 
Jacotot/Rancière diz que, na educação dos alunos, o mestre deve 
retirar suas razões e convicções pessoais deixando os alunos 
entregues exclusivamente às razões presentes no livro. Na quarta 
seção, analisamos a tese de que um professor/mestre que ignora 
certo número de saberes também pode emancipar uma 
inteligência, necessitando, para isso, adotar um método de 
ensino/aprendizagem adequado (diferente, portanto, do método 
tradicional baseado em explicações). Na quinta seção, analisamos 
o paradoxo presente no método filosófico-educativo utilizado 
por Sócrates na emancipação intelectual de seus discípulos. Para 
Jacotot/Rancière, o método socrático nada mais é do que uma 
ferramenta de embrutecimento, na medida em que os 
questionamentos por ele elaborados não conduzem à 
emancipação, mas levam o discípulo a reconhecer sua ignorância 
e a profunda distância que o separa do mestre. Sócrates seria, na 
visão de Jacotot/Rancière, um embrutecedor por excelência. 
Concluímos este texto afirmando que o embrutecimento 
intelectual, a submissão de uma inteligência à outra, representa 
uma forma aperfeiçoada de estratificação social e de manutenção 
dos interesses e de status de uma classe dominante sobre grupos 
marginalizados. A emancipação, por sua vez, colocaria os 
indivíduos em um mesmo patamar de igualdade, reconhecendo 
em cada um seu verdadeiro potencial e, ao mesmo tempo, dando 
a cada um a possibilidade de exercer a sua liberdade e a sua 
autonomia plena no âmbito da sociedade. 
 

II- Joseph Jacotot: uma aventura intelectual 

 
N’O Mestre Ignorante: Cinco Lições para a Emancipação 

Intelectual, Jacques Rancière narra a aventura intelectual de 
Joseph Jacotot, no século XIX. Em 1818, Jacotot, então leitor de 
literatura francesa na Universidade de Louvain, vivencia uma 
experiência que mudaria para sempre sua percepção do processo 
de ensino/aprendizagem. Jacotot foi convidado para ministrar 
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um curso de língua francesa para alunos holandeses que 
ignoravam totalmente o francês; por sua vez, Jacotot enfrentava 
um problema semelhante ao dos alunos: ele não sabia sequer uma 
palavra em língua holandesa. Como Jacotot poderia ensinar 
adequadamente esses alunos, de modo que a barreira entre essas 
duas línguas fosse superada ou diminuída? Naquela época, havia 
sido publicada, em Bruxelas, uma edição bilíngue do livro 
Telémaco, de Fénelon. Assim, com o auxílio de um intérprete, 
Jacotot indicou a leitura da obra aos seus alunos e solicitou-lhes 
que escrevessem em francês o seu entendimento sobre os 
principais argumentos do texto. Jacotot acreditava – da mesma 
maneira como acreditavam os pedagogos de antigamente e 
acreditam os de hoje – que os alunos não teriam condições de 
entender o texto, demonstrando, por conseguinte, uma total 
impotência perante ele. Porém, os resultados obtidos nessa 
experiência, para a surpresa do mestre Jacotot, foram amplamente 
satisfatórios: mesmo sem qualquer tipo de explicação, seus alunos 
haviam compreendido perfeitamente o livro indicado. 

A experiência vivenciada por Jacotot lhe permitiu 
reconsiderar sua visão do papel do mestre no processo de 
ensino/aprendizagem de seus alunos. Jacotot acreditava, como 
novamente acreditava parte dos professores de sua época, “que a 
grande tarefa do mestre é transmitir seus conhecimentos aos 
alunos, para elevá-los gradativamente à sua própria ciência. [...] o 
ato essencial do mestre era explicar, destacar os elementos simples 
do conhecimento e harmonizar sua simplicidade de princípio 
com a simplicidade de fato, que caracteriza os espíritos jovens e 
ignorantes” (RANCIÈRE, 2002, p. 16-17). 
 

III- A ordem explicadora e a submissão da inteligência 

 
 Jacotot/Rancière questionam, a partir dessa experiência, o 
caráter tradicional do ensino, baseado na necessidade de explicação. O 
explicador configura-se como juiz do entendimento do aluno. 
Para que haja sentido no processo de ensino/aprendizagem, é 
necessário, no seio da pedagogia tradicional, que o explicador 
elabore novos raciocínios para verificar se o aluno realmente 
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compreendeu os raciocínios já existentes em um determinado 
livro ou conteúdo ensinado. Por que teria o aluno necessidade de 
tal explicação? O texto escrito, por si só, não bastaria para 
direcioná-lo ao caminho do aprendizado? Por que o professor 
deveria assumir o papel principal no processo de 
ensino/aprendizagem dos seus alunos? Por que a 
supervalorização da palavra falada em detrimento da palavra 
escrita? Que razões teríamos para acreditar que uma interpretação 
de um determinado conteúdo ou livro estaria condicionada tão-
somente ao raciocínio do explicador? Para Jacotot/Rancière, 
intrínseco à explicação, está a tese da incapacidade do aluno de 
compreender, por si só, um determinado conteúdo ou livro: 
“compreender é o que a criança não pode fazer sem as explicações 
fornecidas, em certa ordem progressiva, por um mestre” 
(RANCIÈRE, 2002, p. 19). Jacotot/Rancière argumentam que é 
necessário substituir a lógica da explicação, que cria a ilusão de 
que é preciso explicar para compreender, para auxiliar uma mente 
incapaz de entendimento. A explicação pressupõe, antes de mais 
nada, a incapacidade de alguém (aluno) de compreender por ele 
mesmo. Para eles, a explicação é o “mito da pedagogia, a parábola 
de um mundo dividido em espíritos sábios e espíritos ignorantes, 
espíritos maduros e espíritos imaturos, capazes e incapazes, 
inteligentes e bobos” (RANCIÈRE, 2002, p. 20). Além disso, o 
mestre inaugura um momento decisivo no processo de 
aprendizagem: é ele, por meio de seu ensinamento, de sua 
explicação, que dá início ao processo de aprendizado; ao mesmo 
tempo, é ele que se encarrega de descontruir aquele tipo de 
saber/conhecimento sem um grau elaborado de intelectualidade, 
introduzindo, por conseguinte, uma forma superior de 
inteligência, livre dos vícios do senso comum. O “mito 
pedagógico” moderno, assim entendido, divide as inteligências 
em duas: uma inteligência inferior, que precisa ser formada, 
moldada (aluno), e uma inteligência superior, que seria aquela que 
possui os métodos, os procedimentos, as explicações, os 
conhecimentos etc. considerados adequados para uma formação 
cognitiva mais intelectualizada (mestre).  
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 É aqui que ocorre aquilo que Jacotot/Rancière 
denominam de embrutecimento. A “hierarquia do mundo das 
inteligências”, a distância estabelecida entre o saber do mestre e o 
saber do aluno, própria da ideia tradicional de pedagogia, acaba 
por subordinar o segundo (aluno) ao raciocínio explicativo do 
primeiro (mestre), ou seja, na perspectiva de ambos, “há 
embrutecimento quando uma inteligência é subordinada à outra 
inteligência” (RANCIÈRE, 2002, p.25). A explicação conduz a 
uma compreensão, que é condicionada ao raciocínio do 
professor/explicador, resultando, assim, em uma limitação e em 
uma determinação do aprendizado e do desenvolvimento da 
liberdade e da autonomia intelectual plena do aluno (Cf.: 
RANCIÈRE, 2002, p. 20-21). Este, por sua vez, acabará por 
assumir essas explicações como sendo elas próprias legítimas, de 
modo que, de forma mecânica, e por já possuir todos os meios 
existentes para isso, reproduzirá infinitamente essas explicações, 
tornando-se, então, ele próprio, um explicador. O “princípio do 
embrutecimento pedagógico”, nesse sentido, desenvolve uma 
dependência absoluta do aluno ao intelecto e à vontade do 
professor, isto é, os alunos sempre estarão condicionados às 
explicações do professor/explicador para alcançar a compreensão 
exata das coisas. Trata-se, fundamentalmente, de uma relação de 
obediência e de submissão total, na medida em que o 
aprendizado dos alunos depende mais do caminho traçado pelo 
professor do que propriamente da sua vontade e do seu interesse 
de aprender, pelo aprender. No caso de Jacotot, os fatos e o 
acaso revelaram uma maneira nova de se conceber o processo de 
ensino/aprendizagem: as explicações se tornaram irrelevantes 
diante da necessidade e da vontade de aprender dos alunos. Os 
alunos de Jacotot, que não haviam recebido qualquer tipo de 
instrução do mestre no que se referia às regras ortográficas e 
gramaticais do francês, aprenderam a falar e escrever a língua, 
superando, assim, a barreira entre a palavra escrita e a palavra 
oral: 

A necessidade o havia constrangido a deixar inteiramente de 
fora sua inteligência, essa inteligência mediadora do mestre que 
une a inteligência impressa nas palavras escritas àquela do 
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aprendiz. E, ao mesmo tempo, ele havia suprimido essa 
distância imaginária, que é o princípio do embrutecimento 
pedagógico. Tudo se deu, a rigor, entre a inteligência de 
Fénelon, que havia querido fazer um certo uso da língua 
francesa, a do tradutor, que havia querido fornecer o 
equivalente em holandês, e a inteligência dos aprendizes, que 
queriam aprender a língua francesa. E ficou evidente que 
nenhuma outra inteligência era necessária. Sem perceber, ele os 
havia feito descobrir o que ele próprio com eles descobria: todas 
as frases e, por conseguinte, todas as inteligências que as 
produzem são da mesma natureza. Compreender não é mais do 
que traduzir, isto é, fornecer o equivalente de um texto, mas não 
sua razão. Nada há atrás da página escrita, nenhum fundo duplo 
que necessite do trabalho de unir inteligência a uma outra, a do 
explicador; nenhuma língua do mestre, nenhuma língua da 
língua, cujas palavras e frases tenham o poder de dizer a razão 
das palavras e frases de um texto” (RANCIÈRE, 2002, p. 22 – 
Grifos nossos). 

 

Há, pelo menos, duas teses essenciais na passagem acima 
descrita. De um lado, a tese da igualdade, uma vez que não haveria a 
necessidade de explicações de um intelecto superior para que um 
intelecto inferior alcançasse um grau elevado de intelectualidade: 
assim, professor e aluno estariam em um mesmo patamar de 
igualdade intelectual.  De outro lado, a tese da vontade, isto é, 
qualquer pessoa poderia aprender por si mesma, portanto sem a 
necessidade da intermediação do professor/explicador, bastando, 
para isso, o querer, o desejo de aprender ou a motivação pela 
necessidade. 
 

IV-O papel do mestre: embrutecer ou emancipar? 

 
A experiência vivenciada por Jacotot/Rancière evidência a 

tese da emancipação da inteligência sem a necessidade de 
explicações, mas não sem a presença do mestre. A genialidade do 
mestre Jacotot, narrada por Rancière, na educação dos seus 
alunos, residiu na sua capacidade de ensinar-lhes algo sem a 
necessidade de criar uma hierarquia intelectual entre ele e seus 
alunos; em outras palavras, Jacotot havia retirado suas razões e 
convicções pessoais para que os alunos tivessem a oportunidade 
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de estarem entregues, única e exclusivamente, às razões existentes 
no livro. Entre mestre e discípulo, portanto, não haveria uma 
relação de submissão da inteligência, mas sim uma relação de 
vontade para vontade, ou seja, a “relação de dominação do mestre, 
que tivera por consequência uma relação inteiramente livre da 
inteligência do aluno com aquela do livro – inteligência do livro 
que era, também, a coisa comum, o laço intelectual igualitário 
entre o mestre e o aluno” (RANCIÈRE, 2002, p. 25). Isso 
permitiu a Jacotot isolar as características essenciais do 
embrutecimento explicador. Para ele, o embrutecimento se caracteriza 
como uma relação de submissão direta de uma inteligência à 
outra. O ato de ensinar e aprender está ligado a duas vontades e a 
duas inteligências. Ocorre o embrutecimento quando há 
coincidência entre ambas; a emancipação, por sua vez, ocorre 
quando há o reconhecimento da diferença entre as duas vontades 
e as duas inteligências, ou seja, no ato de aprender, o aluno está 
submetido, de um lado, à vontade do mestre; de outro lado, ele 
está unicamente ligado à inteligência do livro, às razões nele 
apresentadas, desvinculando-se, assim, das amarras da inteligência 
dominadora do mestre/explicador. Essa experiência filosófico-
educativa coloca em questão a oposição entre ciência e 
ignorância, própria dos pedagogos modernos tradicionais. A 
diferença principal entre a perspectiva pedagógica tradicional e 
aquela vivenciada por Jacotot/Rancière estaria assentada nos 
métodos utilizados no processo de aprendizado intelectual do 
aluno. Ao invés de um método cuja finalidade é a transmissão do 
conhecimento do mestre ao aluno, Jacotot/Rancière nos 
oferecem um método pedagógico diferente – o do aluno –, que 
favorece a liberdade e a autonomia intelectual do aprendiz em 
detrimento de um processo determinado de 
ensino/aprendizagem. Este novo método pedagógico implica, na 
perspectiva de Jacotot/Rancière, em uma confiança inquebrável 
na capacidade intelectual de cada um de nós.  

Há, no texto de Rancière, uma tese filosófico-educativa 
radical para os propósitos da época de Jacotot, a saber: não é 
necessário, no ato de ensinar e aprender, que um professor saiba 
tudo; na realidade, a experiência de Jacotot comprova 
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perfeitamente que um professor que ignora certo número de 
conhecimentos (conteúdos) também tem algo a ensinar, desde 
que isso resulte na emancipação intelectual do aluno. No 
entendimento de Jacotot/Rancière, para que possamos emancipar 
uma inteligência ainda considerada inferior, basta que aquele que 
ensina seja também ele emancipado, isto é, que creia e que 
reconheça a capacidade do espírito de cada um em desenvolver 
sua potência máxima. Esse novo método dá ao aluno a liberdade 
e a autonomia de se constituir no verdadeiro sujeito do processo 
pedagógico. Na metodologia da velha pedagogia, o processo de 
ensino/aprendizagem tem início com a explicação do mestre 
(sábio), considerado, aqui, a fonte doadora de sentido ao aluno; 
este, por sua vez, sem a presença dessa fonte doadora de sentido, 
se percebe, ele próprio, incapaz de sair de sua condição de 
ignorante, não confiando na sua potência intelectual de superar as 
barreiras impostas pelo método tradicional de ensino. O método 
tradicional de ensino só considera aprendizado aquilo que se faz 
no âmbito da instituição escolar e sob a determinação do 
professor, excluindo toda forma de conhecimento empírico 
(entendemos por conhecimento empírico aquele tipo de 
conhecimento mais elementar que o indivíduo possui para poder 
se comunicar e exprimir sua vontade – são os saberes próprios de 
uma cultura determinada), isto é, daquele tipo de conhecimento 
desprovido de cientificidade. Assim, ao entrar na instituição 
escolar, o aluno é visto como alguém que não possui qualquer 
conhecimento científico, devendo o professor emprestar a sua 
ciência para que ele alcance um grau satisfatório de aprendizado. 
No círculo da potência, o emancipador não empresta a sua 
ciência ao aluno, mas a transforma num acessório para que o 
aluno desenvolva a sua. Portanto, não há sobreposição de 
inteligências, ou seja, uma que se constituiria como doadora e a 
outra que se constituiria em receptora de sentido: ambas estariam 
em uma mesma posição de intelectualidade. 

Como poderá o mestre sábio aceitar que é capaz de ensinar tão 
bem aquilo que ignora quanto o que sabe? Ele só poderá tomar 
essa argumentação da potência intelectual como uma 
desvalorização de sua ciência. E o ignorante, por sua vez, não se 
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acredita capaz de aprender por si mesmo – menos, ainda, de 
instruir um outro ignorante. Os excluídos do mundo da 
inteligência subscrevem, eles próprios, o veredicto de sua 
exclusão. Em suma, o círculo da emancipação deve ser começado 
(RANCIÈRE, 2002, p. 28).  

 
Além disso, o método proposto por Jacotot/Rancière 

questiona o método tradicional de ensino, que acaba por 
deslegitimar grandemente o ensino universal, concebido aqui como 
uma forma de ensino no qual o homem, por meio de suas 
próprias experiências, aprende uma multiplicidade de 
conhecimentos, não necessitando da intervenção de um mestre 
explicador. O processo de ensino/aprendizagem, nessa 
perspectiva, deve partir dos conhecimentos e da bagagem cultural 
que os alunos carregam consigo desde o seu nascimento. Assim, a 
emancipação intelectual requer, por parte do professor e da 
escola, que esse conhecimento adquirido seja valorizado e, ao 
mesmo tempo, aprimorado por meio de uma formação mais 
intelectualizada, respeitando sempre a liberdade, a autonomia e a 
capacidade intelectual do aluno a ser educado.Para 
Jacotot/Rancière, a função específica do professor de modo 
particular e da educação de um modo geral não é a de formar 
alunos robotizados, no sentido de serem meros reprodutores dos 
ensinamentos e raciocínios do professor/explicador; ao contrário, 
tanto o professor como a escola devem despertar no aluno o 
interesse e a vontade de ser efetivamente o protagonista do 
processo pedagógico, desenvolvendo, assim, sua capacidade de 
pensar e de agir em concordância com a sua própria razão. 

Parece-nos que a forma tradicional de ensino em nada 
contribui para a emancipação intelectual daqueles indivíduos que 
se encontram numa posição socioeconômica desfavorável (isto é, 
os indivíduos pertencentes as camadas mais pobres da sociedade); 
isso resulta no fato de que a formação por eles recebida objetiva 
cumprir a função de ordenamento social e de manutenção do 
status quo de um grupo específico1. Além disso, o velho método de 

                                                            
1 BERGER,Peter & BERGER,Brigitte. “O que é uma Instituição?” In: FORACCHI, 
Marialice Mencarini & MARTINS, José de Souza (Eds.). Sociologia e Sociedade. Rio de 
Janeiro: LTC, 1977, p.193-199; ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado. 
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ensino desempenhava a função de controle da escola sobre os 
indivíduos – nas palavras de Jacotot/Rancière, uma espécie de 
“carrossel aperfeiçoado” (RANCIÈRE, 2002, p. 29). Para 
Jacotot/Rancière, a questão principal era a da emancipação, ou seja, 
a de uma forma de educação que fizesse com que todos os 
homens pudessem alcançar sua dignidade de homem, 
aprendessem até o limite de sua capacidade e decidissem sobre o 
bom uso dela. Por isso, Jacotot/Rancière acreditavam que aquele 
que se dava por tarefa emancipar uma inteligência não deveria se 
preocupar com o que os seus alunos iriam aprender, na medida 
em que estes estariam livres para aprender o que fosse de seu 
interesse. Por seu lado, na velha pedagogia, a liberdade de 
pensamento, à qual se dirigiam todos os ensinamentos dos 
instrutores, nada mais era, para Jacotot/Rancière, que uma forma 
elaborada de alienação e de embrutecimento: os homens do povo 
deveriam cumprir a função à qual eles eram destinados (pelos 
seus senhores), isto é, servir aos interesses do Estado e de seus 
senhores. 

As coisas estavam, portanto, muito claras: não se tratava aí de 
um método para instruir o povo, mais da graça a ser anunciada 
aos pobres; eles podiam tudo o que pode um homem. Bastava 
anunciar. Jacotot decidiu consagrar-se a isso. Ele proclamou que 
se pode ensinar o que se ignora e que um pai de família pobre e 
ignorante é capaz, se emancipado, de fazer a educação de seus 
filhos sem recorrer a qualquer explicador. Indicou o meio de se 
realizar esse ensino universal: aprender qualquer coisa e a isso 
relacionar todo o resto, segundo o princípio de que todos os 
homens têm igual inteligência (RANCIÈRE, 2002, p. 30). 

 

V- Os ensinamentos do ignorante 

 
 Na proposta do ensino universal de Jacotot/Rancière, é o 
discípulo que faz o mestre, e não o contrário. Vejamos o que isso 
significa. Jacotot havia solicitado de seus discípulos que lessem o 
Telêmaco e que se esforçassem para interpretar e reconstruir as 

                                                                                                                              
Trad. de Valter José Evangelista e Maria Laura Viveiros de Castro. Rio de Janeiro: 
Graal, 1985; DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico.Trad. de Paulo Neves. 
São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
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razões existentes no livro (a forma das letras e das palavras, as 
terminações, as imagens, a ortografia, a gramática, os sentimentos 
dos personagens etc.). Ao avaliar os progressos de seus alunos, 
Jacotot verificou que os mesmos haviam alcançado um resultado 
satisfatório, mesmo sem lhes dar qualquer tipo de explicação 
sobre a língua ou sobre a matéria a ser aprendida. No método do 
ensino universal, portanto, não há a necessidade que o mestre tenha 
o conhecimento de todos as matérias a serem ensinadas; no caso 
de Jacotot, ele ensinava matérias sem conhecer alguns de seus 
princípios, e os alunos aprendiam; este aprendizado se dava não 
pela graça de um professor explicador, mas pela capacidade, pelo 
interesse e pela necessidade dos alunos em aprender. A única 
exigência do ensino universal era a de que o aluno tivesse a 
capacidade de apresentar os resultados do seu aprendizado por 
meio da comprovação material dos raciocínios presentes no livro:  

[...] somente uma condição será imperativa: de tudo o que disser 
deverá demonstrar a materialidade no livro. Ser-lhe-á solicitado 
que faça composições e improvisações nas mesmas condições: 
ele deverá empregar as palavras e as maneiras do livro para 
construir suas frases; deverá mostrar, no livro, os fatos 
relacionados com seus raciocínios. Em suma, de tudo o que 
dirá, o mestre deverá poder verificar a materialidade no livro 
(RANCIÈRE, 2002, p. 32). 

 
Portanto, é o livro, e não o mestre, a fonte doadora de 

sentido ao aprendizado do aluno: tudo está nele (no livro). O 
método tradicional pressupõe uma determinação no processo de 
ensino/aprendizagem, na medida em que esse processo ocorre de 
forma mecânica, programada; o professor explicador, nesse 
sentido, acaba por aprofundar o abismo da ignorância do aluno 
em relação a ele, isto é, o aluno acaba por estabelecer uma 
dependência absoluta à explicação e ao método de ensino do 
professor. No caso dos alunos de Jacotot/Rancière, a indicação 
do Telêmaco perfaz todo o processo de aprendizagem, não 
necessitando de qualquer tipo de explicação referente ao modo 
como se deveria ler o livro e, ao mesmo tempo, compreender 
suas teses e argumentos principais. O livro é, por si só, completo: a 
partir de sua leitura, da compreensão das razões nele existentes, é 
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possível que o aluno desenvolva toda uma série de reflexões e de 
conexões, alcançando, assim, a maturidade intelectual plena: 

[O Telêmaco é] Um livro que é um todo; um centro ao qual se 
pode associar tudo o que se aprender de novo; um círculo no 
interior do qual é possível compreender cada uma dessas novas 
coisas, encontrar os meios de dizer o que se vê, o que se pensa 
disso, o que se faz com isso. Este é o primeiro princípio do 
Ensino Universal: é preciso aprender qualquer coisa e a isso 
relacionar todo o resto. Para começar, é preciso aprender 
qualquer coisa (RANCIÈRE, 2002, p. 32). 

 
A tese da completude do livro, no nosso entendimento, nos 

conduz a repensar as bases da pedagogia tradicional e de seu 
método de ensino. Jacotot/Rancière nos mostram que a velha 
pedagogia procede por meio de um método progressivo e 
determinante: uma sequência de conteúdos, uma série de etapas a 
serem vencidas, uma quantidade diversa de professores 
destinados a apresentar um conjunto amplo de conteúdos e de 
exercícios etc., todos eles relacionados a partes escolhidas de 
obras que deverão ser lidas sob a supervisão do professor. Estes 
elementos todos nada mais são do que “peças isoladas de um 
saber do explicador que levam o aluno a reboque de um mestre 
que ele jamais atingirá. Há sempre a necessidade de uma distância 
a separar o mestre do aluno, que, para ir mais além, sempre 
ressentirá a necessidade de um outro mestre, de explicações 
suplementares” (RANCIÈRE, 2002, p. 33).Com efeito, o mestre 
explicador submete seu discípulo a uma forma rígida de 
embrutecimento intelectual; ao inferiorizá-los, ele mostra a 
consciência de sua superioridade. Sócrates é tomado como 
exemplo para Jacotot/Rancière demonstrarem a oposição entre o 
mestre explicador e o mestre autoritário (embrutecedor): nos 
diálogos em que Sócrates aparece como interlocutor principal, é 
possível percebê-lo como a fonte de onde brota a verdade. A 
precisão de suas perguntas faz com que seus discípulos 
aparentemente superem seu profundo estado de ignorância. No 
entanto, para Jacotot/Rancière, a superação da ignorância (o 
acesso à verdade) se dá por meio de uma lógica discursiva que, ao 
final, acaba por afirmar a sabedoria do mestre e a incapacidade do 
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discípulo. Portanto, toda a argumentação de Jacotot/Rancière vai 
no sentido de desmascarar a figura de Sócrates como mestre 
emancipador; nesse sentido, o método socrático marca o 
momento em que o discípulo é levado a reconhecer a 
inconsistência de sua inteligência e, assim, o fato de que ele jamais 
poderia ter compreendido algo se ele (o mestre) não lhe tivesse 
demonstrado o caminho. Voltaremos a isso na próxima seção. 
 O que nos interessa destacar, seguindo as indicações de 
Jacotot/Rancière, é que o processo de ensino/aprendizagem não 
deve ser algo condicionado ao professor, mas deve estar aberto à 
liberdade e à autonomia linguístico-intelectual do aluno no 
desenvolvimento de suas potencialidades próprias. O Telêmaco se 
apresentou, na experiência pedagógica de Jacotot, como um 
pontapé inicial para o exercício pleno da liberdade e da 
autonomia dos alunos, na medida em que eles tiveram a 
oportunidade de, pela leitura e interpretação da obra indicada, 
alcançar o infinito de significados que o livro comportava. É a 
partir do momento em que o aluno entra na jornada do 
amadurecimento intelectual, de sua autonomia e liberdade plena 
de pensar, desprendendo-se, assim, da sua posição de 
subalternidade em relação ao mestre, que se dá o início de sua 
emancipação intelectual. Nesse sentido, o mestre não se apresenta 
mais como o sustentáculo do aprendizado; é o próprio aluno que 
abre um leque de possibilidades que o conduzirão a uma 
elaboração ainda maior de suas potencialidades. No dizer de 
Jacotot/Rancière, “[...] o livro é uma fuga bloqueada: não se sabe 
que caminho traçará o aluno, mas sabe-se de onde ele não sairá – 
do exercício de sua liberdade. Sabe-se, ainda, que o mestre não 
terá o direito de se manter longe, mas à sua porta. O aluno deve 
ver tudo por ele mesmo, comparar incessantemente e sempre 
responder à tríplice questão: O que vês? O que pensa disso? O 
que fazes com isso? E, assim, até o infinito” (RANCIÈRE, 2002, 
p. 35). E complementam:  

Mas esse infinito não é mais um segredo do mestre, é a marcha 
do aluno. O livro, quanto a ele, está pronto e acabado. É um 
todo que o aluno tem em mãos, que ele pode percorrer 
inteiramente com um olhar. Não há nada que o mestre lhe 
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subtraia, e nada que ele possa subtrair ao olhar do mestre. O 
círculo abole a trapaça. E, antes de mais nada, essa grande 
trapaça, que é a incapacidade: eu não posso, eu não compreendo...Não 
há nada a compreender. Tudo está no livro. Basta relatar – a 
forma de cada signo, as aventuras de cada frase, a lição de cada 
livro. É preciso começar a falar [...] (RANCIÈRE, 2002, p. 35). 

 

VI- Sócrates, mestre ou embrutecedor? 

 
 Para Jacotot/Rancière, a função do mestre é interrogar, 
provocar e despertar uma inteligência que se considerava incapaz 
de progredir por si mesma. No Mênon, o método levado a cabo 
por Sócrates conduz o escravo a reconhecer a natureza da 
verdade matemática adormecida em seu intelecto. Por meio de 
suas perguntas, Sócrates conduz o escravo a tomar ciência desse 
conhecimento, acreditando, assim, fazê-lo emancipado. Há, aqui, 
para Jacotot/Rancière, um paradoxo desde o início, ou seja, a 
tomada de consciência de seu saber (do escravo), longe de ser um 
processo emancipatório, torna-se a afirmação mais evidente de 
condição de sua impotência: “[...] Sócrates deve tomar o escravo 
pelas mãos para que esse possa reencontrar o que está nele 
próprio. A demonstração de seu saber é, ao mesmo tempo, a de 
sua impotência: jamais ele caminhará sozinho e, aliás, ninguém 
lhe pede que caminhe, senão para ilustrar a lição do mestre. Nela, 
Sócrates interroga um escravo que está destinado a permanecer 
como tal” (RANCIÈRE, 2002, 41). 

O socratismo, para Jacotot/Rancière, se configurava num 
método aperfeiçoado de embrutecimento intelectual, isto é, os 
questionamentos dirigidos por Sócrates aos seus interlocutores 
não os conduziam a alcançar a sua emancipação intelectual, mas a 
afirmar ainda mais a sua ignorância e a distância que os separa do 
mestre (Sócrates). Umas das teses de O Mestre Ignorante é afirmar 
que a sabedoria do mestre acaba por dificultar o processo de 
aprendizagem dos alunos. Ora, por conhecer de antemão as 
respostas, o mestre acaba por direcionar o aluno à sua ciência (do 
mestre), não lhe permitindo exercer sua liberdade e autonomia 
plenas de pensamento:   
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Dir-se-á que, para isso, é preciso um mestre muito hábil e muito 
sábio? Ao contrário, a ciência do mestre sábio torna muito 
difícil para ele não arruinar o método. Conhecendo as respostas, 
suas perguntas para elas orientam naturalmente o aluno. É o 
segredo dos bons mestres: com suas perguntas, eles guiam 
discretamente a inteligência do aluno —tão discretamente que a 
fazem trabalhar, mas não o suficiente para abandoná-la a si 
mesma. Há um Sócrates adormecido em cada explicador 
(RANCIÈRE, 2002, p. 40). 

  
Voltemo-nos ao método de Sócrates. Jacotot/Rancière 

demonstram que esse método não conduz à emancipação; no 
máximo, essa atitude demonstra uma relação, um caminho ao 
saber, mas não emancipa. A emancipação pressupõe a liberdade, 
a autonomia, a vontade. O escravo do Mênon foi conduzido a 
reconhecer sua impotência diante dos questionamentos de 
Sócrates. Assim, o escravo toma consciência de que jamais 
poderia superar essa condição de ignorância sem o auxílio do 
mestre Sócrates. Para Jacotot/Rancière, não há emancipação 
quando o aluno é pego pela mão e conduzido pelo mestre:  

Como todo mestre sábio, Sócrates interroga para instruir. Ora, 
quem quer emancipar um homem deve interrogá-lo à maneira 
dos homens e não à maneira dos sábios, para instruir-se a si 
próprio e não para instruir um outro. E isto somente o fará bem 
aquele que, de fato, não sabe mais do que seu aluno, que jamais 
fez a viagem antes dele, o mestre ignorante: este não poupará à 
criança o tempo que lhe for necessário para dar-se conta da 
palavra Calipso (RANCIÈRE, 2002, p. 41). 

  
Há uma lição pedagógico-educativa central na própria 

natureza da ignorância: é possível ensinar o que se ignora 
interrogando simplesmente o que se ignora. Eis o verdadeiro 
sentido do ensinamento do mestre ignorante: ele interroga sem 
saber a resposta daquilo que interroga e, por isso, ele estimula o 
educando para que este alcance sua liberdade e autonomia 
intelectual sem condicionamentos e determinismos. Ele confia na 
capacidade do aluno; ele impulsiona o aluno na conquista do seu 
próprio aprendizado; ele leva o aluno a acreditar na sua própria 
inteligência e capacidade, ele transforma o processo de 
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ensino/aprendizado num processo de autoconhecimento e de 
desenvolvimento pleno de todos; ele favorece, enfim, a 
emancipação. A lição do mestre ignorante não é identificar o 
aprendizado do aluno, mas sim se ele efetivamente buscou modificar sua 
situação inicial. Trata-se, em suma, nesta tarefa, de fazer com que a 
materialidade dos ensinamentos presentes nos livros possa ser 
verificada por meio dos próprios sentidos dos alunos, isto é, na 
sua vivência cotidiana, na sua relação com aquilo que está à sua 
volta. 

É assim que o mestre ignorante pode instruir tanto aquele que 
sabe quanto o ignorante: verificando se ele está pesquisando 
continuamente. Quem busca, sempre encontra. Não encontra 
necessariamente aquilo que buscava, menos ainda aquilo que é 
preciso encontrar. Mas encontra alguma coisa nova, a relacionar 
à coisa que já conhece. O essencial é essa contínua vigilância, 
essa atenção que jamais se relaxa sem que venha a se instalar a 
desrazão – em que excelem tanto aquele que sabe quanto o 
ignorante. O mestre é aquele que mantém o que busca em seu 
caminho, onde está sozinho a procurar e o faz incessantemente 
(RANCIÈRE, 2002, p. 44). 

  
Por fim, só há inteligência quando há igualdade, isto é, 

quando não existe uma relação de ligação, de dependência ou de 
hierarquia de uma inteligência à outra inteligência (uma superior e 
outra inferior). A materialidade dos ensinamentos do livro, que 
manifesta uma relação de reciprocidade e de paridade entre os 
dois intelectos, abole a afirmação da incapacidade e do não saber, 
próprios da ideia tradicional da pedagogia. O velho método da 
pedagogia, a explicação, como mostraram Jacotot/Rancière, se 
configura em uma relação de desigualdade, de anulação e de 
dependência de um em relação ao outro. Estas seriam, portanto, 
na visão de Jacotot/Rancière, as causas do embrutecimento 
intelectual dos alunos.O homem emancipado tem consciência do 
potencial da inteligência na exata medida em que considera que a 
sua é semelhante à do outro e a do outro igual à sua. Portanto, a 
emancipação ocorre quando há reciprocidade, traduzida na ideia 
da igualdade das inteligências:  
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A emancipação é a consciência dessa igualdade, dessa 
reciprocidade que, somente ela, permite que a inteligência se 
atualize pela verificação. O que embrutece o povo não é a falta 
de instrução, mas a crença na inferioridade de sua inteligência. E 
o que embrutece os "inferiores" embrutece, ao mesmo tempo, 
os "superiores". Pois só verifica sua inteligência aquele que fala a 
um semelhante, capaz de verificar a igualdade das duas 
inteligências. Ora, o espírito superior se condena a jamais ser 
compreendido pelos inferiores. Ele só se assegura de sua 
inteligência desqualificando aqueles que lhe poderiam recusar esse 
reconhecimento (RANCIÈRE, 2002, p. 50).  

 

VII- Considerações finais 

 
 O problema da emancipação intelectual é a chave para se 
entender o abismo da desigualdade que enfrentamos no processo 
de ensino/aprendizagem dos alunos. O método tradicional da 
pedagogia exige que haja uma relação de hierarquia e de 
submissão da inteligência do aluno àquela do mestre explicador. 
Aliás, a explicação se configura num método que jamais eleva o 
aluno à condição de liberdade e de autonomia intelectual, uma 
vez que ele dependerá sempre do socorro do mestre no 
desenvolvimento de suas razões e habilidades. Na realidade, a 
desigualdade intelectual presente no âmbito escolar, reflete 
profundamente a desigualdade presente no âmbito social, pois os 
indivíduos que são oriundos das camadas mais baixas da 
sociedade tendem a permanecer submetidos a autoridade dos 
“intelectuais”, dos ditos “esclarecidos”, que lhes impõem uma 
forma de alienação social e intelectual que lhes impede de agir 
plenamente na sociedade. A emancipação intelectual, motivada 
pela consideração do igual poder das inteligências, conduz à 
tomada de consciência de si e do papel de cada um em sociedade: 
um indivíduo acrítico, sem capacidade de se posicionar livre e 
autonomamente diante dos outros, apenas reproduziria conceitos 
preestabelecidos que, por conseguinte, acabariam por aprofundar 
a ignorância e a distância de uns em relação aos outros. A 
hierarquização social pressupõe, além do poder econômico e 
político de um grupo social específico, uma forma de educação 
que os diferencia dos demais; o ordenamento social, o processo 
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de hierarquização social, supõe uma mente explicadora, uma 
justificação da profunda desigualdade presente em seio de nossas 
sociedades. Em suma, o método explicador, posto em prática 
pelos programas tradicionais de ensino, nada mais é do que a 
expressão pura e simples de uma relação de dominação que 
perpassa a sociedade de cima à baixo, de um lado ao outro. O 
método pedagógico-educativo proposto por Jacotot/Rancière 
pressupõe a liberdade de pensamento e de ação, rompendo, 
assim, com essa relação de superior/inferior que domina tanto os 
projetos educativos quanto a sociedade como um todo, projetos 
esses que utilizam a escola como uma instituição central no 
processo de dominação. A emancipação intelectual, portanto, 
inverte a lógica da hierarquia social que ligava o privilégio da 
instrução aos indivíduos que eram oriundos das classes dirigentes 
da sociedade. A emancipação intelectual seria, nesse sentido, a 
única possibilidade de igualdade entre indivíduos, acabando com 
os privilégios que são mantidos pelos dominadores. Em 
sociedades profundamente desiguais como a nossa, a igualdade de 
status entre os indivíduos seria a única possibilidade de construção 
de uma sociedade melhor, mais justa e democrática. 
 

VIII- Referências Bibliográficas  

 
ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado. Trad. de Valter José 

Evangelista e Maria Laura Viveiros de Castro. Rio de Janeiro: 
Graal,1985. 

 
BERGER, Peter & BERGER, Brigitte. “O que é uma Instituição?” In: 

FORACCHI, Marialice Mencarini & MARTINS, José de Souza (Eds.). 
Sociologia e Sociedade. Rio de Janeiro: LTC, 1977, p.193-199. 

 
DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. Trad. de Paulo Neves. São 

Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
KANT, Immanuel. A Paz Perpétua e Outros Opúsculos. Lisboa: Edições 70, 2008. 
 
_____. Sobre a Pedagogia. Lisboa: Edições 70, 2012. 
 
KOHAN, Walter Omar. Infância. Entre a Educação e a Filosofia. Belo 

Horizonte: Editora Autêntica, 2003.  



MARCUS V. X. DE OLIVEIRA; LENO F. DANNER; FERNANDO DANNER; JULIE DORRICO (ORGS.) | 133 

 

 
_____. Filosofia: o Paradoxo de Aprender e Ensinar: Belo Horizonte: Editora 

Autêntica, 2009. 
 
LA TAILLE, Yves de. “A Educação Moral: Kant e Piaget”. In: MACEDO, 

Lino de. (Org.). Cinco Estudos de Educação Moral. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 1996. 

 
LARROSA, Jorge; SKLIAR, Carlos. (Orgs.). Habitantes de Babel. Políticas e 

Poéticas da Diferença. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 
 
RANCIÈRE, Jacques. O Mestre Ignorante: Cinco Lições Sobre a Emancipação 

Intelectual. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2002. 
 
_____. A Partilha do Sensível. São Paulo: Editora 34, 2009. 





 

Filosofia com direitos humanos: elementos 

para a educação filosófica com direitos 

humanos1 

Paulo César Carbonari 
 

A filosofia e os direitos humanos estão entre aqueles 
saberes que são indispensáveis, mesmo que para muitos possam 
estar entre aqueles que são até dispensáveis por “inúteis”, o que 
não significa que sejam desnecessários, pelo contrário! Há uma 
dificuldade muito grande de compreensão das razões para saber o 
porquê estes seriam saberes necessários de serem aprendidos, na 
escola e na vida.  

O debate sobre os saberes necessários e indispensáveis ao 
bem-viver como expressão da vida vivida em dignidade e direitos é 
o que se põe como questão de fundo na reflexão que se propõe a 
fazer neste ensaio. Ele se constrói como uma proposta para 
estabelecer uma relação de significado entre filosofia e direitos 
humanos, procurando os elementos que servirão para subsidiar a 
educação filosófica com direitos humanos.  

 

1 Um diagnóstico filosófico 

 
O que significa a educação filosófica em nosso tempo? A 

educação filosófica é tarefa a ser cumprida como construção no 
mundo atual, a fim de responder aos desafios da realidade do 
tempo que estamos vivendo. Recorreremos a algumas posições 
filosóficas para ajudar nesta compreensão.  

Na Introdução a uma de suas obras referenciais, 
Transformação da Filosofia (1973), Karl-Otto Apel, preocupado com 
a filosofia em seu tempo, começa se perguntando se o caso é de 
superação ou de transformação da filosofia. O título de sua obra já dá 
a resposta. Ele entende que seu tempo filosófico é o da “Era da 
Ciência”. Portanto, trata-se de fazer a pergunta sobre qual o 

                                                            
1 Versão do artigo publicado pela Revista Aurora, PUC-PR/PUC-SP, Curitiba, v. 28, n. 
43, p. 205-226, jan./abr. 2016. 
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sentido de filosofar numa época marcadamente conformada pela 
ciência e pela tecnologia. Segundo ele, vivemos um tempo no 
qual a ciência se institui como parâmetro da verdade com sentido 
e validade e, até mais, ela própria se pretende capaz de dar 
respostas para os mais intrincados conflitos de ordem prática 
(ética e política). A tecnologia invade o cotidiano mais íntimo da 
imensa maioria dos seres humanos e tende a tornar os humanos 
dependentes das máquinas como nunca antes. Nesta época, 
segundo ele, facilmente se propõe superar a filosofia por sua 
“redução à ciência ou à lógica científica” ou, então, por outro 
lado, retomar a “grande filosofia, ignorando o grande paradigma 
do método científico e a racionalização (parcial) da interação e 
comunicação humanas aí pressupostas”. Qualquer destas 
alternativas, a seu ver, leva ao “irracional” ou a um 
“descomprometimento privado” (2000, p. 16). Como alternativa, 
o que ele propõe é transformar a filosofia subjetivista moderna 
em uma filosofia cujo primado seja ético e cujo subjetivismo seja 
superado pela intersubjetividade.2 

Luigi Pareyson, em Verdade e Interpretação (1971), no 
primeiro capítulo da terceira parte, intitulado Necessidade da 
Filosofia, diz que a filosofia está em crise e que é cada vez mais 
forte a presença da ciência, da arte, da política e da religião (o 
“campo está dominado” por elas). Na avaliação dele, a ciência e a 
religião pretendem “suplantar” (passar por cima, ou viver sem) a 
filosofia, da mesma forma como a política e a arte pretendem 
“sub-rogar” (substituir) a filosofia. Segundo ele, a ciência 
pretende que a filosofia “[...] deveria resignar-se a ser considerada 
como fantástica e inútil [...]; a menos que ela aceite reduzir-se à 
filosofia da ciência [...]” (2005, p. 222); a religião pretende que 
“[...] não há mais lugar para a filosofia, porque todas as coisas já 
estão decididas, e a contribuição da filosofia, quer se trate de uma 
preparação ou de uma confirmação, é inútil [...]” (2005, p. 223); a 
arte, que pretende ser uma atitude total do homem, dispensa a 
filosofia e a faz ser “[...] reduzida à racionalidade elaboradora de 
técnicas eventualmente adequadas a determinados campos de 

                                                            
2 Apresentamos a posição de forma mais detalhada e com ênfase na ética em 
CARBONARI, 2003. 
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investigação” (2005, p. 224); e a política, por se tornar inseparável 
da ideologia e por pretender “realizar” a filosofia, também 
resultou por tornar a filosofia “dispensável”. 

Theodor Adorno, na Introdução da Dialética Negativa (1967), 
faz um diagnóstico da situação filosófica. Nessa obra 
monumental, diz que “A filosofia, que um dia pareceu 
ultrapassada, mantém-se viva porque se perdeu o instante de sua 
realização”. Mais adiante diz que “Depois de quebrar a promessa 
de coincidir com a realidade ou ao menos de permanecer 
imediatamente diante de sua produção, a filosofia se viu obrigada 
a criticar a si mesma sem piedade” (2009, p. 8). Ele também diz 
que “A regressão da filosofia a uma ciência particular, imposta 
pelas ciências particulares, é a expressão mais evidente de seu 
destino histórico” (2009, p. 9). Mais adiante, diz que “Filosofia é 
o que há de mais sério dentre todas as coisas, e, no entanto, ela 
não é tão séria assim” (2009, p. 21). A posição adorniana aponta 
para a necessidade de a filosofia assumir um novo papel de crítica 
negativa a todo o edifício centrado no conceito e que haveria de 
vir a ser renovado por uma filosofia na qual tenha havido o 
“desencantamento do conceito”, que é “o antídoto da filosofia” 
(2009, p. 19)3. 

O tempo em que vivemos, para falar a contrapelo, é o 
tempo da globalização e da exclusão, como anota e denuncia 
Enrique Dussel em Ética da Libertação na idade da globalização e da 
exclusão (1998). É o tempo de profundas crises: a natureza já não 
oferece recursos infinitos; a fome, a pobreza e a desigualdade são 
crescentes; há forte presença de todo tipo de guerra, quente ou 
não; o progresso não nos levará a um patamar de felicidade 

                                                            
3 Não é demais lembrar o diagnóstico que fez na belíssima conferência de 1931 

intitulada A atualidade da filosofia na qual, entre outras observações, começa dizendo 
que “Quem hoje em dia escolhe o trabalho filosófico como profissão, deve, de início, 
abandonar a ilusão de que partiam antigamente os projetos filosóficos: que é possível, 
pela capacidade do pensamento, se apoderar da totalidade do real. Nenhuma razão 
legitimadora poderia se encontrar novamente em uma realidade, cuja ordem e 
conformação sufoca qualquer pretensão da razão; apenas polemicamente uma 
realidade se apresenta como total a quem procura conhecê-la, e apenas em vestígios e 
ruínas mantém a esperança de que um dia venha a se tornar uma realidade correta e 
justa. A filosofia, que hoje se apresenta como tal, não serve para nada, a não ser para 
ocultar a realidade e perpetuar sua situação atual” (ADORNO, 2000, s.p.).   
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alargada e acessível a todos os humanos. O contexto filosófico é 
marcado por escolhas excludentes e que comprometem a 
produção e a reprodução da vida, gerando vítimas que, segundo 
Dussel, “[...] são re-conhecidas como sujeitos éticos, como seres 
humanos que não podem reproduzir ou desenvolver sua vida, 
que foram excluídas da participação na discussão, que são 
afetadas por alguma situação de morte (no nível que for, e há 
muitos e de diversa profundidade ou dramatismo)” (2000, p. 
303). São as vítimas as que cobram uma nova filosofia, uma nova 
ética, um novo ponto de partida. São elas que clamam por 
direitos e por justiça. 

Em O porquê da filosofia?, que é a introdução de As perguntas 
da vida (1999), Fernando Savater se questiona sobre que sentido 
teria a filosofia no final do século XX como parte da vida 
educacional. Segundo ele, historicamente parecem haver mais 
motivos contra do que a favor dela, dado que “não serve para 
nada”. Pergunta-se isso no que chama de um contexto no qual 
parece que a filosofia não acrescentaria nada de informação e 
menos ainda de conhecimento do mundo. Porém, diz ele, quando 
se substitui o ponto de exclamação pelo de interrogação na 
constatação “Em que mundo vivemos!”, então a filosofia começa 
a fazer algum sentido, visto que nenhuma das outras áreas do 
conhecimento consegue enfrentá-la. A importância da filosofia 
nos dias atuais estaria, portanto, em ser capaz de problematizar as 
questões que não são possíveis de ser satisfatoriamente 
enfrentadas com a informação e com o conhecimento produzido 
pela ciência. Por isso, sem diálogo entre filosofia e ciência seria 
impossível filosofar. No epílogo da mesma obra, no texto A vida 
sem por quê, sugere o que “nenhum bom professor de filosofia 
deveria esconder de seus alunos” e que se resume à percepção de 
que a filosofia faz sentido como reflexão crítica, como sabedoria 
(2001, p. 209-210). 

Seja qual for a caracterização que adotarmos, a de Apel, a 
de Pareyson, a de Adorno, a de Dussel, ou a de Savater, o que há 
de comum é que vivemos um tempo de crise da filosofia. Ou seja, o 
diagnóstico mostra que o lugar para o reconhecimento da 
filosofia como um saber e como uma atividade com sentido e 
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validade está em questão. Isso é ótimo, pois repõe a filosofia 
como uma questão filosófica.   
 

2 Sentido da educação filosófica 

 
O perguntar-se pelo que significa fazer educação filosófica 

ou fazer ensino da filosofia não pode ser feito sem o perguntar-se 
pelo sentido da própria filosofia, do próprio filosofar. Ora, o 
perguntar pelo sentido da filosofia é ocupar-se de refletir sobre a 
tarefa da filosofia, sobre o que cabe a ela, sobre o que faz da 
filosofia uma forma própria de ser e de saber.  

O acumulado do diagnóstico indica que é difícil cumprir 
esta tarefa sem que se tome em conta outras formas de saber [o 
mundo], outras atividades do ser [no mundo]. Resulta impossível 
ocupar-se da filosofia sem o diálogo com outros saberes e com 
outras atividades. Isso que parece indicar que o saber filosófico se 
faz no diálogo com o contexto no qual se insere: o contexto 
epistemológico, o contexto ético, o contexto histórico. Talvez 
pudéssemos nos arriscar a dizer que a filosofia, não só em nosso 
tempo, mas a qualquer tempo, o tempo todo, desde que assim se 
pretendeu, sempre dialogou de forma profunda e profícua com 
os contextos nos quais se inseriu.  

Abrir-se ao diálogo com o contexto, no entanto, não 
significa aceitar que o contexto dite os parâmetros e a 
conformação da racionalidade filosófica. Pelo contrário, significa 
propor que a racionalidade filosófica não se faz sem o diálogo 
com o que lhe é exterior e o que a provoca a se ocupar da vida 
humana e do mundo em geral. A racionalidade filosófica nascente 
deste diálogo terá que ser capaz de tomar em conta e de se 
posicionar (pró)ativamente ante os diversos interesses 
cognitivos,4 de forma a colaborar na reconstrução do conjunto da 

                                                            
4 Apel e Habermas localizam como sendo os seguintes os interesses cognitivos: o 

interesse técnico científico (explicativo), o interesse hermenêutico (compreensivo) e o 
interesse emancipatório (crítico-reflexivo). No que diz respeito ao papel da filosofia, 
Apel entende que “[...] hoje a filosofia não pode reclamar objeto algum como seu (nem 
a consciência, nem a linguagem, nem a sociedade como comunidade de 
comunicação). Por outro lado, ela virtualmente pode e deve investigar todos os objetos 
do conhecimento científico e pré-científico, quanto a seu status transcendental 
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racionalidade e nela da especificidade da racionalidade filosófica – 
e das demais racionalidades.  

Aqui está uma primeira aprendizagem importante para a 
educação filosófica: o sentido da filosofia está no diálogo com outros 
saberes e com outras atividades para fazer afirmar a racionalidade em seus 
tipos, especificamente, a filosófica.5  

Mas, se o sentido da filosofia está no diálogo 
contextualizado, como dissemos, porque, então, estudar história 
da filosofia? Não seria inadvertidamente sugerir que o sentido da 
filosofia está nela mesma, em sua própria história? Esta questão 
nos remete a uma breve reflexão sobre o sentido filosófico da 
história da filosofia.  

A história da filosofia, no seio da aprendizagem filosófica, 
melhor, da educação filosófica, não é simples historiografia. O 
sentido da presença da história da filosofia na formação filosófica 
estaria em tê-la para fazer filosofia. Ocorre que, para fazer filosofia é 
necessário muito mais do que história da filosofia. Qual é, então, 
a contribuição específica da história da filosofia no processo de 
formação filosófica para quem pretende fazer filosofia? O fazer 
filosofia, num contexto amplamente marcado pela diversidade dos 
saberes e das racionalidades – o que não é novo na história da 
humanidade, mas que certamente é cada vez mais forte e 
consciente no mundo contemporâneo – cobra o 
desenvolvimento da racionalidade filosófica como especificidade e, 
ao mesmo tempo, como abertura a outras racionalidades. A 

                                                                                                                              
enquanto condições de possibilidade e validade do conhecimento: deve ser assim, por 
exemplo, com a linguagem, ou com o corpo, como “a priori material”, ou mesmo com 
as “constantes naturais” da física como “paradigmas” de “jogos de linguagem” 
científicos. [...] E daí advém a situação particular do discurso teórico da reflexão 
filosófica sobre a validez [...]” (2000, p. 84, nota 115) 

5 Com esta afirmação nos afastamos de versões comumente defendidas por certas 
formas de compreender a filosofia como sendo estudo da própria filosofia, como se a 
filosofia se fizesse desde ela mesma, um ensimesmamento e um corporativismo que 
só afasta a filosofia dela mesma e do mundo. As teses neopositivistas ou analíticas, 
que pretendem reduzir a filosofia à tarefa propedêutica ou mesmo terapêutica 
mostram-se completamente insuficientes, servem como alerta, mesmo que pouco se 
prestem a ser programa de trabalho filosófico, dado que simplesmente sucumbem à 
hegemonia do tempo científico e se refugiam no privatismo das soluções práticas, não 
sem razão, porém! (CARBOANRI, 2003). 
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construção da racionalidade filosófica poderia encontrar na 
história da filosofia, e talvez este seja seu sentido mais profundo, 
subsídios para problematizar e compreender como foi construído 
o processo histórico de afirmação – ou de eliminação e 
ofuscamento – da racionalidade filosófica; como a racionalidade 
filosófica se posicionou – ou não – diante de cada contexto 
epocal; como a racionalidade filosófica dialogou – ou não – com 
as demais racionalidades.  

Mas fazer este exercício implicaria “perseguir” a 
possibilidade de circunscrever certo “campo racional específico” 
para a filosofia, o que exige, logicamente, produzir-lhe a 
identidade. Ora, como é difícil de traçar-lhe o perfil, mais difícil 
ainda é “fotografar-lhe” o rosto. Entretanto, a história da filosofia 
pode oferecer subsídios para compreender como a racionalidade 
filosófica “aparece” na história – logo se verá que “aparece” e 
“desaparece” com uma infinidade significativa de “diferenças” 
(de características próprias), em várias épocas e em vários 
“lugares”.6  

Bem, mas se é verdade que a história da filosofia é 
fundamental para angariar “qualidades diferenciais” à filosofia, e a 
isto ela se presta significativamente, por outro lado, pode ser 
contraproducente procurar na história da filosofia subsídios para 
identificar a especificidade da filosofia. Uma panorâmica da 
história da filosofia mostraria facilmente tantas qualidades, em 
grande medida até conflitantes, quando não contraditórias, que a 
tarefa de precisar o que é o próprio da racionalidade filosófica se 
veria inflacionada. Digamos de outra maneira, a história da 
filosofia certamente oferecerá tantos subsídios, de tal e 
diversificada ordem e qualidade, que o perscrutar a racionalidade 
filosófica poderia se constituir numa tarefa ampla demais. 
Todavia, sem ela não há como sequer trazer à luz as diversas 
alternativas. Por isso, fundamental como recurso de subsídio 
filosófico.  

                                                            
6 O estudo de Randall Collins, A sociologia das filosofias (2000), ainda não disponível em 

português, pode ser indicado como uma boa revisão dos múltiplos processos e dos 
múltiplos “começos” da filosofia.  
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Aqui está o segundo sentido da educação filosófica: a 
necessidade de abrir diálogos inter-filosóficos e intra-filosóficos. O diálogo 
entre as diversas formas de filosofia e os diversos filosofares, sem 
etnocentrismos ou colonialismos, tão comuns na história. Isto, 
com certeza, não só se constituiu em exigência permanente na 
história da filosofia, mas se põe ainda mais como tarefa, como 
agenda, como exigência em nosso tempo.7 

Mas como fazer do diálogo da filosofia com outros 
saberes e com a vida e do diálogo inter-filosófico e intra-filosófico algo 
que seja feito mais do que como um expediente? E como fazer 
desde o ponto de vista filosófico? Já nos antecipamos 
respondendo que é a atitude filosófica,8 que é uma construção, não 
um talento ou uma dádiva, o que ensejará este processo.   

Marilena Chauí, filósofa brasileira, discorreu sobre este 
assunto em discurso pronunciado quando recebeu o título de 
doutora honoris causa da Universidade Federal de Sergipe, há 

                                                            
7 Enrique Dussel, no artigo El siglo XXI: nueva edad de la historia de la filosofia en tanto 

diálogo mundial entre tradiciones filosóficas, defende que: “Trata-se, por outro lado, de uma 
tarefa, no nosso caso filosófica, que tem como ponto de partida afirmar o que foi 
declarado pela Modernidade como a Exterioridade [...] desconsiderada, não valorizada, o 
inútil das culturas (desconsiderações entre as quais se encontram as filosofia periféricas ou 
coloniais) e desenvolver as potencialidades, as possibilidades dessas culturas e 
filosofias ignoradas; afirmação e desenvolvimento levados a termo com os próprios 
recursos em diálogo construtivo com a Modernidade europeia-estadunidense” (2010, 
p. 137-138), tendo “[...] em vista uma filosofia mundial futura pluriversa e, por isso, 
transmoderna (o que suporia, igualmente, ser transcapitalista no campo econômico)” 
(2010, p. 138). Isto porque, “[...] no horizonte se abre um projeto mundial analógico 
de um pluriverso transmoderno (que não é simplesmente universal e nem pósmoderno). 
Agora outras filosofias são possíveis porque outro mundo é possível [...]” (2010, p. 138, 
tradução nossa em todas as passagens). 

8 Gerd Bornheim, no livro Introdução ao Filosofar, retoma, a partir de Karl Jaspers, três 
tipos de atitudes básicas: a) primeira é a admiração [típica de Platão e Aristóteles], 
através da qual “o homem toma consciência de sua própria ignorância; tal consciência 
leva-o a interrogar o que ignora, até atingir a supressão da ignorância, isto é, o 
conhecimento”; b) segunda é a dúvida [típica de Descartes], pela qual “a verdade é 
atingida através da supressão provisória de todo o conhecimento ou de certas 
modalidades de conhecimento, que passam a ser consideradas meramente opinativas. 
[...] A dúvida metódica aguça o espírito crítico próprio da vida filosófica, e nisso 
reside a sua eficácia”; c) a terceira é o sentimento de insatisfação moral [como em 
Epicuro], pela qual o “homem cotidiano cai em si e pergunta pelo sentido de sua 
própria existência [...] levando o homem a tomar consciência de sua própria miséria” 
(2009, p. 36). 
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poucos anos. Ela fez uma distinção profunda entre o filosofar e a 
filosofia mais como uma atitude (como compromisso de vida) e 
menos como uma simples atividade (como cumprimento de um 
ofício). Ao falar sobre sua própria trajetória e sobre os motivos 
que a levaram a escolher a filosofia, retomou exatamente esta 
ideia para expor as razões que a levaram a se ocupar da filosofia: 
uma convocação de vida, mais do que uma incumbência para 
“fazer a vida”.  

Isto remete à velha posição socrática da filosofia como 
modo de vida e de que a vida que vale a pena ser vivida é aquela 
dedicada à pesquisa, já que o fazer da vida permanente pesquisa é 
o núcleo do filosofar. Na Apologia de Sócrates, Platão registra que, 
para Sócrates, “[...] se vos disser que para o homem nenhum bem 
supera o discorrer cada dia sobre a virtude e outros temas de que 
me ouvistes praticar quando examinava a mim mesmo e a outros, 
e que vida sem exame não é vida digna de um ser humano, 
acreditareis ainda menos em minhas palavras” (38a, p. 22). Trata-
se de afirmar que o filosofar, antes de ser uma função a ser 
cumprida [hoje diríamos uma profissão], é um modo de vida, um 
programa de vida, que compromete substantivamente. Por isso é 
que o filosofar é, acima de tudo, um voltar-se a si, mais do que às 
coisas. A tarefa magna do filosofar é, portanto, o devotar-se a 
saber-se para cuidar-se; ou, do cuidar-se como uma forma de 
saber. Dessa forma, parece indicado o “lugar” do filosofar. 
Todavia, esse não é um ponto de partida e nem um ponto de 
chegada. É muito mais um percurso. É, por isso, não um lugar 
determinado, mas os muitos lugares a serem construídos: um 
sem-lugar específico; um estar no mundo e ao mesmo tempo 
estar fora dele.9 

Por isso, a pesquisa e a investigação com base em 
questões-problemáticas e a construção de conceitos e argumentos 
reflexivos, abrindo novas ou se inserindo em frentes temáticas 
disponíveis, constituem o núcleo central da tarefa da educação 
filosófica. É a construção de competências e atitudes nesta 

                                                            
9 O tema do cuidado de si e o conhecer a si como tarefa filosófica fundamental é 

amplamente considerado na tradição filosófica. Para uma reconstrução de seu 
sentido, inclusive a partir da posição socrática ver FOUCAULT, 2006. 
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direção que providenciará a afirmação do que se pode chamar de 
atitude filosófica que se efetiva através da realização da atividade 
filosófica – não como mera profissão, mesmo que exija alto grau de 
profissionalismo.  

Ora, como construir a atitude filosófica que não seja gerar 
mimeses, mas seja sim a produção de um posicionamento 
maduro e gradativamente próprio, pessoal?10 Se for só para 
produzir mimese não faz qualquer sentido estudar filosofia (talvez 
até tenha motivo por razões meramente utilitárias); mas, se for 
para produzir posicionamento maduro e próprio, então sim, o 
estudo da filosofia poderia ganhar sentido como acumulação de 
subsídios para transformar a filosofia e o filosofar em atividade 
orientada por uma postura e uma atitude filosóficas. Em outras 
palavras, dessa forma se poderia seguir dando origem à filosofia – e, 
em consequência, originalidade ao filosofar! 

Aqui está o terceiro sentido da educação filosófica: a 
construção de uma postura marcada pela atitude filosófica. Trata-se, mais 
do que de uma orientação exterior, de um compromisso pessoal 
que se constrói na relação com os outros e em processos de 
aprendizagem permanente,11 o que pode indicar que esta 
construção se faz como agenda de trabalho teórico e prático, o 
que, a rigor, algumas aulas no ensino médio ou mesmo um curso 
de graduação talvez sirvam para não mais do que de iniciação! 
 

                                                            
10 No dizer de Kierkegaard: “Começar e sempre se resolver; e, no fundo, uma resolução 

é da eternidade (caso contrário, seria apenas uma brincadeira que, bem pensada, 
revelaria mais tarde o seu ceticismo). De que serve decidir-se pelo estudo da lógica, se 
não se compromete nela toda a vida? Senão, que valor teria? Estudar-se-ia apenas 
para conseguir um simples diploma? [...] Quando não se pensa assim, começa-se não 
em virtude de uma resolução, mas de um talento (ou por tolice, por moda, etc. para 
não ficar sozinho) [...]” (apud BORNHEIM, 2009, p. 119).   

11 Gerd Bornheim, em Introdução ao Filosofar, defende a “conversão filosófica” da 
seguinte forma: “[...] devemos afirmar que não se faz filosofia a partir da 
exterioridade, ou de um comportamento exterior, abstrato, mas a partir da 
interioridade. Ora, interioridade quer dizer liberdade, e com isso tocamos o próprio 
nervo daquele ato de assumir” (2009, p. 120). 
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3 Direito de aprender a filosofar 

 
O ensino da filosofia é uma questão filosófica, assim 

como é filosófica a tarefa de construir uma educação filosófica. É 
uma questão didático-pedagógica que encerra aspectos que dizem 
respeito ao modo como fazer esta educação.12 Mas também se 
constitui num direito de cidadania, ou seja, a cidadania tem direito 
ao saber filosófico, a uma educação filosófica.13 

A filosofia, assim como qualquer outro saber, está 
disponível à aprendizagem e pode ser ensinada e aprendida. Seus 
conteúdos, suas metodologias, suas temáticas e problemáticas 
ganham sentido em cada época histórica. Pode parecer óbvio, 
mas filósofos/as não nascem em árvores e nem são gerados/as 
espontaneamente pela cultura. A aprendizagem da filosofia se põe 
como questão, como problema, para a própria filosofia. Não há 
um modo pronto, mesmo que possa haver um modo próprio, 
para o ensino da filosofia. O sentido do aprender filosofia implica 
também no aprender a filosofar o que, a rigor, requer muito mais 
do que o domínio de conteúdos e métodos apropriados, mesmo 
que existam conteúdos e métodos próprios. Mais do que isso, 
está em questão pensar uma educação filosófica, que não é o 
mesmo que adjetivar o filosófico à educação. Trata-se de 
substantivar a educação e o filosófico. Este conjunto complexo 
requer, acima de tudo, o desenvolvimento do que se poderia 
resumir como sendo a formação de uma atitude filosófica.  
 A aprendizagem em geral e também o aprender filosofia, 
assim como a educação filosófica, são processos que exigem a 
explicitação das finalidades e mediações que lhe são constitutivas. 
Como processo, a aprendizagem se faz em dinâmicas de presença 
de sujeitos, que interagem entre si na relação educativa sempre 
mediados pela linguagem e pelo conhecimento, levando a 

                                                            
12 Tratamos de forma mais sistemática a especificidade desta questão direcionada 

particularmente para a graduação em filosofia no artigo Ensino de filosofia e educação em 
direitos humanos: subsídios para a graduação em filosofia (CARBONARI, 2010, p. 23-51).  

13 Esta questão já não é parte garantida em razão das consequências das ações golpistas 
e do governo ilegítimo que a elas se seguiram, sobretudo em razão de mais uma vez a 
filosofia ter sido desobrigada como conteúdo para o ensino médio, conforme a 
Medida Provisória nº 746/2016. 
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posicionamentos sobre a realidade, razão maior de qualquer 
conhecimento que já foi construído ou que possa vir a ser 
construído. A formação de sujeitos aprendentes, estejam eles na 
posição de docente ou de discente, é o núcleo central da 
dimensão didático-pedagógica da educação filosófica. Assim 
como em qualquer outro conhecimento, o fazer filosofia exige o 
domínio de competências e o desenvolvimento de habilidades 
próprias ao que poderia ser chamado de atividade filosófica. 
 O aprender filosofia também se constitui em direito de 
cidadania, visto que a legislação, a partir de 2 de junho de 2008, 
data que marca a sanção presidencial da Lei nº 11.684, torna 
obrigatório o ensino da filosofia (e da sociologia) como disciplina 
nos três anos do ensino médio de todas as escolas (públicas e 
privadas) do Brasil. A partir do momento em que o sistema de 
ensino superior reconhece e autoriza a existência de cursos de 
graduação e de pós-graduação em filosofia, também nestes níveis 
passa a ser, de certa forma, um direito. Ou seja, aprender filosofia 
e, ainda mais, a educação filosófica, é um dos conteúdos do que 
se pode definir como constitutivo dos direitos da cidadania. 
Neste sentido, o aprender filosofia e a educação filosófica são 
parte do desenvolvimento de condições e oportunidades para a vivência 
dos direitos em geral, dos direitos humanos.  
 Assim, a educação filosófica comprometida com a 
formação da atitude filosófica e o desenvolvimento de condições 
para a atividade filosófica é uma contribuição para a afirmação dos 
direitos humanos, todos eles, no sentido de colaborar para que seja 
promovida a dignidade humana como bem-viver.  
 

4 Fazer educação em direitos humanos com filosofia 

 
 A educação filosófica é, em nosso tempo, um caminho 
significativo para que os direitos humanos possam encontrar 
proteção e promoção no cotidiano, através da educação. O que 
significa dizer que o desafio é fazer educação em direitos 
humanos com filosofia. 
 A educação em direitos humanos se realiza se houver 
espaço para o diálogo profundo e profícuo, para a reflexão, para a 
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construção de sujeitos de direitos. O exercício do diálogo 
encontra na filosofia um aliado fundamental na perspectiva que 
apontamos da educação filosófica.  
 O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
(PNEDH) estabelece que a educação em direitos humanos é “[...] 
um processo sistemático e multidimensional que orienta a 
formação do sujeito de direitos [...]” (BRASIL, 2006, p. 25). Ela 
se constitui, assim, em “processo”. Se é processo, é parte do 
conjunto das ações às quais se associa. Os adjetivos “sistemático” 
e “multidimensional” qualificam de forma substantiva o processo 
a ser realizado pela educação em direitos humanos, dando-lhe as 
qualidades essenciais: a primeira afasta qualquer perspectiva de 
que a educação em direitos humanos seja apenas um [ou até 
muitos] evento em qualquer dos momentos ou dos âmbitos da 
vida acadêmica; a segunda afasta qualquer perspectiva 
unidimensional e fragmentária da formação; positivamente, uma e 
outra convergem para a finalidade central da educação em 
direitos humanos que é a formação do “sujeito de direitos”.  
 O PNEDH explicita as várias dimensões da educação em 
direitos humanos. Abre: a) para a dimensão epistêmico-cognitiva 
[“apreensão de conhecimentos historicamente construídos [...]”; 
b) para a dimensão ética [“afirmação de valores, atitudes e 
práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em 
todos os espaços da sociedade”]; c) para a dimensão política 
[“formação de uma consciência cidadã [...]”; d) para a dimensão 
pedagógica [“desenvolvimento de processos metodológicos 
participativos e de construção coletiva [...]”; e) para a dimensão 
social [“fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem 
ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da 
defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das 
violações”] (BRASIL, 2006, p. 25). Estas diversas dimensões têm 
como eixo articulador e diferenciador fundamental a formação do 
sujeito de direitos.  
 Assim, a questão de fundo que articula a educação em 
direitos humanos é a formação do sujeito de direitos. Mas não há 
sujeitos de direitos sem que sua formação seja uma formação 
reflexiva. Por isso a estreita relação da educação em direitos 
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humanos com a educação filosófica ao modo que a descrevemos. 
Isso não significa dizer que a educação em direitos humanos só se 
realiza na educação filosófica. Dizer isso seria redutivo e 
significaria não reconhecer o necessário diálogo e interação com 
outros saberes, o que aliás precisa ser feito também pela filosofia. 
O que estamos afirmando pretende mostrar que a educação 
filosófica tem um compromisso com a educação em direitos 
humanos e que é neste sentido que a ela cabe dialogar com os 
direitos humanos como processo histórico de afirmação dos 
sujeitos de direitos.  
 

5 Desafios para fazer filosofia com direitos humanos 

 
 A educação filosófica como compromisso com os direitos 
humanos, com a educação em direitos humanos, pode se traduzir 
numa agenda programática de ação nos diversos espaços 
educativos nos quais a filosofia está presente, seja como parte da 
educação básica e, especialmente, como parte da educação 
superior e da pós-graduação. Para a formulação desta agenda há 
que se tomar em conta o que é recomendado em geral como 
Diretrizes Nacionais da Educação em Direitos Humanos propostas pelo 
Conselho Nacional de Educação e que aqui adaptamos ao campo 
da filosofia.14 Com base nelas indicamos a seguir algumas linhas 
de desafios.  

Direitos humanos como compromisso institucional: o que significa 
dizer que o desafio é que os direitos humanos façam parte dos 
projetos institucionais, dos projetos de curso, para fazer com que 
o conjunto da ação educativa neles desenvolvida seja 
comprometida com a efetivação dos direitos humanos. Não se 
pode admitir que uma instituição abrigue práticas ou mesmo 
compreensões que sejam atentatórias aos direitos humanos das 
pessoas que dela participem ou que por ela sejam atingidas e 
formadas. Por isso, explicitar o compromisso com os direitos 
humanos é passo fundamental para que sua prática seja coerente.  

                                                            
14 Resolução CNE/CP nº 1 e Parecer CNE/CP nº 8, ambos de 30/05/2012, ambos do 

Pleno do Conselho Nacional de Educação.  
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Direitos humanos como parte do ensino: o ensino da filosofia 
feito através de uma educação filosófica exige que haja a presença 
dos direitos humanos em todos os processos de ensino, como 
componente curricular dos cursos de graduação15 e como 
conteúdo a ser abordado na disciplina de filosofia no ensino 
médio.16 Ademais, direitos humanos também podem ser parte das 
disciplinas básicas da graduação em Filosofia (História da 
Filosofia, Teoria do Conhecimento, Ética, Lógica, Filosofia 
Geral: Problemas Metafísicos) ou mesmo de outras disciplinas 
que dialogam com temas específicos (Filosofia Política, Filosofia 
da Ciência ou Epistemologia, Estética, Filosofia da Linguagem e 
Filosofia da Mente) e que constam das diretrizes para a graduação 
em filosofia. Enfim, o fundamental é que os direitos humanos 
não sejam tratados apenas como mais um conteúdo – mesmo que 
tenham um conteúdo a ser tratado. Particularmente no que diz 
respeito à tarefa de formação de professores/as, feita nas 
licenciaturas, a responsabilidade com a formação para a educação 
em direitos humanos é essencial, devendo este tema se constituir 
em componente curricular obrigatório. Para além da obrigação, o 
fundamental é que sejam oferecidas atividades formativas que 
ponham em diálogo a filosofia e os direitos humanos preparando 
os futuros docentes para a educação filosófica como educação em 
direitos humanos.  

Promoção de pesquisas em direitos humanos: a educação 
filosófica exige a formação de pesquisadores/as que se 
proponham a dedicar sua vida à produção de conhecimentos 
significativos para a humanidade ao modo socrático, como já 
mostramos. A pesquisa não pode ser feita sem tomar a sério os 
direitos humanos, ou seja, sem que, através dela, seja feita a 

                                                            
15 As diretrizes dos cursos de graduação em filosofia foram elaboradas pelo Conselho 

Nacional de Educação e podem ser encontradas nos Pareceres CNE/CES nº 492, de 
03/04/2001, e CNE/CES nº 1.363 de 25/01/2002, ambos abrigados na Resolução 
CNE/CES nº 12, de 13/03/2002, do mesmo órgão. 

16 As orientações para o ensino médio estão nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino Médio produzidas pelo Conselho Nacional de Educação, através do Parecer 
CEB/CNE nº 5, de 05/05/2011, e da Resolução CNE/CEB nº 02, de 30/01/2012, e 
as orientações para ao ensino da filosofia no ensino médio através do Parecer 
CNE/CEB nº 22, de 08/10/2008, e da Resolução CNE/CEB nº 01, de 18/05/2009. 
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promoção dos direitos humanos e que através dela não sejam 
feitas práticas de violação da dignidade humana, o que se 
constitui em princípio da bioética nos dias de hoje. Ademais, os 
direitos humanos também podem ser objeto e se constituírem em 
temática-problemática de pesquisa, como, aliás, tem se revelado 
no pensamento de vários dos filósofos contemporâneos (a 
exemplo de Apel, Habermas, Dussel, Arendt e tantos outros) ou 
em seu engajamento expresso (Sartre, Russel, Chomsky, para citar 
uns).  

Inserção comunitária em direitos humanos: a presença dos 
sujeitos de direitos humanos, particularmente daqueles/as que 
são vítimas de violações e daqueles/as que sustentam lutas pelo 
reconhecimento e afirmação dos direitos humanos ocorre quando 
a educação filosófica dialoga e se insere nas comunidades. É a 
inserção sócio-histórica que é capaz de levar o processo de 
aprendizagem a compreender as contradições da realidade e a 
tomá-las como parte do processo de educação, indo até elas e 
fazendo com que cheguem aos espaços educativos. Dessa forma, 
definir estratégias e realizar práticas de atuação comunitária em 
direitos humanos são fundamentais para que a educação filosófica 
se traduza em exercício da práxis.  
 

A modo de conclusão... 

 
O problema filosófico da educação filosófica segue muito 

complexo, dado que seu enfrentamento exige a construção de 
mediações reflexivas e ativas capazes de efetivamente viabilizar 
tempos e espaços nos quais a dignidade humana se efetive.  

A formação filosófica é muito mais do que o 
cumprimento de uma agenda de conteúdos ou mesmo de 
disciplinas hierarquizadas e especializadas. Exige transformar a 
ação pedagógica da educação filosófica num processo de 
afirmação de sujeitos em relação e de sujeitos que são sujeitos de 
direitos, mais do que simples abstrações que conhecem ou que 
produzem.  

O desafio está posto, mesmo que não o possamos 
enfrentar de todo, quiçá possamos colocá-lo como tarefa do 
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filosofar como compromisso da educação com a formação, com 
a humanização, com a direitoshumanização da educação e, mais do 
que dela, da vida.  
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Uma leitura freireana do ensino do direito 

a partir dos conceitos de classismo e de 

ensino bancário 

Marcus Vinícius Xavier de Oliveira 
 
 

Nada vos oferto 
além destas mortes 
de que me alimento 
 
Caminhos não há 
mas os pés na grama 
os inventarão 
 
Aqui se inicia 
uma viagem clara 
para a encantação 
 
Fonte, flor em fogo, 
que é que nos espera 
por detrás da noite? 
 
Nada vos sovino: 
com a minha incerteza 
vos ilumino. 
(Ferreira Gular)1 

 

1. Introdução. O ensino do direito: entre o classismo e o ensino 

bancário 

 
Vivemos numa época (moderna? pós-moderna?) assaz 

interessante. As grandes promessas de libertação e vida digna 
feitas pelo Esclarecimento não se cumpriram, mas, apesar disto, 
ou mesmo por conta disto, vivemos em um tempo de suspensão 
do pensamento crítico2. Se por medo ou vergonha – ou mesmo 

                                                            
1 GULLAR, Ferreira. Poemas Escolhidos, São Paulo: Ediouro, 1989, p. 13. 

2 SANTOS, Boaventura de Souza. A Crítica da Razão Indolente: Contra o 
Desperdício da Experiência, 3 ed., São Paulo: Cortez, 2001. 
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desfaçatez – não sabemos. Fato é que aquele que pretender ir de 
encontro à corrente de felicidades supérfluas, ganhos mesquinhos 
e individualismo será considerado, quando menos, um louco que 
deve ser ignorado, quando muito, um louco que deve ser 
silenciado. 

Este período de suspensão do pensamento crítico – ou 
seria silenciamento? – é deletério à própria sociedade, entendida 
enquanto estrutura estruturada e estrutura estruturante de 
instituições, valores, práticas e atores sociais. Sendo o ensino do 
direito uma estrutura estruturante, repete ele os mesmos vícios 
que maculam a sociedade – estrutura estruturada3. 

O ensino do direito, do modo que tem sido praticado nas 
escolas de direito, tem o condão de incutir nos acadêmicos todo 
um conjunto de valores classistas que fundam o próprio direito – 
entendido enquanto conjunto de normas, instituições, 
procedimentos etc. – ocidental, gizado que está pelos valores 
próprios de uma sociedade capitalista, consumista, individualista, 
enfim, excludente. 

Mas o que entendemos por estas duas expressões, ensino 
do direito e classismo? 

Por ensino do direito entendemos o conjunto de 
processos (contra)pedagógicos, instituições de ensino e culturais, 
valores e práticas que tendem à formação de postulantes às várias 
profissões jurídicas. 

Já por classismo entendemos o conjunto de práticas 
sociais excludentes pelo qual uma determinada parcela da 
sociedade – os detentores dos meios de produção econômico-
culturais – cria uma série de procedimentos, instituições, valores e 
princípios que tendem à manutenção desta mesma classe no 
poder de mando e governo sobre os demais4. 

Sendo a sociedade, como já dito, uma estrutura 
estruturada sobre o classismo, o ensino do direito, estrutura 
estruturante, tende à formação de acadêmicos em que se incute a 

                                                            
3 BORDIEU, Pierre. O Poder Simbólico, trd. , São Paulo: Bertrand Brasil, 1998, pp. 
9-15. 

4 FILHO, Roberto Lyra. O que é direito, 17 ed., São Paulo: Brasiliense, 1995, pp. 7-12. 
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necessidade de perpetuarem em suas práticas profissionais os 
valores e princípios desta sociedade desigual. 

De que modo isto é possível? Entendemos, seguindo 
Paulo Freire, que o modo mais adequado para isto é aquilo que 
ele denominava de ensino bancário. 

Ao contrário do que o nome parece indicar, o ensino 
bancário não é sinônimo de ensino privado, mas sim de um 
processo pedagógico pelo qual se ensina o significado, mas não o 
significante, ou dito de outra forma, um processo pedagógico 
fundado na memorização de conceitos, sem que os mesmos 
conceitos sejam ensinados (é um ensino meramente formal, e não 
material, de conteúdo). Um ensino verborrágico e decorativo5: 

Quanto mais analisamos as relações educadores-educandos, na 
escola, em qualquer de seus níveis (ou fora dela), parece que 
mais nos podemos convencer de que estas relações apresentam 
um caráter especial e marcante – o de serem relações 
fundamentalmente narradoras, dissertadoras. 

Narração de conteúdos que, por isto mesmo, tendem a 
petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou 
dimensões concretas da realidade. Narração ou dissertação que 
implica um sujeito – o narrador – e objetos pacientes, ouvintes 
– os educandos. [...] 

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado 
e bem-comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo 
completamente alheio à experiência existencial dos educandos 
vem sendo, realmente, a suprema inquietação desta educação. 
Nela, o educador aparece como seu indiscutível agente, como o 
seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é “encher” os educandos 
dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos da 
realidade desconectados da totalidade em que se engendram e 
em cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas 
dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou 
se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e 

                                                            
5 (N.A.) Embora a expressão decorar, no seu étimo, tenha um significado diverso 
daquele em que se o utiliza hodiernamente, na medida em que decorar provêm do latim 
(decorare: de+cor+ar), significando, originariamente, guardar no coração. Vide AULETE, 
Caudas. Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, Lisboa: Imprensa Nacional, 
1881, Verbete: decorar. 
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alienante. Daí que seja mais som que significação e, assim, 
melhor seria não dizê-la (negritos nossos, itálicos do autor)6. 

 
Exemplos não nos faltam: o espocar de cursos 

preparatórios para concursos públicos, os resumos, manuais, 
“cursos” esquematizados, “apostilas”, uso reiterado e reificante 
da tecnologia (ao invés de ser um meio, é uma “bengala”, pois o 
professor meramente lê o que já está escrito na projeção, fazendo, 
depois, “ligeiras considerações”), o excesso de disciplinas 
dogmáticas e a quase ausência de disciplinas zetéticas (filosofia, 
sociologia, ciência política, antropologia, psicologia jurídica) etc. 
Formam-se bancariamente os acadêmicos do direito, e a razão 
para isto não é outra, é coibir - ou seria encobrir? - qualquer 
crítica à sociedade classista, passo necessário à emancipação 
social. 
 

2. É o estudante do direito um oprimido? 

 
Paulo Freire se destacou no cenário nacional e 

internacional como sendo o criador de uma teoria pedagógica em 
tudo impar: a pedagogia da libertação. Entendia o pedagogo (na 
verdade, bacharel em direito pela Universidade de Recife!), que o 
meio próprio para a libertação do homem - considerando-se que 
em uma sociedade desigual sócio-econômico-culturalmente, a 
própria educação tende à perpetuação da exclusão social - era este 
ser o senhor de seu próprio conhecimento, o construtor de sua 
própria emancipação. 

Isto não significa, no entanto, que a sua pedagogia se 
funda num individualismo. Muito pelo contrário! Fundava-se, isto 
sim, na alteridade que somente os excluídos são capazes de criar 
entre si, na medida em que estes, ao se conscientizarem de sua 
condição de explorados – sócio-econômico-culturalmente – 
teriam condições de lutar pela sua libertação sócio-econômico-
cultural. 

O meio não poderia ser outro – veja-se, meio de 
libertação, não um fim em si mesmo: a educação, entendida em 

                                                            
6 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, 29 ed., São Paulo: Paz e Terra, p. 57. 
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sua obra como um processo de tomada de consciência de sua 
condição de explorado e da construção dos meios necessários à 
sua emancipação. Uma educação concientizadora e de conteúdo, 
feita a partir da própria realidade do explorado-expoliado. 

Assim, a pedagogia freireana tem dois grandes 
fundamentos epistemológicos: um fenomenológico e outro 
existencialista7. 

Em seu fundamento fenomenológico, o explorado deve 
tomar a consciência de ser (ser uma pessoa, ser capaz de 
aprender, ser um explorado etc.). A isto Karl Jaspers denominava 
cisão: ao se tomar consciência de ser consciente, gera-se a 
consciência da consciência, isto é, a consciência ontológica de ser 
um ser, e não um objeto, uma coisa, um animal de trabalho8 9. E 
é esta consciência da consciência, esta cisão, que deve ser a 
primeira etapa da educação libertadora. 

A esta se segue o passo existencialista (ontológico), no 
qual a educação libertadora deverá gerar a condição necessária 
para que o homem se torne um ser-para-si, isto é, uma pessoa 
capaz de lutar pela sua emancipação sócio-econômico-cultural. 
Contudo, o ser-para-si freireano não implica, mais uma vez, na 
geração de mais um individualista, mas sim de um ser-para-si 
enquanto ser-com, um ser-no-mundo, e que, enquanto tal, 
fundado na alteridade, na responsabilidade pelo outro, na luta em 
comum, busca, em comunidade, a sua libertação contra as 
opressões do patrão, seja ele o senhor do engenho, o político 
paternalista ou o professor universitário classista. 

Estas duas etapas permitem ao homem tomar consciência 
do mundo-da-vida, ensejando-lhe uma apropriação desencantada, 

                                                            
7 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia, pp. 62-68. 

8 “The reflexions of consciousness upon itself is a self-evident and marvelous as is its 
intentionality. I am at myself; I am both one and twofold. I do not exist as thing, but in 
a inner split, as my own object, and thus in motion and inner unrest”. JASPERS, Karl. 
Philosophy, vol. 1, The University of Chicago Press, 1969, p. 50, apud, FREIRE, Ped-
agogia da Autonomia…, p. 67. 

9 Paulo Freire, acerca deste tema, narra uma afirmação feita pelos camponeses quando 
se comparam a um animal: “Muitas vezes insistem em que nenhuma diferença existe 
entre eles e o animal e, quando reconhece alguma, é em vantagem do animal. “É mais 
livre do que nós”, dizem”. FREIRE, Pedagogia da Autonomia..., p. 50. 
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desmitificada, admirada. Gera a consciência de não somente estar 
no mundo, como também a consciência de ser parte do mundo, 
de constituí-lo, criá-lo, dar-lhe significado. O mundo é o que o 
homem cria conscientemente. As exclusões, espoliações, 
agressões, opressões não decorrem de um processo natural ou 
divino, mas sim de uma opção consciente de uma classe social e 
seus apaniguados, que se apropriam dos meios de produção 
sócio-econômico-cultural. Enfim, cria a consciência de estar 
subjetivamente no mundo, e não enquanto objeto de 
pertencimento a alguém.10 

Neste sentido afirmava Paulo Freire: 

Na medida em que os homens, simultaneamente refletindo 
sobre si e sobre o mundo, vão aumentando o campo de sua 
percepção, vão também dirigindo sua “mirada” a “percebidos” 
que, até então, ainda que presentes ao que Husserl chama de 
“visões de fundo”, não se destacavam, “não estavam postos por 
si”. 

Desta forma, nas suas “visões de fundo”, vão destacando 
percebidos e voltando sua reflexão para eles. 

O que antes já existia como objetividade, mas não era percebido 
em suas implicações mais profundas e, às vezes, nem sequer era 
percebido, se “destaca” e assume o caráter de problemas, 
portanto, de desafio. 

A partir deste momento, o “percebido destacado” já é objeto da 
“admiração” dos homens, e, como tal, de sua ação e de seu 
conhecimento11. 

 
A partir destas considerações, cabe perguntar: é o 

acadêmico de direito um oprimido?  
Caracterizado, como está, o ensino do direito como 

ensino classista e bancário, não se tem dúvida nenhuma de que 
sim. 

                                                            
10 FREIRE, Pedagogia da Autonomia..., pp. 70-72.. 

11 FREIRE, Pedagogia da Autonomia..., p. 71. 
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Ademais, é oprimido porque, em não poucos muitos 
casos, é levado ao Direito não pelo amor ao próximo, pela 
necessidade de ser útil em sua comunidade, em ser encantado 
com o homem e não com a lei, mas sim porque o curso de direito 
é mostrado como um caminho à ascensão social; porque o ensino 
do direito é bancário, e o acadêmico tem necessidade de decorar a 
lei para passar em um concurso público, ele mesmo é levado a 
desprezar as disciplinas do ser, optando pelas do dever ser; porque 
neste processo bancário é levado a deixar de ser quem é e de 
procurar ser quem deseja ser, para se tornar aquilo que a 
“sociedade”, o “examinador”, a “banca do concurso público” 
deseja que ele seja; porque, neste processo de transformação 
naquilo-que-o-outro-deseja, se estabelece uma dominação 
classista e excludente e, por isso, injusta. Enfim, porque ele 
somente será “recebido” pelos dominadores se ele, enquanto 
dominado, se comprometer ontologicamente em ser um novo 
dominador, de se sentir acima e diferente de todos. 

Neste sentido, averba Paulo Freire: 

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos 
que se julgam sábios aos que se julgam nada saber. Doação que 
se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da 
opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que 
chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se 
encontra sempre no outro [...] 

Não é de estranhar, pois, que, nesta visão “bancária” da 
educação, os homens sejam vistos como seres da adaptação, do 
ajustamento. Quanto mais se exercitem os educandos no 
arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto menos 
desenvolverão em si a consciência crítica de que resultaria a sua 
inserção no mundo, como transformadores dele. Como sujeitos 
[...] 

Na verdade, o que pretendem os opressores é “transformar a 
mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime”, e 
isto para que, melhor adaptando-os a esta situação, melhor os 
dominem. 

Para isto se servem da concepção e da prática “bancárias” da 
educação, a que juntam toda uma ação social de caráter 
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paternalista, em que os oprimidos recebem o nome simpático de 
“assistidos”. São casos individuais, meros “marginalizados”, que 
discrepam da fisionomia geral da sociedade. “Esta é boa, 
organizada e justa. Os oprimidos, como casos individuais, são 
patologia da sociedade sã, que precisa, por isto mesmo, ajustá-
los a ela, mudando-lhes a mentalidade de homens ineptos e 
preguiçosos”12. 

 
Não temos nenhuma dúvida de que os acadêmicos de 

direito, por pertencerem a uma instituição de ensino que tem por 
finalidade a mera reprodução bancária de um direito encimado e 
fundado numa sociedade classista, é também ele um oprimido 
que é levado a ter em si mesmo o “opressor”13 (têm-no 
hospedado) e que, depois de formado – na verdade, formatado -, 
enquanto profissional do direito, ser um novo opressor, na 
maioria das vezes, inconscientemente, pois é levado a se portar e 
proteger o seu novo status social, bem como aqueles que dele 
participam. 
 

3. Libertação para quem? 

 
Se o acadêmico do direito é ele mesmo um oprimido, 

cabe a pergunta: quem será beneficiado por um ensino do direito 
crítico-libertador? 

É óbvio que não somente o acadêmico, mas também toda 
a sociedade que será beneficiada por sua atuação compromissada 
não com o direito posto – posto pela classe dominante, que 
domina os meios político-institucionais de elaboração das leis14 -, 
mas com a justiça e a emancipação social. 

O acadêmico conscientizado do classismo e da 
necessidade de uma conduta crítica enquanto profissional do 
direito não aceitará, por exemplo, as “explicações” acerca da 
ineficácia do mandado de injunção, consoante “interpretação” do 
STF. Logrará ver que, apesar do fundamento principio lógico – 

                                                            
12 FREIRE, Pedagogia do Oprimido..., pp. 58/60. 

13 FREIRE, Pedagogia do Oprimido..., p. 48. 

14 FILHO, Roberto Lyra. O que é direito, 17 ed., São Paulo: Brasiliense, 1995, pp. 49-
65. 
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divisão de poderes, o que, em tese impediria ao poder judiciário 
de dar uma decisão de efeito concreto, e não meramente 
declaratório (como se o legislativo não tivesse consciência, e 
mesmo interesse, na não regulamentação de uma norma 
constitucional relativa ao exercício da nacionalidade, à soberania e 
à cidadania (art. 5º, LXXI da CRFB/88)) –, passando a enxergar 
que, na verdade, tais decisões escamoteiam o interesse em tornar 
a Constituição ineficaz, ensejando a sua perda de eficácia 
semântica. Só para argumentar, seja pelo princípio da unidade da 
constituição, seja pelo princípio da máxima efetividade bem como 
pelo princípio da concordância prática, o texto constitucional 
harmonizou a garantia do mandado de injunção com o princípio 
da separação de poderes, como seja, em se estabelecendo uma 
omissão legislativa que obste o gozo ou o exercício das 
prerrogativas ligadas à nacionalidade, à soberania ou à cidadania, 
pode o poder judiciário proferir decisão concretiza Dora, 
objetivando não somente assegurar o gozo daqueles direitos, mas 
também dar efetividade ao texto constitucional, já que o princípio 
da separação de poderes (como qualquer outro princípio 
constitucional) não é absoluto. 

Verá, outrossim, que as diversas decisões de reintegração 
de posse que têm sido proferidas no Brasil em favor de 
proprietários de bens imóveis urbanos ou rurais, cujos donos não 
dão aplicação ao princípio da função social da propriedade, nada 
mais significam do que a tutela ilegítima de um “direito” que, 
constitucionalmente, não é absoluto, e que têm por finalidade 
última excluir aqueles que efetivamente precisam de terra para 
produzir ou de uma casa para morar do gozo destes direitos 
umbilicalmente ligados à dignidade humana, favorecendo os 
especuladores do mercado imobiliário. 

Simples (melhor dizendo, corriqueiros) estes exemplos, 
mas que guardam um enorme valor simbólico. Em ambos os 
casos, é o próprio poder judiciário que, descurando de sua função 
de guarda da Constituição – função esta que é repartida com toda 
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a sociedade15 -, torna-se guarda dos interesses da classe 
dominante. 

É importante notar que nenhum outro ramo das ciências 
sociais está tão ligado à eficácia de um regime democrático 
quanto o direito.  

Pelo direito – entendido no duplo aspecto de 
ordenamento e ciência compreensiva deste ordenamento – se 
criam as condições formais para a prática democrática. 
Entretanto, a democracia não se estabelece somente na forma, 
mas na vivência. Democracia somente é democracia quando 
transcende a norma e se torna vida vivida em liberdade, em 
comunidade, em igualdade, valores estes que estão subjugados 
pela dominação classista e pelo ensino bancário do próprio 
direito. 

Isto significa que estes elementos imprescindíveis a 
qualquer Estado Constitucional não se realizam pelo só fato de 
estarem positivados. Realizam-se, isto sim, a partir das 
desmitificações que vão descortinando os véus de ignorância que 
cobrem os olhos de uma multidão de homens e mulheres que se 
entendem unicamente como sujeitos de deveres, nunca de 
direitos. Por isso, qualquer teoria que queira impor um limite 
temporal à conquista da cidadania, ao exercício diuturno da 
democracia, ao estabelecimento de uma verdadeira república, é 
em si classista. Por serem conquistas, realizam-se no dia a dia, no 
exercício da política, no consenso prudente que objetiva uma vida 
decente16 ou, como o afirma J. L. Aranguren: “A democracia não 
é um status no qual o povo possa comodamente instalar-se. É 
uma conquista ético-política de cada dia que só através de uma 

                                                            
15 “Na democracia cívica pluralista, todos os cidadãos são “guardiões” da Constituição. 
O que as antigas teorias do Estado concediam somente como privilégio e predicado a 
um presidente, ou mais recentemente, ao tribunal constitucional, já não resulta ser, a 
partir da perspectiva da teoria constitucional em sua atual etapa evolutiva, o monopólio 
de somente uma pessoa, mas sim assunto de todos: todos os cidadãos e grupos, que, 
por exemplo, interpõem recursos constitucionais, todos os órgãos estatais, que estão 
sujeitos à Constituição, têm que “defender” a Constituição no marco de suas compe-
tências, e não somente isso, como também continuar a desenvolvê-la”. HÄBERLE, 
Peter. El Estado Constitucional, trd. Héctor Fix-Ferro, Cidad do México: UNAM, 
2001, p. 286. 

16 A respeito, vide SANTOS, Crítica da Razão Indolente..., p. 74. 
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autocrítica sempre vigilante pode manter-se. É mais uma 
aspiração do que uma posse”.17 
 

4. Conclusões 

 
Verificado que o ensino do direito, do modo que tem sido 

praticado, é classista e bancário, impende perguntar: existe uma 
saída? Parece-nos que sim. 

Para isso é necessário retornar a um conceito e a um 
modo de pensar e agir assaz utilizados no meio acadêmico, mas 
geralmente mal explicados, e que surgiram junto com a própria 
modernidade. Referimo-nos à crítica. 

A modernidade surge, segundo Michel Foucault18, por 
volta dos séculos XV e XVI, tendo como finalidade, a partir dos 
postulados do Esclarecimento (Iluminismo), propiciar a 
libertação do homem das garras da natureza, bem como dos 
fundamentos metafísicos do poder, estabelecendo, portanto, um 
modo de pensar racional e humanístico. 

Contudo, com o surgir desta sociedade, surgiu também 
uma preocupação central no coração do poder político: como 
governar aos homens? Ao mesmo passo, surge uma outra 
modalidade de pensar e agir que se contrapõe àquela finalidade 
posta pelo poder político, e que é denominada de crítica. 

Enquanto, conforme Foucault, o poder político se 
preocupava em como governar aos homens em um determinado 
Estado de População (gênese da biopolítica, entendida como 
aquele conjunto de atos governamentais que tem o condão de 
incluir a vida biológica em seus mínimos detalhes – nascimento, 
morte, sexo trabalho, família etc. - nos cálculos e exercício do 
poder), as pessoas que nele viviam se contrapunham mediante 
um contra-argumento crítico, afirmando: “eu não quero ser 

                                                            
17 Apud RABENHORST, Eduardo Ramalho. Dignididade Humana e Moralidade 
Democrática, Brasília: Brasília Jurídica, 2001, p. 3. 

18 FOUCAULT, Michel. O que é a Crítica? (Crítica e Aufklärung), tradução de 
Gabriela Lafetá Borges e revisão de Wanderson Flor do Nascimento: in “Qu'est-ce que 
la critique? Critique et Aufklärung”. Bulletin de la Société française de philosophie, Vol. 82, nº 2, 
pp. 35 - 63, avr/juin 1990 (Conferência proferida em 27 de maio de 1978).  
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governado assim, deste modo, para esta finalidade, por estes 
meios”. A modernidade, então, tem duas posturas que se 
complementam: a governamentação19 e a crítica.  

O primeiro é o conjunto de saberes necessários ao 
exercício do governo. O segundo o conjunto de posturas 
individuais ou coletivas contra o modo de governar, ou suas 
finalidades etc., ou, mais precisamente, a crítica não se levanta 
contra o ato de governar em si, mas sim em relação ao modo de 
seu exercício: 

Eu quero dizer que, nessa grande inquietude em torno da 
maneira de governar e na pesquisa sobre as maneiras de 
governar, localiza-se uma questão perpétua que seria: "como 
não ser governado assim, por isso, em nome desses princípios, 
em vista de tais objetivos e por meio de tais procedimentos, não 
dessa forma, não para isso, não por eles"; e se se dá a esse 
movimento da governamentalização, da sociedade e dos 
indivíduos ao mesmo tempo, a inserção histórica e a amplitude 
que creio ter sido a sua, parece que se poderia colocar deste lado 
o que se chamaria atitude crítica. Em face, ou como 
contrapartida, ou antes como parceiro e adversário ao mesmo 
tempo das artes de governar, como maneira de suspeitar dele, de 
o recusar, de o limitar, de lhe encontrar uma justa medida, de os 
transformar, de procurar escapar a essas artes de governar ou, 
em todo caso, deslocá-lo, a título de reticência essencial, mas 
também e por aí mesmo como linha de desenvolvimento das 
artes de governar, teria tido qualquer coisa nascida na Europa 
nesse momento, uma sorte de forma cultural geral, ao mesmo 
tempo atitude moral e política, maneira de pensar etc. e que eu 

                                                            
19 “O que se deu através do projeto de explicar a gênese do Estado a partir das práticas 
de governo, da gestão governamental, ou da ‘governamentalidade’, que têm na 
população seu objeto, na economia seu saber mais importante e nos dispositivos de 
segurança seus mecanismos básicos”. Esta passagem é particularmente útil na medida 
em que mostra a superposição entre “práticas de governo”, “gestão governamental” e 
“governamentalidade”, nenhuma delas relativa a governo enquanto instância central no 
Estado moderno. Aí, governamental e governamentalidade parecem clamar por 
governamento e não por governo... Em suma: o que está grafado como “práticas de 
governo” não são ações tomadas por um staff que ocupa uma posição central no 
Estado, mas são ações distribuídas microscopicamente pelo tecido social; por isso, soa 
bem mais claro falarmos em “práticas de governamento”. VEIGA-NETO, Alfredo. 
Governo ou Governamento? in http://www.ufrgs.br/faced/alfredo, acessado em 16 
de março de 2006, 17:38:02. 

http://www.ufrgs.br/faced/alfredo


MARCUS V. X. DE OLIVEIRA; LENO F. DANNER; FERNANDO DANNER; JULIE DORRICO (ORGS.) | 167 

 

chamaria simplesmente arte de não ser governado ou ainda arte 
de não ser governado assim e a esse preço.20 

 
É neste sentido que averbamos que, ao se suspender 

(silenciar!) o pensamento crítico, o que se silencia é a própria 
possibilidade de emancipação do homem. 

Ora, o ensino do direito somente será emancipatório se se 
tornar crítico, ousar indicar os erros e desmandos na elaboração 
das leis, o desrespeito à Constituição, o descumprimento 
voluntário das finalidades republicanas. 

Contudo, o ensino crítico não deve ser pura negatividade 
– só indicar os erros -, mas sim dialético, vale dizer, é crítico 
porque, ao se afirmar que se não pretende ser governado de um 
modo, indica, ato contínuo, o modo cultural-constitucionalmente 
legítimo de se exercer o governo. Não basta acusar. É necessário 
indicar caminhos emancipatórios, dentre os quais se destacam: a) 
o respeito aos direitos humanos; b) no cumprimento – 
concretização – da Constituição; e c) na luta pelo estabelecimento 
de um regime verdadeiramente democrático – o que implica, por 
obviedade, no cumprimento dos dois itens anteriores. 

Neste sentido, é necessário resgatar duas posturas 
importantíssimas na obra freireana, a saber: a) o profetismo, 
entendido como a previsão de um futuro melhor, em que o 
homem seja efetivamente livre (que na doutrina de Boaventura de 
Souza Santos é denominada de utopia, não no sentido de 
irrealizabilidade, mas no sentido profético mesmo, de desejar 
criar as condições sociais para que a emancipação aconteça21), e b) 
esperança, mas não no sentido imobilista, mas sim firmado na 
práxis que luta pela implementação daquele “bem viver” livre. 

Em suas palavras: 

[...] utopia como a unidade inquebrantável entre a denúncia 
(crítica) e o anúncio (profecia). Denúncia de uma realidade 
desumanizante e anúncio de uma realidade em que os homens 

                                                            
20 FOUCAULT, O que é a Crítica? (Crítica e Aufklärung)..., passim. 

21 SANTOS, A Crítica da Razão Indolente..., passim. 
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possam ser mais. Anúncio e denúncia não são, porém, palavras 
vazias, mas compromisso histórico22. 

 
Resgatar a crítica na ciência e no ensino do direito é 

condição necessária à emancipação do acadêmico e da própria 
sociedade. Lograr superar o classismo e o ensino bancário é, 
portanto, o primeiro objetivo de uma ciência do direito que se 
queira democrática. 

Assim, como primeira lição, ouçamos o que Friedrich 
Muller nos afirma sobre o real significado da expressão povo: 

Não se perguntou aqui o que significa a palavra povo, mas como 
ela é utilizada onde e por quem. No discurso do direito. Ali: em 
textos de normas, sobretudo constitucionais, muito raramente 
ainda em textos de normas legais. Por vocês: os constituintes, os 
legisladores, os guardiões da lei. Por que vocês utilizam essa 
palavra aí? Para gritar pelo alto-falante: circular, circular, não há 
nada a descobrir aqui! A palavra povo não é utilizada por vocês 
para dizer quem seria esse povo, afinal de contas. O povo é 
pressuposto para que vocês possam falar de outra coisa, mais 
importante: NÓS SOMOS LEGÍTIMOS! Com a expressão 
POVO, que está à mão [zuhanden] de vocês, com esse instrumento 
objetual [zeug] no sentido de São Martinho, vocês apontam para 
o peito estufado de heróis que vocês pretendem ser: populus lo 
volt. São vocês os que significam isso; e esse é então o significado 
de povo. O discurso jurídico procede assim, o discurso científico 
não se incomodou. Aqui se tenta deixar-se incomodar. O 
resultado não são quatro povos nem quatro conceitos de povo. 
São três espécies de gesticulação, com as quais vocês lidam com 
o povo, ainda no plano da linguagem. Mas como nada mais é 
significado, isso também acaba sendo significativo. A quarta 
espécie de gesticulação, a simples, vai aqui como lembrete para 
vocês, ainda que desagradável [sei euch hinter den Spiegel 
gesteckt]: todas as pessoas que vivem aqui”23 (destaques no 
original). 

 

                                                            
22 FREIRE, Pedagogia do Oprimido..., p. 73. 

23 Apud CHRISTENSEN, Ralf. Introdução a “Quem é o Povo? A Questão 
Fundamental da Democracia”, de Friedrich Müller, São Paulo: Max Limonad, 1998, trd. 
Peter Neumann, pp. 44/45. 
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A lição de Müller está muito próxima da de Freire, pois o 
mesmo afirmou: “Dizer-se comprometido com a libertação e não 
ser capaz de comungar com o povo, a que continua considerando 
absolutamente ignorante, é um doloroso equívoco”24. 
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2ª SEÇÃO 

Filosofia, Educação e Gênero 





 

Educação, relações de gênero e 

diversidade sexual1 

Nilson Fernandes Dinis 
 

No meio acadêmico dos países latino-americanos, há 
consciência da necessidade de se formular resistência às 
formulações defendidas pelo Banco Mundial acerca da educação 
superior, que vem sendo adotadas em diferentes ritmos nestes 
mesmos países. Vários documentos têm sido elaborados sobre o 
assunto, a exemplo da Declaração Mundial sobre a Educação 
Superior no século XXI e das Conferências Ibero-Americanas de 
Educação, tendo como principal pressuposto a ideia de que o 
Estado deve ter um compromisso permanente de investimento 
no ensino superior, com o fim de promover não só a difusão dos 
conhecimentos científicos, mas também o exercício da cidadania 
e do respeito aos direitos humanos, bem como o 
desenvolvimento de políticas de inclusão. 

Pressionada por esses documentos e pelo movimento de 
resistência de vários grupos sociais, a universidade tem sido 
chamada à responsabilidade da discussão do tema da alteridade e 
da inclusão das minorias, o que implica discutir sua posição 
frente aos novos sujeitos escolares que reivindicam seu espaço 
no currículo escolar, a exemplo das minorias étnicas e raciais, 
dos indivíduos com necessidades educativas especiais, das 
minorias sexuais e de gênero e das inúmeras diferençais culturais 
e comportamentais que habitam o espaço escolar. Alteridade, 
heterogeneidade, diferença, diversidade, multiculturalismo são 
algumas das expressões mais usadas nos últimos tempos no 
discurso acadêmico e nos movimentos sociais para fomentar tal 
debate. 

Diversidade sexual e de gênero também tem sido um 
tema constante na mídia, através das novelas, do cinema, da 
publicidade, dos programas de auditório para jovens, das revistas 
voltadas para o público adolescente etc., o que certamente tem 

                                                            
1 Artigo publicado previamente em Educação & Sociedade, Campinas, vol. 29, nº. 103, p. 
477-492, 2008. 
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forçado a escola a debater o tema, trazido às vezes 
espontaneamente pelos/as próprios/as alunos/as. No entanto, 
essa excessiva discursividade da mídia em relação ao tema nem 
sempre tem resultado em uma diminuição dos sintomas de 
sexismo e homofobia. Se a visibilidade de formas alternativas de 
viver a sexualidade, tematizadas pela mídia, impõe certo 
reconhecimento das causas ligadas às minorias sexuais e de 
gênero, forçando também a escola a rever padrões normativos 
que produzem a sexualidade das/dos estudantes, por outro lado 
também não deixa de acirrar manifestações de grupos mais 
conservadores. Pois, em um momento histórico em que mais se 
fala sobre educar para a diferença, vivemos um cenário político 
mundial de intolerância que se repete também no espaço da vida 
privada, em determinada dificuldade generalizada em nos 
libertarmos de formas padronizadas de concebermos nossa 
relação com o outro. 

A inclusão do debate sobre a diversidade sexual e de 
gênero no espaço acadêmico ocorre desde meados dos anos de 
1970 e deve-se, historicamente, à pressão dos grupos feministas 
e dos grupos gays e lésbicos que denunciaram a exclusão de suas 
representações de mundo nos programas curriculares das 
instituições escolares. No plano acadêmico internacional, esse 
movimento surgiu com os departamentos de Estudos da Mulher 
e, posteriormente, com os Estudos de Gênero e os Estudos 
Gays e Lésbicos, em algumas das universidades americanas, 
sempre no esforço de criar alternativas e formas de resistências 
aos sintomas de sexismo, machismo e homofobia e, ao mesmo 
tempo, fazendo com que tais temas pudessem ser abordados 
também nas pesquisas acadêmicas. 

No cenário brasileiro, tal debate esteve restrito durante 
vários anos a áreas como a Sociologia, a Psicologia e a Crítica 
Literária, sendo bastante sintomática sua ausência, mais 
particularmente, nos estudos da Educação. Contudo, neste último 
campo, a grande guinada nos estudos de gênero deu-se nos anos 
de 1990. Entre alguns dos trabalhos desse período estão as 
pesquisas da historiadora brasileira Guacira Lopes Louro acerca 
da exclusão das minorias de gênero na história da educação. A 
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singularidade do trabalho de Louro está nos recursos 
metodológicos de suas análises, baseadas não mais no discurso 
marxista ou nas pedagogias da conscientização, mas nas teorias 
pós-estruturalistas, e na grande divulgação que teve a publicação 
de seu livro Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-
estruturalista (1997). Desde então, pesquisadoras/es da área da 
Educação, de importantes centros universitários do país, têm 
debatido temas como gênero e sexualidade a partir de uma visão 
culturalista, rompendo com o paradigma biologizante 
predominante. 

Apesar deste avanço, podemos ainda detectar várias 
lacunas, a exemplo da resistência de instituições financiadoras de 
pesquisa como o CNPq, acerca da reivindicação pela criação de 
uma nova área de conhecimento que englobe os estudos de 
gênero na Educação. Minorias sexuais e de gênero também são 
temas ausentes no tocante aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Embora estes ressaltem a necessidade de se tratar a 
sexualidade como tema transversal, nada é mencionado, mais 
especificadamente, em relação à homossexualidade. Nos 
objetivos da proposta menciona-se apenas o respeito à 
“diversidade de valores, crenças e comportamentos existentes e 
relativos à sexualidade, desde que seja garantida a dignidade do 
ser humano” (Brasil, 1997, p. 133); ou, ainda, “reconhecer como 
determinações culturais as características socialmente atribuídas 
ao masculino e ao feminino, posicionando-se contra 
discriminações a elas associadas” (idem, ibid.). Sem uma 
referência explícita ao tema da discriminação contra 
homossexuais e outras diversidades sexuais (como travestis, 
transexuais, bissexuais etc.) no espaço escolar, resta ao/à 
educador/a apenas a interpretação da necessidade ou não da 
inclusão do tema a partir da leitura dos objetivos, já que pode 
interpretá-los apenas como a necessidade de questionar as 
representações sociais acerca do masculino e do feminino, sem 
mencionar outras práticas sexuais que sejam divergentes da 
norma heterossexual. Mesmo nas Conferências Ibero-Americanas 
sobre a Educação, a homossexualidade é tema ausente. Em 
consonância com as políticas de inclusão, presentes no discurso 
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atual da educação, chegam a mencionar a necessidade de políticas 
de inclusão das mulheres, mas nada é mencionado em relação ao 
combate à homofobia e à necessidade da inclusão do tema da 
diversidade sexual no espaço acadêmico. Essa ausência também é 
bastante comum nas políticas de Direitos Humanos no Brasil. 
Qualquer brasileira/o pode se lembrar facilmente de vários 
nomes da política nacional que defendem publicamente causas 
ligadas aos direitos das minorias étnicas e raciais, aos direitos da 
mulher e aos direitos de presidiários/as, mas que se escondem 
quando o assunto em pauta é o combate à homofobia ou a 
reivindicação de direitos por parte dos grupos GLBT (gays, 
lésbicas, bissexuais e transgêneros). 

Para entendermos a ausência do tema da diversidade 
sexual e de gênero durante muito tempo na área da Educação, 
podemos recorrer às análises de pesquisadores/as como Silva 
(1993, 2000, 1994, 1998), Larrosa (1994) e Walkerdine (1998). 
Para estes autores/as, há uma persistência na educação de 
proposições cristalizadas e essencialistas para pensar a 
identidade, que podemos transferir também para nossa análise 
acerca do gênero. A educação foi marcada por uma concepção 
do sujeito baseada em proposições herdadas da Psicologia da 
Aprendizagem e da Psicologia do Desenvolvimento, repletas de 
descrições normativas e naturalizadas, legitimadas pela Biologia, 
e particularmente por uma de- terminada leitura darwinista da 
evolução, fazendo com que o olhar sobre a diversidade fosse 
ordenado e sistematizado em uma escala hierárquica de 
desenvolvimento. Contudo, para Larrosa (1994, p. 40): 

O sujeito individual descrito pelas diferentes psicologias da 
educação ou da clínica, esse sujeito que desenvolve de forma 
natural sua autoconsciência nas práticas pedagógicas, ou que 
recupera sua verdadeira consciência de si com a ajuda das 
práticas terapêuticas, não pode ser tomado como um dado não 
problemático. Mais ainda, não é algo que se possa analisar 
independentemente desses discursos e dessas práticas, posto 
que é aí, na articulação complexa de discursos e práticas 
(pedagógicos e/ou terapêuticos, entre outros), que ele se 
constitui no que é. 
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Esse olhar psicologizante sobre o sujeito educacional tem 
com um dos seus principais exemplos os próprios Parâmetros 
Curriculares Nacionais, fortemente influenciados pelo modelo 
construtivista, o que, para autores como Tomaz Tadeu da Silva, 
traz consequências conservadoras para o discurso da educação: 

A predominância do construtivismo tem consequências 
conservadoras, na medida, sobretudo, em que representa a volta 
do predomínio da Psicologia na Educação e na Pedagogia. 
(Obviamente alguns de seus defensores dirão que não se trata 
de uma Psicologia, mas de uma Epistemologia. Sim, talvez, mas 
de uma Epistemologia muito particular, muito restrita, uma 
Epistemologia Psicológica). Como se sabe, a Pedagogia e a 
Educação moderna se desenvolveram, em grande parte, sob a 
égide da Psicologia. Foi essa que forneceu àqueles que 
planejaram e desenvolveram os sistemas escolares de massa 
deste século o instrumento de justificação científica e de 
gerenciamento do comportamento humano exigido por seus 
propósitos de regulação e controle (...) uma conexão entre um 
projeto de contenção e de governo de massas e um projeto 
psicológico de transformação na produção do “indivíduo” 
(Silva, 1993, p. 4). 

 
Essas análises se apoiam na perspectiva dos Estudos 

Culturais que compartilhamos neste texto. Tais estudos 
possibilitam novas perspectivas mesmo para se pensar as 
diferenças sexuais e de gênero. Eles têm sua origem a partir da 
fundação do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos na 
Universidade de Birmingham, Inglaterra, na década de 1960. As 
orientações marxistas eram predominantes no início, mas, aos 
poucos, também se abriu espaço para uma multiplicidade de 
outros enfoques teóricos, sendo que uma parte bastante 
significativa desses estudos tem se ancorado, desde a década de 
1980, na produção pós-estruturalista francesa de autores como 
Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari e Jacques 
Derrida. Assim, entendemos sexualidade no sentido analisado 
por Foucault (1988), ou seja, como um dispositivo da 
modernidade constituído por práticas discursivas e não-
discursivas que produzem uma concepção do indivíduo 
enquanto sujeito de uma sexualidade, ou seja, saberes e poderes 



178 | AS DIFERENÇAS NO ENSINO DE FILOSOFIA: REFLEXÕES SOBRE FILOSOFIA E/DA EDUCAÇÃO 

 

que buscam normalizar, controlar e estabelecer “verdades” 
acerca do sujeito na relação com seu corpo e seus prazeres. 

Observa-se aqui a superação da tematização da 
sexualidade como objeto natural e sua análise histórica como 
construção de dispositivo de poder. Foucault observa que 
mecanismos específicos de conhecimento e poder centrados no 
sexo se conjugam, desde o século XVIII, através de uma 
variedade de práticas sociais e técnicas de poder, produzindo 
discursos normativos sobre a sexualidade das mulheres e das 
crianças e classificando perversões sexuais, especialmente a 
homossexualidade. 

Já o conceito de gênero, introduzido pelas feministas de 
língua inglesa na década de 1970, amplia o conceito de 
sexualidade e designa as representações acerca do masculino e do 
feminino que são construídas culturalmente, distanciando-se 
ainda mais de uma compreensão biologizante. Para Louro (1997, 
p. 23), a importância do conceito de gênero se afirma, pois 

[...] obriga aquelas/es que o empregam a levar em consideração 
as distintas sociedades e os distintos momentos históricos de 
que estão tratando. Afasta-se de (ou se tem a intenção de 
afastar) proposições essencialistas sobre os gêneros; a ótica está 
dirigida para um processo, para uma construção, e não para algo 
que exista a priori. O conceito passa a exigir que se pense de 
modo plural, acentuando que os projetos e as representações 
sobre mulheres e homens são diversos. Observa-se que as 
concepções de gênero diferem não apenas entre as sociedades 
ou os momentos históricos, mas no interior de uma dada 
sociedade, ao se considerar os diversos grupos (étnicos, 
religiosos, raciais, de classe) que a constituem. 

 
Contudo, nos debates sobre gênero houve a 

predominância do tema da dominação dos homens sobre as 
mulheres, porém poucos estudos no campo educacional se 
debruçaram sobre a temática da homossexualidade ou da 
diversidade sexual. E práticas sexuais como a 
homossexualidade, assim como as noções masculina e feminina 
de gênero, também são conceitos histórico-culturais. Para 
Foucault, embora seja possível encontrar relações sexuais e 
afetivas entre pessoas do mesmo sexo na história Antiga, é 
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somente no século XIX que se utiliza pela primeira vez o 
conceito de “homossexualidade” para se referir a uma 
identidade sexual a ser vigiada e controlada: “(...) foi por volta 
de 1870 que os psiquiatras começaram a constituí-la com objeto 
de análise médica: ponto de partida, certamente, de toda uma 
série de intervenções e de controles novos” (Foucault, 1992, p. 
233). 

Instrumentada nesses estudos foucaultianos, Louro 
(2001, p. 89) investiga especificamente o tratamento dado pela 
instituição escolar a questões como gênero e homossexualidade: 

O processo de ocultamento de determinados sujeitos pode ser 
flagrantemente ilustrado pelo silenciamento da escola em 
relação aos/às homossexuais. No entanto, a pretensa 
invisibilidade dos/as homossexuais no espaço institucional pode 
se constituir, contraditoriamente, numa das mais terríveis 
evidências da implicação da escola no processo de construção 
das diferenças. De certa forma, o silenciamento parece ter por 
fim “eliminar” esses sujeitos, ou, pelo menos, evitar que os 
alunos e as alunas “normais” os/as conheçam e possam desejá-
los/as. A negação e a ausência aparecem, nesse caso, como uma 
espécie da garantia da “norma”. 

 
Esse ocultamento talvez seja explicado por um dos mitos 

que a pesquisadora Deborah Britzman (1996, p. 79-80) analisa na 
cultura escolar, ou seja, de que a heterossexualidade é “normal” e 
“natural” e que 

[...] a mera menção da homossexualidade vá encorajar práticas 
homossexuais e vá fazer com que os/as jovens se juntem às 
comunidades gays e lésbicas. A ideia é que as informações e as 
pessoas que as transmitem agem com a finalidade de “recrutar” 
jovens inocentes (...). Também faz parte desse complexo mito a 
ansiedade de que qualquer pessoa que ofereça representações 
gays e lésbicas em termos simpáticos será provavelmente 
acusada ou de ser gay ou de promover uma sexualidade fora-da-
lei. Em ambos os casos, o conhecimento e as pessoas são 
considerados perigosos, predatórios e contagiosos. 

 
Nesse sentido, é provável que o/a educador/a será 

confrontado/a com a própria sexualidade. Assim, parece que a 



180 | AS DIFERENÇAS NO ENSINO DE FILOSOFIA: REFLEXÕES SOBRE FILOSOFIA E/DA EDUCAÇÃO 

 

dificuldade da/do docente em tematizar a diversidade sexual 
também possa ser uma dificuldade em lidar com a sua própria 
sexualidade e com as múltiplas possibilidades de obter prazer. 
Ou seja, pensar a questão da homossexualidade pode ser um 
convite para que o/a educador/a possa olhar para sua própria 
sexualidade e pensar a construção histórico-cultural de conceitos 
como heterossexualidade, homossexualidade, questionando a 
heteronormatividade que toma como norma universal a 
sexualidade branca, de classe média e heterossexual. Ainda 
segundo Louro (2003), é comum as escolas tratarem gênero e 
sexualidade como sendo sinônimos, padronizando um modo 
único e adequado do que é o masculino e o feminino e 
possibilitando, de uma única maneira apenas, a forma de viver a 
sexualidade. Tece-se uma complexa trama normativa que 
estabelece uma linha de continuidade entre o sexo (macho e 
fêmea), o gênero (masculino e feminino) e a orientação sexual 
que se direciona “naturalmente” para o sexo oposto. 

Estratégias de resistência não implicam simplesmente 
elevar a quantidade de estudos e de referências à exclusão da 
homossexualidade na educação à mesma quantidade de estudos e 
referências dadas às mulheres, mas fazer com que a categoria 
gênero possa também abrigar na prática este debate, já que no 
aspecto teórico o comporta necessariamente. É nesse ponto que 
os Estudos Culturais trazem sua grande contribuição, pois o 
debate não está na oposição simples de categorias como homem-
mulher, masculino-feminino, heterossexual-homossexual, mas na 
fábrica de identidades exercida pela educação baseada em 
referências essencialistas e excludentes. 

Pensar conceitos como heterossexualidade e 
homossexualidade como sendo historicamente produzidos 
constitui-se em uma estratégia de resistência às tentativas de 
rígidas fronteiras entre as práticas sexuais, permitindo a 
construção de uma variação temática bastante vasta. Ao apontar 
a construção histórico-cultural das identidades sexuais e de 
gênero, o/a professor/a pode auxiliar a/o educanda/o a 
descobrir os limites e possibilidades impostas a cada indivíduo 
quando se submete aos estereótipos que são atribuídos a uma 
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identidade sexual e de gênero. E isso parte exatamente na 
direção oposta à determinada abordagem da questão 
homossexual realizada pelos veículos midiáticos na produção de 
uma “naturalização” do sujeito homossexual. 

Na tentativa de se desviar do discurso moralista, que via 
a homossexualidade como desvio de caráter, falhas no processo 
educativo familiar ou resultado de patologias hormonais, 
enfatiza-se cada vez mais a ideia de que o sujeito nasce 
homossexual ou heterossexual, desculpabilizando-o do 
comportamento homossexual, já que não seria uma questão de 
escolha, mas de determinação. Tal justificativa tem impulsionado 
mesmo algumas pesquisas biológicas que investem na procura 
dos genes que definem a orientação sexual. Esse discurso 
também tem sido veiculado pela mídia e pelas personagens 
homossexuais que transitam nas novelas, no cinema, na 
publicidade e nos programas voltados ao público jovem. Mas um 
dos riscos desta naturalização das orientações sexuais é que a 
relação com a diferença fique apenas no plano das políticas de 
tolerância, um respeito aos direitos do outro desde que o outro 
permaneça no seu eterno lugar de si mesmo, mantendo seguro 
os territórios delimitados de for- mas padronizadas de viver as 
condutas sexuais. Ou, então, apenas afrouxando os limites da 
tolerância para a inclusão de alguns dos/das desviantes mais bem 
comportados/as e que possam ser mais facilmente incluídos/as 
na ordem, criando novas zonas de exclusão para as/os que 
desafiam ainda mais as fronteiras de gênero, tais como 
indivíduos bissexuais, transexuais e outras experimentações de 
transgêneros. 

Sendo o conceito de gênero obrigatoriamente relacional, 
ele nos coloca em contato com o outro e há diversas formas de 
se perceber o outro. Para Rolnik (1994), em uma primeira 
acepção mais visível e, portanto, mais óbvia, o outro é tudo 
aquilo que é exterior a um eu. Ou seja, no plano do visível, 
captado pela percepção, o outro é tudo aquilo que está fora do 
invólucro que protege o meu eu, é uma unidade separável com a 
qual me é possível criar algum tipo de relação. Mas, da mesma 
forma que a realidade não se restringe ao visível, a subjetividade 
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também não se restringe a um eu. Ela se faz de fluxos e 
partículas que constituem nossa composição atual, conectando-
se com outros fluxos e partículas com as quais estão coexistindo 
e esboçando outras composições. 

A subjetividade deixa de ser uma composição estática de 
identidade para ser processual. A desestabilização provocada 
pelo encontro com diferentes fluxos 

[...] coloca a exigência de criarmos um novo corpo (um novo 
modo de sentir, de pensar, de agir) que venha encarnar este 
estado inédito que se fez em nós. E a cada vez que 
respondemos à exigência imposta por um destes estados – ou 
seja, a cada vez que encarnamos uma diferença – nos tornamos 
outros (Rolnik, 1994, p. 161). 

 
Desse ponto de vista, podemos acrescentar que o outro 

não é apenas um outro eu (homem, mulher, homossexual, 
heterossexual...) com o qual devo criar um exercício de 
vizinhança baseado na filosofia do politicamente correto. O 
outro é tudo aquilo (humano, não-humano, visível, não-visível) 
que me arranca da pretensa estabilidade de uma identidade fixa 
(um modo padronizado de pensar, sentir, agir), provocando-me 
com um incessante convite para diferentes formas de ser-estar 
no mundo. Um desafio maior no exercício da alteridade que nos 
leva a um tratamento oposto mesmo às políticas de tolerância. 
Assim, discutir a questão da diversidade sexual e de gênero não 
seria apenas uma condição particular pertinente a grupos 
minoritários especiais e, portanto, algo a ser ignorado por um 
currículo que visa atender à maioria heterossexual que frequenta 
o espaço escolar. Na visão de Britzman, esse é justamente o 
desafio que deve ser enfrentado pelos/as próprios/as 
educadores/as. Ou seja, antes de educar sobre a sexualidade, 
talvez as/os próprias/os educadoras/es tenham que ser 
educadas/os: 

Se os/as educadores/as quiserem ser eficazes em seu trabalho 
com todos/as os/as jovens, eles/elas devem começar a adotar 
uma visão mais universalizante da sexualidade em geral e da 
homossexualidade em particular. Assim, em vez de ver a 
questão da homossexualidade como sendo de interesse apenas 



MARCUS V. X. DE OLIVEIRA; LENO F. DANNER; FERNANDO DANNER; JULIE DORRICO (ORGS.) | 183 

 

para aquelas pessoas que são homossexuais, devemos considerar 
as formas como os discursos dominantes da heterossexualidade 
produzem seu próprio conjunto de ignorâncias tanto sobre a 
homossexualidade quanto sobre a heterossexualidade (Britzman, 
1996, p. 92). 

 
Não há como discutir gênero e educação sem 

discutirmos também o papel da linguagem como fator de 
exclusão. Desde os estudos de Roland Barthes, aprendemos o 
papel fascista exercido pela língua, cuja principal função não é 
comunicar, mas nos sujeitar, nos obrigar a dizer: “(...) a língua, 
como desempenho de toda linguagem, não é nem reacionária, 
nem progressista; ela é simplesmente: fascista; pois o fascismo 
não é impedir de dizer, é obrigar a dizer” (Barthes, 1989, p. 14). 

Esse limite também é exposto nas línguas latinas, quando 
a conformidade com as regras tradicionais e pretensamente 
neutras da linguagem obriga a utilização no currículo escolar da 
forma masculina como signo genérico referente tanto a homens 
como mulheres. Referir-se a mulheres e homens sempre na 
forma masculina, mesmo quando é superior o número de 
indivíduos femininos em um grupo escolar, longe de ser um ato 
inofensivo, favorece uma construção que privilegia sempre um 
dos polos. No entanto, o universal masculino é regra que 
persiste mesmo nos textos acadêmicos, embora sua 
universalidade seja questionável, visto que esta função não está 
presente em todas as línguas. Ao analisar tal fenômeno, Louro 
(1997, p. 66) aponta suas raízes nos primeiros anos de 
escolarização: 

É impossível esquecer que uma das primeiras e mais sólidas 
aprendizagens de uma menina, na escola, consiste em saber que, 
sempre que a professora disser que “os alunos que acabarem a 
tarefa podem ir para o recreio”, ela deve se sentir incluída. Mas 
ela está sendo, efetivamente, incluída ou escondida nessa fala? 
Provavelmente, é impossível avaliar todas as implicações dessa 
aprendizagem; mas é razoável afirmar que ela é, quase sempre, 
muito duradoura. É muito comum que uma profissional, já 
adulta, refira a si própria no masculino: “eu como 
pesquisador...”. Afinal, muitos comentariam, isso é “normal”. 
Como também será normal que um/a orador/a, ao dirigir para 



184 | AS DIFERENÇAS NO ENSINO DE FILOSOFIA: REFLEXÕES SOBRE FILOSOFIA E/DA EDUCAÇÃO 

 

uma sala repleta de mulheres, empregue o masculino plural no 
momento em que vislumbrar um homem na plateia (pois essa é 
a norma, já que aprendemos e internalizamos regras gramaticais 
que indicam ou exigem o masculino). 

 
Tentativas de superação deste tipo de tratamento têm 

sido propostas por estudiosas/os feministas (Louro, 1997; 
Moreno, 1999), por meio do uso concomitante das formas 
feminina e masculina e sua igual alternância no currículo escolar, 
já que a precedência de um termo pelo outro pode também ser 
signo sutil de exclusão (estratégia de resistência utilizada no 
presente texto). É assim que uma série de binarismos como 
homem-mulher, adulto-criança, heterossexual-homossexual é 
correntemente escrita mesmo nos textos científicos, produzindo 
uma lógica de dualidades que tem seu fundamento em pares 
opostos de identidade, nos quais um dos termos, quase sempre o 
primeiro, tem primazia sobre o outro, sendo um a referência, o 
padrão; o outro é a margem, o derivado. 

Especificadamente, em relação à homossexualidade, uma 
das estratégias tem sido a utilização preferencial do termo 
homossexualidade a homossexualismo, que durante muitos anos 
designava categorias psiquiátricas patológicas de perversão. Em 
seus estudos sobre o tema, o psicanalista Jurandir Freire Costa 
(1992) vai ainda mais longe, ao propor a substituição dos termos 
homossexualismo e homossexualidade pelo termo 
homoerotismo. Longe de ser mero jogo de palavras, para o autor 
as categorias que criam as identidades sexuais não são universais, 
mas efeitos histórico-culturais também produzidos pela 
linguagem. Uma dessas estratégias é designar o sujeito por 
determinadas parte do seu ser, transformando o que é adjetivo 
em substantivo, as relações particulares da vida privada, o estar 
homossexual, em uma categoria identitária que passa a abranger 
todo o sujeito. Resistir a tais terminologias implica resistir 
também à carga negativa com que a ciência e a cultura vêm 
sobrecarregando tais termos: 

Continuar discutindo sobre “homossexualidade”, partindo da 
premissa de que todos somos “por natureza heterossexuais, 
bissexuais e homossexuais”, significa tornar-se cúmplice de um 
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jogo de linguagem que se mostrou violento, discriminador, 
preconceituoso e intolerante, pois levou-nos a crer que pessoas 
humanas como nós são “moralmente inferiores” só pelo fato de 
sentirem atração por outras do mesmo sexo biológico (Costa, 
1994, p. 121). 

 
Assim, discutir novas políticas de inclusão das minorias 

sexuais e de gênero exige, por parte das/dos educadoras/es, uma 
experimentação de novas formas do uso da linguagem que 
possam produzir resistência a padrões sexistas ou homofóbicos. 
Esse é um importante passo a ser dado mesmo na linguagem 
científica, nos documentos oficiais, nos currículos escolares e nas 
instituições de formação docente, embora essas tentativas 
tenham sido, às vezes, menosprezadas e ridicularizadas no meio 
acadêmico. 

Outras estratégias de resistência seriam incluir os estudos 
sobre gênero nos cursos de formação de professores/as, divulgar 
as principais produções bibliográficas sobre o assunto, incentivar 
novas pesquisas, exigir critérios mais rigorosos na publicação de 
textos didáticos e científicos; esses são alguns dos procedimentos 
macropolíticos que envolveriam uma nova mudança curricular. 
Todavia, essa mudança pode envolver também ações 
micropolíticas, que podem ser acionadas por qualquer 
educador/a, tais como analisar criticamente com as/os discentes 
imagens do masculino e do feminino e também acerca da 
homossexualidade e heterossexualidade produzidas pelos 
veículos da mídia como a internet e a televisão, já que os 
recursos midiáticos concorrem na modernidade com a formação 
escolarizada, educando e produzindo signos de identidade às 
vezes tão sexistas e excludentes quanto a escolarização. Ou 
mesmo utilizar os conteúdos de disciplinas como a História ou 
as Ciências Sociais para apontar a construção histórica da 
subjetividade em cada cultura, ajudando a/o educanda/o a 
descobrir os limites e possibilidades impostas a cada indivíduo 
quando se submete aos estereótipos que são atribuídos a uma 
identidade de gênero. 

Dessa forma, um novo exercício pedagógico é um 
convite a reinventarmos nossas relações com os outros e com 
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nós mesmos, nos desprendermos de nós mesmos, liberar a vida 
aí onde ela está aprisionada, devir-outro, tornarmo-nos outra 
coisa. A produção permanente de formas subjetivas que 
desconstruam as estruturas binárias e excludentes do tipo adulto-
criança, homem-mulher, heterossexual-homossexual, outro-eu 
mesmo. Uma resistência à tentativa de capturar as diferenças 
como signo de uma identidade, já que a essência da alteridade é 
justamente um tornar-se. Pois um dos riscos, mesmo quando os 
documentos que tematizam as exclusões de gênero passarem a 
incluir temas como a homossexualidade ou as diferenças sexuais, 
é que persistamos com lógicas binaristas, nas quais a inclusão de 
um termo sirva sempre como automática exclusão do outro. E 
essa é também uma das inquietações de Foucault em relação às 
novas políticas afirmativas acerca da homossexualidade, ou seja, 
de que a cristalização de uma pseudo-identidade possa obstruir a 
produção de novas estéticas da existência, novas formas de ser-
estar no mundo. 

Outra coisa da qual é preciso desconfiar é a tendência de levar a 
questão da homossexualidade para o problema “Quem sou eu? 
Qual o segredo do meu desejo?”. Quem sabe, seria melhor 
perguntar: “Quais relações podem ser estabelecidas, inventadas, 
multiplicadas, moduladas através da homossexualidade?”. O 
problema não é descobrir em si a verdade sobre seu sexo, mas, 
para além disso, usar de sua sexualidade para chegar a uma 
multiplicidade de relações (Foucault, 2003, p. 1). 

 
A provocação de Foucault visa uma superação do 

dispositivo da sexualidade na direção de uma multiplicidade e 
fluidez das identidades sexuais e de gênero, para evitar as 
armadilhas de novas normas identitárias que apenas ampliam os 
limites da tolerância. Assim, propõe a invenção de novos modos 
de vida que possam abrir para virtualidades relacionais e afetivas. 
Pois, para Foucault (1995, p. 239), a grande resistência política na 
modernidade talvez  

[...] não seja descobrir o que somos, mas recusar o que somos 
(...) o problema político, ético, social e filosófico de nossos dias 
não consiste em tentar libertar o indivíduo do Estado nem das 
instituições do Estado, porém nos liberarmos tanto do Estado 
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como do tipo de individualização que a ele se liga. Temos que 
promover novas formas de subjetividade, através da recusa 
deste tipo de individualidade que nos foi imposto há séculos. 

 
Este é um desafio incômodo para educadores/as que 

buscam o apaziguamento das diferenças na construção de 
categorias identitárias e de políticas de tolerância. Mas, para 
as/os outras/os educadoras/es, capturadas/dos pela paixão 
nômade pela vida, é um desafio constante na busca de soluções 
criativas para evitar cair em práticas normalizadoras. Ao invés de 
simplesmente respeitar o outro, se propõe devir outro. Se a 
educação disciplinar fabrica nossos preconceitos morais e as 
formas de conduzir nossas vidas, fabrica nossas identidades, 
formas estereotipadas de relacionar com nosso eu, talvez 
possamos resistir justamente nos recusando uma identidade 
verdadeira à qual se sujeitar. 

Um exercício de resistência exigiria ver-se de novos 
modos, dizer-se de novas maneiras, experimentar-se de novas 
formas, estranhar a imagem refletida no espelho que recorta 
nossas infinitas possibilidades, recusar toda miragem de 
identidade que nos torna limitados. Ensaiar formas curriculares 
que possam convidar à produção de novas formas de 
subjetividade, de novas estéticas da existência, desconstruir 
criativamente as fronteiras sexuais e de gênero. E talvez, um dia, 
essa questão das diferenças sexuais e de gênero perca a 
importância na formação docente e torne-se apenas mais uma 
questão sem sentido no espaço da educação. Como aponta Costa 
(1994, p. 122): 

Neste dia, veremos nossas crenças presentes como vemos as 
crenças em feitiçaria, ou seja, como produtos obtusos e 
obsoletos da imaginação; como “um erro do tempo”. Os 
indivíduos, nesta cidade ideal da ética humanitária e 
democrática, serão livres para amar sexualmente de tantas 
formas quantas lhes seja possível inventar.  O único limite para 
a imaginação amorosa será o respeito pela integridade física e 
moral do semelhante. “Heterossexuais, bissexuais e 
homossexuais” serão, então, figuras curiosas, nos museus de 
mentalidades antigas. Na vida, terão desaparecido como “rostos 
de areia no limite do mar”. 
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Gênero, Epistemologias Feministas e o 

Androcentrismo Filosófico 

Graziela Rinaldi da Rosa 
 
“Por que as mulheres e a Filosofia? Porque 
estamos dispostas, como sempre estivemos, a 
expor nossas caras, nossas falas, nossos 
medos, mas, principalmente, nosso desejo de 
filosofar” (MENEZES, 2004, p. 127). 

 
Na Filosofia lemos sobre muitos filósofos em nossos 

cursos de graduação e pós-graduação, mas as obras de filósofas 
parecem ainda não existir. Birulés (1997, p. 23) diz que essas 
obras sempre são consideradas menores, insignificantes, sendo 
que, na verdade, são as que permitem devolver a voz para as 
filósofas. Há um silenciamento das mulheres na Filosofia, e 
precisamos destacar que esse silenciamento não decorre da 
escolha das mulheres. Pesquisadores (as) das instituições de 
ensino superior ainda fazem poucos grupos de estudos e eventos 
sobre as filósofas e seus pensamentos, temos pouca inserção da 
categoria de gênero na Filosofia, e as Epistemologias Feministas e 
seus temas ainda não se inseriram com as temáticas tradicionais. 
E, como se não bastasse, os livros das filósofas continuam 
guardados, como diários secretos e são raros em nossas 
bibliotecas. Nesse sentido surge uma questão: o que é necessário 
fazer para legitimarmos nesse campo do saber as filósofas e seus 
pensamentos filosóficos?  

Trata-se, em tudo isso, de uma história de silenciamentos 
e violências. Esse artigo, com base nesse mote, se propõe a fazer 
algumas denúncias das violências que as mulheres sofreram e 
sofrem, para que possamos compreender que a categoria de 
Gênero1 também é uma questão filosófica e, ainda, para 
compreendermos a relevância das Epistemologias Feministas 
para a história da Filosofia.  

                                                            
1 Sugiro a leitura do artigo de Bila Sorj, intitulado “Estudos de Gênero: a construção de 
um novo campo de pesquisas no país”, 2004. 
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Não há como falar das relações entre homens e mulheres 
na Filosofia, do papel das mulheres e dos homens na história do 
pensamento filosófico, e estudar as aberrações que os filósofos 
disseram sobre as mulheres, sem trabalhar as epistemologias 
feministas. E, ainda, somente com os estudos feministas iremos 
romper com a exclusão das mulheres na Filosofia. Recordo-me 
que, ao concorrer para uma bolsa de doutoramento pleno no 
exterior, vivenciei um momento que foi um divisor de águas, 
pois, a partir desse fato, foi possível perceber que não basta 
trabalhar gênero na Filosofia, precisamos trabalhar Gênero e 
Epistemologias Feministas conjuntamente.  

Permitam que eu discorra brevemente sobre qual foi o 
“divisor de águas” que falei anteriormente. Ao vivenciar um 
processo seletivo de um importante conselho de 
desenvolvimento científico e tecnológico que atua no campo da 
pesquisa no Brasil, me deparei com uma banca composta por 
professores de Instituições de ensino superior conceituadas, 
sedentos por temas tradicionais da Filosofia. Ao escutar a minha 
apresentação e projeto visando estudar em Portugal, construindo 
um diálogo entre Brasil-Portugal2 sobre a temática de gênero na 
Filosofia, questionaram-me se as questões de gênero ali 
apresentadas tratavam de um tema filosófico. Tal pergunta veio 
encharcada de paradigmas androcêntricos e eurocêntricos 
comuns na Filosofia. Fui questionada se Gênero era um tema 
filosófico e se eu imaginava trabalhar com Filosofia no Brasil 
sobre tal questão. Não questionaram se há mulheres na Filosofia, 
tampouco quais temas filosóficos as mulheres filósofas falaram 
ou, ainda, quais questões de gênero se pretendia trabalhar. 
Tampouco se interessaram se outros estudos filosóficos poderiam 
ser realizados a partir de tal experiência. 

Yannoulas, Vallejos e Lenarduzzi (2000, p. 438) afirmam 
que o androcentrismo científico articula-se especialmente numa 
hierarquia não explícita que sanciona os temas do conhecimento 
como dignos ou indignos, relevantes ou secundários, nobres ou 
não, e da mesma forma com as metodologias de pesquisa como 

                                                            
2 Para saber mais, ler: “Os estudos de Gênero na Filosofia: Um diálogo entre Brasil e 
Portugal” (ROSA, 2008) 
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apropriadas ou inapropriadas. Porém, há outra vertente do 
androcentrismo científico, denominado androcentrismo incluinte, 
“que, embora permita o ingresso das mulheres na atividade 
acadêmica, continua desconsiderando as relações de gênero 
quanto à metodologia de pesquisa e conteúdo do conhecimento 
científico (idem, p. 442). 

Para Guimarães (2005), enquanto o androcentrismo 
sustenta-se em modos de controle, o feminismo3 pode levar, para 
benefício de todas nós, a práticas subversivas de tais modos-
práticas que  promovem crítica e mudança conceitual, e que vão 
desde as rotinas e expectativas, passando por como conduzimos a 
reflexão, até os conteúdos e produtos filosóficos finais. 
Androcentrismo4 provém do grego andrós e refere-se à concepção 
ou saber supostamente neutro e universal que privilegia o ponto 
de vista dos homens como eixo articulador do discurso social e 
lógico-científico, sem considerar ou desvalorizando o ponto de 
vista das mulheres (Yannoulas; Vallejos; Lenarduzzi, 2000, p. 
426).  

Cabe destacar que não são apenas mulheres que fazem 
críticas às aberrações ditas pelos filósofos acerca das mulheres e 
suas teorias. Temos poucas críticas ao que os filósofos5 falaram 
acerca das mulheres escritas também por homens.  

Os escritos androcêntricos e misóginos dos filósofos, por um 
lado, se inspiram em situações concretas de desigualdade sexual 
e, por outro lado, buscam legitimar teoricamente a 
superioridade prática do sexo masculino (CARVALHO -a-, 
2004, p. 230-231). 

 
Nesse sentido, Carvalho (2004-a) fala sobre o caráter 

androcêntrico do discurso filosófico no artigo “Filosofia e mulheres: 
implicações de uma abordagem da ética a partir de uma perspectiva de 

                                                            
3 Sobre o tema sugiro leitura: de Andréa Nye, Teoria Feminista e as Filosofias do 
Homem (1988); Branca Moreira Alves e Jacqueline Pitanguy, livro: O que é Femi-
nismo (1993) e Célia Amorós, livro: Tiempo de Feminismo sobre feminismo 
(2000). 

4 Veja também o verbete “androcentrismo” no Dicionário da crítica feminista, 2005, p. 3. 

5 Ver  referência: La filosofía contada con sencillez (Sábada, 2002).  
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gênero”. Fernanda Henriques e Maria Luisa Ferreira (1999) contam 
que, em estudos desenvolvidos em Portugal, chegaram à 
conclusão de que os filósofos têm sido fortemente responsáveis 
pela secundarização das mulheres na filosofia. Por um lado, 
porque afastaram durante muito tempo as mulheres do espaço 
público, onde a filosofia se desenvolveu; por outro, porque 
tenderam a pensar a mulher como intelectualmente menor e 
pouco orientada para as práticas filosóficas; finalmente porque os 
quadros conceituais que contribuíram e dentro dos quais 
filosofaram sempre eram adequados ao modo feminino de ser e 
de pensar ao qual o processo histórico foi determinado. 

Durante minha pesquisa sobre a temática “Mulheres na 
Filosofia”6, problematizei através de narrativas de vida se as 
professoras haviam sofrido preconceito por serem mulheres na 
Filosofia, se elas buscavam recuperar a memória das filósofas em 
salas de aula e em suas produções intelectuais. Buscou-se 
exercitar a reflexão acerca do que é ser filósofa na América 
Latina. Buscou-se olhar para as filósofas e as professoras de 
filosofia, dialogando com as teorias feministas, buscando 
valorizar as diferentes teorias feministas, denunciando as relações 
de poder no mundo do saber filosófico. Abordamos a temática: 
“Gênero e Educação” e “Gênero e Filosofia”, a fim de 

                                                            
6 Durante os anos de 2005 e 2006 pesquisei cinco mulheres, todas professoras com 
formação em Filosofia e que atuam nessa área em cursos de graduação e pós-graduação 
e/ou produzem textos filosóficos. Encontrei com quem dialogar. Algumas das 
professoras pesquisadas escreviam e/ou já haviam escrito sobre as mulheres e a 
filosofia, e isso ajudou muito a própria pesquisa realizada no Programa de Pós-
Graduação de Filosofia da UNISINOS, na linha de Pesquisa “Educação e Processos de 
Exclusão Social”, orientada por Edla Eggert. O objetivo geral dessa dissertação foi 
saber como (e se) as professoras de Filosofia de instituições de Ensino Superior, que 
trabalham com formação de professores/as se constroem enquanto filósofas. Além 
disso, compreender que fatores influenciam esse “ser filósofa”, num olhar voltado para 
a realidade latino-americana. Os objetivos específicos foram: relatar histórias de vida de 
professoras-filósofas para descobrir o processo formativo de ser filósofa da 
pesquisadora e das pesquisadas, compreendendo o que é ser filósofa em países como o 
Brasil; investigar o pensamento filosófico das professoras de filosofia sobre os estudos 
de gênero, mulheres e feminismos, a fim de diagnosticar como esses estudos 
contribuem para a professora ser também uma filósofa; diagnosticar se as aberrações 
ditas por filósofos influenciam hoje as professoras pesquisadas na sua prática docente. 
Verificar se a maneira com que os filósofos viam e vêem as mulheres influencia as 
professoras, na sua construção enquanto filósofas. 
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problematizar a emergência de conhecer as filósofas e suas 
teorias, e trabalhar sobre elas em sala de aula, em diferentes níveis 
de ensino, bem como apontar o ocultamento dessas nos 
currículos dos diferentes níveis de educação, livros didáticos, 
bibliotecas e livrarias.  

Ao realizar um levantamento do que foi produzido sobre 
as mulheres e a filosofia7, especialmente na América Latina, e ao 
problematizar a escassez da temática nas pesquisas no campo da 
Filosofia, foi possível dialogar com Mary Del Priore, Magali 
Mendes Menezes, Graciela Hierro, Guacira Louro, Fina Birulés, 
Marcela Lagarde,  Heleieth Saffioti, Simone de Beauvoir, María-
Milagros Rivera Garretas, Nísia Floresta, Mary Wollstonecraft, 
Norma Telles, Maria da Penha Carvalho, Maria Luisa Ferreira, 
entre outras.  

Ao problematizar com as próprias mulheres a filosofia 
eurocêntrica numa perspectiva de gênero e o que é “ser filósofa”, 
ficou evidente que a Filosofia eurocêntrica e patriarcal faz com 
que as mulheres não se reconheçam como filósofas, e somente 
em diálogo com os feminismos é que conseguiremos superar tais 
mazelas. O próprio problema da exclusão das mulheres na 
Filosofia precisa ser reconhecido como um problema filosófico. 
E, nesse sentido, outras questões filosóficas podem aparecer. 

É preciso perguntar: O que dizem algumas filósofas feministas? 
Quais questões filosóficas as mulheres na filosofia trouxeram? 
Essas questões possibilitam que relatos de preconceitos de gênero 
sofridos por mulheres na Filosofia sejam trazidos para cena, bem 
como suas posições sobre o feminismo e sobre problemas de 
gênero.  As relações de poder na Filosofia precisam ser 
problematizadas e é emergente questionar se Fomos/somos treinadas 
a pensar como homens e de maneira androcêntrica. Quando as mulheres e 
os homens na Filosofia assumirem essa questão como uma 

                                                            
7 O título “Filosofia no Feminino: Experiências de Vida e Formação a partir de 
narrativas e histórias de vida no campo da Filosofia”, se construiu a partir do 
conhecimento de duas obras, que são fundamentais para tal trabalho: “Também há 
mulheres Filósofas”, uma produção de Portugal, que é quase desconhecida no Brasil e 
que traz algumas reflexões do projeto existente na Universidade de Lisboa, “Filosofia 
no Feminino” e também a obra de Josso (2004), que nos inspira para uma metodologia 
que pode ser adaptada para trabalhar na educação e na Filosofia.   



196 | AS DIFERENÇAS NO ENSINO DE FILOSOFIA: REFLEXÕES SOBRE FILOSOFIA E/DA EDUCAÇÃO 

 

questão filosófica, os estudos sobre as filósofas, suas escritas e 
teorias irão aparecer em salas de aulas, caso contrário estaremos 
contribuindo para tal silenciamento.  

Assim, o resgate dos saberes das mulheres na história do 
pensamento filosófico Ocidental e a denúncia da exclusão da 
figura das filósofas nos livros didáticos brasileiros precisam 
acontecer, seja nos currículos e disciplinas nas escolas e/ou em 
Instituições de Ensino Superior, especialmente na formação de 
professores/as de Filosofia.  

 
As mulheres na Filosofia e a emergência de dialogar com as 

Epistemologias Feministas 

 
Os professores de filosofia do sexo masculino 
eram mais valorizados do que as mulheres. 
De modo geral, os homens tinham um 
acolhimento maior pelos professores 
(“Transgressora”, entrevista I, 2006). 

 
Mesmo sem “acolhimento”, as mulheres fazem parte da 

história da filosofia. Muitos filósofos se corresponderam com 
filósofas, visitaram suas casas, estudaram e aprenderam com elas8, 
mas poucos valorizaram seus pensamentos e suas concepções 
filosóficas.  

Acredito que será com a epistemologia feminista em 
diálogo com os estudos de gênero que conseguiremos romper 
com tal ocultamento (das filósofas e de suas teorias). Podemos 
recriar o currículo e problematizar as questões necessárias para 
uma educação mais humana, buscando, assim, trabalhar os 
processos de exclusões sociais, gênero e feminismos, 
questionando: por que as filósofas e suas teorias ainda não estão em nossas 
salas de aulas e em nossas práticas educativas?  

                                                            
8 Descartes é um exemplo disso, mas há hoje vários livros que mostram 
correspondências de intelectuais com mulheres (sejam elas filósofas ou não), 
demonstrando a importância delas para as idéias desses. Cito duas obras “Cartas a 
Voltaire”, de Madame Du Deffand, e “Cartas a Milena”, de Kafka. 
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Não basta trabalharmos as relações de gênero na Filosofia 
em aulas. É preciso que as mulheres na Filosofia assumam a 
epistemologia Feminista como a ferramenta para superação da 
exclusão das mulheres nesse campo do saber e que dialoguem 
com os estudos de gênero. Por isso, é necessário se apropriar 
dessas teorias para alterar as estruturas, assumir-se como 
feministas na Filosofia, pesquisar e escrever sobre nosotras9. 

Pouco nos identificamos como filósofas e, nesse sentido, 
é necessário aprender a dizer a palavra, assumindo que as 
mulheres sempre pensaram e estiveram presente na história da 
Filosofia e que possuem questões filosóficas ainda não 
reconhecidas. 

Já denunciamos as poucas produções sobre as mulheres 
na Filosofia, as violências que as mulheres sofrem na Filosofia e 
falamos de seus silenciamentos. Agora nos cabe assumir a 
epistemologia feminista como a ferramenta de dar visibilidade a 
nosostras, contribuindo para uma Filosofia não androcêntrica e 
misógina. Precisamos assumir o feminismo na Filosofia. Criar 
grupos de estudos e de pesquisa sobre a temática, realizar cursos 
de formação de professores e professoras de Filosofia e organizar 
eventos sobre a temática e pesquisar sobre o que disseram as 
filósofas. 

As narrativas de professoras de Filosofia mostram a 
importância de trabalhar com história de vida de mulheres na 
Filosofia, pois frases como a que segue ainda estão no submundo 
de nossas lembranças: 

 
[...] eu fiz filhos e livros [rss] o tempo todo . Então 
acho que isso aí nunca foi um obstáculo, não aceito 
isso, acho que a gente tem algumas limitações, a gente 
tem os tentáculos, as dores, porque a gente amamenta, 
porque a gente dá a luz, todo o processo do parto, 

                                                            
9 Algumas filósofas apontam para que sejamos militantes na filosofia. Destacando que 
precisamos encontrar a saída desse “labirinto”, construído nessa história sexista da 
Filosofia. É necessário marcar uma resistência para que possamos mudar alguma coisa. 
Percebi, tanto em escritos de filósofas mexicanas, como Graciela Hierro (1990), quanto 
portuguesas, esse enfoque militante. 
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aquela coisa toda, mas isso não pode nos tirar da vida 
(“Rebelde”10, 2006). 

 
A Filosofia é uma área em que as mulheres precisam 

justificar-se o tempo todo por suas escolhas epistemológicas e 
por suas temáticas de pesquisa. O problema aumenta quando 
essas apontam outras questões filosóficas e rompem com a 
educação que nos treina a pensar como os homens e a filosofar 
apenas sobre os tradicionais temas reconhecidos na história da 
Filosofia não latino-americana. São mulheres que sofrem e/ou 
sofreram num espaço em que os homens exercem os seus 
poderes, como se só a eles servissem os melhores lugares, 
gerando reconhecimentos. 

Mesmo que as questões de gênero sejam retiradas do 
currículo formal, acredita-se que os saberes e vivências das 
mulheres na Filosofia podem contribuir para uma Filosofia que 
busca não só pensar sobre o mundo, mas agir nele. 

As mulheres, mesmo proibidas de falar e escrever, usaram 
pseudônimos, sendo que os homens ficaram com autoria, e esse é 
um dos motivos para que ainda hoje seja emergente nos 
assumirmos como mulheres, professoras de Filosofia brasileiras e 
também latino-americanas11.  

O currículo da filosofia é masculinizado e sexista, ele tem 
gênero, cor e classe! Por isso, na academia, ainda lemos e 
estudamos muito pouco as mulheres da Filosofia, e menos ainda 
mulheres negras12. Desconhecemos de uma forma geral seus 

                                                            
10 Na minha pesquisa de Mestrado usei pseudônimos para identificar as professoras de 
Filosofia pesquisadas. Usar pseudônimo é uma forma de preservar elas frente às 
denúncias que fizeram ao refletir sobre as mulheres na Filosofia. Os pseudônimos 
foram escolhidos conforme aspectos de sua personalidade. Os pseudônimos adotados 
foram: “A rebelde”; “A militante de movimentos populares”, “A pragmática”, “A 
Transgressora” e “ A artista”. 

11 Marcela Lagarde (1993) 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 variadas formas de dominação. 

12 Recentemente, publicamos um artigo sobre Angela Davis. O mesmo foi escrito 
quando ainda não tínhamos nenhuma publicação em português dessa filósofa negra. 
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saberes, que devem ser compreendidos em um contexto 
histórico-social. Precisamos denunciar essa realidade, em que 
algumas mulheres sofreram e continuam a sofrer preconceitos de 
gênero, tendo que desviar seus caminhos da Filosofia, porque o 
acesso à porta da frente da Filosofia lhes foi e é negado. 
 Precisamos descobrir os nossos próprios cativeiros para 
então poder abandoná-los (HIERRO, 1993, p.10) e olhar para os 
nossos “cativeiros13” implica olhar para nosotras, para nossas 
epistemologias feministas na Filosofia!  

No livro “Histórias das Mulheres do Brasil”, encontramos 
vários exemplos de mulheres que marcaram seu tempo, que 
fizeram história, mas ainda é necessário fazer com que as 
mulheres sejam mais valorizadas na filosofia. É necessário fazer 
com que as filósofas sejam lidas e ainda que suas ideias sejam 
estudadas nos cursos de licenciaturas, pois “nem ao menos 
sabemos quem são as mulheres que fizeram filosofia. Ocupamos 
os bancos das universidades e nos deparamos com um espaço 
masculino. Nossos cursos de Filosofia não se preocupam em 
resgatar essa história esquecida” (MENEZES, 2004, p. 125).  

A filósofa Simone de Beauvoir (2000) já denunciava no 
livro “O Segundo Sexo” que a história nos mostrou que os homens 
sempre detiveram todos os poderes concretos. Desde os 
primeiros tempos do patriarcado14, 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.  

Mesmo que a produção intelectual a respeito da temática 
mulher tenha se intensificado desde a chamada década da Mulher 
(1975-1985), temos muito que pesquisar, ler e escrever sobre as 
mulheres na Filosofia. 

                                                                                                                              
Para saber mais: FERREIRA, Evelin dos Santos; ROSA, Graziela Rinaldi da Rosa. 
Angela Davis: Uma Pantera Negra na Filosofia (2016).  

13 Marcela Lagarde (1993) criou suas próprias categorias de análises, em que seu 
conceito de cativeiro é central na antropologia da mulher, que é abordada em seu livro:  
“Los cautiveiros de las mujeres: madreposas, monjas, putas, presas y locas”. Esse 
conceito trata da busca de uma mulher (ela) em compreender a sua condição cultural. 

14 Sugiro a leitura do livro de Heleieth Saffioti, intitulado Gênero, patriarcado, violên-
cia. 2004. 
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Muitos filósofos na história da filosofia possuem 
verdadeiras “pérolas” escritas sobre as mulheres, “não parece que 
as volumosas tolices que se disseram neste último século tenham 
realmente esclarecido a questão” (BEAUVOIR, 2000, p. 7). O 
debate sobre a relação entre as “mulheres e a Filosofia” não está 
esgotado, podemos dizer inclusive que é incipiente no Brasil, já 
que até nossos dias as filósofas ainda não são valorizadas15, fato 
que se deriva de uma história que colocou as mulheres como 
seres incapazes de pensar e atuar na sociedade, em diferentes 
épocas e locais. E nesses contextos, as mulheres continuam sendo 
oprimidas e silenciadas na Filosofia, como demonstra a fala da 
professora de Filosofia: 

Havia na turma uma certa preferência pelos alunos homens.  
Então eu fui me calando, fiz um curso muito quieta, sem 
maiores discussões. Em termos de desempenho nós íamos 
muito bem, porque nosso grupo de mulheres era estudioso e 
responsável, mas sempre muito restrito (Transgressora, 2006)16. 

 
Muitas de nós mulheres, ao chegarmos às aulas de 

Filosofia em cursos de Licenciatura ou Bacharelado, nos 
deparamos com uma realidade que nos inquieta. Aprendemos o 
que os homens disseram na Filosofia e nada sobre nosotras. 
Apresentam-nos listas de nomes de filósofos que compõem a 
história da Filosofia. Nossos “mestres” são a maioria homens, e 
muitas vezes não há nenhuma mulher atuando como professora 
nos cursos, especialmente de pós graduação. Percebemos que a 
história do pensamento filosófico é contada por homens, e é 

                                                            
15 Mais sobre esse assunto escrevo nos artigos: “As mulheres e o ensino de Filosofia: Desafios na fronteira 
do humano”; “Incluindo as Mulheres Filósofas nas Salas de aula”; “Onde estão as filósofas da América 
Latina?”; “Desafios de Incluir questões de gênero, feminismos e mulheres nas salas de aulas”; “Onde estão 
as obras raras de filósofas, suas reflexões, biografias e referências nos livros didáticos?” 
e “Interdisciplinaridade no Ensino Religioso- Gênero, Sexualidade e mulheres latino-americanas no Ensino 
Religioso: Desafios na fronteira do humano”.  

16 Nesse artigo serão utilizadas algumas falas de mulheres que atuam na Filosofia. 
Professoras de Instituições de Ensino Superior do Sul do Brasil. Trata de entrevistas 
realizadas entre os anos (2005-2006) no programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos/Unisinos-RS. Para saber mais ler: “Filósofas na 
sala de aula: um resgate do saber feminino - conhecendo narrativas de professoras de 
Filosofia” (ROSA, 2006-b). 
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ensinado que são eles que escreveram e se aproximaram desse 
saber, tão misterioso para o Universo Feminino. 

Aos poucos, vamos percebendo que essa não é a 
verdadeira história do pensamento filosófico, e que as mulheres 
sempre fizeram parte da história da filosofia, escrevendo muito. 
Mesmo nesse contexto, e geralmente por iniciativa própria, nos 
questionamos sobre as filósofas: Quem são as mulheres na 
Filosofia? Por que somos a minoria nos cursos de Graduação e 
Pós-Graduação na área? O que disseram e dizem as mulheres na 
Filosofia? Por que seus pensamentos não são estudados? Por que 
há pouca divulgação de obras de mulheres filósofas? Onde estão 
as mulheres filósofas nos Livros didáticos?17 Por que as mulheres 
tiveram seu acesso ao saber negado? Por que não são 
reconhecidas? Essas e tantas outras perguntas nos remetem a um 
universo marcado pelo preconceito de gênero, onde as mulheres 
foram ocultadas, negadas e algumas silenciadas. Vamos 
conhecendo que a história da Filosofia se aproxima da história 
das Mulheres na medida em que percebemos que fomos e somos 
silenciadas e negadas pelo fato de sermos mulheres.  

É emergente uma epistemologia que leve em conta o que 
as mulheres pensaram nessa área de conhecimento. Trata-se de 
um problema que percorreu toda a história do pensamento 
humano e que permanece em nossos dias com a mesma força de 
outrora. 

As mulheres sempre escreveram e participaram das 
reflexões e grandes debates filosóficos que compõem a história, 
mas ainda hoje precisamos fazer um exercício rigoroso para 
incluir nosotras. E, como se não bastassem, nossas vivências nessa 
área do conhecimento são marcadas por violências, muitas vezes 
muito sutis, mas que contribuem para a Filosofia ser um espaço 
de poder masculino, onde nós mulheres ficamos excluídas. 

                                                            
17 Sobre esse tema sugiro como leituras: “Onde estão as obras raras de filósofas, suas 
reflexões, biografias e referências nos livros didáticos?” (ROSA, 2005); “Onde estão as 
Mulheres Filósofas da América Latina?” (ROSA, 2005-b); “Incluindo as mulheres 
filósofas nas salas de aulas” (ROSA, 2005-c); “As mulheres e o ensino de Filosofia: 
Desafios na fronteira do humano” (ROSA, 2005-d); “Filosofia no Feminino: 
Valorização dos Saberes populares e femininos” (2006); “Onde estão as obras raras de 
filósofas, suas reflexões, biografias e referências nos livros didáticos” (2007);  
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Sofremos violências físicas, simbólicas, verbais, psicológicas e/ou 
morais. Basta lembrarmos de Hipatia de Alexandria18, que teve 
seu corpo dilacerado em praça pública por ser uma mulher que 
questionava e expressava o que pensava publicamente. Uma 
mulher que atuava na Universidade de Alexandria e que rompia 
com os dogmas cristãos. 

Durante a pesquisa intitulada “As relações de gênero na 
filosofia: vivências e narrativas de professoras de filosofia” (2004-2006)19 
encontramos em Portugal (Universidade de Lisboa) o maior 
apoio teórico quanto às questões relativas à pesquisa de gênero e 
filosofia. Buscou-se a origem do preconceito contra as mulheres, 
traçando uma breve análise da história da Filosofia, com destaque 
para as idéias de Rousseau, Kant, Schopenhauer e Locke. Como o 
foco central deste trabalho foi conhecer narrativas e histórias de 
vida de cinco professoras de Filosofia de instituições de ensino 
superior, também foi necessário apontar o breve histórico dos 
cursos e programas de pós-graduação em que as entrevistadas 
estão inseridas como professoras ou estiveram como alunas. 
Desenvolveu-se a análise e a interpretação não só dessas 
narrativas, como também do que vem sendo produzido sobre o 
tema “As mulheres e a Filosofia”, abordado por profissionais da 
área da Filosofia. A análise dialogada ao longo desse trabalho não 
se limita apenas aos estudos de gênero, e/ou 
histórico/sociológico, mas destaca o olhar para o tema “Gênero e 
Filosofia” e “As mulheres e a Filosofia” como um tema 
filosófico.  
                                                            
18Para saber mais dessa filósofa sugiro conhecer o filme Ágora e o artigo: “Hypatia de 
Alexandria: Por uma história não Idealizada” de Águeda Vieira Martinelli (2016). 

19 Pesquisa realizada na linha de pesquisa “Educação e Processo de Exclusão Social” no 
Programa de Pós Graduação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Tal pesquisa 
enquadra-se na área dos estudos de gênero, fazendo uma interface entre filosofia e 
educação. Tendo sob dois olhares: um olhar empírico, com narrativas e histórias de 
vida de professoras de Filosofia entrevistadas, com uma metodologia de pesquisa e 
análise inspiradas no método de pesquisa-formação de Marie Christine Josso; e um 
olhar histórico-filosófico, a fim de pensar as relações de gênero na Filosofia. 
Identificou-se que os estudos de gênero no campo da Filosofia, no Brasil, ainda são 
poucos, sendo necessário conhecer os estudos e pesquisas desenvolvidas em outros 
países. Disponível em: http://docplayer.com.br/16263965-Universidade-do-vale-do-
rio-dos-sinos-programa-de-pos-graduacao-em-educacao-dissertacao-de-mestrado-em-
educacao-graziela-rinaldi-da-rosa.html  

http://docplayer.com.br/16263965-Universidade-do-vale-do-rio-dos-sinos-programa-de-pos-graduacao-em-educacao-dissertacao-de-mestrado-em-educacao-graziela-rinaldi-da-rosa.html
http://docplayer.com.br/16263965-Universidade-do-vale-do-rio-dos-sinos-programa-de-pos-graduacao-em-educacao-dissertacao-de-mestrado-em-educacao-graziela-rinaldi-da-rosa.html
http://docplayer.com.br/16263965-Universidade-do-vale-do-rio-dos-sinos-programa-de-pos-graduacao-em-educacao-dissertacao-de-mestrado-em-educacao-graziela-rinaldi-da-rosa.html
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Identificaram-se inúmeros preconceitos de gênero nas 
narrativas das professoras entrevistadas, confirmando a suspeita 
dos preconceitos vividos por quem, na pele, no corpo e na vida 
de uma mulher, resolve estudar filosofia na academia e, não 
contente com isso, resolve ensinar e pesquisar filosofia20.  

Buscou-se aprofundar os estudos na Universidade de 
Lisboa. Mas a resposta negativa do aceite da proposta para 
obtenção da bolsa de estudos de Doutoramento Pleno fez com 
os diálogos não fossem realizados. Com a justificativa de que não 
havia sido deixado claro o país de destino, tal projeto foi 
excluído. Nesse sentido, Carvalho (2004-a) fala sobre o caráter 
androcêntrico do discurso filosófico no artigo “Filosofia e mulheres: 
implicações de uma abordagem da ética a partir de uma perspectiva de 
gênero”. Fernanda Henriques e Maria Luisa Ferreira (1999) contam 
que, em estudos desenvolvidos em Portugal, chegaram à 
conclusão de que os filósofos têm sido fortemente responsáveis 
pela secundarização das mulheres na filosofia. Por um lado, 
porque afastaram durante muito tempo as mulheres do espaço 
público, onde a filosofia se desenvolveu; por outro, porque 
tenderam a pensar a mulher como intelectualmente menor e 
pouco orientada para as práticas filosóficas; finalmente porque os 
quadros conceptuais que contribuíram e dentro dos quais 
filosofaram, sempre eram adequados ao modo feminino de ser e 
de pensar nos quais o processo histórico foi determinado. 

Em alguns textos, especialmente de Barcelona, editados 
pela Anthropos, e livros de Portugal, da Universidade de Lisboa, 
pode-se perceber um avanço, fruto do projeto “Filosofia no 
Feminino”, entre outros. 

En la Querella de las mujeres (que tiene historia bien conocida 
ya en el siglo X) son visibles en el siglo XV dos temas muy 
interesantes literaria y políticamente; dos temas que siguen muy 
vivos en la crítica feminista contemporánea. Uno de ellos es el 
ideal de igualdad entre los sexos; el otro es la existencia de 
autoridad femenina. Los dos temas son fundamentales para 
entender a las escritoras de la época y sus textos: es decir, para 

                                                            
20 Parte dessa pesquisa foi publicada pela Editora da UNISC no Livro “As Relações de 
Gênero na Filosofia” (2012). 
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entender la autoría literaria femenina y el lugar que ocupa en la 
tradición poética española (GARRETAS, 1997, p.96-97). 

  
A história das mulheres ensinada nas salas de aula fica 

visível sobre como se constituiu, bem como o porquê das obras 
das mulheres não estarem sendo utilizadas nas salas de aula. 
Louro (1997) nos diz que um olhar atento perceberá que a 
história das mulheres nas salas de aula é constituída e constituinte 
de relações sociais de poder. 

Nesse contexto, nós mulheres vamos encontrando 
maneiras de inserir nosotras nas obras, nos eventos acadêmicos, 
nos livros didáticos, nas salas de aulas, nas obras, nas coleções, 
dossiês, nos documentários... Dentre as maneiras que tenho 
observado ao longo desses anos que pesquiso sobre o tema, 
gostaria de destacar algumas. Algumas consideram que pesquisar 
e ler sobre as mulheres filósofas é algo de interesse estritamente 
pessoal, e não levaram e levam para o público suas reflexões 
sobre o tema, afinal, é muito difícil conseguir apoio dos colegas e 
de algumas colegas para organizar algo sobre as filósofas. 
Enxurradas de críticas aparecem no intuito de desqualificar o 
trabalho. E os homens parecem não se demonstrar receptivos 
para tais debates, pois geralmente aparecem poucos, e os que 
aparecem ficam por pouco tempo. Nesses casos, nós mulheres 
podemos não demonstrar, mas nos colocamos a nos questionar e 
lamentamos o fato da academia não dar o mesmo valor para o 
que pensam e dizem as mulheres na Filosofia. 

De maneira nada sutil, quando nós mulheres organizamos 
esse tipo de eventos ou obras, somos questionadas 
constantemente sobre a relevância da temática, como se 
historicamente todos os temas filosóficos precisassem de uma pré 
análise, e não surgissem do espanto. Questionamos e refletimos 
sobre os temas abordados e a história da Filosofia que nos é 
contada. Espantamo-nos com o machismo em sala de aula e a 
forma androcêntrica que nos é contextualizada a Filosofia. 

Outra maneira que também encontramos para conseguir 
problematizar as questões de gênero na Filosofia é olhando o que 
os pensadores falaram sobre as mulheres, e ainda lemos menos 
nosotras, o que contribui para que pouco escrevamos sobre o que 
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dizem as mulheres na Filosofia acerca das relações de Gênero e 
sobre quais temas as mulheres têm se dedicado na história da 
Filosofia. Que temas têm sido abordados e publicados por nós 
mulheres? 

Tentando sair desse “labirinto” ou, como diria Marcela 
Lagarde de Los Ríos, desses “cativeiros”, acabou por nos 
embretar em “guetos”, em que continuamos agindo sem sermos 
vistas e reconhecidas. Não somos convidadas para falar, como os 
homens são. Participamos menos de bancas de concursos e de 
processos seletivos importantes na área. Somos a minoria em 
comitês científicos e em cargos de coordenação de Cursos de 
Filosofia. E ainda continuamos lendo mais homens que a nosotras. 
Adotamos livros e autores que não nos representam, e fazemos 
isso por não nos reconhecermos na Filosofia. 

A questão do feminino foi garimpada por nós nas obras dos 
pensadores na história da Filosofia. Constatamos que pensar a 
mulher é algo negativo na Filosofia e seu pensamento parece 
ainda ser um universo proibido. Poucos reconheceram os 
diálogos sobre as relações de gênero que as mulheres fizeram e 
fazem na Filosofia: 

“... tanto Lévinas quanto Derrida, eles foram autores 
importantes nesse diálogo, porque Derrida faz um diálogo com 
Lévinas, tanto um quanto o outro abordam a questão do 
feminino. E aí foi nesses autores que eu consegui construir, 
dentro do meu trabalho, momentos de reflexão sobre isso”21.  

 
As mulheres na Filosofia também são vistas do ponto de 

vista sexual, e não intelectual: 

Eu tenho assim, uma coisa interessante, porque, embora nós 
fossemos poucas ali dentro da sala de aula, tinha uma questão 
de visibilidade, ser poucas mulheres, então nós nos tornávamos 
muito visíveis ali dentro. Mas em que sentido visíveis? Tinha 
uma certa paparicação em torno da gente ali, ao mesmo tempo 
essa visibilidade se dava pela questão sexual, pelo fato de nós 
sermos mulheres e estarmos em um espaço de um número 

                                                            
21 Trecho da entrevista com a professora “Artista” (2005). Entrevista concedida na 
pesquisa de Mestrado da autora. 
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significativo de homens, mas não pela questão intelectual. Isso 
se dava muito também em função da forma que esse grupo de 
mulheres se colocava ali dentro (Artista, 2005, p. 182). 

 
Como vemos, é necessária uma mudança paradigmática 

na Filosofia, por parte de todos/as. Precisamos olhar para as 
mulheres na Filosofia, não por serem mulheres, mas por 
comporem essa história pouco desvelada. 
 

Problematizar as Relações de Gênero na Filosofia: caminhos para uma 

epistemologia feminista 

 
Levando em conta a crítica feminista, são diversas as 

acepções de “gênero”22. 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) as 
distinções baseadas no sexo23 (Dicionário da Crítica feminista, 
2005, p. 87). Com as críticas feministas, informadas pelo pós-
estruturalismo, questiona-se o estatuto estanque da categoria 
mulher, defendendo-se que esse se entrecruze com outros 
componentes24: classe, cor, idade, raça/etnicidade, entre outros 
fatores. O que tem alertado pesquisadores e pesquisadoras dos 
estudos de gênero é que, levada aos extremos, “uma pulverização 
tal corre o perigo de desconstruir não só a noção de gênero, mas 
também as de raça, classe ou coerência histórica que são feitas” 
(SCOTT, 2005, p. 88), provocando uma atitude que preconiza 
um retorno à ideia de que o que interessa é o ser humano25. 

                                                            
22 Existem inúmeros trabalhos que falam sobre a definição de gênero: em Scott, ver: 
“Gênero: Uma categoria útil de análise histórica”. No artigo “Pensando Gênero e 
Educação”,  publicado nos Anais do III Seminário de Educação e Gênero, realizado em 
2005, discorro mais sobre esse conceito. 

23 Essa definição resumida do verbete Gênero trouxe para uma breve denominação, visto 
que já tenho aprofundado em outros textos tal definição. 

24 Podemos encontrar essas ideias em textos de  Butler (2003).  

25 Susan Bordo (2000) tem alertado contra esse ceticismo. Ela acredita que numa 
cultura que é construída pela dualidade sexual, não é possível ser simplesmente 
humano. Falamos de sexualidades atualmente, onde a própria dualidade biológica 
(feminino e masculino) é questionada. 
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Falar de gênero e Filosofia é pensar sobre pessoas 
(homens e mulheres) que produziram e produzem filosofia de 
lugares muitas vezes estranhos à academia, como, por exemplo, 
os movimentos políticos e sociais, organizações não-
governamentais, pois a Filosofia ainda não abre espaço para tais 
questões.   

Falar de gênero e Filosofia é questionar: Qual é o papel 
das mulheres na Filosofia? Será que estamos cientes do 
confinamento, do suposto esquecimento e silenciamento que foi 
dado às pensadoras da história da Filosofia? O que as mulheres 
na Filosofia fazem hoje para que “outros” não a representem? 
Onde estão as filósofas em salas de aulas?  

Pensar Gênero na Filosofia implica olhar os “porquês” de 
as mulheres não aparecerem em muitas reflexões filosóficas e 
porque não há citações e estudos de suas ideias. Implica em 
problematizar o fato de raramente aparecerem nos livros de 
filosofia e questionar “porque os clássicos são estudados, como 
se numa história a priori as mulheres não fizessem parte da 
humanidade, buscando saber por que, de maneira fragmentada e 
bipolarizada, aprendemos filosofia, como se ela fosse anexa a 
mim como mulher e não parte de nossas mentes e vivências” 
(ROSA, 2005-a, p. 1-2). 

Dessa maneira, “as mulheres não pertencem, inicialmente, 
a essa história de acesso ao saber, que lhes fora negado, 
impedindo, consequentemente, a própria possibilidade de sua 
humanização” (MENEZES, 2002, p.13). Assim, pensar Gênero 
na Filosofia também é pensar o universo feminino a ser 
investigado, repleto de lutas e realizações ainda muito pouco 
visitado. E, com isso, problematizar as relações de gênero na 
Filosofia possibilita (re) construir o currículo de Filosofia: 

En el caso de la reconstrucción de la historia de las mujeres 
filósofas, el atender a los detalles, a los gestos estilísticos nimios, 
a los indicios, no tanto como a la voluntad de identificarles con 
algún ismo filosófico dominante en el período en que escriben, 
puede ser una buena vía para dotarles de identidad, para 
atribuirles un “quién”. Y, en el mismo gesto, cabe pensar 
también como posiblemente productiva la hipótesis de tomar 
tales textos, tales fragmentos como indicios de lo no pensado, 
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de lo secundario, de lo desechado, por la tradición filosófica 
occidental (BIRULÉS, 1997, p.27). 

 
A partir da categoria de gênero olhamos para as 

aberrações que os filósofos falaram sobre as mulheres. Com os 
estudos Feministas e de Gênero na Filosofia nos perguntamos: as 
mulheres se permitem pensar que podem ser filósofas e se 
consideram filósofas? As filósofas são lidas? Quais filósofas 
estamos estudando nos nossos cursos de Filosofia e nas salas de 
aula da Educação Básica? O que pensaram e pensam as mulheres 
na Filosofia? Onde estão as filósofas nos livros didáticos? 

Lembro-me da fala de uma das entrevistadas, a 
“Artista”26, quando conversamos sobre “ser filósofa”. Essa 
professora me provocou a pensar sobre a relevância que eu dava 
ao fato de elas serem ou não filósofas: 

...por que eu não faço disso uma questão fundamental ou única 
na minha escrita, na minha reflexão? Porque ela é uma questão, 
ela não é a única. Eu não sou composta simplesmente pelo fato 
de ser mulher. Eu acho que eu sou mulher, mas eu sou tantas 
outras coisas... Esse traço de ser mulher, que eu não sei nem te 
dizer o que exatamente isso significa. Eu acho que isso também 
faz parte das minhas buscas. O que significa isso? 

 
Problematizar as relações de Gênero na Filosofia é olhar 

para a história das mulheres, sendo que são os estudos feministas 
que nos darão os suportes metodológicos e epistemológicos para 
nos darmos conta de questões fundamentais, como, por exemplo, 
o fato de que, quando trabalhamos e pesquisamos filósofas, 
falamos de mulheres como Hannah Arendt e Simone de 
Beauvoir, referindo-se à última como uma literária e não filósofa 
e que poucas leituras de filósofas latino-americanas fazemos. 

É fundamental explicar que o importante não é o sexo do 
autor ou autora, mas sim a pertinência de uma temática 
interdisciplinar que deve adquirir seu reconhecimento 
epistemológico. Desse modo, tal reconhecimento faz parte de um 

                                                            
26 Fala na Entrevista realizada para a pesquisa de Mestrado da autora. Entrevista 
concedida no ano de 2006. 
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campo da crítica filosófica das reflexões feministas sobre 
epistemologia (MAGDA, 1997, p.36). Reconhecer que há 
mulheres na Filosofia e problematizar gênero na Filosofia tratam-
se de uma opção epistemológica! 

Os diferentes feminismos, assim como os estudos de 
gênero e historiografia de mulheres, devem compor a história da 
Filosofia, caso contrário continuarão retratando uma história 
parcial e androcêntrica. Algumas mulheres na Filosofia 
reconhecem que as questões de gênero e o estudo das filósofas e 
da Filosofia feminista são apaixonantes. Em estudos anteriores, 
constatei que algumas mulheres desejam escrever sobre esse 
assunto, trabalhar e fazer pesquisa, mas não encontram espaço 
para problematizar tais questões nas Universidades. Ao escutar 
mulheres na Filosofia pude constatar que os professores na 
Filosofia se negam orientar trabalhos que problematizam gênero 
e que buscam inserir as mulheres na Filosofia. Fica evidente que 
as questões que as mulheres problematizam e filosofam (que 
muitas vezes fogem das questões filosóficas tradicionais) 
contribuem para essa exclusão das mulheres na Filosofia, pois 
trata-se de temas negados e silenciados historicamente na 
Filosofia. 

Não que essas questões eu já trazia de alguma forma. Talvez eu 
até já trouxesse, mas não tava muito claro para mim. Mas se 
intensificou, ficou mais claro, a partir dessa experiência concreta 
que eu tive de embate, de buscar lugares, né, dentro daquele 
espaço ali, que eu estava freqüentando, habitando. Meu trabalho 
de conclusão no curso de graduação foi sobre as mulheres. Que 
já foi uma coisa assim bem...nenhum professor de Filosofia quis 
me orientar nesse trabalho (“Artista”, entrevista I, 2006). 

 
Para a “Transgressora”, “parece que ainda não superamos 

os profundos enraizamentos históricos dos preconceitos e da 
discriminação contra as mulheres. Essas questões de gênero têm 
subjacentes uma estrutura de domínio que os homens não se dão 
conta, não têm consciência” (entrevista I, 2006). A 
“Transgressora” relatou, na entrevista I, que eles tratam a mulher 
com uma certa inferioridade, com um sentimento de posse e com 
um certo desprezo, e ainda que se, na Filosofia, uma mulher 
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conseguisse algo, eles pensavam (lembrando de seu tempo de 
estudante de pós-graduação) que aconteceu porque era uma 
mulher. Se uma mulher alcança êxito no trabalho em filosofia, 
precisa de muito esforço para poder estar naquele espaço, que, 
em última instância, é referendado por eles.  

Como se pode perceber, as narrativas das Mulheres na 
Filosofia levam-nos a refletir sobre várias questões: como fazer a 
pessoa tornar-se visível para ela mesma e, nesse sentido, 
“caminhar para si”? Como encontrar outros e outras que se 
assemelham a nós para seguirmos essa caminhada?  

Ouvir as mulheres, alinhar-se com as mulheres, não significa 
inverter uma relação de dependência tradicional, mas abrir a 
possibilidade para um diálogo no qual a própria diferença é 
posta em jogo (YANNOULAS, VALLEJOS E 
LENARDUZZI, 2000, p. 432). 

 
Nesse sentido, há muitas questões que precisam ser 

problematizadas. O tema não se esgotará com facilidade, 
tampouco será rápido o esforço necessário para trazer para a cena 
da Filosofia o que foi ocultado em toda a sua história.  
 

Para não concluir: algumas considerações finais 

 
Entre todas as questões problematizadas até agora nesse 

artigo, gostaria de destacar três, que acredito que podem ser 
melhor aprofundadas em futuros trabalhos: Por que as 
mulheres não se consideram filósofas?  Por que nós 
mulheres não nos permitimos ser filósofas? Por que não 
lemos as mulheres na Filosofia? Problematizar tais questões 
nos encaminha para a epistemologia feminista e esse pode ser o 
primeiro passo para reconhecermos as mulheres na Filosofia. 
Estamos nos condicionando a nos auto-excluir nessa área de 
conhecimento, pois olhamos muito pouco para nosostras. 
Portanto, cabe questionarmos o quanto estamos dispostas a fazer 
perguntas na formação das professoras e dos professores de 
Filosofia. 
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Diagnostiquei que as professoras não se consideravam 
filósofas e quando, em algum momento, elas se consideraram, 
não se assumem como tais; e, mesmo quando as mulheres na 
Filosofia escrevem sistematicamente, elas sofrem de uma crise de 
identidade.  

As professoras não se consideram filósofas, devido à sua 
formação de Filosofia que é marcada pelo patriarcado. 
Primeiramente são educadas para não se autorizarem e, quando 
chegam na Filosofia, não estudam outras mulheres, não 
aprendem que as mulheres também têm a palavra e são 
pensadoras. De acordo com Lagarde, são “de alguém e para os 
outros27” (LAGARDE Y DE LOS RIOS, 2005, p. 33) e, sendo 
assim, as palavras não são delas, precisam agradar a outros.  

O estudo das relações de Gênero e os Estudos Feministas 
na Filosofia nos possibilitam pensar a questão da identidade das 
filósofas. Há um abismo entre o “ser filósofa e ser professora de 
Filosofia”. Mesmo para aquelas que possuem consciência da 
história das mulheres e de seus silenciamentos, essas se assumem 
como escritoras, e não como filósofas. Além disso, com as 
narrativas da professoras de Filosofia e os estudos feministas é 
possível perceber a dificuldade que as mulheres sentem para se 
reconhecerem como filósofas, necessitando sempre a aprovação 
do outro para serem pensadoras. 

Algumas professoras-filósofas consideram os filósofos 
clássicos como os principais responsáveis por essa exclusão das 
mulheres na Filosofia, mas, mesmo assim, continuamos 
estudando suas ideias sem questionar porque não lemos as 
mulheres na Filosofia.  

As professoras de filosofia constroem seus argumentos 
pedagógicos e filosóficos a partir dos filósofos androcêntricos. 
Os filósofos são os principais responsáveis da exclusão das 
mulheres na Filosofia28. São eles que nos ensinam que não somos 
seres pensantes e que, portanto, não podemos ser filósofas. Para 

                                                            
27 Quem escreve essa idéia é Franca Basaglia citada por Lagarde y de Los Rios (2005), p. 
19. 

28 Essa ideia é defendida em alguns trechos do livro “Também há mulheres filósofas”, 
publicado em Portugal. 
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romper com essa lógica é emergente fazer outras questões 
importantes: por que só estudamos e pesquisamos os filósofos e 
suas ideias? Por que ainda não provocamos mudanças 
epistemológicas na filosofia? Estamos condicionadas ao que 
nossos/as professores e professoras nos ensinam? O que 
podemos fazer para romper com essa filosofia que exclui nosotras? 
Ser filósofa em países desenvolvidos é diferente do que ser em 
países em desenvolvimento? Precisamos nos perguntar se 
trabalhamos com as filósofas em aulas e em nossos textos? Por 
que não ler as filósofas? Somos filósofas? Por que não ser 
filósofa? 

Precisamos falar como é ser professora de Filosofia e 
lembrar das trajetórias de mulheres, suas pesquisas, suas 
experiências e vivências, enquanto mulheres e professoras de 
filosofia, pois a partir desses estudos estaremos problematizando 
a categoria de gênero na filosofia e possibilitando o diálogo com a 
Epistemologia Feminista. 
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A diferença no currículo ou intervenções 

para uma pedagogia queer1 

Maria Rita de Assis César 
 

Thomas Beatie, Brendan Teena, Bree Osbourn e Agrado 
são personagens de histórias reais e fictícias, que podem tanto 
produzir a diferença em relação ao currículo, como também nos 
ensinar sobre uma pedagogia queer. Thomas Beatie viveu como 
mulher, transformou-se em homem e hoje é pai de dois bebês 
gerados por ele. Brandon Teena era uma garota que, na frente do 
espelho, diariamente se transformava em rapaz e fazia sucesso 
com as garotas de Nebraska. No decorrer do seu namoro com 
uma garota bonita e doce, foi brutalmente assassinado. Thomas e 
Brandon são personagens de um enredo da vida real, desvelados 
– o primeiro, por um conhecido talk-show, e o segundo, após 
ganhar as páginas dos pequenos jornais nova-iorquinos, em razão 
do seu assassinato. Brandon teve sua vida transformada no filme 
Meninos não choram2. Bree Osbourn e Agrado, por sua vez, são 
personagens da ficção cinematográfica: Bree é a transexual do 
filme Transamérica e Agrado é a travesti de Tudo sobre minha mãe3. 
Por que estas quatro personagens podem ser tomadas como 
enredo das narrativas (extra)curriculares e protagonizar a 
diferença no currículo? A resposta não tarda. Estas narrativas 
podem funcionar como potências subversivas, acontecimentos, 
desterritorializações em relação às expectativas do sistema 
sexo/gênero (ZOURABICHVILI, 2009). Podem produzir 
acontecimentos, no sentido pensado por Gilles Deleuze, 
instaurando a diferença no currículo4 ou uma possibilidade para a 
pedagogia queer. Por que queer? A fim de colocar em xeque as 
verdades e os limites em relação aos corpos e ao pensamento, de 

                                                            
1 Artigo publicado primeiramente em Educação Temática Digital, Campinas, v. 14, n. 1, 
pp. 351-362, 2012. 

2 Meninos não choram, de Kimberly Peirce, 1999. 

3 Transamérica, de Duncan Tucker, 2005 e Tudo sobre minha mãe, de Pedro Almodóvar, de 
1999. 

4 Sobre o acontecimento no cotidiano da escola, veja GALLO, 2007. 
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maneira a resistir aos fascismos do cotidiano (FOUCAULT, 
1977). Por que uma pedagogia queer? Para introduzir na pedagogia 
e na educação a dúvida e a incerteza em relação à norma 
disciplinar quanto aos saberes e aos corpos. Isto é, para dilacerar 
os limites do pensamento e pensar o impensável. Por que na 
escola? Porque na escola, em nome da racionalidade e da ciência, 
se produziu uma história de normalização, exclusão e violência 
em torno dos saberes, dos corpos e dos sujeitos. 
 

Intervenção 1: o homem grávido 

 
O talk-show de Ophrah Winfrey apresentou com 

exclusividade a história de Thomas Beatie, ou o “homem 
grávido”. Thomas, de 34 anos, realizou um processo de 
transgenerificação, ao submeter-se a um tratamento hormonal e à 
retirada cirúrgica dos seios, sem que se submetesse ao processo 

cirúrgico de transgenitalização. Mesmo sem a realização da 

cirurgia de transformação genital, o estado americano do Oregon 
reconheceu a “troca do sexo” e garantiu os direitos da 
substituição da identidade legal de Thomas5. No talk-show, 
Thomas afirmou ter optado pela não retirada dos seus órgãos 
sexuais femininos, por alimentar o desejo de ter filhos. Quanto a 
isso, Thomas afirmou que o desejo de maternidade ou 
paternidade, ou seja, de carregar o bebê no ventre, não depende 
do gênero, ou ainda, que este não seria um desejo 
especificamente feminino. “I see pregnancy as a process and it doesn´t 
define who I am. Ironicaly, being pregnant doesn´t make me feel any more 
female or feminine”6. Thomas se casou com Nancy, o casal queria 
um bebê e, como Nancy é histerectomizada, Thomas decidiu pela  
gravidez.  Após um histórico  de  dificuldades  em relação à 
realização da inseminação médica, o casal optou pela compra do 

                                                            
5 Informações obtidas no site: 
<http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2008/04/04/transexual_gravido_diz_oprah_
que_filha_sera_milagre_- 426687200.asp>. Acesso em: 07/12/2009. 

6 “Eu vejo a gravidez como um processo e isso não define quem eu sou. Ironicamente, estar grávido não 
faz com que eu me sinta mais mulher ou mais feminina.”. Palavras de Thomas durante o 
programa de TV. 

http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2008/04/04/transexual_gravido_diz_oprah_que_filha_sera_milagre_-426687200.asp
http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2008/04/04/transexual_gravido_diz_oprah_que_filha_sera_milagre_-426687200.asp
http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2008/04/04/transexual_gravido_diz_oprah_que_filha_sera_milagre_-426687200.asp
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sêmen, e a inseminação foi realizada por Nancy, que penetrou 
Beatie por meio de uma seringa. Após uma segunda tentativa 
bem-sucedida, nasceu uma menina completamente saudável. O 
casal decidiu por uma segunda gravidez, e hoje Thomas é pai de 
duas meninas geradas por ele. 

As transgressões da ordem heterossexual, corporal e 
familiar produzidas por Thomas e Nancy são intervenções 
fundamentais nos sistemas normativos. Thomas produziu um 
corpo e uma identidade masculina, além de casar-se juridicamente 
com Nancy. Mesmo carregando as filhas no ventre, Thomas 
afirmou ser o pai das meninas, produzindo interferências nas 
regras do casal normativo. Outra interferência foi a fertilização 
realizada por Nancy7. 
 

Intervenção 2: meninos e meninas que choram 

 
O filme Meninos não choram foi escrito e dirigido por 

Kimberly Peirce após a leitura de uma matéria no jornal nova-
iorquino Village Voice, sobre o assassinato de Brandon 
Teena/Teena Brandon. No coração do mid-west norte-americano, 
Brandon deixou para trás a cidadezinha onde nasceu e sua 
história de garota e foi morar em outra cidadezinha. Inventou 
uma nova história, on the road, como um garoto que “vive como dá”, 

cometendo pequenos  furtos e conquistando o coração das 

garotas. No filme, Brandon (Hilary Swank) é Teena, aprisionada e 
infeliz, num corpo feminino que é transformado diária e 
cuidadosamente em um corpo de rapaz. Sem a utilização de 
recursos cirúrgicos ou químicos, Brandon empreende diariamente 
diante do espelho uma coreografia de gestos estudados, 
produzindo com sucesso o corpo e uma identidade masculina que 
encanta as meninas locais. Brandon e Lana (Chloë Sevigni) se 
apaixonam. A cumplicidade amorosa e sexual entre Brandon e 

                                                            
7 Os rituais de fertilização entre mulheres lésbicas são bastante comuns. Nestes 
arranjos afetivo-familiares, ambas as mulheres serão mães. É importante ressaltar 
que os casais homossexuais feminino e  masculino produzem diversas formas de 
maternidade e paternidade em relação aos filhos e  às filhas biológicos(as) e adoti-
vos(as).  Os novos  arranjos  familiares  entre  transexuais  e  heterossexuais  pro-
duzem  ainda  outros desdobramentos para que se possa questionar a norma. 
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Lana se desenrola de maneira intensa, e a diretora faz do 
espectador um cúmplice desse romance, pois se sabe desde o 
princípio que o romance naquela comunidade rural, violenta e 
conservadora, não será possível. A performance de Brandon é 
convincente, assim como também a de Lana, pois não se sabe em 
que ponto da história ela fica sabendo que Brandon não é um 
rapaz ou se ela desde sempre o soube. 

No desenrolar do enredo, há uma tentativa violenta de 
“devolver” Brandon à sua “verdadeira” condição. 
Brandon/Teena é estuprado/a e assassinado/a, tanto na ficção 
como na vida real. A intervenção se mostra no caráter 
performativo de Brandon, que inventa um corpo e uma 
identidade diariamente, assim como também de Lana, que o/a 
ama. Entretanto, neste enredo, o destino violento é inexorável, 
pela transgressão à regra da heterossexualidade ou ao sistema 
corpo-sexo-gênero8. 
 

Intervenções 3 e 4: tudo sobre meu pai 

 
Em Transamérica, Bree, uma transexual prestes a realizar a 

cirurgia de transgenitalização, descobre que é pai de um 
adolescente. Com a morte da mãe do garoto, Bree é localizada 
pelos agentes sociais. O filho de 17 anos é fruto de um namorico 
de juventude, chamado por Bree de um envolvimento 
“praticamente lésbico”. Bree vem realizando um longo 
tratamento com hormônios femininos e está prestes a fazer a 
cirurgia de transgenitalização. A cirurgia, cuidadosamente 
preparada tanto por Bree como pelo aparato médico-psicológico 
que a acompanha, deve ser adiada com a descoberta do filho. 
Para Bree não há dúvida; ela é uma mulher, e  a cirurgia 
representa a última etapa do processo de transformação. 
Entretanto, para o aparato médico-psicológico, a descoberta da 
paternidade poderá colocar em dúvida a sua transformação final. 

                                                            
8 Uma pesquisa realizada pelo Grupo Gay da Bahia demonstrou que o assassinato de 
homossexuais no Brasil cresceu 30% em 2007. Segundo a pesquisa, no Brasil, um gay, 
uma lésbica ou um travesti é assassinado a cada três dias, colocando o Brasil na 
liderança dos assassinatos em razão da sexualidade. 



MARCUS V. X. DE OLIVEIRA; LENO F. DANNER; FERNANDO DANNER; JULIE DORRICO (ORGS.) | 221 

 

Bree vai ao encontro do filho em Nova York. A volta para Los 

Angeles é retratada como um road-movie, em que Bree e o filho 
irão atravessar lentamente os Estados Unidos. A relação entre 
Bree e Toby, isto é, entre pai (mulher) e filho, se constrói na 
longa duração dessa viagem. As intervenções desse episódio 
dizem respeito às transformações produzidas por Bree, isto é, 
produzir-se mulher e pai, inventando uma paternidade feminina. 
Subversão das regras da heterossexualidade normativa e da ordem 
familiar. 

Agrado é a travesti eternizada pelo filme de Pedro 
Almodóvar, Tudo sobre minha mãe.  Em uma cena antológica do 
filme, Agrado, diante do público de um teatro em Barcelona, se 
apresenta com “una mujer muy auténtica”9. Localizando as inúmeras 
modificações em seu corpo – olhos, nariz, peitos, nádegas, a 
depilação a laser, os cabelos tingidos, etc. –, Agrado quantifica os 
decilitros de silicone e o preço pago por cada procedimento. Em 
suas palavras: “cuesta mucho ser una mujer auténtica”. Por meio de 
vários recursos, Agrado produziu um corpo e uma identidade 
feminina e, diferentemente de Bree, deseja manter seu pênis, 
aspecto que ela ressalta ser da maior importância. Agrado é uma 
mulher com pênis e, segundo ela própria, uma mulher autêntica. 
Bree também é uma mulher autêntica e terá uma vagina dentro 
em breve. Além de Agrado, no filme há outra travesti que, assim 
como Bree, também é pai, tanto de um rapaz como de uma 
criança que irá nascer. Essa criança, órfã ao nascer, será criada 
por duas mulheres: por uma mãe que perdeu seu filho e por 
Agrado, que também será sua mãe. Diferenças, intervenções, 
acontecimentos, subversões. Pais mulheres, homens que 
produzem corpos femininos, mães transexuais e travestis, enfim, 
uma multiplicidade de arranjos que quebram as ordenações 
normativas e dilaceram formas de pensar que limitam as 
possibilidades subjetivas, os corpos, os gêneros e as práticas 
sociais. 
 

                                                            
9 Sobre o filme, veja-se LOURO, 2004. 
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Terroristas do gênero e da norma 

 
Agrado se define como uma “terrorista do gênero”. Mas 

todas as quatro personagens- intervenções o são, pois subvertem 
a ordem binária do gênero, do sexo, do corpo e do desejo, assim 
como também subvertem a normalizada ordem familiar, a 
maternidade e a paternidade. Todas estas experiências podem ser 
tomadas como terroristas da norma. Nesse sentido, ser terrorista 
possui um sentido libertador e libertário, como é Agrado, que nos 
retira de um centro organizado, da norma, do biopoder que 

determina a reintegração dos corpos à norma heterossexual, 

entregando ao poder médico-psiquiátrico todos esses corpos que 
escapam. O biopoder, que inventou o sujeito homossexual no 
século XIX e o transexual no século XX, tenta apreendê-los em 
uma rede de poder-saber que deseja controlar e normatizar os 
processos de transformação, capturando a diferença 
(FOUCAULT, 1984; BENTO, 2006). As quatro narrativas são 
tanto  capturas  como  também  linhas  de  fuga,  talvez  não  para  
os  próprios sujeitos, mas para nós, se as pensarmos como 
acontecimentos. 

Nesse ponto, outras intervenções são necessárias, pois há 
um conjunto de autores que nos ajudam a pensar. Em primeiro 
lugar, Foucault, que, na sua história da sexualidade, realizou uma 
importante análise dos mecanismos de produção da normalidade 
sexual e de naturalização de uma “razão heterossexual” 
(FOUCAULT, 1984). Àqueles leitores que buscavam maior 
compreensão acerca da história do sexo e das práticas sexuais 
através dos tempos, na tentativa de entender o  binômio  entre  
repressão  sexual  e  liberação  do  sexo, Foucault os surpreendeu 
com suas teses sobre o dispositivo da sexualidade. Isto é, a 
sexualidade como criação discursivo-institucional, cuja função 
seria o controle dos indivíduos e das populações, produzindo a 
normalização dos corpos. 

Por meio de uma historiografia muito refinada, Foucault 
demonstrou a criação e o desenvolvimento de uma maquinaria de 
controle do sexo e das práticas sexuais através da definição de 
geografias específicas, isto é, os saberes e as instituições sociais. 
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Foucault demonstrou demarcações em torno das práticas sexuais, 
além de um controle rígido, gerado por saberes 
institucionalizados, como a medicina, a psiquiatria, a pedagogia e 
a psicologia, os quais demarcaram os territórios e as 
subjetividades entre a normalidade e anormalidade. 

Num processo de estabelecimento de fronteiras, a 
sexualidade foi o instrumento de separação. O sexo normatizado, 
isto é, as práticas heterossexuais, monogâmicas, consolidadas pelo 
matrimônio e reprodutivas, eram assistidas pelos olhares e pelos 
ouvidos atentos de médicos e psiquiatras, os quais podiam até 
mesmo prescrever mais sexo e a intensificação do prazer. As 
“outras” práticas foram ocupar outra geografia, isto é, os 
consultórios, os manicômios, o cárcere e a morte. Assim, vimos 
nascer um conceito de sexualidade como o único que pertence à 
nossa aborrecida e limitada história, como a justa medida de 
separação entre normalidade e anormalidade. 

Partindo do dispositivo da sexualidade proposto por 
Foucault, Butler tornou-se uma autora fundamental, por intervir 
nos sistemas normativos. Ao analisar a performance de drag- queens, 
em especial no documentário paradigmático Paris is burning10, 
Butler demonstra as possibilidades de produção de um corpo, 
isto é, a performatividade de um corpo. Para Butler, corpo, sexo e 
gênero não provêm de realidades fixas, nem possuem a biologia 
como destino, pois todo corpo, todo sexo e todo gênero é 
produzido por meio de um ato performativo, seja qual for sua 
identidade sexual ou de gênero (BUTLER, 1999). A autora 
demonstra como drags, transexuais e transgêneros possibilitam a 
ampliação e o questionamento do corpo e do desejo, para além 
dos limites do nosso pensamento binário, como já nos chamara a 
atenção Michel Foucault, no primeiro volume de sua História da 
sexualidade (1984). Pergunta-se Butler: 

Como é que a drag, ou, mais do que a drag, a própria transgênero 
entra no campo da política? Na minha opinião, isto não ocorre 

                                                            
10 Paris is burning é um filme documentário de 1990, da diretora Jennie Livingston. O 
documentário entrevista várias personalidades do universo drag de Nova York, no final 
da década de 1980. 
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apenas ao questionarmos o que é real e o que teria de sê-lo, mas 
também ocorre ao mostrarmos como noções contemporâneas 
de realidade podem ser questionadas e novos modos de 
realidade instituídos. Isto mostra que podemos fazê-lo em nossa 
própria encarnação e como consequência de ser um corpo que 
está em estado de transformação e que, ao fazer-se de outra 
maneira, excede a norma, a reformula e nos faz ver como as 
realidades em que críamos, que nos limitavam, não estão escritas 
na pedra (BUTLER, 2001, p. 17). 

 
As quatro intervenções, Thomas Beatie, Brandon Teena, 

Bree e Agrado, são apresentadas aqui como possibilidades de 
tensionar as fronteiras daquilo que se pode pensar sobre corpos, 
sexos e gêneros, para além do sistema normativo sexo-corpo-
gênero.  Isso significa uma abertura para pensar gêneros, que não 
necessariamente devem ser dois, além de corpos que se 
produzem, debochando de uma suposta natureza que os 
aprisiona. Corpos, gêneros e desejos aprisionados nas cadeias da 
normalização estão indubitavelmente sob risco da exclusão, da 
violência e da morte. Para Butler, o desejo de matar alguém que 
transgrida a norma do gênero é gerado a partir de um ódio à 
transgressão da norma do gênero (masculino ou feminino): viver 
significa estar dentro desta norma e aqueles/as que não estão não 
merecem viver. Segundo Butler: 

A pessoa que ameaça a outra com violência parte da angustiosa 
e rígida crença de que o sentido do mundo e o sentido de si 
mesma será radicalmente socavado se se permitir que um ser 
como este, incategorizável, possa viver dentro do mundo social. 
A negação deste corpo através da violência é um intento vão e 
violento de restabelecer a ordem, de renovar o mundo social 
baseando-se em um gênero inteligível de rechaçar o desafio de 
repensar o mundo como algo diferente do natural ou necessário 
(BUTLER, 2001, p. 19). 

 
Uma definição de gênero já clássica, elaborada por Scott, 

fornece algumas pistas para compreendermos por que um mundo 
ordenado a partir de dois gêneros, masculino e feminino, não 
pode admitir a existência de indivíduos “incategorizáveis”. Para 
Scott, “(1) o gênero é um elemento constitutivo das relações 
sociais baseadas nas diferenças entre os sexos e (2) o gênero é 
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uma forma primária de dar significado às relações de poder” 
(SCOTT, 1995, p. 86). Aqui, Scott trata especificamente da 
definição do gênero como categoria de análise e estabelece 
significados para o conceito, numa tarefa explicitamente 
epistemológica. Ao tomarmos as definições de Scott a partir do 
pressuposto foucaultiano sobre as relações de poder, explicitadas 
por ela, podem-se extrair daí reflexões importantes que 
corroboram as afirmações de Butler. Scott pensa o gênero como 
elemento constitutivo de relações sociais imbricadas em relações 
de poder, tomando-o ainda como a forma primeira de dar 
significado a estas relações. Desse modo, ela demonstra a 
construção de um mundo ordenado primariamente a partir das 
relações de poder entre dois gêneros, estabelecidos com base em 
uma inteligibilidade que toma o corpo sexuado como definição, 
isto é, o corpo masculino e o corpo feminino. É também 
importante lembrar o trabalho de Laqueur, que descreve uma 
história do corpo a partir da desnaturalização da diferença sexual. 
Laqueur demonstrou que o dimorfismo sexual, isto é, a 
inteligibilidade do corpo a partir do modelo dos dois sexos e dois 
gêneros correspondentes, foi inventado em algum momento do 
século XVIII (LAQUEUR, 1992, p. 149). Se o gênero é a nossa 
forma primária de compreensão das relações, como disse Scott, 
então, um gênero que não corresponda ao dimorfismo sexual será 
ininteligível do ponto de vista da lógica binária dos sexos, 
colocando em xeque a própria ordem de inteligibilidade dos 
demais corpos, sexos e gêneros. Desse modo, um corpo que 
quebra a norma da inteligibilidade não está necessariamente fora 
do sistema normativo, pois poderá ser imediatamente capturado 
pelo próprio sistema, o qual atribuirá a ele um lugar, isto é, o 
lugar da anormalidade e da patologia. Entretanto, como esse 
corpo coloca em xeque a construção do sistema, ele poderá ser 
eliminado, não somente pela impossibilidade de compreendê-lo, 
mas também para que as nossas formas de compreensão não 
fiquem sob suspeita. Como afirma Butler, o gênero 
incompreensível precisa desaparecer para que a “ordem do 
mundo” seja restabelecida; e esta, segundo a autora, se dá dentro 
de uma estrutura binária disjuntiva e assimétrica entre 
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masculino/feminino. Para Butler: “[...] essas configurações 
culturais de confusão de gênero operam como lugares de 
intervenção, denúncia e deslocamento das reificações. Em outras 
palavras, a unidade do gênero por via da heterossexualidade 
compulsória” (BUTLER, 2003, p. 57). 
 

Sobre currículo, diferença e pedagogia queer 

 
Uma primeira consideração a ser feita diz respeito às 

instituições de ensino no Brasil. Desde a implantação dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1996, dos inúmeros projetos 
de educação sexual, nos anos de 1980, até as iniciativas recentes 
das políticas de educação para a sexualidade, gênero e diversidade, 
promovidas por diversos órgãos públicos, a escola vem sendo 
tomada como lugar privilegiado da educação para a chamada 
diversidade sexual11. Nessa perspectiva, no ano de 2008, o 
governo federal, junto com os movimentos sociais, realizou a 
Primeira Conferência Nacional GLBT12, reafirmando o programa 
Brasil sem Homofobia13 nas escolas brasileiras. 

Em uma segunda consideração, lembremos que qualquer 
decisão teórica e epistemológica é também política. Desse modo, 
é importante ressaltar que a própria ideia de currículo, diretrizes, 
parâmetros – enfim, toda e qualquer iniciativa curricular – diz 
respeito a processos de validação, ordenação, classificação e 
normalização de saberes e práticas no interior das escolas. A 
princípio, a inserção dos “temas” gênero, sexualidade e 
diversidade não implica, necessariamente, instaurar a diferença no 

                                                            
11 É importante ressaltar as iniciativas federais da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade (Secad); da Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres (SPM); do Programa de Combate à Violência e Discriminação contra GLTB 
e da Promoção da Cidadania Homossexual – Brasil sem Homofobia; do Programa 
Saúde e Prevenção nas escolas, entre outras. 

12 A Primeira Conferência Nacional GLBT foi realizada em Brasília, entre os dias 06 e 
08 de junho de 2008, convocada pela Comissão Provisória de Trabalho do 
Conselho Nacional de Combate à  Discriminação, da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos . 

13 “Brasil sem Homofobia” – Programa de Combate à Violência e à Discriminação 
contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual, 2004. 
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currículo. Percebe-se que grande parte das iniciativas diz respeito 
a um acoplamento de temas estrangeiros nas práticas discursivas 
curriculares tradicionais, sem que a norma curricular seja sequer 
questionada. A própria ideia de inclusão de temas não 
convencionais no currículo pode até mesmo ser arriscada, posto 
que incluí-los significa aceitar a diferença, para que esta seja 
reduzida à igualdade. Dessa perspectiva, o princípio da tolerância 
é o imperativo desse processo de aceitação da diferença. Todavia, 
como já tem sido debatido em algumas esferas intelectuais, o 
princípio da tolerância não desmonta o racismo, a misoginia ou a 
homofobia; ao contrário, reforça a ideia da presença de um 
centro normativo que será sempre branco, heterossexual, 
masculino (LOURO, 2003). 

Por outro lado, a instauração da diferença poderá ser o 
ponto de partida para que haja um confronto, no interior das 

práticas escolares, entre uma percepção normatizada dos corpos e 

da sexualidade e outros corpos, gêneros e sujeitos. A resposta 
imediata rejeita, violenta, mata, ou, como propõem os novos 
currículos, ensina a tolerar. Entretanto, se tomamos a escola 
como um lugar da diferença, então poderemos partir para a 
análise das questões propostas por Butler (2001, p. 20): 

Como poderíamos nos encontrar com a diferença que coloca 
nossas redes de inteligibilidade em questão, sem tentar eliminar 
ou fechar de antemão o desafio que comporta esta diferença? 
Que poderia significar aprender a viver com a ansiedade desse 
desafio, sentir que desaparece a segurança da própria ancoragem 
epistemológica e ontológica, [...]? Isto significa que devemos 
aprender a viver e aceitar a destruição e rearticulação do 
humano em nome de um mundo mais aberto e, por último, 
menos violento. [...] A resposta violenta é aquela que sabe que 
não sabe. Quer apunhalar o que não sabe, eliminar a ameaça 
com o não saber, aquilo que força a reconsiderar as 
pressuposições de seu mundo, sua contingência e sua 
maleabilidade. 

 
Para a autora, precisamos aprender a viver em um mundo 

mais aberto, o que implica uma rearticulação do humano, isto é, a 
destruição das evidências e das certezas ou aprender a lidar com o 
desconhecido. Instaurar a diferença significa a possibilidade de 
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viver sem saber, a impossibilidade de dar respostas, significa ficar 
à deriva, sem a ancoragem do já sabido. Significa poder pensar o 
impensável. Nessa perspectiva, não poderíamos perguntar sobre a 
possibilidade da instauração do não saber em um currículo? 
Talvez não um currículo, pois este é parte dos negócios do 
Estado, isto é, das formas de governar crianças e jovens; 
entretanto, talvez seja possível perguntar sobre a possibilidade de 
a escola lidar com o não saber. 

A teoria queer, partindo de indagações realizadas tanto por 
Foucault como por Butler, representa um acervo importante 
dessas novas “perguntas-respostas” sem qualquer prescrição, pois 
questiona principalmente as condições de possibilidade de um 
conhecimento (SPARGO, 2007). Ao tratar da teoria queer, Louro 
(2004, p. 65) diz: 

Não se trata, propriamente, de incorporar ao currículo (já 
superpovoado) outro sujeito (o queer), mas sim, mais 
apropriadamente, de pôr em questão a ideia de que se disponha 
de um corpo de conhecimento mais ou menos seguro que deva 
ser transmitido, bem como pôr em questão a forma usual de 
conceber a relação professor-estudante-texto (texto aqui 
tomado de forma ampliada); trata-se ainda, e 
fundamentalmente, de questionar sobre as condições que 
permitem (ou que impedem) o conhecimento, [...] há limites 
para o conhecimento: nessa perspectiva, parece importante 
indagar o que ou quanto um dado grupo suporta conhecer. 

 
Louro e outras autoras trazem à tona a discussão sobre os 

limites das possibilidades de conhecer e o quanto cada sujeito ou 
grupo suporta (des)conhecer, demonstrando que sexo, gênero e 
corpo são invenções culturais, linguísticas e institucionais, geradas 
no interior das  relações  de  saber-poder-prazer;  e,  sobretudo,  
determinadas  nos  limites  do  pensamento ocidental moderno, 
que, para Foucault, tem sua data de nascimento no final do século 
XVIII. 

Desse modo, uma indagação sobre o acontecimento da 
diferença nas escolas pressupõe um conhecimento das 
disposições de professoras e professores, por não saberem mais 
as respostas, além do desejo de realizar novas perguntas. Esse 
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movimento implica adentrar em territórios sem mapas, isto é, 
sem as conhecidas verdades sobre os sujeitos – o louco, o doente, 
o delinquente, a histérica, o homossexual, o transexual. 
(Des)conhecer significa que novas perguntas devem ser 
realizadas. Assim, a pergunta tradicionalmente dirigida ao 
especialista deixará de ser válida – “é normal menino beijar menino? 
Menina jogar futebol? Menino usar saia? (...) maquiagem?”. Toda 
pergunta dirigida ao especialista sobre a normalidade das práticas 
e dos sujeitos pertence à lógica dos processos disciplinadores, 
normalizadores e dos controles. Para experimentar outra lógica, 
professores e professoras, segundo Britzman (1999), precisam 
desejar produzir uma capacidade para a liberdade. Isso requer 
elidir as fronteiras do pensamento binário e normativo. Precisam 
fazer transbordar o currículo e instaurar a diferença no interior da 
escola. 

Para finalizar, poderíamos imaginar, como exercício da 
diferença, a presença das “intervenções” Thomas Beatie, Brandon 
Teena, Bree Osborn e Agrado na instituição escolar. Nosso 
exercício talvez não fosse muito extenso, pois o final poderia ser 
já esperado. Por outro lado, com a presença de muitos 
Thomas(s), Brandon(s), Bree(s) e Agrado(s) nas escolas a 
diferença já terá acontecido, restando agora nosso desejo de ser 
afetadas(os) por ela. 
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A educação escolar indígena no município 

de Porto Velho (RO): diagnóstico e 

proposições 

Julie Dorrico 1 
 

Considerações Iniciais 

 
Este artigo tem por objetivo apresentar um panorama 

legal-pedagógico da educação escolar indígena no país de um 
modo geral e relativamente a Porto Velho (RO) em particular, 
além de propor uma contribuição teórica para se pensar questões 
educacionais específicas dos povos indígenas, de políticas 
públicas voltadas à efetivação dessa educação diferenciada a eles, 
salientando como a instalação da educação escolar indígena 
permite também pensar-se práticas pedagógicas aliadas às 
atividades da comunidade como coleta, pesca, publicação de 
manuais de linguística, a fim de salvaguardar suas línguas 
maternas, a incipiente literatura indígena advinda do material 
produzido entre professores e alunos indígenas, suas 
manifestações artístico-culturais, seu sentimento de identidade e a 
importância de sua afirmação etc. Nesse sentido, neste texto 
exponho um panorama da educação escolar indígena no Brasil, 
por meio de documentos legais, bem como, correlatamente, a 
importância do ensino indígena nas salas de aula, cujas 
representações ameríndias (alunos, professores) são minorias ou 
inexistentes; e, por fim, faço uma reflexão acerca da situação 
educativa indígena na cidade de Porto Velho/RO, com base na 
visita realizada na SEDUC e na FUNAI. Este último tópico tem 
por objetivo levar a efeito uma tentativa de conscientização e 
problematização, tanto acadêmica quanto política, no sistema de 
ensino no município de Porto Velho/RO, para que este a curto 
ou médio prazo possa ampliar a representatividade dos povos 
indígenas existentes nas salas de aulas, com conteúdos pensados 
para eles e adequados conforme o currículo referencial nacional, 

                                                            
1 Texto publicado inicialmente em Labirinto (UNIR), v. 26, n. 1, 2017. 



232 | AS DIFERENÇAS NO ENSINO DE FILOSOFIA: REFLEXÕES SOBRE FILOSOFIA E/DA EDUCAÇÃO 

 

de modo que possam usufruir do chamado ensino específico e 
diferenciado sem a renúncia formal do ensino do não-índio. 

A diversidade linguística entre os povos indígenas 
registrada em números se dá em torno de mais de 170 línguas 
entre 200 povos, muitas delas absolutamente diferentes entre si.  
Essa diferença mostra a necessidade de se estudar estas línguas 
em suas especificidades, de modo a respeitar as formas culturais 
com que se deseja preservá-las e/ou revitalizá-las. Para isso, a 
educação escolar indígena conta com alguns documentos – de 
ordem jurídico-normativa – como a Constituição (1988) e a LDB 
(1996), – e os manuais didático-programáticos – RCNEI (1996) e 
Manual de linguística: subsídios para a formação de professores 
indígenas na área de linguagem (2006). Orientadores no sentido 
de estimular o respeito pelas práticas e formas de vida existentes 
entre os povos indígenas, estes documentos ressaltam a 
importância de se perceber o processo educativo escolar no que 
se refere aos povos indígenas como passível de ser mutável e 
capaz de atender aos interesses da realidade atual, apresentando 
especificidades que são próprias às culturas indígenas. 

A educação escolar indígena primeiramente seguiu a 
orientação dos pressupostos sugeridos nos manuais 
disponibilizados pelo Governo Federal como parâmetro para um 
desenvolvimento escolar alinhado aos saberes e processos 
próprios de aprendizagem específicos de cada povo. 
Considerando aspectos como multietnicidade, pluralidade e 
diversidade, educação e conhecimentos indígenas, 
autodeterminação, comunidade educativa indígena, bem como os 
princípios da educação indígena, é possível perceber nos manuais 
manufaturados pelo governo que este reconhecimento só se 
torna favorável aos povos indígenas quando essa proposta for 
realmente implementada. O RCNEI, por sua vez, afirma que o 
alinhamento dos Conselhos Estaduais junto aos Técnicos de 
Secretarias estaduais e municipais para o reconhecimento das 
especificidades da Educação Escolar Indígena pode ser um 
princípio primeiro para a dissolução da dificuldade da 
implementação da prática curricular indígena nas comunidades e 
também nos centros urbanos. 
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A diversidade linguística indígena existente no país, 
tornada visível por meio da Educação Escolar Indígena, por sua 
vez, deve ser compreendida nas práticas contemporâneas como 
uma forma de promover e salvaguardar práticas culturais, línguas 
e saberes próprios por meio da participação de membros das 
comunidades indígenas. Na formação curricular da educação 
escolar indígena participam cada vez mais grupos interessados em 
preservar ou revitalizar saberes, práticas e oralidade inerentes a 
seus povos. Cada vez mais, se vê o avanço representativo de 
lideranças no campo da literatura, das ciências sociais e das 
diversas áreas acadêmicas, com o intuito de reafirmar a 
importância dos seus saberes frente a práticas culturais e sujeitos 
epistemológico-políticos majoritários. Desse modo, a educação 
escolar indígena, que tem em sua conjuntura assessores não 
índios, mas que visam à defesa dos povos indígenas, além de 
evidentemente membros indígenas, parece construir – e construir 
criticamente – espaço oportunizante na confecção curricular, de 
modo a atender aos reais interesses desses povos. 

 

1. Documentos legais que respaldam a Educação Escolar Indígena no 

país 

 
A Educação Escolar Indígena é um direito assegurado aos 

povos indígenas e seu ensino deve ser o de uma educação 
diferenciada. Para que isso aconteça, a Legislação Escolar 
Indígena (1998) se pauta em duas vertentes que devem ser 
sempre convergentes entre si: a de propiciar acesso ao 
conhecimento dito universal; e a de ensejar práticas escolares que 
permitam o respeito e a sistematização de saberes e 
conhecimentos tradicionais. Ambas as vertentes hoje estão em 
construção; no entanto, podemos observar que há um aparato 
legal que já ampara essa educação e que respalda um ensino 
específico, multicultural e próprio aos povos indígenas. 

Cronologicamente podemos citar o Estatuto do Índio, Lei 
nº 6001 de 1973 que já pensa em questões linguísticas, culturais e 
educativas. No “Título V – Da educação, cultura e saúde” desta 
lei, artigos 47 a 52, afirmam-se direitos como respeito ao 
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patrimônio cultural, seus valores artísticos, bem como meios de 
expressão; a extensão aos povos indígenas, ressalta-se aqui, com 
as necessárias adaptações, do sistema de ensino em vigor no país; 
quanto à alfabetização, é assegurado o ensino em língua materna 
e em português, salvaguardando o uso da primeira; a educação do 
indígena orientada para a integração na comunhão nacional 
mediante processo de gradativa compreensão dos problemas 
gerais e valores da sociedade nacional, bem como do 
aproveitamento das suas aptidões individuais; a assistência aos 
menores, para fins educacionais, prestada sem afastá-los do 
convívio familiar ou étnico; e, por fim, a possibilidade de 
proporcionar ao indígena a formação profissional adequada, de 
acordo com o seu grau de inserção em outras culturas, ou na 
cultura do não-índio. O Estatuto do Índio mostra nesses artigos a 
valorização do ensino escolar aos povos, mas, sobretudo, o direito 
de assegurar seus valores artísticos e culturais. Podemos perceber 
também que a questão da língua, o ensino em língua materna e a 
alfabetização, como também afirma Edilson Martins da etnia 
Baniwa (2014, p. 83), passa pela educação escolar. 

A Constituição de 1988 rompe com o quadro 
integracionista e assimilacionista traçando pela primeira vez na 
história brasileira “[...] um quadro jurídico para a regulamentação 
das relações do Estado com as sociedades indígenas 
contemporâneas” (RCNEI, 1998, p. 31). A Constituição 
reconhece aos índios o direito à prática de suas formas culturais 
próprias no Título VIII “Da Ordem Social” no Capítulo “Dos 
Índios”. O RCNEI, ao interpretar a Constituição, afirma que se 
abriu aos povos indígenas a perspectiva de afirmação de seus 
valores culturais, línguas, tradições e crenças. O Estado passa a 
contribuir, como seu dever, para a reafirmação e a valorização das 
culturas e línguas indígenas. Nesse sentido, a Constituição Federal 
de 1988 pode ser vista como um avanço em relação aos povos e 
línguas indígenas, pois estes passam a ter reconhecidos os seus 
direitos fundamentais enquanto sociedades diferentes, em 
oposição à Constituição que foi outorgada em 1824 e que não fez 
qualquer referência aos povos indígenas, pois, segundo Santos 
(1995), foi mais conveniente aos legisladores negar a existência 
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dos povos indígenas e suas especificidades. 
A Constituição, no capítulo III, “Da Nacionalidade” art. 

13, ao reconhecer a língua portuguesa como língua oficial e não 
incluir as línguas indígenas como nacionais, segundo Martins 
(2014), não levou em consideração o caráter multilíngue da 
sociedade nacional. No capítulo VIII, “Dos Índios”, as línguas 
são tematizadas e assumidas na sua organização social, costumes, 
modalidade-dialeticidade, crenças e tradições. No primeiro 
momento, as línguas indígenas não são especificamente 
contempladas, mas no segundo momento é dado a elas o 
reconhecimento em suas especificidades próprias – fato que será 
ressaltado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Nos dias atuais podemos perceber estes avanços aludidos – no 
capítulo VIII da Constituição e pela LDB – na cidade de São 
Gabriel da Cachoeira, por exemplo, em caso inédito, em que 
foram reconhecidas como línguas oficiais, ao lado do português, 
três idiomas indígenas – o nheegatu, o tucano e o baniwa – por 
meio da Lei Municipal 145 de 22 de novembro de 2002. 

O Decreto Presidencial nº 26/1991 do MEC visava 
integrar a educação escolar indígena aos sistemas de ensino 
regular. Isso significava-significa que a execução e a 
responsabilidade da educação escolar indígena, antes pertencentes 
exclusivamente à FUNAI, passariam a pertencer às secretarias 
estaduais e municipais de educação. Sobre este documento, 
Martins (2014) afirma: 

[…] e, com inúmeras ações que vêm sendo realizadas, os 
diferentes grupos indígenas têm estreitado suas relações, criado 
associações de professores e, com outras associações indígenas 
anteriormente criadas, vêm-se reunindo para discutir problemas 
que têm ido além da compreensão do valor da manutenção e 
vitalização de suas línguas e culturas (MARTINS, 2014, p. 85). 

 
Além desse documento, outros dois foram fundamentais 

para os povos indígenas: a Portaria Interministerial nº 559/1991 
que definiu o MEC como responsável por assumir as novas 
funções ligadas à educação escolar indígena determinadas pela 
Constituição Federal de 1988, como, por exemplo, criar o Comitê 
de Educação Escolar Indígena e prestar-lhe apoio e oferecer-lhe 
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subsídios referentes a ela. O segundo se trata do Decreto 
1904/1996, que institui o Programa Nacional de Direitos 
Humanos. Neste decreto se estabelece como meta um curto 
prazo para a formulação e a implementação de uma política de 
proteção e promoção dos direitos das populações indígenas, em 
substituição às políticas assimilacionistas e assistencialistas, 
assegurando, desse modo, às sociedades indígenas uma educação 
escolar diferenciada e respeitando seu universo cultural. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 
9394 de 20 de dezembro de 1996, no Título VIII “Das 
Disposições Gerais” arts. 78 e 79, mostra o grande avanço da 
educação escolar indígena quando por lei institui práticas que 
fomentam a educação específica e diferenciada destes mesmos 
povos. Entre eles podemos citar: à União, juntamente com 
colaboradores das agências federais de fomento à cultura e de 
assistência aos índios, cabe desenvolver programas integrados de 
ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilíngue e 
intercultural aos povos indígenas. Para isso, torna-se necessário 
seguir objetivos tais como proporcionar aos índios, suas 
comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas, 
bem como a reafirmação de suas identidades étnicas, também a 
valorização de suas línguas e ciências. Da mesma forma, é 
necessária a efetiva garantia, aos indígenas, suas comunidades e 
povos, do acesso às informações, conhecimentos técnicos e 
científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e 
não índias. Cabe também à União apoiar técnica e 
financeiramente os sistemas de ensino no provimento da 
educação intercultural às comunidades indígenas. Para isso, torna-
se imprescindível que os programas sejam planejados com a 
audiência-participação de cada comunidade indígena. Torna-se, 
ainda, necessário fortalecer as práticas socioculturais e a língua 
materna de cada comunidade indígena, além de manter-se 
programas de formação de pessoal especializado, destinado à 
educação escolar nas comunidades indígenas; desenvolver 
currículos e programas específicos, de modo a incluir neles 
conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades; 
e, por fim, elaborar e publicar sistematicamente material didático 
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específico e diferenciado.   
Como podemos notar, a LDB valoriza o ensino da 

educação escolar em sua especificidade linguística, cultural e 
religiosa próprias. A LDB constitui, assim, um princípio de 
manutenção e revitalização das línguas indígenas. Ao lado dela, 
podemos citar, ainda, a Resolução nº 3 de 10 de novembro de 
1999 do Conselho Nacional de Educação, que coloca a educação 
escolar indígena dentro do Plano Nacional de Educação. Esta 
Resolução, CEB nº 3 de 10 de novembro de 1999, fixa diretrizes 
para o funcionamento das escolas indígenas e trata de outras 
providências, como o estímulo à formação pedagógica própria 
aos povos indígenas e uma formação correspondente aos 
interesses dos povos indígenas em questão. No que se refere à 
educação escolar indígena, no Art. 1º ela estabelece, no âmbito da 
educação básica, a estrutura e o funcionamento das Escolas 
Indígenas, reconhecendo a elas a condição de escolas com 
normas e ordenamento jurídico próprios, além de fixar diretrizes 
curriculares do ensino intercultural e bilíngue, visando à 
valorização plena das culturas dos povos indígenas e à afirmação 
e manutenção de sua diversidade étnica. 

A Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas 
– ONU, 1991 – e a Declaração Americana sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas – OIT, 1997 –, segundo Martins (2014, p. 86), 
tratam respectivamente do desenvolvimento de uma língua 
própria abarcando o âmbito da literatura e todas as suas formas e 
de insistir nos direitos sobre as línguas indígenas no marco da 
vida pública. O Referencial Curricular Nacional para as Escolas 
Indígenas (1998, p. 42), sobre a educação escolar indígena, 
ressalta que, para que a educação escolar indígena seja realmente 
específica e diferenciada, é necessário que os profissionais 
atuantes nas escolas pertençam às sociedades envolvidas no 
processo escolar. Portanto, foi e ainda é necessário instituir e 
regulamentar, no âmbito das Secretarias de Educação, a carreira 
do magistério indígena, carreira esta que deve garantir aos 
professores indígenas condições adequadas de trabalho e 
remuneração compatível com as funções exercidas, contando 
também com isonomia salarial aos demais professores da rede de 
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ensino. 
A Legislação Escolar Indígena (1998) também afirma o 

avanço legal que possibilita aos povos indígenas terem seus 
direitos assegurados. A Legislação Escolar Indígena diz que esse 
novo ordenamento jurídico tem encontrado detalhamento e 
normatização nas esferas estaduais, por meio de legislações 
específicas, que adequam preceitos nacionais às suas 
particularidades locais. Dessa forma, podemos notar que os 
documentos legais favoreceram a visibilidade dos povos indígenas 
frente às comunidades não índias. Essa visibilidade permitiu que a 
educação escolar indígena fosse possível, e não somente naquele 
nível que podemos dizer que primariamente foi adotado no 
ensino, o da tutoria sem participação alguma de professores 
indígenas ou da comunidade. Hoje, vemos cada vez mais o 
crescimento do número e do papel ativo de professores indígenas 
que lecionam para suas próprias comunidades, a valorização das 
línguas e culturas próprias, bem como o engajamento de 
assessores e pesquisadores em torno da questão da revitalização 
da língua, da literatura indígena e dos movimentos em prol desses 
povos. Vemos o crescimento notório de pesquisas científicas de 
caráter fonético em algumas comunidades, bem como dicionários 
bilíngues, traduções de textos, gramáticas pedagógicas, etc. Além 
disso, vemos um número crescente de alunos cursando o nível 
superior com a pretensão de dar retorno às suas comunidades – o 
Curso de Educação Básica Intercultural, ofertado pela 
Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-Paraná, é um 
exemplo dentre muitos no Brasil. O volume de obras indígenas 
publicadas como resultado da educação escolar indígena também 
é grande. Aqui, citamos as obras O Índio Brasileiro: o que você precisa 
saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje, publicada em 2006, de 
Gersem dos Santos Luciano – Baniwa; Povos indígenas e a lei dos 
“brancos”: o direito à diferença, publicada em 2006, de autoria coletiva 
reunindo Ana Valéria Araújo, Joênia Batista de Carvalho – 
Wapixana, Paulo César de Oliveira – Pankararu, Lúcia Fernanda 
Jófej – Kaigang, Vilmar Martins Moura Guarany e S. James 
Anaya; A escola na ótica dos Ava Kaiowá, publicada em 2012, de 
Tonico Benites. Feil (2011) cita também algumas produções 
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indígenas contemporâneas de caráter literário, a saber: 

[…] Daniel Munduruku com Histórias de índios (1999), Nuku 
Mimawa (1995) e Coisas de índios (2000); Kaka Werá Jecupé e 
seus Todas as vezes que dissemos adeus (1994), A terra dos mil 
povos: história indígena do Brasil contada por um índio (1998), 
Tupã Tenandé: a criação do universo, da terra e do homem 
(2001); Eliane Potiguara em A terra é a mãe do índio (1992) e 
Metade Cara, Metade Máscara (2004); Umúsin Panlõn Kumu 
e Tolomãn Kenhirí com Antes o mundo não existia: a 
mitologia heróica dos índios Desanã (1980); Pichuvy Cinta 
Larga com Torü Duü'ügü, nosso povo (1985) e Mantere Ma 
Kwé Tinhin: histórias de maloca antigamente (1988) (FEIL, 
2011, p. 129). 

 
É perceptível que os avanços assegurados pelos 

documentos legais permitiram a conquista da educação escolar 
indígena nas e para as comunidades indígenas. Além disso, um 
importante avanço aconteceu na legislação brasileira. Graças a 
essas paulatinas conquistas pudemos acompanhar por parte do 
Governo Federal o reconhecimento e a inserção no currículo 
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena” (Lei nº 11.645 de 10 de março 
de 2008 – que altera a Lei 9.394 de 1996, já modificada pela Lei 
nº 10.639 de 2003 – LDB).  A inserção da temática inclui no 
conteúdo programático diversos aspectos da história e da cultura 
caracterizadores da/na formação da população brasileira, a partir 
desses dois grupos étnicos. Ficam respaldados, desse modo, 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 índio na formação da sociedade nacional, 
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e 
política, pertinentes à história do Brasil. Além disso, as disciplinas 
devem ser ministradas no âmbito de todo currículo escolar, em 
especial nas áreas de educação artística, de literatura e de história 
brasileiras.  

Esta conquista assegurada torna mais notória a 
compreensão necessária nos estudos multiculturais no País. Em 
razão da diversidade, apresentada pelos grupos étnicos indígenas 
– são mais de 180 povos reconhecidos em suas especificidades – 
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devemos ater-nos aos resultados contínuos pelos quais os povos 
indígenas lutam e que vêm conquistando cada vez mais. Podemos 
vê-los nas publicações de material indígena que recai na área da 
saúde, da literatura, da linguística, da arte e outros. Assim, vemos 
que, no primeiro momento, os documentos forneceram uma 
abertura aos povos indígenas para a luta por assegurar práticas 
próprias e processos de aprendizagem intrínsecos a elas; já no 
segundo momento podemos perceber os resultados desses 
direitos que cada vez mais vêm sendo praticados, ampliados e 
implantados.  

Evidentemente, este é um processo que sempre deve ser 
revisitado, pois, ainda que inconcluso, é incontestável no sentido 
de que pode, a partir dele, ser promovida a revitalização da língua 
e da cultura por meio da educação escolar específica e 
diferenciada. 

 

2. A Educação Escolar Indígena: a busca pela chamada educação 

diferenciada 

 
A educação escolar indígena nos termos contemporâneos 

apresenta a preocupação de pensar problemas específicos como a 
educação escolar voltada para os povos indígenas, bem como as 
questões da inclusão apresentadas pelas comunidades onde a 
educação escolar indígena já é existente. A etnia Fulni-ô da Bahia, 
por exemplo, há algumas décadas tem inserida no seu cotidiano a 
educação escolar indígena, de modo que, nos dias atuais, a etnia 
busca aperfeiçoar práticas pedagógicas que resultem no 
atendimento de interesses específicos do próprio povo fulni-ô. 
Fábia Pereira da Silva – Fulniô (2014), ao investigar a educação 
escolar indígena dentro de sua etnia, identifica processos 
históricos que possibilitaram a existência da educação escolar 
indígena na comunidade, ainda que num primeiro momento 
estivesse aquém dos interesses da comunidade. Ela afirma que os 
primeiros passos para que a educação escolar indígena fosse 
viabilizada na aldeia estiveram supervisionados-direcionados 
ainda sob a tutela do extinto SPI – Serviço de Proteção ao Índio. 
Em 1920, foi fundada a primeira escola da comunidade, cujo 
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objetivo era ensinar aos índios a leitura e a escrita em língua 
portuguesa. Contudo, apesar de a língua portuguesa ser 
predominante e o ensino dela ser imperativo na escola, o povo 
Fulni-ô quis e conseguiu manter a língua materna “[...] como fiel 
guardião da sabedoria e costumes herdados de seus ancestrais” 
(SILVA, 2014, p. 41). A incorporação de mais professores no 
atendimento do ensino escolar durou algum tempo, com o 
objetivo de ensinar a ler e a escrever, cobrindo o período de 17 
anos até a FUNAI tornar-se responsável pela contratação de 
professores para o ensino primário na escola. Esta, aliás, antes de 
nome Escola Reunida General, passou a se chamar Escola 
Marechal Rondon. Já na década de 2000, como consequência do 
Decreto nº 24.628 de 12 de agosto de 2002, o Estado de 
Pernambuco estadualizou a escola indígena Fulni-ô, tornando 
possível a formação dos alunos em língua materna – o Yaathe, 
esse momento registra-se como significativo e de grande 
importância ao povo fulni-ô, pois valoriza sua cultura e tradição 
ao respeitar a sua língua materna. Segundo Silva (2014), 
atualmente a Escola Marechal Rondon “[...] comporta turmas de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano, I a IV 
fases do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Normal em 
Nível Médio e Ensino da Língua Materna Yaathe” (SILVA, 2014, 
p. 43). 

O apoio do Governo, na construção e efetivação do 
ensino escolar ao povo Fulni-ô, nos mostra a importância dessa 
parceria, sobretudo nos aspectos que se relacionam com os 
princípios norteadores desse ensino-aprendizagem: o respeito aos 
processos próprios de aprendizagem e a valorização de uma 
educação específica e diferenciada. Esses princípios estão sendo 
reivindicados pelas etnias no país, quando as políticas voltadas 
aos povos indígenas instaladas começam a adotar um modelo que 
foge aos interesses das comunidades indígenas. Puladas as partes 
iniciais que são necessárias – como o pensar do estabelecimento 
de uma escola, se essa escola é concebida a partir da estrutura que 
a comunidade deseja ou apenas a reprodução do prédio escolar 
do não índio –, as lideranças indígenas, com o apoio da 
comunidade, começam a exigir um planejamento curricular que 
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respeite as práticas culturais específicas da etnia: o período de 
caça, de pesca, ou o ritualístico; o planejamento de um projeto 
político-pedagógico na formação do magistério de professores 
indígenas; a preparação de material didático-pedagógico; a 
formação de assessores que estejam engajados na preservação e 
valorização de uma dada etnia. Estes fatores são fundamentais no 
primeiro momento para que se estabeleça um espaço – pensado 
com a presença da comunidade indígena – para, depois, se 
projetar outras questões intrínsecas dos povos indígenas, como, 
por exemplo, a revitalização das suas línguas maternas, o 
aperfeiçoamento de materiais didático-pedagógicos, a publicação 
de cartilhas, livros ou outro tipo de arte, literatura entre outros. 

Outro exemplo que podemos citar é o povo guarani, que 
se localiza na cidade do Rio de Janeiro. Eles têm a preocupação 
em saber como se dá a formação de seus alunos por meio do 
Projeto EJA Guarani no Rio de Janeiro. Este projeto mostra a 
necessidade de se pensar, de forma democrática, as políticas que 
norteiam a educação escolar indígena, bem como a necessidade 
de se olhar para os membros das comunidades indígenas que 
possuem algum tipo de deficiência. Miranda et al (2014), em sua 
pesquisa, afirmam que a categoria Educação Escolar Indígena só 
se tornaria real no ano de 2003 pelo Decreto Estadual nº 33.033 e 
a Deliberação CEE nº 286 que estabelece normas para a 
autorização, estrutura e funcionamento das escolas indígenas no 
âmbito da educação básica no sistema de ensino estadual do Rio 
de Janeiro. Essa ação, segundo os autores, se deu graças à 
mobilização dos Guarani Mbya. Apesar da inserção da escola 
indígena no estado, os esforços e os avanços legais, a “Escola 
Indígena Guarani Karai Kuery Renda, só constituída oficialmente 
em 2005 através do Decreto Estadual nº 38.125, não conseguiu 
implantar o segundo segmento do Ensino Fundamental” 
(MIRANDA et al, 2014, p. 184). Este segmento só foi oferecido 
posteriormente em uma parceira da SECT de Angra dos Reis e o 
IEAR – Instituto Federal Fluminense. O Curso de Magistério 
Indígena e o EJA Guarani, segundo os autores, são voltados para 
a formação e a escolarização dos educadores Guarani em suas 
próprias aldeias, e com a efetiva participação dos educadores indígenas 
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em seu planejamento, gestão e execução, dada sua participação 
assegurada na equipe de Coordenação do Curso. Vemos a 
efetivação de uma proposta realizada em conjunto, que respeita a 
vida e o trabalho dos educadores e lideranças indígenas. Essa 
ação não os afasta da vida cotidiana das aldeias e busca preservar 
sua cosmovisão e sua cultura em seus próprios termos. 

A Educação Especial no cenário da educação escolar 
indígena é outro ponto a ser posto em evidência. Naturalmente, 
os problemas apresentados ainda na fase da implementação da 
escola dentro da comunidade indígena são profundos e por isso 
estão sempre em movimento, sempre em construção. Nesse 
sentido, pensar nos alunos com deficiência é um grande passo, já 
que, na maioria das “[...] comunidades, as pessoas com deficiência 
não são ao menos identificadas” (SILVA, 2014, p. 231). Silva 
(2014) também ressalta que, em relatórios nacionais e 
internacionais, pessoas com deficiência e indígenas fazem parte 
de um mesmo grupo de pessoas que sofrem discriminação. 

No âmbito jurídico-legal, a educação inclusiva, como 
expõe Silva (2014, p. 225), tem respaldo na Constituição Federal 
do Brasil de 1988 nos artigos 205 a 208; no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990 – Título II – 
Dos Direitos Fundamentais; na Lei de Diretrizes e Bases para a 
Educação Nacional – Capítulo V, artigos 58, 59, 60, parágrafo 
único; na Resolução 02/2001 que institui as Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na Educação Básica, e nas Propostas de 
Diretrizes Curriculares para os Cursos de Educação Especial 
MEC/SEESP de 2002. Este aparato legal mostra o respaldo para 
se pensar a inclusão da educação especial de forma urgente e 
necessária. Além disso, se torna imprescindível refletir acerca da 
discriminação que sofrem as pessoas com deficiência para que 
possa haver ações embasadas-geradas nas e possibilitadoras de 
políticas públicas em ação conjunta com a área da saúde, de 
modo que se possa identificar as deficiências, sobretudo na área 
da educação, a fim de que esta venha a trabalhar considerando os 
direitos e a cidadania para uma inclusão justa. 

Nesse sentido, Borges (2013) afirma que, no processo 
formal de escolarização indígena, que é objeto de preocupação 
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tanto das comunidades e organizações indígenas quanto do MEC 
e Secretarias de Estado e Municipais, o grande desafio 
contemporâneo consiste em superar os modelos de escola formal 
transpostos diretamente e sem mediação às aldeias, ou seja, o 
desafio gira em torno do trabalhar pela construção de uma escola 
indígena no que diz respeito à especificidade de cada povo ou 
comunidade, de modo que possa ser lançada e praticada a 
chamada educação diferenciada. O Projeto IBAOREBU – 
Projeto de Ensino Médio Integrado Munduruku –, por sua vez, 
atende a aldeia de Sai-Cinza (PA) e apresenta, segundo a autora, 
os chamados “eixos integradores da matriz curricular”. Tendo 
como princípio metodológico a articulação da pesquisa ao ensino, 
esse projeto oferece as seguintes disciplinas: a) Linguagens e 
Comunicação no contexto das relações entre índios e não-índios; 
b) Identidade e Diversidade na sociedade contemporânea; c) O 
valor e o uso dos etnoconhecimentos no contexto atual. 
Agregando de forma indispensável aos saberes indígenas a 
Pedagogia e a Linguística, busca-se aplicá-las considerando o 
interesse – e nesse sentido, abandonando a prática meramente 
formal das disciplinas – da comunidade Munduruku. 

Borges (2013) expõe o Projeto acima mencionado já na 5º 
Etapa Intensiva, cujo objetivo se pautou em: “[...] trabalhar 
linguagens, leitura, escrita, gênero e discurso, apontando para as 
relações que se estabelecem entre esses, o sujeito, a história, a 
ideologia, a política, o mundo” (BORGES, 2014, p. 18). Já nos 
objetivos específicos constam: identificar questões referentes ao 
processo de leitura e escrita do grupo de professores/alunos do 
projeto; compreender e refletir sobre o modo como as questões 
relacionadas à língua não estão desvinculadas das práticas sociais; 
discutir a importância de se reconhecer, numa sociedade de 
escrita, os vários tipos de texto que circulam e regulamentam a 
vida; e perceber as contribuições dos estudos realizados tanto 
para a pesquisa quanto para o ensino da língua portuguesa como 
segundo língua. Nesse sentido, vemos que o Projeto IBAOREBU 
já nesse estágio trabalha com questões específicas próprias aos 
interesses da comunidade. Partindo do pressuposto de que a 
educação escolar indígena deve atingir esse patamar, pode-se 
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dizer que tal modelo de trabalho pode e certamente deve ser 
utilizado nas comunidades que estão iniciando uma educação 
específica e diferenciada, atentando-se, evidentemente, para a 
especificidade e interesses próprios das comunidades ou povos 
com quem se trabalha.   

A educação escolar indígena tem mostrado ser um dos 
principais veículos para salvaguardar a diversidade linguística 
existente no país. Como afirmam Moore e Gabas Júnior (1990, p. 
57) sobre as línguas indígenas: “[...] pensar em termos de futuro 
para as línguas indígenas brasileiras implica, necessariamente, 
entender o valor que elas têm em termos presentes”. Ainda 
segundo os autores, “[...] a língua é o traço mais marcante em 
qualquer cultura, ela funciona como a identidade de um povo, 
instrumento pelo qual o conhecimento tradicional desse povo é 
repassado de geração para geração” (MOORE & GABAS 
JÚNIOR, 1990, p. 57). Desse modo, a educação escolar indígena, 
como dizem a Constituição Federal e a LDB no que se refere à 
construção conjunta de saberes – currículo, práticas pedagógicas, 
estrutura – deve ser sempre iniciada com base nesse pressuposto 
e ser pensada, após sua instalação estrutural, em objetivos que 
visem atender às reais necessidades, sem jamais esquecer o traço 
cultural das comunidades indígenas. Para reforçar essa ideia, 
Ferreira (2013), na perspectiva do bilinguismo, conclui que: “[...] 
em um Projeto de educação indígena, o mínimo que se espera de 
uma proposta de ensino de português como segunda língua é o 
destaque na interpretação e a produção textual, através de 
atividades significativas” (FERREIRA, 2013, p. 26). Atividades 
significativas aos povos indígenas num sentido em que as 
interpretações e as produções nas duas línguas, português e 
materna, possibilitem tanto o domínio da segunda língua, como 
também o exercício da língua materna de conteúdos importantes, 
tal como os próprios povos indígenas julgam ser.  

 

3. A importância do ensino de mitos relidos na contemporaneidade e 

sua relação com a literatura e o ensino na sala de aula no município de 

Porto Velho 
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A educação fundamental tem por objetivo a formação 
básica do cidadão. A priori, para que essa formação possa 
efetivamente ocorrer, são necessários meios básicos como o 
pleno domínio da leitura e da escrita, assim como diz a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação no que se refere ao ensino 
fundamental. Nesse sentido, o desenvolvimento voltado à 
realização da formação do cidadão deve operar de forma plural, 
considerando as múltiplas possibilidades a serem ofertadas com a 
finalidade de que se obtenha uma boa formação. Para além da 
leitura, se acrescenta ainda que o aluno (o discente, estudante) 
também tenha em sua formação, como direito garantido, a 
compreensão do ambiente natural e social, bem como do sistema 
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade. Nesse sentido, a compreensão do 
contexto regional/amazônida em que se está inserido pode e deve 
constituir-se em um ponto programático-metodológico fundante 
para a educação escolar de um modo geral e para a educação 
escolar indígena em particular: trata-se de um saber e de uma 
condição que devem ser mediados e promovidos pela escola para 
uma formação reflexiva do indivíduo no âmbito pessoal, social, 
cultural-local.  Assim, a leitura de mitos como arte literária pode 
ser vista como ferramenta fundamental na construção do 
conhecimento tanto comunitário quanto individual.   

A leitura literária como operacionalização do 
conhecimento pode ser obtida de inúmeras formas, mas é na 
escola, no espaço legal institucionalizado em termos de ensino e 
de aprendizagem, que ocorrem – ou devem ocorrer – estratégias 
específicas para a apreensão do texto em variados gêneros. Dessa 
forma, ler os mitos indígenas contribui para o conhecimento de 
grupos-outros culturais existentes, inclusive no sentido do 
entendimento-conhecimento de que há grupos étnicos em nossa 
própria região, com suas especificidades e diferenças; no mesmo 
sentido, a leitura deles contribui para a promoção da diversidade 
de saber que é cada vez mais discutida e apresentada junto aos 
conceitos tradicionais que são ensinados e desenvolvidos nas 
disciplinas de língua portuguesa e literatura. A leitura dos mitos 
suscita a discussão de outros temas que são pertinentes ao ensino 
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da disciplina da língua portuguesa, tais como: o reconhecimento dos 
gêneros literários; a compreensão de como são lidos na contemporaneidade; e a 
importância da referência local. Com base nesses pressupostos, o 
objetivo central possibilitado por esta proposta, conforme 
acredito, consiste em permitir ao aluno ainda no ensino 
fundamental perceber o valor da literatura (saberes) local (locais) 
e a importância de reconhecer referências culturais que se situam 
no seu contexto social e local no qual ele cresce e se educa.  

Pensar os conhecimentos locais e aplicá-los no ensino 
cotidiano da sala de aula é uma prática que ainda é precária e que 
aos poucos deve ser reformulada e efetivada com mais 
consistência nos projetos político-pedagógicos escolares. 
Fernandes (2013), ao indagar se há alguma contribuição original, 
válida acerca do que se faz na Amazônia, afirma: “[...] o 
conhecimento pode sim ser produzido, desde que não apesar da 
periferia, mas a partir dela [...]” (FERNANDES, 2013, p. 124). O 
sentido de periferia atribui-se às regiões que, mesmo não 
localizadas nas partes centrais do país, produzem seus saberes nas 
suas formas específicas. Conforme o autor, muitas são as 
pesquisas que até chegam a ser institucionalizadas sobre a 
Amazônia, mas que não refletem no aumento de conhecimento 
na ou da Amazônia. O saber indígena, por meios dos mitos, 
estimulado pela leitura, certamente se configura como uma opção 
viável na construção do saber da diversidade e da cidadania, em 
que o respeito e o reconhecimento das diferenças culturais e 
religiosas permitem a prática cidadã na vida social e como vida 
social. Os mitos ocidentais, evidentemente, já foram utilizados 
como recurso didático para o ensino das Letras. Dentre os mais 
clássicos podemos citar: Homero e a Odisseia; no Romantismo 
brasileiro, foi recurso bastante utilizado por José de Alencar, de 
modo que podemos vê-los nas obras O Guarani, Iracema, Ubirajara; 
no Modernismo brasileiro os vemos nas obras de Mário de 
Andrade com Macunaíma; vemos ainda em Oswald de Andrade o 
Manifesto Antropófago que redirecionou as bases da teoria da 
literatura brasileira.  

Ribeiro (2008) afirma que o retorno dos mitos arcaicos 
através da literatura, principalmente latino-americana, é um fato. 
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Para a autora, “[...] o processo de remitologização literária é 
devido à tendência artística para ressignificar a realidade por meio 
do imaginário simbólico [...]” (RIBEIRO, 2008, p. 2). Essa 
ressignificação pode ter efeito na escrita criativa realizada na sala 
de aula pelos alunos, que serão estimulados a lerem e 
interpretarem os mitos indígenas. A gama de obras indígenas, na 
contemporaneidade, permite que o acesso a elas seja mais 
tangível. Até os anos noventa, era quase impossível adquirir um 
exemplar de natureza indígena com o reconhecimento literário; 
hoje, entretanto, já encontramos uma diversidade muito grande 
em bibliotecas, livrarias, sebos e mais ainda na internet. Alguns 
autores indígenas ganham e assumem cada vez mais destaque, 
como Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, Olívio Jekupé, Nucu 
Minawa, Kaka Werá Jecupé, Umúsin Panlõn Kumu, Tolomãn 
Kenhiri, Pichuvy Cinta Larga. Além desses autores, podemos 
citar a obra do xamã Yanomami Davi Kopenawa “A queda do 
céu: palavras de um xamã Yanomami” (2015), escrita em co-
autoria com o antropólogo francês Bruce Albert.  

A importância de se ler os mitos indígenas ressalta-se, 
sobretudo, no seu aspecto contemporâneo. Como marco recente 
no Brasil, a literatura indígena, que engloba especialmente os 
mitos, apresenta formas e características próprias que possibilitam 
diálogos com outros saberes, tornando viável, em muitos casos, o 
repensar dos gêneros que são estudados como formas 
tradicionalmente consagradas ou caricatas das representações 
artísticas indígenas, sem considerar como suas especificidades 
podem despertar o interesse e o respeito em relação ao ensino da 
língua portuguesa e no ensino da literatura. Guesse (2011) 
assinala que a literatura indígena tem como uma de suas 
características centrais o fato de tomar os mitos indígenas – antes 
transmitidos de geração em geração como tradição milenar 
através da oralidade – e recriá-los, dando a eles uma dimensão 
estética e conferindo-lhes um caráter literário, na medida em que 
são escritos, editados e publicados em forma de livros, para serem 
lidos tanto por um público indígena quanto por um público não-
indígena.  
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A atenção e o ensino dos mitos indígenas na sala de aula 
configuram-se, desse modo, não mais enquanto leitura dos mitos 
como livros destinados ao público infanto-juvenil – embora este 
projeto se volte ao público infantil –, como foi considerado no 
passado no sentido pejorativo (como se a leitura desses mitos 
fosse um exercício infantil e destinado exclusivamente a crianças). 
Os mitos eram vistos como infantis porque os povos tradicionais 
eram considerados como povos que não tinham atingido a 
maturidade civilizacional, por isso suas diferenças eram 
consideradas desiguais na sociedade ocidental e, aqui, no ensino 
formal. Lopes da Silva (1995) afirma que, no século XVI, as 
narrativas indígenas se tornaram objeto de atenção, mas eram 
vistas como narrativas de caráter religioso, expressão de crenças e 
superstição que seriam transformadas pela verdadeira fé dos 
colonizadores. No entanto, o que podemos perceber na leitura e 
na existência e sobrevivência dos mitos na contemporaneidade 
em relação aos povos indígenas é que esses mitos são parte da 
tradição de um povo, mas esta mesma tradição é continuamente 
recriada: “[...] caso contrário, perderia o sentido, estaria 
fossilizada, seria reminiscência apenas, e não memória de 
experiências passadas e referências vivas para o presente e para o 
futuro” (SAHLINS, 1989; FAUSTO, 1992 apud LOPES DA 
SILVA, 1995, p. 332-333). Os mitos, ainda segundo os autores, 
intercambiam as relações ao registrarem fatos, interpretações e 
reduzindo, às vezes, a novidade ao já conhecido ou, 
inversamente, deixando-se levar pelo evento, transformando-se 
com ele. Assim, depreende-se que a leitura e o conhecimento dos 
mitos na sala de aula fazem com que o aluno saiba reconhecer 
níveis de interpretação vários que o mito traz, já que suas leituras 
em diversificados momentos podem significar a reatualização do 
mesmo mito, uma vez que este se origina na oralidade. Além 
disso, pode contribuir para o exercício da interpretação simbólica 
de culturas que são diferentes das suas no campo religioso, 
educativo, político, etc.   

Os contos europeus que são popularmente reconhecidos 
no mundo ocidental originaram-se na oralidade. Dentre eles, 
podemos citar Branca de Neve e os sete anões, Cinderela, 
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Rumpelstiltskin, João e Maria, etc. Coletados inicialmente em 
versões publicadas por Charles Perrault, Irmãos Grimm, hoje 
vemos adaptações que, por meio de filmes, estão sempre 
trazendo versões novas. Isso inclui as séries contemporâneas, por 
exemplo: Grimm que mostra caçadores de criaturas dos contos 
fabulescos; Once upon a time, uma série que mostra a inter-relação 
dos personagens dos contos de fadas e o tempo presente. 
Percebemos, desse modo, que a reatualização operada nas 
narrativas orais no Ocidente também acontece nas narrativas 
indígenas que permutam conforme a performance realizada em uma 
comunidade. Uma diferença que torna estranhas as várias 
reatualizações de um mito (ou as suas várias versões) é que as 
escolas não trabalham com os mitos indígenas de nível local ou 
regional, desse modo não se conhece os protagonistas (ou os 
seres, ou os personagens) dessas composições narrativas. 
Ressaltamos, novamente, a necessidade de se conhecer mitos e 
culturas diversas já na formação inicial do cidadão para que se 
possa desde cedo fortalecer o reconhecimento das diversidades 
culturais existentes em uma mesma sociedade.  

Ademais, o livro A psicanálise dos contos de fadas, de Bruno 
Bettelheim, traz como uma das bases de sua análise o conto João e 
Maria sob um prisma psicanalítico. A leitura de Bettelheim (2002) 
está para além da versão que mostra dois irmãos obrigados a 
aventurar-se na floresta onde encontram uma bruxa que, por 
ironia, é a causa da posterior riqueza da família de João e Maria. 
O autor, se valendo do campo da psicanálise, afirma que “[...] ao 
discutir João e Maria, o empenho infantil da criança em agarrar-se 
aos pais, mesmo sendo tempo de se defrontar com o mundo por 
conta própria, é enfatizado, bem como a necessidade de 
transcender a primitiva oralidade, simbolizada pela fascinação 
infantil com a casa de biscoitos de gengibre [...]” 
(BETTELHEIM, 2002, p. 15). Vemos que a leitura realizada de 
um conto num campo – mesmo que das ciências humanas (o 
psicanalítico, nesse caso) – muda conforme o ponto de vista e a 
investigação realizados. Em uma sociedade tradicional podemos 
perceber que elementos recorrentes como coletivo, ancião, pajé, 
também mudam conforme o narrador ou a coleta do mito, 
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também podendo mudar de acordo com a escolha da edição. Em 
uma mesma edição da coletânea de mitos Amondawa – povo que 
vive na região entre Ouro Preto e Ji-Paraná de família linguística 
Tupi-Kawahíb – o mito O céu tem duas versões. A primeira 
versão é narrada por Tangip Amondawa em 1997. Ele assim 
relata: Antigamente o céu era bem baixo. Todo mundo ia lá buscar as 
mercadorias, direto. Aí, o deus, como vocês falam, não gostou e levou o céu 
mais pra cima. Pessoal buscava o milho que ele tinha tudinho, porque lá 
tinha mais coisas que aqui em baixo (SAMPAIO, 2004, et al, p. 23). Já 
em outra versão, esta narrada por Tari Amondawa, também em 
1997, se dá de outro modo:  

Minha avó contou esta história pra mim. Antigamente tudo isso 
aqui era junto. Tava morando aqui, flechando coisa.... Até que 
apareceu branco. Nós falamos: - Nós queremos morar lá no 
céu. Aí tinha um deus e tinha um céu. Aí ele baixou, baixou, 
baixou e chegou até na roça. Aí foi lá e colocou estrelinha no 
céu. Aí veio a pedra. Aí, outro Tupanagá, parente dele, falou 
assim: -Por que vai embora? Tem roça aqui, rapaz... Você quer 
levar tudo junto!  – Aqui a terra é boa mesmo! Tem que levar 
tudo junto. Não posso ficar aqui não! Se colocar aqui, tem 
praga. Tem que levar tudo em cima. Vou deixar aqui tudo o que 
é ruim: deixo bicho, anta, toda essa mundiça, cobra, melancia, 
arraia, aranha, aranha-caranguejeira. Aí levaram tudo lá pra cima. 
Tudo é bom. Terra boa, boa mesmo. Aqui só deixou um 
pouquinho de terra, prado, outro campo colocou aqui também. 
Aí subiu o céu, subiu, subiu... Tá mais alto agora […] 
(SAMPAIO, 2004, et al, p. 25-26).   

 
Como se pode perceber tanto no conto de João e Maria 

quanto nas narrativas indígenas a interpretação se faz 
imprescindível para a compreensão das versões. Se na primeira 
narrativa indígena se vê como causa o fato de deus levar o céu 
para cima, na segunda se observa a presença do branco como 
influência para a distância entre céu e terra. Os mitos, nesse 
sentido, principalmente os de cunho regional, se mostram como 
fonte de material simbólico na formação e compreensão de 
culturas e sociedades. Como já se afirmou anteriormente, os 
mitos também operam no campo literário da poesia. Sob o tema 
da identidade indígena, a literatura indígena contemporânea traz 
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na forma de poesia a cultura ameríndia. Eliane Potiguara é um 
nome pioneiro e os seus poemas perpassam com a lírica 
tradicional temáticas de cunho cultural. Exemplo disso é o poema  
 

Identidade Indígena 
(Em memória de meus avós, escrito em 1975 – Versão indígena): 

 
Nosso ancestral dizia: Temos vida 
longa! 
Mas caio da vida e da morte  
E range o armamento contra nós. 
Mas enquanto eu tiver o coração aceso 
Não morre a indígena em mim 
E nem tampouco o compromisso que 
assumi 
Perante os mortos 
De caminhar com a minha gente passo a 
passo  
E firme, em direção ao sol.  
Sou uma agulha que ferve no meio do 
palheiro 
Carrego o peso da família espoliada 
Desacreditada, humilhada 
Sem forma, sem brilho, sem fama.  

 
Mas não sou só eu 
Não somos dez, cem ou mil 
Que brilharemos no palco da História.  
Seremos milhões, unidos como cardume 
E não precisaremos mais sair pelo 
mundo 
Embebedados pelo sufoco do massacre 

 
A chorar e derramar preciosas lágrimas 
Por quem não nos tem respeito 
A migração nos bate à porta 
As contradições nos envolvem  
As carências nos encaram 
Como se batessem na nossa cara a toda 
hora. 
(POTIGUARA, 2004, p. 102-103).   

 
Dessa forma, percebe-se que tornar mitos indígenas 

regionais e nacionais reconhecidos na sala de aula pode ajudar o 
aluno na formação no campo da leitura e da escrita criativa 
(produção de texto), uma vez que, tendo o aluno condições de 
estar em contato com outras narrativas – no caso os mitos 
indígenas, nas formas de narrativas ou poesias – e interpretá-los 
com base em direitos assegurados pela constituição, contribui-se 
para a consciente formação cidadã dele. O ensino de conteúdos 
indígenas já é uma realidade assegurada pelo Referencial Curricular 
Nacional para as Escolas Indígenas – RCNEI, a comunidade é 
reconhecida como lugar de aprendizado, pois possui valores e 
mecanismos da educação tradicional dos povos indígenas, formas 
estas que, segundo o RCNEI, devem contribuir na formação de 
uma política e de práticas educacionais adequadas. Nessa mesma 
linha de pensamento pode-se notar a importância de 
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compreender aspectos sociais que às vezes apenas são 
tangenciados na sala de aula, prejudicando a formação cidadã dos 
alunos. Como já fora afirmado, o reconhecimento de que outros 
grupos em diferentes formas de expressão devem ser 
compreendidos, no contexto do respeito às diversidades, também 
se aplica aos grupos étnicos. A leitura dos mitos, então, oferece o 
reconhecimento desses saberes atingindo alguns aspectos 
sugeridos pelo RCNEI (1998, p. 23): i) uma visão de sociedade 
que transcende as relações entre humanos e admite diversos 
“seres” e forças da natureza com os quais estabelecem relações de 
cooperação e intercâmbio a fim de adquirir – e assegurar – 
determinadas qualidades; ii) Valores e procedimentos próprios de 
sociedades originalmente orais, menos marcadas por profundas 
desigualdades internas, mais articuladas pela obrigação da 
reciprocidade entre os grupos que as integram; iii) noções 
próprias, culturalmente formuladas (portanto variáveis de uma 
sociedade indígena a outra) da pessoa humana e dos seus 
atributos, capacidades e qualidades; iv) formação de crianças e 
jovens como processo integrado. Apesar de suas inúmeras 
particularidades, uma característica comum às sociedades 
indígenas é que cada experiência cognitiva e afetiva carrega 
múltiplos significados – econômicos, sociais, técnicos, rituais, 
cosmológicos. As práticas asseguradas aos povos indígenas por 
meio do RCNEI também incidem no processo educativo dos 
alunos não indígenas, uma vez que ter-se contato com esse 
reconhecimento pode ampliar o campo conceitual destes para 
uma produção de texto criativo original, já que, ao reconhecer 
outros seres, estilos de vidas, procedimentos opostos aos vigentes 
em sua sociedade, sua escrita, baseada em sua compreensão de 
mundo mais aberta e plural, poderá estar mais estilizada ao 
respeito cultural e reflexiva politicamente, fatores que são muito 
valorizados e ressaltados na contemporaneidade.  

Este texto, assim, visa a uma tentativa de formação de 
qualidade para o público indígena e não indígena alinhado aos 
estudos contemporâneos, pensando na formação individual e 
social que se realiza na sala de aula. Com base nesses 
pressupostos – cultura indígena como parâmetro para o 
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reconhecimento de diferentes culturas em um mesmo espaço; 
mitos indígenas como forma de saber para uma escrita criativa; 
respeito como prática social desenvolvida na sala de aula – 
pretende-se inserir na educação, ainda que em nível micro, 
incentivo às práticas de representações simbólicas, políticas, das 
gerações mais novas, cuja autonomia reflete uma poderosa 
transformação cultural.  

 

4. A Educação Escolar Indígena no município de Porto Velho/RO 

 
Para Santos (2014), o empenho dos movimentos 

indígenas, como sintetizado no e representado pelo Núcleo de 
Educação Escolar Indígena de Rondônia (NEIRO) e a 
Organização dos Professores Indígenas de Rondônia (OPIRON), 
contribuiu para uma ampliação participativa das comunidades 
indígenas na redefinição das políticas públicas de educação. Este 
feito visa proporcionar uma educação escolar indígena e 
diferenciada, bilíngue e intercultural, dentro da particularidade de 
cada povo, assim como visa garantir ao magistério indígena a 
participação de professores indígenas com os mesmos direitos de 
remuneração equivalente aos seus pares da rede mantida pelo 
Estado, assegurando as condições necessárias para o trabalho 
educativo escolar nas comunidades indígenas, já figurado em lei. 
Contudo, as entidades proponentes representativas da educação 
escolar indígena na cidade de Porto Velho – a SEDUC, por meio 
do Núcleo de Estudos Indígenas, e a FUNAI, instrutora e 
mediadora de políticas públicas dos povos indígenas no Estado –, 
possuem apenas oficinas destinadas à formação na educação 
escolar dos povos da região. No que se refere à SEDUC e à 
FUNAI, ambas operam com a elaboração de alguns projetos, 
que, entretanto, ainda estão em formulação e andamento, sendo 
assim incipientes.  

Vale ressaltar, por sua vez, a quantidade de povos 
indígenas existentes no Estado de Rondônia. Entre eles estão os 
seguintes povos: os Caripunas, ocupantes do Parque Indígena 
Karipuna no vale do rio Jaci-Paraná; os Pakaás Novos, habitantes 
da maior área indígena em Rondônia, residindo no município de 
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Guajará-Mirim; os Karitianas, ocupantes de uma reserva próxima 
à cidade de Porto Velho; os Tapari, Makurap e Jatobi que vivem 
nos Postos Indígenas do Rio Branco e do Rio Guaporé; os 
Kaxacaris habitantes da região limítrofe entre os municípios de 
Porto Velho/RO e Lábrea/AM; os Uru-eu-wau-wau, que habitam 
os municípios de Ariquemes e Guajará-Mirim; os Tubarão 
Latundé que habitam a reserva de mesmo nome no município de 
Vilhena; os Cinta Larga ocupantes da área do Projeto Indígena 
Roosevelt, que é parte integrante da reserva do Parque Indígena 
do Aripuanã, localizada em terras dos Estados de Rondônia e 
Mato Grosso; os Suruis, habitantes de postos indígenas 7 de 
Setembro e Quatorze, no município de Cacoal; os Gaviões 
ocupantes de aldeias em áreas já demarcadas às margens do 
Igarapés Lourdes e Homônios, afluentes da margem direita do rio 
Ji-Paraná, próximo à cidade de Ji-Paraná; os Araras ocupantes da 
mesma reserva dos Gaviões, em Ji-Paraná. 

Podemos observar que a quantidade de povos existentes 
no Estado de Rondônia demanda uma preocupação em relação 
aos direitos assegurados a estes mesmos povos. No que tange à 
educação, a questão se torna mais evidente e pungente, uma vez 
que a preocupação vista nos grupos que já possuem a educação 
escolar instituída nas comunidades está na qualidade do ensino e 
de como esse mesmo ensino pode dar algum retorno à 
comunidade nas suas atividades de caça, pesca, artes, literatura, 
etc. Os povos indígenas têm mostrado, ainda, um forte desejo de 
dominar algumas ferramentas do não-índio, como a escrita e a 
utilização da internet, para poder reivindicar seus direitos mais 
básicos, como a demarcação de suas terras indígenas. Nesse 
sentido, o que se pôde observar nas pesquisas realizadas no 
município de Porto Velho foi uma ausência de representação 
indígena. As escolas estaduais ainda não possuem um forte 
programa que atenda uma demanda de alunos indígenas na 
capital; algumas escolas da cidade recebem os alunos indígenas 
que habitam na FUNAI, mas não oferecem um ensino específico 
e diferenciado dado a quantidade de alunos que frequentam 
turmas, em sua maioria não índia. Outro fator que pesa 
negativamente é a ausência de políticas indígenas que fomentem 
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uma participação de grupos étnicos nas escolas ou mesmo em 
suas comunidades. Aparentemente torna-se necessário driblar as 
barreiras políticas para depois pensar-se em um plano pedagógico 
que vise à qualidade no ensino indígena no município de Porto 
Velho. 

 

Considerações Finais 

 
A educação escolar indígena apresenta uma reinserção 

social para os grupos indígenas, cuja visibilidade possibilita uma 
reivindicação por seus direitos em todos os campos, seja no 
jurídico, seja no educacional. A cultura indígena, quando 
valorizada, permite o resgate e a preservação de conhecimentos e 
valores tradicionais importantes ao desempenho social e cultural 
de outras sociedades: as técnicas indígenas medicinais, por 
exemplo, estão sendo retomadas com o intuito de combater a 
desenfreada indústria farmacêutica; a literatura indígena, ainda, 
ganha cada vez mais visibilidade e valoriza a literatura de tradição 
oral e saberes passados milenarmente de geração em geração. É 
possível perceber que, como foi apresentado nesse texto, as leis 
constitucionais que salvaguardam os povos indígenas e as 
políticas de apoio existentes no país não garantem aos estados a 
implementação de políticas voltadas aos indígenas. É necessário 
que existam grupos e sindicatos, ou pesquisadores e professores, 
que trabalhem em temas voltados aos povos indígenas, dando 
suporte a esses mesmos indígenas para que uma política possa 
entrar em vigor em determinado local, no caso, aqui, o município 
de Porto Velho.  

Ressaltamos, ainda, que o atraso na implementação de 
políticas que possam dar visibilidade aos povos indígenas em seus 
estudos nas proximidades do município de Porto Velho e mesmo 
na própria capital leva ao atraso dos povos indígenas da região em 
reivindicar práticas que favoreçam o campo educacional e, de 
modo geral, social ou tradicional. Significa dizer que, quanto mais 
houver ausência ou mesmo uma demora em representar étnica e 
politicamente os povos indígenas, mais tempo se necessitará para 
aperfeiçoar esses projetos, o que significa a não garantia de 
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direitos em prol desses mesmos povos.  Sendo assim, algumas 
práticas são sugeridas neste artigo para que efetivamente o 
município de Porto Velho possa transformar a educação indígena 
em seu espaço físico e simbólico. Acreditamos que algumas 
práticas possam transformar o quadro representativo dos povos 
indígenas no município. São elas:  

 
i) Inserir no departamento da SEDUC lideranças indígenas 
que estejam atentas às necessidades de sua etnia no que se refere à 
educação escolar indígena; 

ii) Ter projetos na FUNAI que visem a curto, médio e longo 
prazos uma visibilidade ou uma representação mais ativa dos 
povos que transitam este mesmo órgão (alguns membros de 
variadas etnias buscam residência na FUNAI de Porto Velho, a 
fim de acessar atendimento médico, ou durante o tempo da 
realização de cursos, ou mesmo porque querem passar uma 
temporada na cidade); 

iii) Inserir na rede escolar do município de Porto Velho 
materiais pedagógicos utilizados em outros programas no Estado 
(como o Projeto Açaí no Estado de Rondônia, voltado a 
alfabetizar e preparar alguns professores indígenas para a 
licenciatura; além do oferecimento de oficinas voltadas a 
professores residentes em outros municípios no Estado de 
Rondônia) com o intuito de fortalecer a cultura indígena no 
município de Porto Velho; 

iv) Fomentar nas escolas do Estado, aos alunos indígenas, o 
acesso a uma educação específica e diferenciada, bem como uma 
educação de plano curricular nacional; 

v) Promover eventos culturais que reflitam socialmente a 
importância de se valorizar saberes tradicionais nos dias de hoje; 

vi) Promover também práticas nas universidades para que os 
alunos em formação nas diversas áreas (Letras, História, 
Matemática, etc.) possam atender à comunidade do município de 
Porto Velho conscientemente no que se refere à intersecção de 
outros grupos e povos. 

 
Evidentemente, no plano teórico tais práticas podem ter 

seus níveis de dificuldades para seu estabelecimento; contudo, o 
que podemos ver em outros Estados é que tais práticas são 
possíveis e ricamente valorizadas – citamos aqui o Estado de 
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Minas Gerais, Bahia e Amazonas. Nesse sentido, podemos 
observar a importância de tais práticas que, apesar de serem 
garantidas por lei, ainda não são efetivamente realizadas na cidade 
de Porto Velho, pois as poucas práticas (oficinas, cursos em 
outros municípios) não possuem o impacto social que deveriam 
ter em um estado cujo número de povos indígenas é bastante 
acentuado.  
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Por Uma Pedagogia Queer1 

Nilson Fernando Dinis 
 

A partir das contribuições do filósofo francês Michel 
Foucault (1987), aprendemos que as práticas discursivas são 
instituidoras dos objetos dos quais falam, moldam nossas 
formas de constituir o mundo, o que trouxe novos desafios às 
pesquisas na área de Ciências Humanas e na área de Educação, 
desnaturalizando ainda mais a possibilidade de uma observação 
passiva, descritiva e objetiva do objeto dessas áreas do 
conhecimento. Portanto, quando nos debruçamos mesmo sobre 
conceitos como sexualidade e gênero, que se tornaram também 
um objeto de discurso das pesquisas educacionais, devemos 
lembrar que esses discursos produzem as próprias identidades 
sexuais e de gênero sobre as quais se debruçam em uma 
complexa trama de saberes e poderes, cuja análise sempre é 
necessária quando se parte de uma pesquisa com foco nos 
estudos da Pedagogia Queer, já que o currículo não é mais 
apenas um instrumento de transmissão de conhecimento, nem 
espaço de significação, mas é também um espaço de produção 
de identidades. Porém, o que seria exatamente uma pedagogia 
queer e quais novos desafios traria para o campo educacional? 

A Pedagogia Queer nasce do esforço teórico de 
pesquisadoras(es) da área da Educação em utilizar conceitos 
produzidos pela Teoria Queer para pensar novas estratégias 
pedagógicas que sejam não-normativas. A pesquisadora Guacira 
Lopes Louro tem sido no Brasil a principal articuladora desses 
esforços em pensar as contribuições da Teoria Queer na área da 
educação. Ela também circunscreve algumas das principais 
inquietações para pensar uma Pedagogia Queer: 

Como um movimento que se remete ao estranho e ao 
excêntrico pode articular-se com a Educação, tradicionalmente 
o espaço da normalização e do ajustamento? Como uma teoria 
não-propositiva pode “falar” a um campo que vive de projetos e 
de programas, de intenções, objetivos e planos de ação? Qual o 

                                                            
1 Artigo publicado inicialmente em Itinerarius Reflectionis, v. 2, n. 2, 2013. 
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espaço, nesse campo usualmente voltado ao disciplinamento e à 
regra, para a transgressão e para a contestação? Como romper 
com binarismos e pensar a sexualidade, os gêneros e os corpos 
de uma forma plural, múltipla e cambiante? Como traduzir a 
teoria queer para a prática pedagógica? (LOURO, 2004, p. 47). 

 
A Teoria Queer aparece no fim dos anos 1980 nos 

Estados Unidos. O termo teoria queer foi empregado pela 
primeira vez em 1990, em uma conferência de Teresa de 
Lauretis, uma pesquisadora italiana radicada nos Estados 
Unidos. Com inspiração desta provocação, como também na 
teoria feminista, na psicanálise de Jacques Lacan, e 
principalmente nas teorias francesas pós-estruturalistas, 
pesquisadores(as) que estudavam os conceitos de sexualidade e 
gênero encontraram instrumentos para pensar um novo campo 
de estudos que pudesse ser uma alternativa aos referenciais 
identitários e assimilacionistas presentes na teoria feminista e 
dos estudos gays e lésbicos nas universidades americanas. 

O termo queer em inglês pode remeter a um substantivo, a 
um adjetivo ou mesmo funcionar como verbo. Pode ser usado, 
por exemplo, como substantivo pejorativo para referir-se a 
pessoas homossexuais; como adjetivo para algo que é esquisito, 
diferente do esperado, especialmente de forma não prazerosa, ou 
ainda algo que causa dúvida ou suspeita; e pode ser usado 
também como verbo, a exemplo da expressão queer somebody´s 
pitch, ou seja, fazer os planos de alguém dar errado (COWIE, 
1990, p. 1025). O termo polissêmico e geralmente associado a 
aspectos negativos foi apropriado e positivado por algumas 
pessoas para autodenominar-se. Para a pesquisadora americana 
Shari L. Thurer: 

Hence, queer theory has no truck with fixed sex/gender 
identities. It transcends labels of male, female, homosexual, 
bisexual, heterosexual, transsexual, etc., opting instead to 
consider gender identity and sexual orientation as culturally 
invented, fluid, eternally unstable construct that derive what 
meaning they have from their context (THURER, 2005, p. 97). 
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Já como contribuição da Teoria Queer aos estudos 
sociológicos, o pesquisador brasileiro Richard Miskolci ressalta 
que: 

A Teoria Queer desafia a Sociologia a não mais estudar apenas 
os que rompem as normas (o que redundaria nos limitados 
estudos de minorias), nem apenas os processos sociais que os 
criam como desviantes (o que a teoria da rotulação já fez com 
sucesso), antes focar nos processos normalizadores marcados 
pela produção simultânea do hegemônico e do subalterno” 
(MISKOLCI, 2009, p. 170-171). 

 
Neste sentido, um dos alvos da teoria queer é a própria 

idéia de heteronormatividade, conceito criado pelo pesquisador 
americano Michael Warner (1993) para descrever a norma que 
toma a sexualidade heterossexual como norma universal e os 
discursos que descrevem a situação homossexual como 
desviante. 

Os estudos sobre a sexualidade realizados pelo filósofo 
francês Michel Foucault também foram uma forte inspiração 
para autoras(es) da teoria queer. Segundo a pesquisadora 
Tamsin Spargo: “Foucault´s work and life, achievements and 
demonisation, have made him a powerful model for many gay, 
lesbian and other intelectuals, and his analysis of the 
interrelationships of knowledge, power and sexuality was the 
most important intellectual catalyst of queer theory” (SPARGO, 
2000, p. 8). 

Para Foucault (1988), a sexualidade é um dispositivo da 
modernidade constituído por práticas discursivas e não 
discursivas que produzem uma concepção do indivíduo 
enquanto sujeito de uma sexualidade, ou seja, saberes e poderes 
que buscam normatizar, controlar e estabelecer “verdades” 
acerca do sujeito na relação com seu corpo e seus prazeres. 
Observa-se aqui a superação da tematização da sexualidade 
enquanto objeto natural e sua construção enquanto dispositivo 
de poder. Foucault observa ainda que mecanismos específicos 
de conhecimento e poder centrados no sexo se conjugam, desde 
o século XVIII, através de uma variedade de práticas sociais e 
técnicas de poder. 



264 | AS DIFERENÇAS NO ENSINO DE FILOSOFIA: REFLEXÕES SOBRE FILOSOFIA E/DA EDUCAÇÃO 

 

Portanto, discursos sobre a sexualidade das mulheres e 
das crianças, sobre o controle do comportamento procriativo e 
sobre a demarcação das perversões sexuais, produziram, ao 
longo do século XIX, quatro figuras submetidas à observação e 
ao controle social: a mulher histérica, a criança masturbadora, o 
casal malthusiano e o pervertido, especialmente o homossexual. 
Foucault conclui que é no século XIX que se produz o conceito 
de homossexualidade: “...foi por volta de 1870, que os 
psiquiatras começaram a constituí-la como objeto de análise 
médica: ponto de partida, certamente, de toda uma série de 
intervenções e de controles novos” (FOUCAULT, 1992, p. 
233). 

Mas a grande inquietação de Foucault em relação ao 
discurso sobre a homossexualidade está na cristalização de uma 
pseudo-identidade que poderia obstruir a produção de novas 
estéticas da existência, ou seja, novas formas de ser-estar no 
mundo. Neste sentido, a preocupação de Foucault está em 
consonância com a crítica da Teoria Queer às limitações 
identitárias dos Estudos Gays e Lésbicos. Para Foucault o 
problema não deveria ser “Quem sou eu? Qual o segredo do 
meu desejo?, mas sim: ‘Quais relações poderem ser 
estabelecidas, inventadas, multiplicadas, moduladas através da 
homossexualidade’” (FOUCAULT, 2005, s. p.). Pois, para 
Foucault, a grande resistência política na modernidade talvez 
“não seja descobrir o que somos, mas recusar o que somos (...) 
Temos que promover novas formas de subjetividade, através da 
recusa deste tipo de individualidade que nos foi imposto há 
séculos” (FOUCAULT, 1995, p. 239). 

As contribuições de Foucault, ao desnaturalizar o 
conceito de sexualidade por entendê-la como um dispositivo 
produzido por redes de saber e poder, possibilitaram também o 
fortalecimento das discussões sobre o conceito de gênero entre 
as teóricas feministas, embora especificadamente o conceito de 
gênero não tenha sido objeto das pesquisas foucaultianas.  O 
conceito de gênero foi introduzido pelas feministas de língua 
inglesa na década de 1970, designando as representações acerca 
do masculino e do feminino que são construídas culturalmente, 
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distanciando-se de uma compreensão biologizante. Para Louro, 
a importância do conceito de gênero se afirma, pois: 

[...] obriga aquelas/es que o empregam a levar em consideração 
as distintas sociedades e os distintos momentos históricos de 
que estão tratando. Afasta-se (ou se tem a intenção de afastar) 
proposições essencialistas sobre os gêneros; a ótica está dirigida 
para um processo, para uma construção, e não para algo que 
exista a priori. O conceito passa a exigir que se pense de modo 
plural, acentuando que os projetos e as representações sobre 
mulheres e homens são diversos. Observa-se que as concepções 
de gênero diferem não apenas entre as sociedades ou os 
momentos históricos, mas no interior de uma dada sociedade, 
ao se considerar os diversos grupos (étnicos, religiosos, raciais, 
de classe) que a constituem (LOURO, 1997, p. 23). 

 
Mas os instrumentos analíticos de Foucault 

possibilitaram também a algumas pesquisadoras da teoria queer, 
como a americana Judith Butler, a pensar o conceito de gênero 
ainda mais longe. Para Butler (2003) o gênero não exprime uma 
essência, uma disposição natural, mas é definido como o efeito 
repetitivo de uma performance. A coerência e a continuidade 
entre as categorias de sexo, gênero e sexualidade são 
culturalmente construídas na repetição de ações estilizadas. Essa 
repetição que produz a aparência ontológica, binarista e 
essencialista dessas categorias é o que a autora chama de 
performatividade. No caso específico da distinção binarista entre 
sexo-gênero, ela serviria também para encobrir a multiplicidade 
de outras possibilidades que envolvem a construção de nossas 
identidades sexuais e de gênero. 

Se o gênero é a construção social do sexo e se não existe 
nenhum acesso a esse ‘sexo’ exceto por meio de sua 
construção, então parece não apenas que o sexo é absorvido 
pelo gênero, mas que o ‘sexo’ torna-se algo como uma ficção, 
talvez uma fantasia, retroativamente instalado em lugar pré-
lingüístico ao qual não existe nenhum acesso direto 
(BUTLER, 2000, p. 158). 

 
Ainda para Butler, “a diferença sexual não é, nunca, 

simplesmente, uma função de diferenças materiais que não 
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sejam, de alguma forma, simultaneamente marcadas e formadas 
por práticas discursivas” (BUTLER, 2000, p. 153). Como 
argumenta Guacira Louro, ao comentar sobre as contribuições 
teóricas de Judith Butler: 

Ela rompe com a conexão sexo=natureza/gênero=cultura, ao 
sugerir que o sexo é cultural, na mesma medida em que o é o 
gênero. Conseqüentemente, a própria distinção sexo/gênero 
fica perturbada. Para Butler, o gênero é o meio 
discursivo/cultural mediante o qual um ‘sexo natural’ é 
estabelecido como pré-discursivo. Em outras palavras, o sexo 
é, ele próprio, uma postulação, um constructo que se faz no 
interior da linguagem e da cultura (LOURO, 2004, p. 66-67). 

 
As críticas da teoria queer aos modelos binaristas de 

gênero e sexualidade inspiraram pesquisadores(as) da pedagogia 
queer a criticar também os modelos binaristas da epistemologia 
na área da educação. Para o pesquisador brasileiro Tomaz 
Tadeu da Silva: 

O queer se torna, assim, uma atitude epistemológica que não se 
restringe à identidade e ao conhecimento sexuais, mas que se 
estende para o conhecimento e a identidade de modo geral. 
Pensar queer significa questionar, problematizar, contestar, 
todas as formas bem-comportadas de conhecimento e de 
identidade. A epistemologia queer é, nesse sentido, perversa, 
subversiva, impertinente, irreverente, profana, desrespeitosa” 
(SILVA, 2004, p. 107). 

 
Assim como Lauretis cunhou o termo teoria queer, o 

termo pedagogia queer parece ter sido usado pela primeira vez 
pelas pesquisadoras canadenses Mary Bryson e Suzanne de 
Castell em um artigo intitulado “Queer pedagogy: praxis makes 
im/perfect”, publicado em 1993. Para as autoras: “Queer 
pedagogy could refer to the deliberate production of queer 
relations and to the production of subjectivities as deviant 
performance - that is to say, to a kind of postmodern 
carnivalesque pedagogy of the underworld, as agitation” 
(BRYSON e CASTELL, 1993, p. 298-299). O termo pedagogia 
queer apareceu novamente em 1995 em um artigo da 
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pesquisadora canadense Deborah Britzman intitulado “Is there 
a Queer Pedagogy? Or stop reading straight”.  Para Britzman, a 
presença da teoria queer na educação “requires something larger 
than simply an acknowledgement of gay and lesbian subjects in 
educational studies. At the very least, what is required is an 
ethical project that begins to engage difference as the grounds 
of politicality and community” (BRITZMAN, 1995, p. 152). Em 
Queer Theory in Education, publicação organizada pelo pesquisador 
americano William Pinar, em 1998, a pesquisadora Suzanne 
Luhmann utilizou também o termo pedagogia queer em seu 
artigo “Queering/querying Pedagogy? Or, Pedagogy is a pretty 
queer thing”. Longe da promessa de um novo método 
pedagógico, o que está em jogo na idéia de uma pedagogia 
queer, segundo a autora, é: 

[...] the deeply social or dialogic situation of subject formation, 
the processes of how we make ourselves through and against 
others. As an inquiry into those processes, my  queer 
pedagogy is not very heroic. It does not position itself as a 
bulwark against oppression, it does not claim the high grounds 
of subversion but hopefully it encourages an ethical practice 
by studying the risks of normalization, the limits of its own 
practices, and the im/possibilities of (subversive) teaching and 
learning (LUHMANN, 1998, p. 153-154). 

 
Como afirma William Pinar: “Queer pedagogy displaces 

and decenters; queer curriculum is non canonical, for starters” 
(PINAR, 1998, p. 3). Assim, para a pesquisadora brasileira 
Guacira Louro (2004), há também na pedagogia queer uma 
provocação e uma perturbação das formas convencionais de 
pensar e conhecer. Mas, diferente de uma pedagogia do 
oprimido, ela escapa mesmo dos enquadramentos do dualismo 
presente nas teorias que trabalham com uma crítica da lógica da 
dominação. Ao invés de uma resposta apaziguadora se propõe 
um trabalho incessante de eterna busca: 

Vistos sob essa perspectiva, uma pedagogia e um currículo 
queer “falam” a todos e não se dirigem apenas àqueles ou 
àquelas que se reconhecem nessa posição-de-sujeito, isto é, 
como sujeitos queer. Uma tal pedagogia sugere o 
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questionamento, a desnaturalização e a incerteza como 
estratégias férteis e criativas para pensar qualquer dimensão da 
existência. A dúvida deixa de ser desconfortável e nociva para 
se tornar estimulante e produtiva. As questões insolúveis não 
cessam as discussões, mas, em vez disso, sugerem a busca de 
outras perspectivas, incitam a formulação de outras perguntas, 
provocam o posicionamento a partir de outro lugar. 
Certamente, essas estratégias também acabam por contribuir 
com a produção de determinado “tipo” de sujeito. Mas, nesse 
caso, longe de pretender atingir, finalmente, um modelo ideal, 
esse sujeito – e essa pedagogia – assumem seu caráter 
intencionalmente inconcluso e incompleto (LOURO, 2004, p. 
52) 

 
O que parece comum a todos(as) os(as) 

pesquisadores(as) da pedagogia queer parece ser justamente essa 
aposta na possibilidade de se construir novas pedagogias que 
possibilitem que haja menos discursos normalizadores dos 
corpos, dos gêneros, da sexualidade, da identidade, das relações 
sociais, dos processos de ensino-aprendizagem e do 
pensamento. Pela importância de suas contribuições no campo 
da Educação, a pedagogia queer pode ser uma importante 
interlocutora em uma contemporaneidade na qual nossas 
concepções sobre as múltiplas identidades, sobre o sujeito 
pedagógico e sobre nossos métodos de ensino-aprendizagem 
parecem estar em crise. Em um mundo no qual o sujeito 
pedagógico da educação tradicional, antes visto apenas do lugar 
das diferenças generacionais e das diferenças econômico-sociais, 
é arrastado também por uma multiplicidade de novas 
identidades sexuais, de gênero, étnico-raciais e culturais que 
trazem pânico a educadores(as) que se sentem incapazes de 
reaplicar suas metodologias usuais, uma pedagogia queer não 
trará um novo método, nem novas receitas de aprender-ensinar, 
devido a sua recente inserção no debate acadêmico. Porém, 
talvez seus conceitos teóricos possam trazer um certo 
apaziguamento diante do mal-estar que educadoras(es) sentem 
frente à volatilidade e à acelerada desterritorialização das 
identidades e das certezas que fabricamos ao longo da nossa 
história da educação, nos ensinando a conviver melhor com 
contradições, incertezas, paradoxos e multiplicidades. 
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Feminismo é humanismo – a questão das 

mulheres na filosofia1 

Marta Nunes da Costa 
 

A presença das mulheres na Filosofia é raramente tópico 
de discussão acadêmica e produção científica. Como abordar este 
tema, e de que forma ele se torna problemático? Como e porquê 
o tema das mulheres na Filosofia torna-se uma questão a ser 
discutida?  

Penso que há pelo menos três perspectivas possíveis de 
análise: a primeira reflete sobre o problema da atividade da filosofia 
feita por mulheres. Sem entrar aqui no que constitui efetivamente 
esta atividade, mas partindo do princípio de que a filosofia é uma 
busca pela sabedoria e um mergulho profundo na reflexão acerca 
do sentido das coisas, a começar pelo sentido de nós mesmos, 
penso que todos concordariam em que essa experiência – de 
reflexão e busca de sentido – é uma experiência fundamental da 
existência humana, partilhada por homens e mulheres. Mas então, 
por que sobretudo os homens conferem visibilidade a essa 
atividade? Aqui, poderíamos olhar para a própria história da 
filosofia e tentar identificar as formas pelas quais os vários 
filósofos – homens – justificam ou legitimam a ‘exclusão’ das 
mulheres desse domínio específico e privilegiado de pensar.  
Poderíamos seguir Rousseau, no Segundo Discurso, quando ele diz 
simplesmente que as mulheres e os homens eram ‘iguais’ até que, 
por convenção, no momento da revolução, se determinou que as 
mulheres ficariam em casa e os homens seriam os provedores.2 
Assim, por convenção, ou por construção social, as mulheres teriam 
sido progressivamente excluídas de certas atividades, o que de 
alguma forma conduz ao estado de coisas atual e o explica, porém 
não o justifica. Mas, quando dizemos que x (neste caso, a diferença 
de gênero) é uma construção social, o que queremos de fato dizer 

                                                            
1 Este artigo foi publicado inicialmente em Ethic@, v. 15, n. 1, pp. 110-125, 2016. 

2 Ver Segundo Discurso. Agradeço aos meus alunos por terem captado este sentido do 
texto, que nos obriga a questionar a origem da legitimação não só da autoridade política 
mas das relações sociais primordiais. 
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com isso? Será que estamos a sugerir que x é uma ilusão ou 
ficção? E a questão de ‘raça’ é também construção social? Como 
diz Haslanger, “qual é a ilusão (se é que há) e qual a realidade nas 
construções sociais?” (HASLANGER, 2012, p.5) Se olharmos 
para os textos, sabemos que muitas vezes estes são usados como 
veículos de legitimação de instituições racistas e/ou sexistas, e 
que essa legitimação se assenta numa visão de ‘natureza humana’ 
específica, onde as mulheres e os não-brancos são inferiores (idem). 
Mais uma vez, Rousseau tocou num ponto crucial ao mostrar 
que, se a natureza nos faz iguais, não há situação de dominação 
que seja legítima, já que a lógica de dominação só se afirma à 
custa da desigualdade, logo, da renúncia e alienação de algo que é 
inalienável - a liberdade. Porém, como também percebemos por 
uma leitura atenta de Rousseau, o problema é que as 
desigualdades são ‘naturalizadas’, são incorporadas como uma 
segunda natureza, que é preciso desconstruir para depois 
construir de novo. E isso obriga-nos a confrontar a relação entre 
construções sociais e fatos naturais. Do ponto de vista do gênero, 
isso significa compreender que tipo de papel desempenha este 
conceito (e suas práticas correlativas) e que tipo de fundamento 
(que não a ‘natureza humana’) lhe podemos dar.  

Como leitores de textos filosóficos sabemos que outra 
tendência de (os) homens justificarem e legitimarem a sua 
visibilidade liga-se à dicotomia razão/paixão, segundo a qual os 
homens teriam o monopólio ou o privilégio da razão e as 
mulheres seriam mais determinadas pela paixão ou pela emoção. 
Assim, poderíamos pensar que a expressão visível do pensamento 
filosófico se consolida na modernidade a partir de uma depuração 
do ‘ser humano’, privilegiando a razão sobre outras esferas – o 
que será, por sua vez, tema de inquérito por parte de autores 
como Horkheimer, Adorno, Marcuse, entre muitos outros, mas 
que poderia ser levada ao extremo no que diz respeito ao preço 
que tivemos de pagar pela ‘racionalização’ em detrimento da 
‘paixão’. Enfim, apenas para dizer que esta é uma abordagem 
possível – a da participação das mulheres na atividade filosófica, e 
o desdobramento desta participação na lógica de 
visibilidade/invisibilidade; inclusão/exclusão; razão/paixão.  
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Uma segunda linha de pesquisa seria a da representação das 
mulheres na filosofia. A representação supõe o trazer à presença 
o que está ausente, logo, tratar-se-ia aqui de perceber de que forma 
as mulheres como ausência, ou como aquilo ou aquelas que estão ausentes 
são representadas, e esta representação pode ser feita por homens 
ou por mulheres. Se é feita por homens, como justificar essa 
representação, ou de que forma essa representação é legitima, se 
o homem é diferente da mulher? Se é feita por mulheres, o 
problema é idêntico, embora por outro ângulo: de que forma uma 
ou algumas mulheres representam as mulheres que permanecem 
ausentes? Aqui teríamos o problema3 da legitimidade e da 
universalidade. Mas na realidade estas questões abrem-se para 
uma outra, mais profunda e anterior a elas: é possível oferecer 
uma teoria acerca da ‘mulher’? É possível postular um sentido, 
atribuir um significado ao ser mulher? Como determinar esse 
sentido? E de que forma isso não condiciona os sentidos 
possíveis desse mesmo conceito e experiência, de ser mulher? Que 
tipo de abordagem devemos adotar para trabalhar e refletir acerca 
de categorias sociais, de termos que são complexos e que se 
abrem a uma contestação perpétua de sentido? Este conjunto de 
questões remeter-nos-ia a uma longa digressão acerca da forma 
como as categorias sociais são incorporadas, no sentido literal de 
ser trazidas para o corpo, assimiladas no corpo, traduzidas pelo corpo; e 
acerca dos esquemas de subordinação e dominação 
institucionalizados e naturalizados.  

Uma terceira linha de pesquisa seria mais empírica, mais 
sociológica e política. Partiria de uma análise de fatos, por 
exemplo, de quantas mulheres existem hoje em cursos de filosofia 
de graduação e pós-graduação, no Brasil e no Mundo; de quantas 
mulheres lideram grupos de pesquisa em filosofia; de quantas 
mulheres se intitulam ‘filósofas’. E, aqui, seríamos em última 
análise levados ao problema de como ler os fatos. Porém, a partir 
do confronto com os ‘dados’ somos obrigados a pensar acerca 
das dinâmicas mencionadas acima; os números são o que são e 
isto significa que eles revelam e escondem coisas importantes, ao 

                                                            
3 http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/25/philosphy-women-
warnock-baggini-debate. Acesso a 18 de Março de 2016. 
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mesmo tempo: os dados podem esconder, por exemplo, o tipo 
(qualitativo) de relação entre mulheres e homens nas instituições 
envolvidas; porém, eles se abrem para a consideração acerca 
dessas relações. Vejamos então.   

Consideremos alguns dados de vários países: no Reino 
Unido, até julho de 2015, apenas 24% dos professores de 
departamentos de Filosofia eram mulheres.4 Nos Estados Unidos, 
de acordo com a Estatística da Educação de 2003 (e são os dados 
mais recentes), a percentagem de mulheres em posições de ensino 
universitário representava apenas 16,6%, num total de 13 mil 
filósofos – só neste ano, 27,1% dos doutorados foram 
concedidos a mulheres5. Relativamente ao Brasil não encontrei 
dados prontos, mas fiz uma análise de algumas universidades 
federais:  

 
UFSC – 23 homens,  6 mulheres, i.e., 79% homens, 21% 
mulheres.  
UFMG – 25 homens,  8 mulheres, 75% vs. 25%  
UFG – 15 homens, 7 mulheres, 65% vs. 35% 
UFMS – 8 homens, 3 mulheres, 72%, vs. 28% 
UFPR – 17 homens, 3 mulheres, 85%, vs. 15% 
UFPB – 18 homens, 4 mulheres, 82%, vs. 18% 
UFPE – 14 homens, 0 mulheres, 100%, vs. 0% 
UFRJ – 18 homens, 5 mulheres, 78%, vs. 22% 
USP – 44 homens, 9 mulheres, 83%, vs. 17% 
UFSCAR – 8 homens, 8 mulheres, 50%, vs. 50% 
UFMT – 11 homens, 2 mulheres, 84%, vs. 16% 
UFAL – 14 homens, 6 mulheres, 70%, vs. 30% 
UFRGS – 14 homens, 7 mulheres, 66%, vs. 34% 
UFJF – 12 homens, 0 mulheres, 100%, vs. 0% 
UFCA  – 10 homens, 4 mulheres, 71%, vs. 29% 
UFPI –não disponível  
UFC – não disponível 
UFRN – não disponível 
UNIFESP – 26 homens,  12 mulheres, 68%, vs. 32% 
UFPA – 12 homens, 5 mulheres 70%, vs. 30% 
UFBA – 13 homens, 6 mulheres. 68%, vs 32% 

                                                            
4 http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/09/02/women-in-philosophy-do-the-
math/?_r=0 Acesso a 18 de Março de 2016. 

5 Acessamos durante o mês de Março de 2016 aos sites institucionais dos cursos de 
Filosofia. 
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UFLA – 6 homens, 2 mulheres 75%, vs. 25% 
UFPel – 10 homens, 2 mulheres, 83%, vs. 17% 

UFU – não disponível6 

 
Em traços largos, se tomarmos esta amostra, vemos que o 

universo total (de 24 universidades federais, 415 professores) 
corresponde a uma percentagem de 76,6% de homens (sub-total 
de 318) e 23,4% de mulheres (sub-total de 97). Isto mostra que a 
realidade brasileira se aproxima da realidade dos outros países no 
que diz respeito ao desequilíbrio entre homens e mulheres. Mas o 
que fazer com estes dados? Como explicar este desequilíbrio? 
Será que isso revela que as mulheres são menos competentes ou aptas 
para a Filosofia?  

Para tentar responder a esta questão temos de responder 
antes a outra: O que define a Filosofia hoje? Certamente, a 
filosofia ‘profissionalizante’ ou ‘profissional’ exigiu, sobretudo a 
partir do século XX, o exacerbamento do peso atribuído aos 
argumentos, mais do que ao filósofo que os dá ou apresenta. Se 
pensarmos no que isto significa, vemos que a filosofia, tal como 
prática, tem o potencial de se afirmar (se é que não se afirma de 
fato) como domínio neutro no que diz respeito à questão do 
gênero. Afinal, a lógica é neutra; a filosofia do ego, por exemplo, 
não é masculina nem feminina: o ego ou cogito desde Descartes 
fornece o campo de possibilidade para que qualquer um – 
homem ou mulher – o descubra e o preencha consigo. Mas esta 
pretensão de neutralidade conduz a uma cegueira perigosa, 
sobretudo porque a partir dela se constrói o mito da 
‘objetividade’ do conhecimento e do saber, e essa objetividade só 

                                                            
6 Ver Women in Philosophy in the UK – Report by the British Philosophical Association and the 
Society for Women in Philosophy UK, Setembro de 2011. Disponível em: 
http://www.swipuk.org/notices/2011-09-
08/Women%20in%20Philosophy%20in%20the%20UK%20(BPA-
SWIPUK%20Report).pdf Acesso a 18 de Março de 2016.  O estudo começa 
exatamente por questionar o porquê da disparidade tão grande entre homens e 
mulheres nos departamentos de filosofia, quando comparados com outras disciplinas 
de artes e humanidades. Foram realizados questionários a chefes de departamentos, 
apurando a percentagem de mulheres nos seguintes segmentos: professor titular, leitor, 
professor associado, professor assistente, professor temporário, doutorando, mestrando 
e graduando. 
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se conquista à custa do sacrifício do sujeito encarnado, homem ou 
mulher, que é, que pensa, que vive, que existe. Ou seja, a filosofia 
tem-se afirmado como uma disciplina que se assenta na 
postulação da igualdade conferida pela ‘razão’, assim como no 
mito da neutralidade (como se o sujeito ‘racional’ não fosse 
homem nem mulher, ou, por outras palavras, como se o fato de 
ser homem ou mulher não influenciasse em nada o seu 
pensamento e sua validade). Para ‘desconstruir’ o estatuto de 
legitimidade (e superioridade) que a filosofia reclama para si, 
devemos olhar para fora da filosofia, para outras disciplinas, 
sobretudo, e neste caso específico, para a psicologia. Aqui, não 
podemos ignorar as contribuições do trabalho de Sally Haslanger 
e Jennifer Saul acerca do modo como os fenómenos psicológicos 
(como preconceitos implícitos e estereótipos) trabalham e atuam 
sobre o sujeito.  

De acordo com uma pesquisa recente realizada pela British 
Philosophical Association, intitulada “Women in Philosophy in the 
UK”, há pelo menos três explicações para este desequilíbrio entre 
gêneros – a do preconceito implícito, a dos estereótipos e a do 
assédio, todas elas ‘justificadas’ do ponto de vista dos estudos 
psicológicos. O objetivo desta pesquisa foi identificar a sub-
representação das mulheres nos departamentos de filosofia, 
buscando uma explicação para esta. Para o nosso propósito quero 
olhar para as duas primeiras ‘barreiras’ que podem explicar a 
pouca presença de mulheres nos departamentos de filosofia.  

A hipótese do preconceito implícito foi corroborada a 
partir de uma análise de casos em que currículos eram avaliados 
por uma equipe. O fato do nome do CV ser masculino gerou 
melhores avaliações para o ensino, pesquisa e experiência, o que 
por sua vez conduziu a uma probabilidade maior de um homem 
ser contratado, em detrimento de uma mulher. Como diz 
Haslanger: 

Tal como filósofas feministas defendem há décadas, as 
dicotomias familiares com as quais a filosofia anglo-saxônica se 
define encaixam-se perfeitamente em dicotomias de gênero – 
racional/emocional, objetivo/subjetivo, mente/corpo; ideais da 
filosofia – penetrantes, seminais, e rigorosas; e aquilo que nós 
fazemos – atacar, apontar e demolir um oponente, todos dos 
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quais enquadram a filosofia como masculina e em oposição ao 
feminino (HASLANGER, 2008, p.213).  

 
Além disso, a filosofia analítica repousa sobretudo na 

lógica, e há uma longa lista de pesquisa que mostra que a 
matemática é estereotipada como masculina.7 

Por sua vez, no que diz respeito ao peso do estereótipo, 
de acordo com a mesma pesquisa, “mais do que afetar a forma 
como os membros de um grupo estigmatizado são percebidos ou 
avaliados, a ameaça do estereótipo afeta a forma pela qual os 
membros desse grupo agem de fato. As vítimas da ameaça do 
estereótipo agem com déficit (underperform), porque estão 
inconscientemente preocupadas por medos de confirmar os 
estereótipos acerca do seu grupo – tão preocupadas que inclusive 
mostram aumento de batimento cardíaco e pressão sanguínea” 
(2011).  

O que isto significa na prática é que a atuação do 
estereótipo sobre o agente conduz a que este confirme, na 
maioria dos casos, a hipotética validade desse mesmo estereótipo. 
Quando essa ameaça é retirada verifica-se que a performance 
melhora significativamente, muitas vezes ao ponto de atingir a 
igualdade.  

Estas duas explicações são apenas isso – duas explicações 
que nos satisfazem, parcialmente, na tentativa de compreender por 
que as coisas são como são. Ora, o impulso que guia essa análise e 
busca de explicação reside na intuição de que o que é não 
coincide com o que deve ser; logo, que uma consciência acerca 
das razões que conduziram ao atual estado de coisas nos pode 
libertar dos ‘mitos’ e criar as condições para a construção do 
novo – do restabelecimento de um equilíbrio perdido, que talvez 
nunca tenha existido, mas que nem por isso deixa de ser motivo 
válido para aqueles que se comprometem com algum tipo de 
justiça (social).  

Se pensarmos na herança da teoria crítica, por exemplo, 
vemos que uma das suas maiores contribuições para a filosofia 

                                                            
7 Idem. Acesso a 18 de Março de 2016. Neste mesmo texto encontra-se a referência ao 
estereótipo ‘masculino’ associado à matemática. 
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(mas também para uma gama vasta de disciplinas) foi situar a 
teoria num tempo e espaço, questionando as interpretações 
naturalizadas da própria atividade filosófica. Nancy Fraser 
oferece-nos uma leitura ajustada da teoria crítica:  

Para mim, ninguém ainda melhorou a definição dada por Marx, 
em 1843, da Teoria Crítica como “a auto-clarificação de lutas e 
desejos de uma época”. O que é tão apelativo nesta definição é 
o seu carácter manifestamente político. Ela não reivindica um 
estatuto especial epistemológico, pelo contrário, ela assume que, 
no que diz respeito à justificação, não há uma diferença 
filosófica significativa ou interessante entre uma teoria crítica da 
sociedade e uma teoria não-crítica. Mas há, de acordo com esta 
definição, uma diferença política importante. Uma teoria crítica 
social enquadra o seu programa de pesquisa e aparato 
conceptual tendo em conta os objetivos e atividades desses 
movimentos sociais de oposição com os quais tem uma 
identificação partidária – embora não acrítica. As questões que 
coloca e os modelos que desenha são informados e delineados 
por essa identificação e por esse interesse. Assim, por exemplo, 
se as lutas que contestam a subordinação das mulheres 
aparecem como as mais significativas de uma determinada 
época, então uma teoria crítica social da sociedade para essa 
época tem como objetivo, entre outros, iluminar o carácter e as 
bases dessa subordinação. Irá empregar categorias e modelos 
explicativos que sejam capazes de revelar (e não ocultar) as 
relações de dominação masculina e subordinação feminina. E irá 
desmistificar as abordagens ideológicas rivais que ofuscam ou 
racionalizam essas relações. Nesta situação, um dos critérios 
para determinar uma teoria crítica, que tenha sido sujeita aos 
testes usuais de adequação empírica, será: quão bem é que esta 
teoria teoriza acerca da situação e das intenções do movimento 
feminista? Até que ponto é que ela é capaz de auto-clarificar as 
lutas e desejos de mulheres contemporâneas?8 (FRASER, 2013, 
pp.20-21). 

                                                            
8 No original diz: “To my mind, no one has yet improved on Marx’s 1843 definition of 
Critical Theory as “the self-clarification of the struggles and wishes of the age.” What is 
so appealing about this definition is its straightforwardly political character. It makes no 
claim to any special epistemological status but, rather, supposes that with respect to 
justification, there is no philosophically interesting difference between a critical theory 
of society and an uncritical one. But there is, according to this definition, an important 
political difference. A critical social theory frames its research program and its concep-
tual framework with an eye to the aims at activities of those oppositional social move-
ments with which it has a partisan – though not uncritical – identification. The ques-
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O que a teoria crítica faz – que a teoria tradicional, por 

exemplo, elimina ou esconde – é trazer para a superfície todos os 
elementos que são problemáticos e contraditórios na nossa 
condição presente, obrigando a teoria a refletir sobre essas 
contradições e ir à sua raiz para, através de um reconhecimento 
ou consciência, poder compreender, explicar e transformar. Não 
é possível explicar o real ignorando as partes do qual esse real se 
constitui e perpetua; por outras palavras, não é possível olhar 
para a história da filosofia e escolher ignorar a ausência das 
mulheres. A própria história da filosofia e os vários textos de 
diferentes autores denunciam a dinâmica e especificidade do seu 
tempo: é importante não só aquilo que aparece, que é visível, que 
é dito, mas também – e sobretudo – aquilo que é invisível e não 
dito. Se estudamos no idealismo alemão Kant, Herder, Hegel, 
Fichte, entre tantos outros, porque só estudamos obras de 
homens? As mulheres não existiram? Não tiveram nada a dizer? 
Como compreender a sua ausência?  

Poderia aqui tentar oferecer um olhar fenomenológico 
sobre a questão do gênero, usando a primeira pessoa como ponto 
de partida para uma análise; porém, na linha de Haslanger e da 
própria teoria crítica, prefiro olhar para o problema ou realidade 
do gênero a partir de uma análise de como as relações e estruturas 
sociais estão sistematizadas. Com efeito, compreender o fato de 
uma desproporção entre homens e mulheres nos departamentos 
de filosofia remete a considerações mais amplas, acerca do modo 
como o horizonte físico e simbólico se constitui e se perpetua e 

                                                                                                                              
tions it asks and the models it designs are informed by that identification and interest. 
So, for example, if struggles contesting the subordination of women figured among the 
most significant of a given age, then a critical social theory of society for that time 
would aim, among other things, to shed light on the character and bases of such subor-
dination. It would employ categories and explanatory models that reveal rather than 
occlude relations of male dominance and female subordination. And it would demystify 
as ideological rival approaches that obfuscate or rationalize those relations. In this 
situation, then, one of the standards for assessing a critical theory, once it had been 
subjected to all the usual tests of empirical adequacy, would be: How well does it theo-
rize the situation and prospects of the feminist movement? To what extend does it 
serve the self-clarification of the struggles and wishes of contemporary women?” 
(FRASER, 2013, pp.20-21). 
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obriga a confrontar dois tipos analiticamente distintos de 
preocupações, mas que estão entrelaçados: por um lado, a 
preocupação de compreender e mapear a forma como as relações 
humanas se estabelecem e se justificam ao longo do espaço-
tempo traduzindo-se em ‘normas’; por outro, avaliar a 
legitimidade dessas normas. Assim, estas preocupações 
desdobram-se numa dupla tarefa: a tarefa de descrição da prática social, 
i.e., dos elementos que constituem a matéria a ser avaliada; e a 
tarefa avaliativa e/ou prescritiva, i.e., de explicitação (e justificação) de 
conceitos normativos, a partir dos quais se faz uma avaliação das 
práticas, por exemplo, quando dizemos que uma prática é ‘útil’, 
‘justa’, ‘boa’, ‘razoável’, etc. Como Haslanger bem nota, os 
filósofos tendem a negligenciar o primeiro nível de análise, 
enquanto que os outros cientistas sociais tendem a ser mais 
insensíveis ao segundo, porque geralmente se perdem nas 
distinções necessárias entre domínio normativo e meta-normativo 
(HASLANGER, 2012, p. 16). 

Um dos temas clássicos da teoria crítica encontra-se na 
problematização da ‘razão’ e do ‘racional’. Neste contexto (mas 
não limitado a ele), a resistência feminista aos ideais da razão 
desdobra-se em duas frentes: por um lado, ela recusa o 
predomínio da Razão, na medida em que a escolha pela razão 
supõe necessariamente a rejeição de muitas outras coisas ou 
faculdades, i.e., ao escolher a razão deixamos de fora outros 
elementos igualmente importantes, se não mais importantes. Esta 
recusa traduz-se num abraço consciente pelo lado ou perspectiva 
‘feminina’. Assim, chegamos a uma redefinição da razão em que 
esta tem um lado masculino e outro feminino. Por outro lado, 
esta tentativa de redefinição de razão não é considerada suficiente 
por muitos, na medida em que a apreciação do feminino não 
elimina, por si só nem de forma automática, a lógica de opressão 
e dominação que está embutida no discurso ‘racional’. Isto sugere 
que aquilo que poderia aparecer inicialmente como movimento 
de resistência, visando à transformação (e não esqueçamos que a 
teoria crítica se assenta num discurso de emancipação humana), 
acaba reforçando o status quo e as relações de poder já 
estabelecidas e consolidadas. Assim, o real desafio seria “não de 
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equilibrar o valor da razão com os valores femininos, mas o de 
desafiar os nossos compromissos com os ideais racionais” 
(HASLANGER, 2012, p. 36)9. 

Este desafio é real e tudo menos evidente. O que 
significa, de fato, questionar os ‘nossos compromissos com os 
ideais racionais’? Pode significar qualquer uma das seguintes 
opções: a) suspender as nossas crenças, valores, e a especificidade 
do nosso olhar e experiência; b) criticar os valores dominantes da 
nossa cultura; c) avaliar de forma plena e autônoma as escolhas 
que temos entre mãos e escolher, conscientemente, os valores 
que queremos abraçar. Qual o problema com esta hipótese? 
Claramente, queremos questionar os nossos compromissos a 
partir de um plafond ainda ‘racional’, ou, por outras palavras, 
mesmo fazendo o exercício proposto por Rawls em Uma Teoria da 
Justiça, e imaginando uma posição original onde desconhecemos 
tudo acerca de nós mesmos, de forma a identificar os princípios 
de justiça que irão regular a construção das instituições, esse 
exercício é um exercício de razão e enquanto exercício tem uma 
história – a razão tem uma história, não é uma ‘faculdade’ vazia. 
Que opção teríamos? Talvez em vez de suspendermos as nossas 
crenças e valores, analisarmos de que forma essas crenças e 
valores fazem ‘parte’ de nós enquanto indivíduos e corpo 
coletivo; de que forma a sua adopção foi refletida, automática ou 
imposta; de que forma a nossa vida pautada por valores e normas 
pré-estabelecidos suporta ou contesta esses mesmos valores e 
normas; como pensamos e sentimos esses valores, i.e., a) como 
aceitamos a justificação pública dada e b) como testamos a sua 
legitimidade.10 

                                                            
9 Parece que estamos diante de um paradoxo: na medida em que as mulheres ficam 
responsáveis por reavaliar o feminino, estaríamos sem querer a reforçar estereótipos 
tradicionais. “Não deveríamos desconfiar de ideais de feminilidade que foram definidos 
no contexto da dominação masculina?’ (HASLANGER, 2012, p.36) Ver por exemplo 
os argumentos de Genevieve Lloyd, The Man of Reason: “Male” and “Female” in Western 
Philosophy (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984), Jane Flex, Nancy 
Hartsock, entre outros. 

10 A crítica que Haslanger faz e que eu retomo prende-se com o conceito 
especificamente moderno de “razão” (e/ou “racionalidade”) em que esta afirma a sua 
superioridade face a outras dimensões igualmente importantes, tais como emoção, 
intuição, imaginação, etc. 
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Quer no primeiro, quer no segundo caso, deparamo-nos 
com o problema do juízo, da avaliação. Esse, a meu ver, é o 
maior problema, aquele que nos coloca o real desafio. 
Assumamos que a avaliação é guiada pelo reconhecimento de que 
o que está errado no mundo é o sofrimento. Como já dizia 
Horkheimer em 1937, a crítica deve incidir sobre o sofrimento, 
não só como categoria de análise, mas como realidade humana 
palpável que permite estabelecer ou usar um critério de avaliação 
acerca da vida e existência humanas. O sofrimento, visível na 
discriminação racial, na discriminação de gênero, em vários 
mecanismos de exclusão social, é, objetivamente, um obstáculo à 
crítica social e à transformação social (RENAULT, 2010, pp. 224-
5). Neste sentido, a descrição do sofrimento é já crítica e 
denúncia do que está errado, do que é falso no mundo 
(RENAULT, 2010, p. 239). O confronto com o sofrimento 
obriga, mesmo que não se queira ou saiba como, a imaginar uma 
alternativa, um mundo possível.  

A imaginação começa com o questionamento do ‘dado’ e 
das ‘normas’. Haslanger mostra brilhantemente como existe uma 
norma epistêmica e prática de grande complexidade – a norma da 
‘objetividade assumida’ – que serve ao papel do sujeito que 
objetifica. Lembremo-nos que, se Descartes delimitou o desafio 
da filosofia ao problema do conhecimento e à tentativa de 
responder ‘o que posso conhecer?’, foi Kant quem radicalizou e 
revolucionou a tarefa da filosofia, redefinindo o sujeito 
epistêmico. O sujeito não é essência, mas função; uma função que 
objetifica, i.e., que literalmente cria objetos de conhecimento. O 
movimento de objetivação está presente não só na busca de 
conhecimento, mas também na forma como os sujeitos se 
relacionam entre si; mais especificamente, na forma como os 
homens se relacionam com as mulheres. A razão teórica define-se 
a partir desta capacidade de objetivação, o que por outras palavras 
significa que a objetivação se torna o ponto a partir do qual a 
razão é (re)definida. A teoria crítica denuncia esta limitação e 
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estreitamento da razão, denunciando a irracionalidade a que esta 
instrumentalização conduz.11 

Nesta mesma linha, considero que, se a racionalidade é 
moldada pela questão do gênero, deparamo-nos hoje com a tarefa 
de repensar e re-projetar a tradição filosófica ocidental, num 
horizonte que não seja exclusivamente definido pelos ideais da razão 
e dos sujeitos racionais. O que significa isto?  

Em primeiro lugar, que nos abrimos à re-
conceptualização da razão e de nós mesmos – e este ‘nós 
mesmos’ não se refere a subjetividades em abstrato, mas a 
homens e mulheres concretos que estão sempre em relação. 
Todos sabem que há uma diferença entre sexo e gênero: sexo é 
anatómico; gênero aponta para uma relação social. Definimos o 
gênero com base nas relações sociais que estabelecemos com os 
outros. Ou seja, uma mulher é mulher não por ter x 
características fisionômicas, mas por ser parte de um sistema de 
relações sociais onde existem também homens. Como diz 
Haslanger, “Gênero é uma propriedade extrínseca ou relacional 
de indivíduos, e as relações em questão são sociais.” 
(HASLANGER, 2012, p. 41) Mas então, que relações sociais 
constituem o gênero?  

Se eu disser “o bom escravo é aquele que é obediente” ou 
“o bom senhor ou mestre é aquele que sabe controlar e mandar 
nos outros”, vocês com certeza repudiariam as minhas 
afirmações. Aprendemos com Rousseau que a liberdade é 
inalienável. O que isto mostra é que as ideias acerca de como o 
escravo ou senhor devem ser não justificam a instituição da 
escravidão, “porque os ideais ganham a sua força prescritiva 
apenas num contexto onde eles assumem a correção (ou 
inevitabilidade) dos papéis sociais de senhor e escravo” 
(HASLANGER, 2012, p. 46). Ou seja, um ideal é apropriado 
apenas na medida em que é justificado desempenhar esse papel 
social; mas o ideal apenas não justifica o papel. Isto serve apenas 
para mostrar que o valor que atribuímos à masculinidade ou à 
feminilidade não podem ser separados do valor que atribuímos ao 

                                                            
11 A associação entre irracionalidade e instrumentalização deve ser aqui entendida no 
sentido da Dialética do Esclarecimento de Adorno e Horkheimer. 
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desempenho desses papéis. Logo, a tarefa é complexa: criticar e 
denunciar um sistema de dominação (masculina) sem cair num 
estereótipo ‘feminino’ que acaba reforçando o status quo. Isto 
conduz-nos ao segundo ponto.  

Na tarefa de reconstruir uma virtude humana ideal, 
percebemos que temos de abandonar qualquer aspiração 
essencialista. Dito por outras palavras, não tem como definir a 
‘natureza humana’ e, assim, definir o que é especificamente 
‘masculino’ versus o que é especificamente ‘feminino’. Se temos 
pretensões essencialistas devemos prescindir da crítica, já que, se 
as normas ‘objetivas’ refletem apenas o que é, e se o que é, é 
necessariamente aquilo que deve ser (i.e., pelo fato de não poder 
mudar por ser ‘natural’ ou ‘intrínseco’), então não é possível 
justificar o nosso impulso inquisitivo. Os padrões normativos 
existentes, por si só, reforçariam a nossa adesão a essas normas. 
Porém, sabemos, porque sentimos também, que os padrões 
impostos ainda não são o que devem ser. É a intuição de que há 
algo de errado que nos indica que tem de ser mudado, e a 
mudança só ocorre se partirmos desse juízo de que o que é, é 
falso.  

Para concluir, queria deixar algumas reflexões, que apenas 
procuram percorrer um pouco mais desta breve digressão sobre 
as mulheres na filosofia. Tentei, nestas poucas páginas, mostrar 
algumas camadas – e linhas inquisitivas – presentes na relação 
entre gênero e filosofia; tentei mostrar, a partir de uma postura 
crítica que tem também ela uma história, que devemos desconfiar 
de todas as posturas ou posições filosóficas que reivindicam a 
verdade para si, ou, no caso mais específico, a própria 
emancipação das causas (neste caso, a emancipação das 
‘mulheres’ face a uma lógica de dominação e submissão). O que 
mais me interessa, e por isso aquilo que mais valorizo na teoria 
crítica é, como a passagem citada de Fraser retomando Marx 
exemplifica, a coragem de se comprometer abertamente com 
algo, com um discurso, com um lado, com uma ‘parte’. E esta 
coragem e compromisso mostram, em última análise, que a 
filosofia nunca pode ser neutra, pois mesmo as correntes que 
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reivindicam neutralidade apenas escondem a escolha política que 
fazem, consciente ou inconscientemente.  

Assim, como conclusão, quero deixar uma reflexão sobre 
esta relação entre política – mulher(es) – vida, a partir de Arendt e 
Fraser. 

Hannah Arendt disse uma vez que “Parece às vezes que 
certas pessoas estão tão expostas nas suas vidas (e apenas as suas 
vidas, não como pessoas!), que elas se tornam, por assim dizer, 
pontos de ligação e objetivações concretas de vida” (em 
KRISTEVA, 2001, p. 3). Arendt coloca a vida no centro da sua 
vida, como ela põe o pensamento em ação, como vida, como o 
pensamento é vida. E a vida é uma categoria fascinante, porque 
ela não é só categoria, ela é vida. Arendt capta com excelência o 
valor do único, de cada nascimento que inaugura o que ela chama 
por ‘milagre da vida’. Como ela diz: 

O novo sempre acontece à revelia esmagadora das leis 
estatísticas e de sua probabilidade que, para fins práticos e 
cotidianos, equivale à certeza: assim, o novo sempre surge sob o 
disfarce do milagre. O fado de que o homem é capaz de agir 
significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz 
de realizar o infinitamente improvável. E isto, por sua vez, só é 
possível porque cada homem é singular, de sorte que, a cada 
nascimento, vem ao mundo algo singularmente novo. Desse 
alguém que é singular pode dizer-se, com certeza, que antes dele 
não havia ninguém. Se a ação, como início, corresponde ao fato 
do nascimento, se é a efetivação da condição humana da 
natalidade, o discurso corresponde ao fato da distinção e é a 
efetivação da condição humana da pluralidade, isto é, do viver 
como ser distinto e singular entre iguais. (ARENDT, 2010, 
pp.190-1)  

  
E 

O milagre que salva o mundo, a esfera dos negócios humanos, 
de sua ruína normal e ‘natural’ é, em última análise, o fato do 
nascimento, no qual a faculdade de agir se radica 
ontologicamente. Em outras palavras, é o nascimento de novos 
seres humanos e o novo começo, a ação de que são capazes em 
virtude de terem nascido. Só o pleno exercício dessa capacidade 
pode conferir aos negócios humanos fé e esperança, as duas 
características essenciais da existência humana que a antiguidade 
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ignorou por completo, desconsiderando a fé como virtude 
muito incomum e pouco importante, e considerando a 
esperança como um dos males da ilusão contidos na caixa de 
Pandora. Esta fé e esta esperança no mundo talvez nunca 
tenham sido expressas de modo tão sucinto e glorioso como nas 
breves palavras com as quais os Evangelhos anunciaram a ‘boa 
nova’: ‘Nasceu uma criança entre nós.’ (ARENDT, 2010, p. 
259).  

 
O que Arendt nos oferece é a perspectiva que rompe com 

a narrativa dominante da construção de uma ‘mente’, de uma 
razão, que culminou nas categorias universais e ideologias 
diversas que destroem aquilo que querem preservar; Arendt cria 
um espaço no qual podemos construir o nosso próprio ponto de 
partida para a reflexão acerca das ‘mulheres na filosofia’, ao dizer 
que é a ação, no seu carácter revelador e na sua capacidade de 
produzir estórias e tornar-se histórico, que marca e confere 
sentido à própria existência humana. Dito por outras palavras, a 
vida define-se pela atividade incessante de inquirir acerca do 
sentido e da ação.  Penso que introduzir Arendt na nossa questão – 
e problema – é importante, porque nos permite ganhar uma 
dimensão mais fenomenológica acerca da própria experiência de 
vida, de uma vida que nasce sempre de uma mulher. Arendt 
convida-nos a criar novos ‘nós’ – e a criação de um ‘nós’ é 
sempre um ato político – e com isso desconstruir, pela prática, as 
narrativas dominantes e atribuir novos sentidos à experiência e 
vida, individual e coletiva. A questão não é ‘o que somos nós?’ ou 
‘o que são as mulheres?’, ou ‘o que fazem as mulheres na 
Filosofia?’; a questão torna-se ‘quem somos nós?’ A ênfase no 
quem permite abrir para a construção de nós mesmas.  

Esta construção deve ser feita a partir do lugar onde nos 
situamos. Isto pode parecer fácil, mas não o é necessariamente. 
Por quê? Sobretudo porque a reconstrução de nós mesmas passa 
por lentes políticas, conceptuais, ideológicas, que aceitamos e que, 
de alguma forma, são parte constitutiva de nós. Penso, em 
particular, na lente política teórico-prática do compromisso que 
temos com ideais liberais e democráticos, com um discurso que 
se alicerça na defesa incansável dos direitos. Porém, este ponto de 
partida teórico, que nós queremos acreditar que é o nosso ponto 
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de partida prático, na verdade vem sendo transformado de forma 
sistemática e constante nos últimos trinta anos, com as ondas do 
neoliberalismo. Não é possível abraçar simultaneamente a lógica 
liberal e a lógica neoliberal. Somos sujeitos de um mundo 
neoliberal, no qual a luta por direitos tenta salvar um discurso 
que, em última análise, talvez não seja mais o nosso. O que quero 
dizer com isto? Talvez sugerir que é preciso adoptar outro ângulo 
a partir do qual se faça a construção de nós mesmas e de uma 
agenda feminista hoje – e essa agenda feminista é distinta da 
agenda feminista da primeira e segunda vaga de pós guerra do 
século passado, porque o paradigma simplesmente mudou. Para 
Fraser, por exemplo, o feminismo surge, num primeiro 
momento, nos anos 1950, num contexto de capitalismo 
estabelecido organizado em torno do Estado, i.e., onde o Estado 
ainda tinha certo controle sobre os mercados. Este paradigma 
refletia uma cultura política que postulava um cidadão ideal 
‘masculino’ capaz de colmatar as necessidades da sua família. 
Porém, já na década de 1960 e 1970 deu-se uma virada no 
discurso, sobretudo pelo desvelamento de várias injustiças que 
haviam permanecido nas sombras. A luta dessas décadas não se 
definia tanto pelo gênero, mas também em termos de classe, raça, 
sexualidade e nacionalidade. Como Fraser diz “[...] as feministas 
da segunda-onda estenderam a busca de justiça para considerar 
questões anteriormente vistas como privadas, tal como 
sexualidade, casa, reprodução e violência contra as mulheres. Ao 
fazê-lo elas expandiram o conceito de injustiça para que este 
abarcasse não só as desigualdades econômicas, mas também as 
hierarquias de estatuto e assimetrias de poder político” (FRASER, 
2009, p.103). Neste movimento, veio à tona a qualidade sistêmica 
da subordinação das mulheres, enraizada nas estruturas sociais, 
como falávamos anteriormente. Isto teve os seus 
desdobramentos (por exemplo, na retomada da Esquerda), e até 
recentemente parecia que aquilo que começara como movimento 
contra-cultural ou de resistência, se tornara referência dominante 
social. Isto, porém, não foi uma mera coincidência, e vem 
exatamente ao encontro do que comecei por dizer acerca do 
neoliberalismo. O que o neoliberalismo fez foi atribuir novos 
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significados às lutas feministas. Em que sentido? Tornando mais 
difícil conceber o que seria afinal uma agenda emancipatória num 
contexto de capitalismo organizado em torno do Estado. A 
mudança do discurso da redistribuição para o reconhecimento 
cumpriu a tarefa desejada pelo neoliberalismo, a saber, reprimir a 
memória da luta pela igualdade em nome do reconhecimento da 
especificidade do grupo ou da cultura; ou seja, ao trocar um 
paradigma por outro, as feministas ficaram cegas para aquilo que 
realmente mais importava, a saber, a crítica da economia política, 
ou simplesmente, a crítica social. Progressivamente, os discursos 
ganham uma autonomia e separam-se das circunstâncias 
econômicas que no início lhe eram imanentes (FRASER, 2009, 
p.109). Como resgatar condições para um discurso emancipatório 
feminista, se o ‘dano’ neoliberal já foi feito, se a nossa natureza 
humana já foi transformada? Não é possível ‘voltar atrás’, apenas 
partir do que temos – e isto remete às condições de constituição 
da própria subjetividade, fragmentada, via tecnologias, etc. – para 
pensar e imaginar novas formas de luta por justiça social onde 
redistribuição e reconhecimento são indissociáveis de uma crítica 
social mais profunda a todas as esferas das nossas vidas, a 
começar pelo mito tão querido da democracia, como o outro lado 
(ou condição) da justiça. Assim, começaria por abraçar uma 
definição que me parece ser mais justa, do feminismo hoje. 
Feminismo é Humanismo. Feminismo é a ação política 
conduzida por mulheres que buscam, pela sua ação, transformar a 
condição da qual partem. Por isso, feminismo deve passar 
necessariamente pela crítica social, pois visa à (re)construção do 
mundo de acordo com um ideal de emancipação, onde liberdade 
e igualdade se encontram.  
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Quando existir é resistir: 

Two-spirit como crítica colonial1 

Estevão Rafael Fernandes 
 

No cenário etnológico e dos estudos de gênero no Brasil 
vem ganhando cada vez mais espaço a discussão sobre práticas 
homossexuais nas aldeias indígenas do país. Tais estudos têm 
buscado, gradativamente, inspiração em um campo relativamente 
consolidado nos outros países do continente, como exemplificam 
textos produzidos a partir dos contextos mexicano 
(MianoBorruso, 2003), andino (Horswell, 2005) e boliviano 
(Hurtado, 2014). Este artigo pretende contribuir neste sentido, 
propondo uma ampliação no campo de possibilidades dos 
estudos das sexualidades indígenas a partir da incorporação do 
pensamento two-spirit como crítica colonial.  

O termo “two-spirit” foi cunhado por indígenas dos 
Estados Unidos e Canadá ao longo dos anos 1990 em 
contraposição ao uso da palavra “berdache”, de cunho 
estigmatizante e ligado, etimologicamente, ao sujeito passivo em 
uma relação de pederastia. Na prática, isso significou mais que 
uma mudança de denominação: assumir-se como dois espíritos 
não apenas foca no papel espiritual da pessoa - e não em suas 
práticas sexuais -, como também significa uma crítica ao processo 
de colonização: parte considerável dos escritos produzidos por 
autores e ativistas two-spirit se assenta na análise e crítica aos 
processos de colonização que os estigmatizaram. Assim, o 
movimento organizou-se a partir de uma crítica ao aparato 
colonial moldada desde uma identidade pan-indígena e amparada 
por um discurso espiritual. Em sua própria visão, eles seriam 
parte de uma tradição de diversos povos nativo-americanos de 
pessoas com dois espíritos, masculino e feminino. Essas 
lideranças se viam então diante do desafio de se consolidar como 
grupo autônomo e com agenda própria, estando à margem dos 

                                                            
1 Artigo publicado inicialmente em Revista de Estudos e Pesquisas sobre a América, v. 11, n. 
1, pp. 100-122, 2017. 
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movimentos indígena e LGBTIQ2. Como veremos, o movimento 
indígena não lhes dava espaço, por serem homo/bi/transexuais; 
tampouco o movimento LGBTIQ lhes dava voz, por serem 
indígenas. Mais recentemente, contudo, várias obras de autores e 
ativistas two-spirit vêm sendo publicadas e parte considerável dos 
Estados Unidos e Canadá contam já com organizações two-spirit. 

Se a literatura recente produzida no Brasil vem 
incorporando algumas de suas reflexões para melhor 
compreender as sexualidades queer no contexto indígena brasileiro 
(por exemplo, Fernandes, 2015), uma análise de suas possíveis 
contribuições para a compreensão e crítica do aparato 
normalizador/colonial é algo ainda a ser feito. Nosso objetivo é, 
além de recuperar o pensamento two-spirit como crítica colonial, 
buscar, aqui, mesmo que preliminarmente, apontar algumas das 
possibilidades de análise do contexto indígena homossexual 
brasileiro, partindo das reflexões two-spirit. Desta forma, nosso 
intuito aqui será o de trazer sua perspectiva a respeito destes 
processos, de modo que eles saiam da eventual condição de 
objeto de pesquisa e passem a fornecer, por meio de suas 
experiências e perspectivas, o deslocamento epistêmico 
necessário para compreender os processos pelos quais categorias 
como colonialismo, poder, raça e saber foram e são 
operacionalizadas. Podemos, por exemplo, compreender a 
ausência de um movimento homossexual indígena organizado no 
Brasil, a partir das perspectivas two-spirit? De que forma esses 
processos nos permitem alcançar as fraturas do processo de 
colonização, compreendendo as políticas indigenistas como parte 
de um complexo de dispositivos de normalização e 
heteronormatização da vida indígena, em todos os seus aspectos? 

Essa discussão será retomada adiante, mas, desde já, nos 
parece importante estabelecermos que a ausência de um 
movimento two-spirit brasileiro, nos moldes dos Estados Unidos, 
seja reflexo de – e se reflita em – relações de poder específicas 
estabelecidas não apenas dentro das aldeias, mas no âmbito de 

                                                            
2Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros, Transexuais, Intersexuais e Queer. 
Vale notar que alguns intelectuais, ativistas e estudiosos cada vez mais vêm 
incorporando à sigla os two-spirit, resultando na sigla LGBTIQ2.  
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zonas de interstício: espaços discursivos de disseminação de 
identidades e resistências às categorias coloniais. Nosso 
argumento, seguindo o raciocínio de diversos intelectuais e 
escritores two-spirit, é o de que a atualização dessa identidade não 
pode ser compreendida fora do contexto colonial, ainda em 
curso. Assim, para compreendermos a emergência, ou não, de 
movimentos indígenas homossexuais, faz-se necessário buscar 
entendê-los não apenas enquanto demandas de gênero ou sobre o 
corpo, mas, sobretudo, como fenômenos políticos relacionados à 
forma como sua relação com o Estado, com os próprios 
indígenas e com a sociedade envolvente se mantém.  

As ponderações do ativista Cherokee, Qwo-Li Driskill 
vão nesse sentido: 

[...] as críticas two-spirit apontam para a incumbência de os 
estudos queer examinarem o colonialismo em curso, o genocídio, 
a sobrevivência e a resistência das nações e povos indígenas. 
Além disso, elas desafiam os estudos queer para confundir as 
noções de nação e de diáspora, prestando atenção às 
circunstâncias específicas das nações indígenas nos 
fundamentos territoriais dentro dos quais Estados Unidos e 
Canadá colonizam. Para levar as perguntas acima mais adiante, 
eu gostaria de perguntar o que as críticas two-spirit podem nos 
dizer sobre essas mesmas questões.  

Além disso, o que essas críticas podem nos dizer sobre 
nação, diáspora, colonização e descolonização? O que elas 
têm a dizer sobre os nacionalismos nativos, dos tratados 
de direitos, cidadania e não-cidadania? O que elas podem 
nos dizer sobre os internatos e escolas residenciais, a 
biopirataria, o Allotment Act3, o Removal Act4, o 

                                                            
3 No final do séc. XIX o General Allotment/Dawes Act(1887) marca a passagem da 
política de concentração e isolamento em Reservas (ver nota sobre o Removal Act, a 
seguir) para uma política de assimilação, que virá a marcar o relacionamento entre o 
governo dos Estados Unidos com os povos indígenas até o último quartel do séc. XX. 
O principal objetivo do Allotment Act foi acabar com as políticas de garantir maiores 
porções de terra para povos inteiros, buscando dar pequenos lotes de terra para 
membros individuais do grupo. Dessa forma, os indígenas seriam pressionados a 
tornarem-se fazendeiros, sendo “assimilados”, além de seus territórios ficarem 
disponíveis para a ocupação por colonos brancos. Tal política continuou até 1934 
(Reorganization Act). 
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Relocation Act5 e o Indian Act6? Como elas podem instruir 
a nossa compreensão dos papéis de misoginia, a 
homofobia, a transfobia e heterossexismo na colonização? 
O que eles têm a dizer sobre a restauração do idioma 
nativo, o conhecimento tradicional e sustentabilidade? O 
que as críticas two-spirit podem nos ensinar sobre a 
resistência, sobrevivência e continuidade? (DRISKILL, 
2010, pp. 86-87) (negritei, tradução livre).  

 
Assim, nosso fio condutor será vislumbrar a gênese do 

movimento two-spirit nos Estados Unidos, a fim de recuperá-lo, 
em seguida, enquanto crítica ao colonialismo em curso. Nesse 
sentido, nos interessa como os próprios indígenas articulam e 
constroem críticas aos nossos enquadramentos – como eles 
enxergam nossa obsessão por discipliná-los? Desse modo, a 
comparação com o contexto brasileiro será exercida por meio de 
um “arco interpretativo” (Cardoso de Oliveira, 2000, p. 97), 
buscando os excedentes de sentido que nos permitam acessar os 
lugares e saídas possíveis para as sexualidades indígenas sob a 
vigência heteronormativa desse processo de 
enquadramento/straightening.  

Vejamos. 
 

Two-Spirit como crítica colonial: algumas considerações 
 

Em 23 de junho de 2014, enquanto realizava trabalho de 
campo para esta pesquisa, tive a oportunidade de passar uma 

                                                                                                                              
4O Indian Removal Act (1830) autorizava o Governo a negociar com vários povos 
indígenas do sul dos Estados Unidos sua remoção para um território federal a oeste do 
rio Mississippi, localizado onde hoje é parte do Estado de Oklahoma. Tal atitude 
marcou a passagem das políticas de miscigenação e conversão para as de remoção, que 
perdurariam até metade do século XIX. Como resultado do Removal Act, os indígenas 
que não foram mortos ou deslocados, foram concentrados em pequenas áreas e 
pressionados a assinarem tratados cedendo seus territórios.  

5 O Relocation Act(1956) deve ser compreendido no contexto de intensificação das 
políticas de término ou assimilação que marcaram as relações entre o Governo dos 
Estados Unidos após a segunda guerra mundial, sobretudo a partir de 1953 (Public Law 
280). Tratava-se de uma iniciativa no sentido de fazer os indígenas saírem de seus 
territórios para buscarem treinamento profissional em áreas urbanas, onde seriam 
realocados e “assimilados”.  

6 Assinado em 1876 pelo parlamento canadense, diz respeito à competência para legislar 
sobre assuntos indígenas. 
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tarde bastante agradável conhecendo Nova Iorque tendo, como 
guia, um dos então diretores da North East Two-Spirit Society 
(NE2SS, atualmente East Coast Two Spirit Society), sediada naquela 
cidade. Havíamos estabelecido contato desde o final de 2012, por 
conta da organização, pela NE2SS, do 25.º Encontro Anual 
Internacional Two-Spirit, entre 18 e 24 de setembro de 2013. A 
primeira chamada para o Encontro havia sido feita em um grupo 
fechado da internet e a discussão que se seguiu sobre os rumos a 
serem tomados naquele encontro certamente merecem um 
espaço aqui.  

Após a convocação, um indígena do Leech Lake Band of 
Ojibwe (Minnesota) sintetizou um desabafo que, de uma forma 
ou de outra, é relativamente comum nas várias comunidades e 
fóruns virtuais two-spirit: 

É só uma sugestão. Fui a alguns desses encontros e os achei 
bem tediosos. Eu não preciso viajar milhares de milhas para ver 
algumas pessoas dançando em volta de um tambor. Eu quero 
algo que possa levar dos encontros e reuniões. Gostaria de ver 
algum tipo de treinamento sendo oferecido: ou então uma 
direção sobre como eu posso trazer mudança social na minha 
comunidade, prevenção ao suicídio entre jovens indígenas e 
buscar dar a eles um programa que combata o suicídio, 
transformar questões indígenas em questões políticas para os 
atuais e futuros candidatos políticos, prevenir o bullying da 
juventude LGBT. Acho que, se vamos a esses encontros, eles 
têm que evoluir para algo que desenvolva as habilidades 
daqueles presentes. Deveríamos ter oficinas para 
aconselhamento, etc. Essa deve ser a razão porque eu gostaria 
de gastar dinheiro para estar presente em um encontro, mais do 
que apenas para ver outros como eu. Eu posso ficar em casa e 
fazer isso. (Tradução livre) 

 
À longa discussão que se seguiu, destaco aquela 

manifestação escrita pelo representante da NE2SS, responsável 
pela organização do Encontro – mesmo personagem que surge 
no início desta seção ao qual retornaremos em seguida: 

(...) concordo que o tambor e alguns outros itens como a 
maraca são a batida do coração de nossa cultura e a dança e 
alguns outros gestos e movimentos trazem vida à nossa cultura. 
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Isso dito, espero que tenha sido fácil reaver o que nos foi tirado 
pela colonização. Eu também sei que a colonização segue bem e 
viva com a estratégia de dividir e conquistar, sendo nós mesmos 
por vezes nossos piores inimigos: “encontros são tediosos”, 
“tambor vs. maraca”, “indicando não-indígenas para posições 
de liderança como Agentes Indígenas – para falar em nosso 
nome”... há inúmeros exemplos. Eu também tenho um período 
difícil percebendo como os encontros podem ser chatos. É 
quase sempre o caso de muitos indígenas LGBT urbanos que 
deixaram suas reservas e famílias por conta da vergonha ao ser 
dito que ser LGBT é errado e isso não é ser indígena. Como 
líder de uma organização Two-Spirit, é uma missão criar um lugar 
seguro para companheiros que veem o termo/identidade de 
Two-Spirit como aquela que afirma sua orientação sexual e/ou de 
gênero e sua identidade nativa. Mas isso é apenas metade da 
jornada. A partir daí, trata-se de mostrar a esses mesmos 
indivíduos a rica história que existia em muitas de nossas nações 
antes do contato, que honravam e respeitavam seus “two-spirit” 
(uma vez mais poderíamos também usar uma das centenas de 
palavras e nossas próprias linguagens no lugar do termo “two-
spirit”). Posso lhe relatar poderosas experiências que tenho 
testemunhado nos eventos como o Encontro que o NE2SS está 
preparando. Tome como exemplo o jovem gay Sioux que 
compareceu ao nosso último encontro. Ele havia dado as costas 
à sua própria cultura por ser gay e se mudou para a cidade de 
Nova Iorque. Ele fez isso porque alguns de seus familiares e 
muitos de seus amigos viraram as costas para ele por ele ser gay. 
Como resultado de sua vinda ao encontro, ele abraçou sua 
identidade two-spirit, sua identidade wintke [palavra Lakota para 
referir-se a uma categoria social two-spirit]. Agora ele está 
trabalhando em sua indumentária para grass-dance para o 
próximo encontro (...). Hoje ele sabe que ele não escolheu entre 
ser gay ou indígena – ele é wintke/two-spirit, uma identidade que 
condiz integralmente com seu ser. Eu mal posso esperar até 
nosso próximo encontro para vê-lo dançar em nosso Pow-
Wow. São histórias como estas e muitas outras que me motivam 
a fazer o que eu faço por minha comunidade (Tradução livre). 

 

Neste longo trecho, ficam claros já dois pontos, 
devidamente destacados aqui, mas que seriam recorrentes na 
conversa que houve entre essa liderança e eu, naquele verão 
nova-iorquino.  

O primeiro ponto é o aspecto sagrado reivindicado pelos 
two-spirit. Nesse sentido, meu interlocutor lançou mão da medicine 
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wheel em sua explicação: trata-se de uma representação simbólica 
utilizada por alguns povos indígenas dos Estados Unidos e 
Canadá para diversos conceitos espirituais, também chamada de 
Sacred Hoop (Arco Sagrado). 

No que diz respeito aos two-spirit, há fontes que chamam 
a atenção para esse círculo: a revitalização de seu papel sagrado é 
vista, por exemplo, pelo ativista Richard Lafortune, como “um 
conserto dos Arcos Sagrados, ou do Círculo da Vida” (Lafortune, 
2010, p. 46). Também nesse sentido escreve Giley (2006, p. 169), 
em sua referência à medicine wheel: “O tema da medicine wheel é 
repetido pelas formas que a presença e atividades dos homens 
Two-Spirit são sentidas como trazendo equilíbrio. Ao representar 
a combinação de traços masculinos e femininos, os homens Two-
Spirit buscam equilibrar as forças que homens e mulheres trazem 
à sociedade”.  

Entretanto, naquela tarde, meu interlocutor trouxe mais 
um elemento para compreender o papel que os two-spirit ocupam 
em suas sociedades. Em um pedaço de papel, ele fez os seguintes 
desenhos (figura 1): 

 
Figura 1 – Representação: two-spirit na medicine wheel 

 
Segundo sua explicação, o modelo à esquerda equivaleria 

a como os Two-Spirit se inseririam no universo nativo-
americano, tendo por base a medicine wheel: em vez de operar por 
oposição (ou hierarquia), como no modelo colonial (visto à 
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direita), a lógica indígena operaria por complementaridade7, com 
os two-spirit podendo circular nos diferentes planos (animal, 
cosmológico, ritual, etc.) da vida indígena, de modo a trazer 
equilíbrio. Com o modelo imposto ao longo da colonização, 
entretanto, não apenas este papel sagrado de conciliadores do 
universo sociocosmológico indígena é posto em xeque, como a 
própria ontologia nativa colapsa, para dar lugar à lógica do 
colonizador – incluindo a redução desta complexa teia de relações 
à esfera da sexualidade. 

Isso nos remete ao segundo ponto, a ser desenvolvido 
nesta seção, no tocante ao two-spirit como crítica colonial: a 
colonização não apenas buscou silenciar e punir, como vimos, 
aqueles indivíduos cujo papel social extrapolava as categorias de 
classificação (sexual, religiosa, política) do colonizador, como 
também – nas palavras de meu interlocutor – “colocou índios 
contra índios”. Um exemplo disso foi a querela judicial ocorrida a 
partir de maio de 2004, quando duas mulheres Cherokee de Tulsa 
(Oklahoma), Kathy Reynolds e Dawn McKinley, buscaram 
formalizar seu casamento no Cherokee Nation Tribal Council 
(Conselho Tribal da Nação Cherokee)8: a negativa por parte do 
Conselho foi uma decisão unânime, determinando ser o 
casamento, necessariamente, algo celebrado entre um homem e 
uma mulher. Contudo, com o apoio de uma organização lésbica 
sediada em São Francisco (National Center for Lesbian Rights), elas 
conseguiram reverter, em janeiro de 2006, a decisão, utilizando-se 
do argumento de que o Conselho não refletia a visão tradicional 
dos Cherokee, mas, antes, valores cristãos e europeus. Uma 
consequência disso foi um aumento no número de etnias – como 
os Navajo, por exemplo – proibindo casamentos entre indivíduos 
do mesmo sexo como forma de impedir novos pedidos. Entre os 
Cherokee, especificamente, a decisão contrária ao 

                                                            
7 Davis, 2014, p. 62, parece indicar o mesmo no tocante à perspectiva two-spirit sobre o 
binarismo de gênero.  

8 O enorme volume de reportagens produzidas sobre este caso e suas repercussões, 
sobre a morte de jovens indígenas homossexuais (ver adiante) e sobre a atuação do 
movimento two-spirit, não permite que façamos uma análise detida sobre como a 
imprensa norte-americana constrói seus discursos em torno da homossexualidade entre 
povos indígenas naquele país.  
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reconhecimento da união de pessoas do mesmo sexo se mantém, 
sendo o reconhecimento da união de Reynolds e McKinley um 
caso específico, dado que a decisão do Conselho não poderia 
retroagir sobre a petição apresentada pelo casal – lembro aos 
leitores que os Navajo e Cherokee citados aqui são as duas 
maiores populações indígenas nos Estados Unidos, possuindo, 
juntas, mais de 1.000.000 de indivíduos (dados do US Census, 
2000). Dessa maneira, as críticas two-spirit não são apenas 
compreendidas no âmbito da luta contra a homofobia nativa, mas 
também a partir de um lugar de enunciação no qual essa 
homofobia é vista como produto da colonização. Nesta 
perspectiva, essas críticas são, em seu cerne, críticas ao próprio 
sistema colonial. 

Isso fica ainda mais evidente ao seguirmos a análise que 
Justice, Rifkin e Schneider (2010) fazem a partir das decisões 
tomadas pelos Conselhos Navajo e Cherokee no percurso 
sintetizado acima. Nesse texto, os autores buscam relacionar a 
legislação mais recente nos Estados Unidos - a qual avançou nas 
formas de reconhecimento legal de casais do mesmo sexo-, com a 
redução nos contornos da soberania indígena por meio de linhas 
de crédito e demandas territoriais. Dessa maneira, as decisões 
Cherokee e Navajo, mencionadas aqui, no sentido de não 
permitir tais uniões, teriam algo a dizer no tocante às “formas 
como a heteronormatividade contribui para a construção das 
perspectivas ideológicas dominantes da legitimidade política [...]; 
ao papel dos discursos sobre sexualidade na política indígena [...]; 
sobre a matriz complexa de privilégios sexuais, imperiais e 
raciais” (p. 5). Para isso, os autores propõem transformar os 
estudos indígenas não mais em objeto, mas em metodologia, 
redirecionando nosso pensamento, de modo a perceber como a 
“civilização” imposta pelas ideologias coloniais se liga 
estreitamente a estruturas heteronormativas de família e trabalho 
(p.15).  

Esse conjunto de provocações seria devidamente 
enfrentado em Driskill, Finley, Gilley e Morgensen (2011): a 
heteronormatividade é um projeto colonial, e a descolonização 
dos conhecimentos indígenas de gênero e sexualidade são um 
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resultado das críticas queer e two-spirit. Neste sentido, os 
conhecimentos indígenas seriam uma base - metodológica, não 
ideológica - para a teoria social, interrompendo a autoridade 
colonial sobre o conhecimento (p. 3). Os autores se remetem, 
para situar as críticas two-spirit como descolonização 
metodológica, ao livro de Linda Tuhiwai Smith, Decolonizing 
Methodologies, sobre o qual trataremos mais à frente. Neste livro, a 
autora 

critica a autoridade colonial convocando os povos indígenas a 
criar conhecimentos distintos, tanto no que é dito quanto em 
como se diz. Para Smith, “metodologias indígenas’ representam 
o trabalho intelectual e, com ele, os povos indígenas podem 
começar a estudar de modo a descolonizar tanto o 
conhecimento quanto os métodos para produzi-lo”. [...] Uma 
guinada metodológica voltada aos conhecimentos indígenas 
tornam acessível valorizar a multiplicidade, complexidade, 
contestação e mudança entre as reivindicações por 
conhecimento dos povos indígenas (DRISKILL et al, 2011, p. 4) 
(Tradução livre). 

 

Dessa maneira, as críticas two-spirit constituem um 
contraponto à representação colonial, pondo em evidência sua 
produção em termos de relações de poder. O two-spirit, assim, 
deixa gradualmente de ser percebido como uma identidade pan-
indígena pautada em sexualidades ou mesmo em um papel social 
sagrado, passando a se constituir em uma crítica teórica e 
metodológica à grande narrativa advinda da colonização. Trata-se 
de expor feridas abertas pelo processo de colonização, não 
apenas visto como algo ocorrido em um passado histórico, mas 
em relações atuais e presentes tanto no relacionamento dos two-
spirit com a sociedade envolvente quanto em suas próprias 
culturas.  

Neste caminho, chega-se a uma formulação interessante 
do que o two-spirit representa, quando acionado enquanto discurso 
e método descolonizante: 

No nível da comunidade, two-spirit veio a ser usado diversas 
vezes para referenciar os fundamentos históricos da diversidade 
sexual e de gênero nas sociedades indígenas da América do 
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Norte, uma interligação contemporânea de gênero, sexualidade, 
espiritualidade e papeis sociais, ou uma crítica do 
heteropatriarcado em comunidades nativas e não nativas. É nos 
termos do uso comunitário e sua crítica do heteropatriarcado 
que encontramos nossa inspiração para reacender seu poder 
como ferramenta analítica [...] Este livro convoca acadêmicos e 
ativistas a prestar atenção para as formas pelas quais a 
heteronormatividade – a normalização e privilégio da 
heterossexualidade patriarcal e suas expressões sexuais e de 
gênero – mina as lutas pela descolonização e soberania e eleva o 
poder do governo colonial. As atuais lutas das nações indígenas 
devem questionar e desafiar sua relação com pessoas LGBTQ2. 
Como muitos de nossos autores defendem, ao romper sistemas 
colonialmente impostos e internalizados de gênero e 
sexualidade, as críticas queer e two-spirit podem mover 
movimentos descoloniais para fora das lógicas dominantes e 
narrativas de “nação”. Convidamos acadêmicos, ativistas e 
artistas a imaginar o que as críticas indígenas queer e two-spirit 
podem fazer para interromper o colonialismo externo e 
internalizado, o heteropatriarcado, os binarismos de gênero e 
outras formas de opressão (DRISKILL et al, 2011, p. 17-19) 
(Tradução livre). 

 

O autor que melhor parece avançar no sentido de 
formular o two-spirit enquanto crítica colonial é, justamente, Qwo-
Li Driskill, ativista two-spirit, Cherokee e, atualmente, professor na 
Universidade do Estado do Oregon. Suas ideias são mais 
claramente expostas e desenvolvidas em dois ensaios: “Stolen 
from our bodies: First Nations Two-Spirits/Queers and the 
Journey to a Sovereign Erotic” (2004); e “Double weaving: Two-
Spirit critiques – Building alliances between Native and Queer 
Studies” (2010).  

No primeiro texto, Driskill aponta como a recuperação de 
suas sexualidades, enquanto povos indígenas, está inter-
relacionada com as feridas e traumas históricos e com o processo 
de descolonização em andamento. Neste sentido, ele lança mão 
da ideia de “soberania erótica” (sovereign erotics) para referir-se à 
“totalidade erótica curada e/ou em processo de cura do trauma 
histórico ao qual os povos indígenas continuam a sobreviver, 
enraizada nas histórias, tradições e lutas pela resistência de nossas 
nações” (DRISKILL, 2004, p. 51).  
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Neste espírito de uma soberania erótica, Driskill traz sua 
definição do termo two-spirit: trata-se de uma “palavra que resiste 
às definições coloniais de quem nós somos. É uma expressão de 
nossas identidades sexuais e de gênero como independentes 
(sovereign) daquelas dos movimentos LGBT brancos” (p.51). Em 
que essas identidades se diferem daquelas, dos movimentos não-
indígenas? O autor responde a isto adiante: 

Eu menciono minhas experiências com trauma neste ensaio 
porque agressão sexual, sexismo, homofobia, e transfobia estão 
enredadas com a história da colonização. Agressão sexual é um 
ato explícito da colonização que teve enormes impactos tanto 
nas identidades nacionais quanto pessoais e, devido às suas 
conexões com a mentalidade colonial, pode ser compreendida 
como uma forma colonial de violência e opressão. […] O 
processo de traduzir o que é ser two-spirit com termos das 
comunidades brancas se torna muito complexo. Não sou 
necessariamente queer, em contextos Cherokee, porque 
diferenças não são vistas da mesma maneira como se estivessem 
em contextos Euroamericanos. Não sou necessariamente 
transgênero em contextos Cherokee, porque sou simplesmente o 
gênero que sou. Não sou necessariamente gay, porque essa 
palavra apoia-se no conceito de homens-amando-homens, e 
ignora a complexidade da minha identidade de gênero. É 
somente dentro dos rígidos regimes de gênero da América 
branca que eu me torno Trans ou Queer. Enquanto homofobia, 
transfobia e sexismo são problemas em comunidades nativas, 
em muitas de nossas realidades tribais essas formas de opressão 
são o resultado da colonização e genocídio que não aceitam 
mulheres como líderes, ou pessoas com gêneros ou sexualidades 
extra-ordinários. Como nativos, nossas vidas e identidades 
eróticas têm sido colonizadas juntamente com nossas terras 
natais (pp. 51-52) (Tradução livre). 

 

A colonização da sexualidade, prossegue ele, se dá pela 
internalização dos valores sexuais da cultura dominante, sendo as 
sexualidades fora do modelo dicotômico vistas como algo ilícito e 
pecaminoso, esvaziado de seu conteúdo espiritual (p. 54). Tal 
opressão e imposição desses valores não se dão, segundo Driskill, 
somente por meio de soldados e missionários, mas também pelos 
professores e pela televisão: a descolonização das sexualidades, 
rumo a uma soberania erótica, passa necessariamente por 
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“desmascarar os espectros de conquistadores, padres e políticos 
que invadiram nossos espíritos e mentes, insistindo em dizer que 
eles estão disponíveis, e começar a cuidar das feridas abertas 
deixadas pela colonização em nossa carne”. 

Em seu outro texto (Driskill, 2010), o autor postula de 
forma ainda mais clara a agenda descolonial two-spirit, vindo a 
formular o que entende por tal descolonização, baseando-se 
sobretudo nas ideias de Linda Smith (já citada aqui) e da feminista 
chicana Emma Pérez, a quem retornaremos adiante. Segundo ele, 
os two-spirit 

estão afirmando perspectivas nativo-centradas e tribais 
específicas de gênero e sexualidade como uma forma de criticar 
colonialismo, queerfobia, racismo e misoginia como parte das 
lutas descoloniais. [Eles] compartilham experiências sob regimes 
coloniais patriarcais e polarizadas de gênero para buscar 
controlar as nações indígenas. Essas experiências dão origem às 
críticas que posicionam os gêneros e sexualidades two-
spirit/LGBT nativos como opostas aos poderes coloniais. 
Necessário neste processo são críticas tanto da natureza colonial 
de muitos movimentos LGBTQ nos Estados Unidos e a queer-
/transfobia internalizada pelas nações indígenas. As críticas two-
spirit – através da teoria, artes e ativismo – são uma parte de 
movimentos descoloniais radicais mais amplos. Descolonização 
na maior parte dos Estados Unidos e Canadá é um processo 
muito diferente dos movimentos de descolonização e pós-
coloniais em outras partes do mundo. Ao usar o termo 
descolonização, estou falando de resistência radical, em curso, 
contra o colonialismo que inclui lutas por reparação territorial, 
auto-determinação, cura de traumas históricos, continuidade 
cultural e reconciliação. Eu não vejo descolonização como um 
processo que termina necessariamente nos estados “pós-
coloniais” claramente definidos no sul da Ásia, na África e em 
outras partes do mundo (DRISKILL, 2010, p. 69) (Tradução 
livre). 

 
A partir do trecho citado, em relação à discussão 

desenvolvida aqui, cabe-nos salientar alguns pontos. Em primeiro 
lugar, a perspectiva de que o colonialismo não seja uma página 
virada na história desses coletivos. Neste sentido, vários destes 
autores demonstram resistências tanto à literatura pós-colonial 
(por não concordarem com a perspectiva de que o colonialismo 
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tenha chegado ao fim), quanto ao queer (moldado e pensado a 
partir da sociedade branca, sem incluir, em suas discussões, 
maiores problematizações sobre o projeto colonial). Desta forma, 
se, nos séculos anteriores, como vimos até aqui, os indígenas queer 
sofriam todo o tipo de perseguição, assassinatos de jovens 
indígenas LGBTQ2 como Fred Martinez (Navajo, 2001), Amy 
Soos (Pima/Maricopa, 2002), Alejando Lucero (Hopi, 2002), 
Ryan Hoskie (Navajo, 2005), dentre tantos outros, são apontados 
pelos two-spirit como claro sinal de que as relações pautadas pelo 
colonialismo seguem em curso. Em segundo lugar, a postura das 
críticas two-spirit é reflexo de (e se reflete em) uma postura de 
descolonização sexual, cosmológica, epistemológica e política em 
relação não apenas à sociedade envolvente, mas no tocante às 
suas próprias culturas. Neste sentido, a narrativa two-spirit se 
pretende um discurso de resistência, chamando a atenção para 
como o colonialismo em curso molda as relações de poder, 
gênero, conhecimento e familiares em suas próprias 
comunidades. Neste sentido, o próprio termo two-spirit é, em si, 
uma crítica, por chamar a atenção para como a terminologia 
colonial é limitada, ao lidar com este tipo de fenômeno social. 
Trata-se de uma luta contínua entre múltiplas formas de 
[in]diferença. 

Muitas destas ideias aparecem, como já dito aqui, nos 
textos de Linda Smith e de Emma Pérez, ambas referenciadas por 
autores two-spirit, como Driskill e Morgensen, por exemplo.  

Linda Tuhiwai Smith, escritora Maori e professora na 
University of Auckland, escreve em seu Decolonizing methodologies: 
research and Indigenous people (2008) como a pesquisa é um lugar de 
luta entre as formas de conhecimento ocidentais e as formas de 
conhecimento dos “Outros” (p. 2). Neste sentido, partindo de 
autores como Edward Said, Ashis Nandy, Albert Memmi e 
Frantz Fanon, a autora assume que tal empreendimento é 
impossível sem que haja uma análise do imperialismo, que 
permita compreender as formas complexas a partir das quais a 
construção do conhecimento se inscreve nas práticas coloniais e 
imperiais (loc. cit.). Assim, a formação de um campo discursivo do 
saber sobre os “Outros” estaria necessariamente atrelada à sua 
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subjugação por meio da expansão econômica, unilinear e a partir 
de uma ideia de realização/conquista. Destaco aqui a visão crítica 
da autora no tocante à História, enquanto narrativa totalizante e 
etnocentrada: há, segundo ela, na visão Ocidental da história, um 
projeto atrelado às perspectivas imperiais/coloniais sobre o 
Outro, por trazer, em sua longa narrativa, uma ideia subjacente de 
progresso e desenvolvimento9. Tal narrativa coerente, patriarcal e 
construída em termos binários, objetifica os Outros, 
desumanizando-os e mantendo-os à margem de suas próprias 
histórias, tirando-lhes a agência de transformar suas próprias 
narrativas e conhecimentos.  

A outra autora mencionada, Emma Pérez, é professora da 
University of Colorado Boulder e uma feminista chicana que 
propõe, a partir de autores pós-modernos (1999, p. XIV), a ideia 
de descolonização do imaginário (1999, 2003), a partir da perspectiva 
de que a narrativa histórica sempre omitiu a questão do gênero10. 
Segundo ela, descolonizar o imaginário seria útil ao  

nos ajudar a repensar a história de uma forma que torna a 
agência transformadora para aqueles nas margens. Colonial, para 
meu propósito aqui, pode ser definido simplesmente como 
governantes versus governados, sem esquecer que os colonizados 
podem também se tornar como os governantes e assimilar a 
mentalidade colonial. Essa mentalidade colonial acredita em 
uma linguagem normativa, raça, cultura, gênero, classe e 
sexualidade. O imaginário colonial é uma forma de pensar sobre 
as histórias e identidades nacionais que devem ser disputadas se 
as contradições não forem compreendidas, muito menos 
resolvidas. Quando conceituado de certas formas, a nomeação 
das coisas deixa já algo de fora, deixa algo não fito, deixa 
silêncios e lacunas que devem ser descobertos. [...] Se estamos 
dividindo as histórias do nosso passado em categorias tais como 
relações coloniais, pós-coloniais, e assim por diante, então 
proponho um imaginário descolonial como um espaço de 
ruptura, a alternativa para o que está escrito na história. Como 
contestamos o passado para revisá-lo de uma maneira que diga 
mais das nossas histórias? Em outras palavras, como vamos 

                                                            
9 Para uma crítica desta grande narrativa, cf. Dussel, 2005.  

10 Como ela escreve (1999, p. XIV), seu objetivo é “totakethe his out of the Chicana 
story” (tirar o his[pronome masculino em inglês] da história Chicana). 
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descolonizar nossa história? Para descolonizar nossa história e 
nossas imaginações históricas, precisamos descobrir as vozes do 
passado que honram múltiplas experiências, em vez de se 
prender ao que é fácil, permitindo que o olhar colonial 
heteronormativo branco reconstrua e interprete nosso passado 
(PÉREZ, 2003, p. 123) (Tradução livre). 

 
Neste sentido, não há, na literatura produzida pelos 

ativistas e autores two-spirit, grandes espaços dedicados a examinar 
esta ou aquela ação, ideologia ou política especificamente, a não 
ser para contextualizar suas críticas. Isto quer dizer, na prática, 
que não lhes interessa uma avaliação das boarding schools, ou da 
Doutrina do Destino Manifesto11, por exemplo (voltaremos a 
estes pontos adiante), justamente pelas razões apontadas acima: 
privilegiar este eixo de análise é permitir ao colonizador manter o 
lugar de enunciação privilegiado, a história oficial, permitindo ser 
relegado a uma narrativa “alternativa” somente. 

A perspectiva de imaginário em Pérez – bem como o de 
metodologia, em Smith – remetem a uma discussão com relação à 
existência de um espaço fronteiriço não apenas de intenso vazio 
existencial, mas também enquanto lugar de transformação, no 
qual surgem transformações, convergências, conflitos e criação. 
De certa forma, tal perspectiva iria de encontro à visão de que as 
narrativas aqui descritas – tanto no caso brasileiro quanto do 

                                                            
11 Assim escreve Fonseca, sintetizando a ideia de “Doutrina do Destino Manifesto”: 
“Ao conquistarem a independência e estabelecerem um governo democrático baseado 
em princípios ‘universais’ e na liberdade religiosa, os norte-americanos acreditavam 
estar cumprindo a promessa outrora feita pelos primeiros colonos: os Estados Unidos 
haviam se tornado uma "cidade na colina", um paradigma de ‘ordem celestial’, um 
modelo de ‘progresso rumo à perfeição’, um exemplo inspirador para toda a 
humanidade. Nas décadas seguintes, esse modelo de autopercepção evoluiria a partir 
dessa premissa. À medida que o país se tornava mais forte e próspero, sobrevivendo "às 
intempéries do destino, aos infortúnios da má-sorte, ao ódio infeccioso da Europa, à 
malevolência de reis e tiranos" (discurso de orador anônimo da Assembleia Legislativa 
de Ohio, 1826), a crença inicial em uma experiência política fadada a inspirar pelo 
exemplo dava lugar a visão mais ambiciosa, de um país que transformaria o mundo por 
expansão. Exportar o ‘modelo norte-americano’ tornou-se o ‘Destino Manifesto’ do 
país – um conceito originalmente criado para justificar a expansão territorial em direção 
ao oeste, mas que logo passaria a englobar fronteiras cada vez mais distantes, tanto em 
termos geográficos como, anos mais tarde, ideológicos” (FONSECA, 2007, pp. 172-
173). 
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norte-americano – se dão a partir do apagamento e do 
obliteramento dessas identidades, um relato de como a 
sexualidade se deixou reprimir entre coletivos indígenas ao longo 
do processo de colonização, ainda em curso - trata-se, justamente, 
de afirmar o contrário.  

Assim, salienta-se aqui não somente o caráter repressor 
inerente ao próprio processo colonial, mas também seu caráter 
criativo, ao tornar possível novas formas de resi/exi-stência. De 
certa forma, o que torna possível a existência do surgimento e 
consolidação do two-spirit enquanto crítica epistêmica à 
colonização em curso foi o próprio processo de 
racialização/proletarização/modernização/colonização/ 
heterossexualização/normalização dos grupos nos quais estes 
sujeitos se inseriam e se inserem. Um ponto importante aqui é, 
neste sentido, chamar a atenção para como essa nuvem discursiva 
dentro da qual tais perspectivas fazem sentido transcendem a 
concepção jurídica do poder: a igreja, as fofocas, os olhares, a 
televisão, a família e o cotidiano mantêm o domínio formado 
pelas relações de poder. 

Trata-se de se voltar o olhar sobre as “feridas coloniais” 
(nos termos da feminista chicana Gloria Anzaldúa12), de se captar 
justamente os espaços onde são produzidas novas formas de 
convívio e reflexões, marcadas por espaços de trocas e 
redefinições. Um olhar nas e a partir das dobras, das zonas de 
interstício. Não me refiro aqui, evidentemente, à noção espacial 
de fronteira, mas certamente essa perspectiva deve ir além da 
assunção de uma separação estrita entre pessoas, saberes, 
subjetividades etc.. Tal fronteira deve ser compreendida como um 
espaço intersticial e móvel, a partir do qual pessoas e 
coletividades se identificam. Vejamos. 

 

Pontos de contato 

 
Não há, vimos, identidade possível fora do padrão de 

poder imposto ao longo do processo de colonização. Se 

                                                            
12Cf. Anzaldúa, 2005. 
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buscarmos compreendê-lo a partir das críticas two-spirit, o 
surgimento de um discurso de preconceito aos indígenas queer por 
parte dos próprios indígenas pode ser compreendido não apenas 
no contexto das técnicas de dominação dos povos indígenas, mas 
também da formação dos movimentos indígenas, com suas 
divisões e conflitos internos. 

Ora, até aqui nosso percurso parece levar à conclusão de 
que o surgimento de uma identidade two-spirit faz sentido 
enquanto uma das possíveis “estratégias políticas surgidas em 
situações coloniais de extrema complexidade e diversidade, e na 
qual os atores sociais indígenas estão engajados em relações de 
poder desmedidamente assimétricas” (Baines, 1997, p. 68). Isso 
remete ao que foi apresentado em nosso argumento, de que 
movimentos indígenas homossexuais são fruto de uma demanda 
coletiva que diz respeito a relações de poder mais abrangentes do 
que a mera repressão da homossexualidade por brancos 
heterossexuais.  

Dito de modo geral, e pretendo aprofundar este ponto 
adiante, no Brasil, os movimentos indígenas (incluindo os 
movimentos de jovens e de mulheres indígenas) não 
desenvolveram a crítica da colonização ao ponto de torná-la 
extensiva à crítica do que passam os indígenas com outras 
sexualidades. Ocorre, como vimos, uma leitura parcial da 
colonização e uma apropriação do debate por outros, legitimados 
como agenda de luta - a exemplo da luta pela terra, pela saúde, 
pela educação, pelo desenvolvimento etc. A crítica a tais 
constructos necessariamente passa por uma crítica ao 
colonialismo em curso e às suas consequências dentro do próprio 
movimento indígena, ainda não tendo encontrado espaços de 
existência. Dito de outro modo, as demandas indígenas têm sido 
previamente estruturadas por relações de poder estabelecidas com 
aliados não-indígenas, via de regra heteronormatizadores, tendo 
como consequência a não instrumentalização das demandas dos 
indígenas homossexuais. Ao que tudo indica, o indígena 
homossexual, no Brasil, não encontra condições de possibilidade 
frente ao índio hiper-real (Ramos, 1995): não há uma 
homossexualidade indígena, mas “índios homossexuais”; não há 
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indígenas queer, mas gays, lésbicas e trans que são, quase que por 
acaso, indígenas. 

Retomaremos esta questão nas próximas páginas, mas, de 
modo geral, a gênese do movimento indígena brasileiro 
contemporâneo em um momento de saída da ditadura militar e 
organizado por setores da igreja católica; sua pauta em torno de 
questões de segurança nacional, demarcação, tutela, 
desenvolvimento e meio ambiente; dentre outros fatores, não 
teria propiciado uma ruptura mais aprofundada com a lógica 
colonial moderna, cristã e heterossexual ao qual foram 
historicamente submetidos. A história recente do Brasil traz, 
ainda, exemplos de como o aparato repressor e colonial é 
empregado quando os movimentos indígenas buscam 
descolonizar-se – bastante ilustrativos, neste sentido, foram a 
repressão a movimentos como “Brasil, outros 500”, ocorrido em 
Santa Cruz de Cabrália, em 2000; ou na ocupação da antiga sede 
do Museu do Índio/Aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, em 
2013. Tais iniciativas, ainda que existam, não chegaram a se 
transformar em uma crítica epistemológica mais elaborada ao 
colonialismo e às suas categorias. Neste sentido, não houve uma 
passagem rumo a uma incorporação indígena desta perspectiva 
que “se desprendesse” (Mignolo, 2008) das categorias 
ocidental/moderna/colonial, de modo a torná-la uma crítica 
social indígena de sua própria realidade – como os two-spirit 
fizeram.  

Com relação à comparação entre os movimentos 
indígenas nos Estados Unidos e no Brasil, várias poderiam ser as 
questões aqui colocadas, mas penso ser uma questão chave o fato 
de o movimento indígena no Brasil surgir, de forma organizada, 
também após a ditadura e com uma participação importantíssima 
da Igreja Católica e com uma agenda voltada para tutela, 
demarcação, política de segurança nacional, desenvolvimento e 
meio ambiente. Nos Estados Unidos, por outro lado, ele se 
reorganiza e se fortalece na esteira das lutas pelos direitos 
humanos, ao final da década de 1960, tornando possível o 
cruzamento de perspectivas programáticas com movimentos 
raciais e homossexuais, por exemplo. Afirmo isto à luz do que 
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escutei em uma das entrevistas realizadas com um ativista two-
spirit, quando lhe perguntei qual foi o “estalo” para que o 
movimento começasse a se organizar em torno da agenda queer: 
“Foi durante o final dos anos 60... íamos a protestos pelos 
direitos homossexuais, e víamos alguns indígenas ao nosso lado; 
quando íamos a protestos pelos direitos indígenas, víamos as 
mesmas pessoas... daí começamos a nos perguntar: por que não 
nos organizamos e começamos a lutar pelos nossos próprios 
direitos?!”. Vale a pena, entretanto, abrir um parêntesis a fim de 
situar algumas destas questões, historicamente. 

Apesar de, antes das décadas de 1960-70, haver 
movimentos pró-indígenas naquele país - como a Indian Rights 
Association, fundada em 1882 - e indígenas - como The Society of 
American Indians (1911-1923) e o National Congress of American 
Indians, fundado em 1944 -; o movimento indígena se intensificou 
e reorganizou após a década de 1960, sobretudo após um 
recrudescimento das políticas de extermínio (termination) e de 
assimilação compulsória dos povos indígenas entre as décadas de 
1940 e 1960, por meio da expulsão de seus territórios e sua 
realocação em grandes centros como Denver, Chicago, Seattle, 
Los Angeles, Detroit, Minneapolis e San Francisco13.  

A raiz deste tipo de prática pode ser encontrada na forma 
como o governo norte-americano passou a lidar com a questão 
indígena após a Segunda Guerra Mundial. Na década de 1950, 
por exemplo, um ex-Diretor do programa de campos de 
detenções para japoneses, Dillon Seymour Meyer, se torna 
Comissário de Assuntos Indígenas no Bureau of Indian Affairs. Sua 
administração se pautou na busca pelo fim do relacionamento 
entre os povos indígenas e o governo federal, com o fim das 
Reservas como unidades políticas independentes. Deste modo, o 
Governo instituiu um programa de realocação e empregos 
buscando incentivar os indígenas a buscar áreas urbanas, ao 
mesmo tempo em que buscava transferir gradualmente, para os 
Estados, a jurisdição sobre as áreas indígenas (Public Law 280, de 

                                                            
13 Esperamos ter oportunidade de deixar isso claro adiante, mas a presença indígena 
nessas áreas urbanas parece ter sido fator importante para a emergência, organização e 
consolidação do movimento two-spirit. 
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15 de agosto de 1953). Como aponta Fixico (2004), as políticas de 
realocação (incluindo o Indian Relocation Act, de 1956) partiam do 
pressuposto de que os indígenas fossem trabalhadores 
assalariados prontos para a economia pós-guerra: uma potencial 
“prosperidade” nas cidades seria a solução para a penúria 
encontrada nas áreas indígenas. O resultado disso foi, como 
indica o autor, um deslocamento de cerca de 750.000 indígenas 
para as cidades, entre as décadas de 1950 e 1980, de modo que 
nos anos 1990 dois terços da população indígena estadunidense 
moravam em áreas urbanas. Além disso, entre 1953 e 1964, cerca 
de 109 povos indígenas perderam o reconhecimento federal 
(House concurrent resolution 108, de 1 de agosto de 1953), passando a 
perder o status de indígenas, suas terras, acesso a serviços de 
saúde, educação e, assim, passando a estar sujeitos a tributos. 
Entretanto, em vez de “assimilarem” o ambiente urbano, como 
buscavam estas leis, os indígenas passaram a formar entre si 
novas alianças políticas. É necessário compreender, por exemplo, 
que desde o século XIX (casos Cherokee vs. Georgia, 1831, e 
Talton vs. Mayes, 1896), a relação do Governo dos Estados 
Unidos com os povos indígenas era no sentido de que elas 
fossem nações domésticas dependentes soberanas, de modo que 
não eram considerados cidadãos norte-americanos (até o Indian 
Citizenship Act, de 1924), tampouco as garantias da Carta de 
Direitos valiam para eles (até o Indian Civil Rights Act, de 1968). 
Eram, afinal, praticamente párias expulsos de seus territórios e 
abandonados à própria sorte e ao racismo, em centros urbanos 
longe de suas terras.  

A prática não era novidade: desde a década de 1830, pelo 
menos, com o Indian Removal Act, o Governo dos Estados Unidos 
tinha como praxe retirar indígenas de seus territórios para 
realocá-los em outras áreas ou dividir suas terras em loteamentos 
(Dawes/General Allotment Act, 1887) – Edmunds (2004), por 
exemplo, aponta que dos 138.000.000 acres de terras indígenas 
existentes em 1880, havia apenas 48.000.000 de acres em 1934, 
sendo dois terços destes territórios destinados posteriormente à 
posse de brancos. Além disso, ao longo do século XIX, se tornou 
parte das políticas governamentais separar os jovens indígenas de 
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suas famílias para mandá-los às boarding schools ou a escolas 
missionárias. Lomawaima (2004) destaca como era a rotina nestas 
escolas: as crianças tinham seus cabelos cortados, eram proibidos 
de falar em sua língua e recebiam disciplina aos moldes militares: 
eram acordados às 5:45h, sendo obrigados a fazerem exercícios; 
às 6:45h tomavam café; aulas de trabalho industrial às 8h, e escola 
formal às 9h; após o almoço vinham mais aulas de trabalho 
industrial até a noite, sendo 9h da noite o horário de irem dormir. 
Paradigmático deste período é a Carlisle Indian Industrial School, 
na Pennsylvania (1879-1918), primeira boarding school indígena 
federal operando fora das áreas de Reserva, fundada pelo Capitão 
Richard Henry Pratt, autor da frase “mate o índio, salve o 
homem” (1892), tendo como objetivo a “civilização e 
assimilação” completa dos indígenas.  

Nota-se aí como a ideia de Civilização denota atributos de 
raça, gênero, saber e legitimidade enunciatória: como apontou 
Young (2005), trata-se do projeto ideológico do Imperialismo; 
mas também do princípio norteador da ordem discursiva 
hegemônica para definir seu próprio self; da narrativa única e 
teleológica, justificando o status quo, a hierarquia racial, sexual e 
intelectual; da consolidação de marcadores da diferença 
relacionando, como apontou Stoler (1995), propriedades 
invisíveis e características visíveis; do laboratório de categorias 
liberais, nacionais e modernas; da ascensão e consolidação da 
ordem moral burguesa. A Civilização, como aponta Bell (2004), 
denota ainda a seleção histórica de documentação e narrativas, 
afetando a representação dos grupos mais marginalizados: não 
apenas as narrativas assimilacionistas vieram a distorcer suas 
histórias, mas também seus sistemas de organização (parentesco, 
práticas sociais, gênero) nas quais tais histórias poderiam ser 
interpretadas em sua plenitude.  

O colonialismo molda as memórias e constitui outros 
lugares de enunciação, devidamente legitimados: eis o porquê da 
importância do movimento red power (ver parágrafo a seguir) ou 
das críticas two-spirit aqui apresentadas, no tocante a se 
descolonizar o imaginário (com sugere Emma Pérez): trata-se de 
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trazer para si o protagonismo, buscando desestabilizar e 
descentrar as narrativas hegemônicas.  

Mencionamos aqui como os anos 1950 marcaram uma 
intensificação das ações de realocação e extermínio de indígenas 
nos Estados Unidos, e que tal migração compulsória, em vez de 
desmobilizá-los, fez com que se reorganizassem e buscassem lutar 
por seus direitos coletivamente. Como aponta Fixico, 
sintetizando parte do que ocorreu no período: 

Em vez de se assimilarem ao meio urbano, os povos nativos 
mantiveram laços substanciais com suas reservas natais e, nos 
pow wows e centros comunitários, “retribalizaram” suas 
comunidades. [...] A primeira grande conferência nacional de 
organizadores políticos indígenas ocorreu em 1961 no campus 
da Universidade de Chicago. A “Declaração de Propósito 
Indígena” da conferência indígena de Chicago conclamava à 
entrada indígena na formulação de políticas federais e, de fato, 
ao longo dos anos 1960, líderes cada vez mais experientes 
viajavam para Washington para inserirem suas propostas de 
programas e financiamento. No entanto, ao mesmo tempo, os 
ativistas indígenas também levavam suas preocupações às ruas, e 
tais preocupações eram muitas vezes direcionadas a entidades 
estatais e locais, assim como ao governo federal. [...] A ocupação 
da ilha de Alcatraz na baía de San Francisco em 1969 proliferou 
a partir de um evento local – a perda do Centro Indígena de San 
Francisco catalisando problemas mais amplos como realocação 
e racismo – em um evento nacional. Da mesma forma, a 
fundação do American Indian Movement (Movimento Indígena 
Americano, AIM) em 1968 na cidade de Minneapolis veio como 
um esforço para combater a violência da polícia local. Todos 
esses movimentos assumiram dimensões nacionais à medida em 
que o Red Power começou a emergir como parte de um modelo 
mais amplo de ativismo pelos direitos civis no país. [...] Em 
1972, a caravana da “Trilha dos tratados quebrados” chega a 
Washington, resultando na ocupação do prédio do Bureau of 
Indian Affairs. Perdida na cobertura da mídia, entretanto, foi uma 
plataforma intelectual e política abrangente em matéria de 
política federal e sua base em relações de tratado. Da mesma 
forma, a ocupação pela AIM da pequena cidade de Wounded 
Knee, na Dakota do Sul, em 1973, fundiu queixas locais, 
regionais e federais em conjunto, a maioria das quais a mídia 
ignorou (FIXICO, 2004. pp. 387-388) (Tradução livre). 
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Com efeito, o período a partir dos anos 1960 significou 
um ponto de inflexão nas lutas encampadas pelos movimentos 
indígenas nos Estados Unidos, abrindo caminho para a época da 
luta pelos direitos civis, do ativismo e da autodeterminação: 1961 
assistiu à formação do National Indian Youth Council (Conselho 
Nacional da Juventude Indígena, NIYC) também após a 
Convenção realizada na Universidade de Chicago; em 1964 a 
Survival of American Indians alcança visibilidade nacional ao lutar 
pelos direitos de pesca em territórios indígenas; em março de 
1964, cinco Sioux tomam posse de Alcatraz por quatro horas 
baseando-se em um tratado assinado em Forte Laramie em 1868, 
em um gesto simbólico, buscando a formação de um centro 
cultural e de uma universidade indígena na Ilha; em 1966 é 
fundada a primeira escola moderna inteiramente controlada por 
indígenas nos Estados Unidos, a Rough Rock Demonstration School 
em terras Navajo, no Arizona, e, dois anos depois, em 1968, os 
Navajo fundam a primeira faculdade plenamente controlada pelos 
indígenas (o Navajo Community College, renomeado para Diné College 
em 1977, em Tsaile, Arizona) – hoje há 35 faculdades indígenas 
em treze estados; 1968 assiste à formação de dois importantes 
movimentos: o United Native Americans (UNA) e o American Indian 
Movement (AIM); em dezembro de 1968, Mohawks bloqueiam 
uma ponte entre o Canadá e os Estados Unidos (Cornwall 
International Bridge) para protestar às restrições impostas pelo 
governo estadunidense à livre movimentação de indígenas entre 
os dois países; no final de 1969, após um incêndio no Centro 
Indígena de San Francisco, cerca de 90 indígenas – na maioria 
universitários - ocupam a ilha de Alcatraz: a ocupação virá a durar 
dezenove meses; em julho de 1971, membros da AIM fazem uma 
contra-comemoração do dia da independência no Monte 
Rushmore; em 1972, o AIM organiza uma marcha a Washington 
com mais de dois mil indígenas, ocupando o prédio do Bureau of 
Indian Affairs, exigindo reconhecimento federal da 
autodeterminação indígena, no que viria a ser conhecido como 
Trail of broken Treaties (trilha dos tratados rompidos); em fevereiro 
de 1973 há a ocupação de Wounded Knee, na Dakota do Sul, 
organizada pelo AIM – a repressão ao movimento deixa mortos, 



MARCUS V. X. DE OLIVEIRA; LENO F. DANNER; FERNANDO DANNER; JULIE DORRICO (ORGS.) | 315 

 

feridos e 1200 presos, entre 1973 e 1976 61 homicídios a 
membros do AIM são registrados, alguns dos quais jamais sendo 
investigados. Tais lutas resultaram na assinatura, em 1975, do 
Indian Self Determination and Education Act, dando aos indígenas 
direitos de administrar seus programas e serviços por meio de 
contratos com o Bureau of Indian Affairs e com o Indian Health 
Service (IHS). 

Evidentemente que a relação acima não se presta a 
sintetizar todas as lutas dos povos indígenas daquele país no 
período, tampouco supor que tais demandas tenham se encerrado 
em meados dos anos 1970. Contudo, é importante demonstrar 
aqui como alguns dos alvos destas ações buscaram, justamente, 
retomar a agência histórica sobre locais bastante emblemáticos: 
Wounded Knee, por exemplo, é o mesmo local onde houve o 
massacre de centenas de Lakotas, a maioria desarmada, pela 7ª. 
Cavalaria em dezembro de 1890; a Trail of Broken Treaties traz em 
seu nome a referência à Trail of Tears(“Trilha de lágrimas”), 
ocorrida na década de 1830, em consequência do Indian Removal 
Act, de 1830, quando 125.000 indígenas Cherokees, Creeks, 
Seminoles, Chickasaws, dentre outros, de Estados como Georgia, 
Carolina do Norte, Tennessee, Alabama e Florida foram 
deslocados – dos 15.000 Cherokees à época, 4.000 morreram no 
deslocamento forçado para abrir espaço para a “civilização” - 
sobretudo plantações de algodão. Neste sentido, como 
apontamos aqui, o red power buscou descentrar as narrativas a 
partir das quais massacres e abusos eram/são percebidos como 
conquistas de uma crescente e benevolente nação liberal.  

Desse modo, se o impulso e motivação para os two-spirit 
buscarem se organizar vieram dessa agenda, pode-se dizer que à 
tal perspectiva descolonizadora da História, vista aqui, somou-se 
uma crítica à heteronormatividade e ao patriarcado imbricados 
nestas outras narrativas. As histórias e narrativas two-spirit são 
silenciadas, se diluindo em lutas cujos protagonistas são, quase 
sempre, homens – associados a ideais de virilidade e belicosidade. 
Como apontaram Dussel, Smith, Fanon, entre outros, trata-se de 
se dominar o imaginário do Outro, justificando-se a violência, 
declarando-se inocente e estruturando uma narrativa condizente 
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com tal perspectiva, esvaziando o outro de si e de qualquer 
agência em termos de elaborar suas próprias narrativas.  

A narrativa hegemônica não deixa quaisquer espaços para 
fraturas, interstícios ou experiências a partir da existência pessoal 
de seus Outros. Estes não apenas tem negado seu lugar de 
enunciação, mas sua própria existência torna-se abjeta. O two-spirit 
- e a retirada do tema “homossexualidade indígena” do armário – 
parece não apenas inverter esta ordem, mas subvertê-la. Ao final, 
trata-se de se perceber que etnicidade, nacionalidade, sexualidade, 
raça e classe são percebidas e internalizadas a partir de 
imaginários e constructos em cuja mecânica e dinâmica operam o 
aparato colonial. Em sua base reside a subalternização de modos 
de ser/saber/poder que não condizem com a manutenção das 
condições de existência destas mesmas relações. O ímpeto 
moralizador moderno, controlando e normalizando quaisquer 
outros desejos, afetos e sexualidades, deve ser compreendido 
dentro dos esforços da manutenção da ordem colonial: cabe ao 
colonizado submeter-se aos códigos, compreensões e diferenças 
impostas em tais processos, ainda em curso, por meio do 
esvaziamento de si mesmo. O que as críticas two-spirit e as críticas 
decoloniais nos mostram, entretanto, é a possibilidade de um 
olhar sobre as dobras e fraturas destas relações, a fim de desvelá-
las e enfrentá-las.  

 

Disto isto 

 
A comparação entre a colonização das sexualidades 

indígenas no Brasil e as críticas e pensamentos two-spirit e 
decolonial nos indicam algumas direções. Buscarei sintetizar 
algumas delas, tendo em mente que pretendo mais salientar 
alguns pontos do que, necessariamente, encerrar questões.  

Em primeiro lugar, não se pode afirmar que os percursos 
da colonização dos povos indígenas no Brasil e nos Estados 
Unidos tenham seguido caminhos inteiramente divergentes. Lá, 
como cá, houve momentos marcados por missões, integração 
forçada, deslocamentos forçados, escolas que buscassem “civilizá-
los” compulsória e rapidamente. Da mesma forma, a colonização 
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das sexualidades indígenas seguiu um percurso bastante similar: o 
manejo moral dos povos indígenas, seja por meio de castigos ou 
de imposição de nomes próprios, padrões de divisão de trabalho 
baseados em binarismo sexual, ou educação, era parte 
fundamental de sua incorporação compulsória ao sistema 
colonial. Entendo que mesmo em diferentes contextos nacionais, 
ambos estivessem sujeitos às mesmas ordens discursivas, sendo 
compulsoriamente colonizados em suas sexualidades a partir de 
projetos nacionais, civilizatórios, religiosos, integracionistas e 
enquadramentos diversos que buscassem criar e manter a 
diferença colonial.  

Desta forma, a colonização das sexualidades indígenas, 
pensada a partir das críticas two-spirit, nos mostra como tais 
processos não podem ser compreendidos separadamente das 
relações de trabalho e dos modelos de moral e família 
hegemônicos. Tais processos incidem e desarticulam as redes de 
casamento, parentesco, moradia, alianças e vida doméstica dos 
povos indígenas, na medida em que buscam normalizar espaços, 
temporalidades e subjetividades indígenas. À colonização 
corresponde, necessariamente, a criação de um aparato 
burocrático-administrativo, político e psicológico para normalizar 
as sexualidades indígenas, moldando-as à ordem colonial. 

Neste sentido, o uso das críticas two-spirit possibilita 
deslocar nosso eixo argumentativo dos binômios opressor vs. 
oprimido, ou colonizador vs. colonizado, para buscarmos pensar 
os instrumentos de subalternização, bem como as estruturas pelas 
quais os silenciamentos se tornaram possíveis. O estudo da 
colonização das sexualidades indígenas aponta para um espaço de 
resistência, um locus de enunciação contrapondo os espaços nos 
quais a colonização, o racismo e o sexismo surgiram e se mantêm. 
Trata-se, assim, de se acessar perspectivas invisibilizadas nesses 
processos de subalternização e silenciamentos, A dupla exclusão 
(étnica e sexual) mostra as feridas causadas pela colonização em 
curso, obrigando a cultura hegemônica a reconhecer suas próprias 
contradições.  

Este processo de resistência a processos resultantes da 
diferença colonial, como bem mostram Gontijo (2015) e Moreira 
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(2007), parece também operar nas lutas encabeçadas por 
homossexuais nas zonas rurais, na Amazônia e nos movimentos 
de feministas negras. Trata-se, desta forma, de um 
posicionamento não apenas em re[l]ação ao colonialismo em 
curso, mas às fissuras geradas dentro destas coletividades, por 
meio desse mesmo colonialismo, como forma de diluir as 
diferenças nestes grupos. A consolidação destas categorias e a 
predominância de determinados meta-relatos e/ou auto-
representações obscurece as feridas abertas dentro destes 
processos de exclusão, causando silenciamentos e 
subalternizações, eles mesmos produtos da colonização. Dessa 
maneira, retomando especificamente a homossexualidade 
indígena, poderíamos dizer que a civilização, baseada em ideais da 
cultura moderna/colonial branca, cristã, patriarcal e 
heterossexual, impôs aos povos indígenas um aprisionamento a 
uma imagem, a vitimização eterna em uma essência14: um índio 
hiper-real, a-histórico, sem conflitos internos, sexualidades, 
desejos ou afetos. A homossexualidade indígena não é, desta 
perspectiva, sinal de “perda cultural”, mas, antes, sua 
invisibilidade e subalternização são resultado de dinâmicas 
coloniais ainda em curso.  

Se temos, por um lado, o silenciamento e invisibilização 
das homossexualidades indígenas no Brasil e, por outro, os two-
spirit conseguindo romper com os silenciamentos e 
desconsiderações, estruturando-se enquanto movimento, 
resultando em uma crítica ao colonialismo nos Estados Unidos, 
ao longo dos últimos 30 anos, isso se deve a uma série de fatores, 
tratados aqui. Dentre estes, destaco a emergência do movimento 
red Power ao final dos anos 1960, ao mesmo tempo em que 
ocorriam demandas por direitos humanos, raciais e sexuais 
naquele país. Isto tornou possível uma confluência de discursos 
que buscassem desvelar os mecanismos de coerção contra grupos 
cujas formas de ser/saber/sentir não condissessem com o 
modelo branco, masculino e heterossexual hegemônico. 
Certamente percebe-se, nos esforços two-spirit de se descolonizar 

                                                            
14 Utilizo aqui Fanon (2008, p. 30; 47). 
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suas trajetórias, descentrando a narrativa predominante; bem 
como na busca por desvincular suas identidades do binarismo 
sexual, chamando a atenção para como as sexualidades indígenas 
dizem respeito a elementos de sua cosmologia e ontologia; e na 
busca por chamar a atenção aos aspectos normativos e 
epistêmicos de um colonialismo em curso, ecos dos movimentos 
que marcaram a luta pelos direitos humanos nos Estados Unidos. 
Entretanto, o two-spirit desvincula-se dos movimentos indígenas, 
ao chamar a atenção para como a homofobia nativa é fruto da 
incorporação de um sistema moral e de valores imposto ao longo 
da colonização; também se desprendendo dos movimentos 
relacionados a gênero e sexualidade, por não estes não 
incorporarem, justamente, a crítica ao colonialismo – além do 
que, como vimos, não pensarem ser a identidade two-spirit uma 
identidade necessariamente sexual. A sexualidade, buscamos 
demonstrar, é um meio pelo qual aqueles indígenas exercem seu 
papel sagrado em suas culturas. Naquele país o advento da AIDS 
surge em um contexto conservador, marcado pela gestão Ronald 
Reagan, com os movimentos LGBTIQ contrapondo-se a tal 
conservadorismo. Isto fez com que houvesse uma intensificação 
das lutas por parte desses coletivos, a fim de terem garantidos 
seus direitos por cuidados e prevenção, contexto no qual os two-
spirit iniciam sua organização formal, a fim de conquistarem tais 
direitos voltados para seus próprios contextos culturais. No 
Brasil, por outro lado, a AIDS surge no mesmo contexto da 
redemocratização, sendo os movimentos LGBTIQ incorporados, 
em certa medida, à luta contra a doença, tornando-se canal 
fundamental na implementação das políticas públicas. Entretanto, 
o que era visto como “câncer gay” nos idos dos anos 1980 
certamente não se vinculava, em termos de possibilidade, à 
imagem tradicionalmente veiculada no Brasil quanto aos povos 
indígenas. Naquele momento, o indígena se vinculava à 
consolidação das lutas e difusão dos resultados das políticas de 
segurança nacional e desenvolvimento, implementados pela 
Ditadura Militar no país – a atuação e trajetória pessoal do índio 
Xavante Mário Juruna (1943-2002), único indígena a ser eleito 
deputado federal (1983-1987) na história do Brasil, sintetiza tal 
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perspectiva. Neste sentido, no imaginário do país, os povos 
indígenas ainda eram associados à defesa da Amazônia, às suas 
riquezas, e aos valores referentes à selva – seja como o “bom 
selvagem”, ou como o “guerreiro” (Conklin e Graham, 1994). De 
uma maneira ou de outra, tal trajetória deixou marcas na 
organização, com o amplo apoio de setores progressistas da 
Igreja Católica, dos movimentos indígenas no país.  

Desta forma, as demandas em torno de tutela, 
demarcações, desenvolvimento e meio ambiente, naquele 
momento, deixavam pouco espaço para reivindicações específicas 
de gênero e sexualidade. Sacchi (2003), por exemplo, aponta 
como apenas na década de 1990 houve o início da criação, por 
parte das mulheres indígenas, de organizações próprias e da 
criação de departamento de mulheres em organizações indígenas 
na Amazônia – mesmo momento em que autoras feministas 
latino-americanas criticam um processo de institucionalização do 
feminismo na região, financiado e pautado por agências de 
fomento, pelo Banco Mundial e pelas conferências da ONU, 
“tendo altos custos para o feminismo ao perder-se boa parte de 
seus postulados políticos mais éticos e revolucionários” (Curiel, 
2010, p. 73). Neste sentido, retomando Sacchi, 

É importante chamar atenção às categorias e conceitos 
utilizados no campo discursivo das ONGs e agências de 
cooperação – ênfase no empowerment e equidade de gênero, maior 
“participação” e “parceria” das mulheres nos projetos de 
desenvolvimento com perspectiva de gênero, para citar alguns 
deles – que são transpostos (“traduzidos”) de um campo 
estritamente feminista e ocidental para outras realidades que não 
as mesmas em que foram criados. [...] o conceito de gênero, de 
origem acadêmica, foi ressignificado e traduzido em diferentes 
formas de ação, e passa a ter um caráter transversal e de 
presença obrigatória, condicionante mesmo de financiamento 
de projetos comprometidos com a cidadania e o 
desenvolvimento, articulando atores até então distanciados 
(SACCHI, 2003, pp. 103-104). 

 

Desta maneira, os movimentos de mulheres indígenas têm 
galgado um longo caminho para se desvincular de uma agenda 
masculina ou não-indígena, rumo a uma descolonização, 
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atrelando-se a interesses de agências de fomento internacionais e 
de entidades públicas.  

Além disso, com relação ao próprio espaço acadêmico 
para reflexões sobre o tema, não penso que seja necessário 
destacar aqui as diferenças na produção indígena desenvolvida 
nas academias norte-americana e brasileira – a leitura deste 
trabalho deixa claro o amplo conjunto de textos e reflexões já 
bastante amadurecidas escritas por autores indígenas norte-
americanos. No Brasil, por outro lado, tem-se ainda pela frente o 
desafio não apenas de se buscar consolidar espaços para a 
produção dos acadêmicos indígenas, mas, sobretudo, de se 
garantir que tais espaços operem a partir de agendas próprias. 
Dessa maneira, uma agenda em torno de estudos sobre 
sexualidades indígenas deve não apenas levar em conta a 
cosmologia e a ontologia dos povos indígenas, mas também os 
processos e relações de poder a partir dos quais o tema é 
percebido pelos diversos atores envolvidos. 

Neste sentido, é possível que algum espaço já esteja se 
abrindo para estas questões, partindo da produção dos próprios 
indígenas. Exemplo disto é o texto produzido recentemente por 
Manuela Lavinas Picq (professora na Universidade San Francisco 
de Quito, Equador) e Josi Tikuna (aluna de Antropologia no 
Instituto de Natureza e Cultura, da Universidade Federal do 
Amazonas), intitulado Sexual Modernity in Amazonia 
(“Modernidade sexual na Amazônia”)15. Neste texto as autoras 
apontam, por exemplo, como as regras Tikuna respeitam casais 
do mesmo sexo, sendo o casamento algo necessariamente entre 
pessoas de diferentes clãs, não importando se são, ou não, de 
sexos diferentes. Desta maneira, os autores que buscaram 
compreender as regras de casamento naquele povo erraram por 
não haver percebido as uniões homoafetivas como permitidas. 
Mais que isso, o texto indica que, para as mulheres Tikuna, “a 

                                                            
15 Texto publicado em 2 de julho de 2015 e acessível pelo link http://www.e-
ir.info/2015/07/02/sexual-modernity-in-amazonia/, acessado em julho de 2015. Uma 
versão em português do texto, intitulada “Modernidade sexual na Amazônia”, está 
disponível no link https://geofaust.wordpress.com/2015/07/14/modernidade-sexual-
na-amazonia/, acessado também em julho de 2015.  

http://www.e-ir.info/2015/07/02/sexual-modernity-in-amazonia/
http://www.e-ir.info/2015/07/02/sexual-modernity-in-amazonia/
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diversidade sexual é intrinsecamente indígena, enquanto a 
discriminação sexual foi trazida pelas igrejas evangélicas”, 
incutindo aí a ideia de que tais uniões seriam pecaminosas. Desta 
forma, as NgüeTügümaêgüé (mulher que faz sexo com outra 
mulher) e os Kaigüwecü (homem que faz sexo com outro homem) 
seriam associados à poluição e abominação. Ao final, concluem as 
autoras – utilizando-se de autores two-spirit, como Driskill e 
Rifkin: 

Tornar a Amazônia queer é um projeto teórico. Queer no sentido 
de mover-se além de categorizações e fronteiras políticas. Queer 
no sentido de tornar visível como o colonialismo e sexualidade 
interagem dentro da lógica perversa da modernidade. 
Pesquisadores expuseram a heteronormatividade do 
colonialismo, insistiram no valor de descolonizar estudos queer e 
queerificar os estudos descoloniais. As sexualidade amazônicas 
lançam luz na complementaridade das perspectivas queer e 
indígena para pensar a modernidade global (PICQ e TIKUNA, 
2015, versão eletrônica) (Tradução livre). 

 

Textos como estes, escritos em colaboração com 
indígenas no Brasil, talvez apontem para a possibilidade de uma 
crítica do colonialismo a partir das sexualidades indígenas, tendo 
como protagonistas os próprios indígenas, evidenciando as 
fraturas e feridas ocasionadas, ainda hoje, pelos processos aqui 
descritos. Penso que, se para os gays não-indígenas e para os 
indígenas não-LGBTIQ a agenda de lutas é desafiadora, para os 
indígenas queer ela necessita ser revolucionária, colocando em 
evidência – e em xeque – as relações, inclusive na academia e nos 
movimentos indígenas, que levaram à sua subalternização e 
invisibilidade. 
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Gênero, sexualidade e educação: notas 

para uma “Epistemologia”1 

Maria Rita de Assis César 
 

Deslocamentos 

 
Gênero e sexualidade na escola, afinal, do que se trata 

nessa interpelação? Quais os significados das abordagens sobre 
estes temas no universo escolar? Quais filiações ou traços 
epistemológicos são utilizados numa abordagem dessa natureza? 
Por que tratar os temas gênero e sexualidade na instituição 
escolar? De certa maneira, uma parcela da sociedade brasileira 
reconhece o lugar estabelecido da sexualidade no interior da 
escola. Nos últimos vinte anos, após o surgimento da epidemia 
do HIV/AIDS e o reconhecimento da gravidez de jovens em 
idade escolar, a sexualidade se consolidou como lugar de fala em 
torno à ideia de prevenção. 

Entretanto, essa história não se iniciou na década de 
1990. Na Europa e em suas colônias espalhadas pelo mundo, a 
preocupação com a sexualidade nas escolas remonta o século 
XIX, quando a vida regrada dos colégios estabelecera um 
conjunto de regras sobre o corpo de jovens e crianças. Michel 
Foucault descreveu os colégios europeus do século XVIII como 
verdadeiras maquinarias em permanente estado de alerta. Para o 
autor: “O espaço da sala, a forma das mesas, o arranjo dos 
pátios de recreio, a distribuição dos dormitórios [...], os 
regulamentos elaborados para a vigilância do recolhimento e do 
sono, tudo fala da maneira mais prolixa da sexualidade das 
crianças” (FOUCAULT, 1984, p. 30). 

Com efeito, é importante entendermos que uma 
educação sexual esteve em curso desde os últimos dois séculos, 
e o próprio Foucault descreveu uma experiência na Alemanha 
em 1776. Nessa escola experimental, a educação sexual deveria 
ser tão precisa que “nela o pecado universal da juventude nunca 

                                                            
1 Artigo publicado inicialmente em Educar, Curitiba, n. 35, pp. 37-51, 2009. 
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deveria ser praticado” (FOUCAULT, 1984, p. 31). O autor narra 
uma festa escolar: 

Aí ocorreu a primeira comunhão solene do sexo adolescente 
com o discurso racional, sob a forma mesclada de exame, de 
jogos florais, de distribuição de prêmios e de conselho 
disciplinar. [...] Diante do público reunido, um dos professores, 
Wolke, formulou aos alunos questões selecionadas sobre os 
mistérios do sexo, do nascimento, da procriação: levou-os a 
comentar gravuras que representavam uma mulher grávida, um 
casal, um berço. As respostas foram esclarecidas, sem embaraço 
nem vergonha. Nenhum riso indecoroso veio perturbá-las – 
salvo, justamente, da parte de um público adulto bem mais 
infantil do que as próprias crianças e ao qual Wolke repreendeu 
severamente. Finalmente, foram aplaudidos os meninos 
rechonchudos que, diante da gente grande, traçaram com destro 
saber as guirlandas do discurso e do sexo (FOUCAULT, 1984, 
p. 31). 

 
Com essa narração, Foucault indicou o estabelecimento 

de um importante elemento por ele analisado, isto é, a colocação 
do sexo em discurso. Esta insistência discursiva constituiu, ao 
contrário daquilo que se acostumou a pensar sobre o 
silenciamento em torno do sexo e das práticas sexuais, a 
produção de um discurso verdadeiro sobre o sexo que, por sua 
vez, não poderia se calar. Tratava-se de falar sem corar-se, de 
falar racionalmente sobre o sexo, de utilizar um saber recém 
produzido pelo discurso e pelas práticas institucionais da 
medicina e da psiquiatria, ou seja, tratava-se de falar a verdade 
do sexo. 

As primeiras preocupações explícitas em relação à 
educação do sexo de crianças e jovens no Brasil tiveram lugar nos 
anos vinte e trinta do século XX. Nesse momento a educação 
sexual já era uma preocupação para médicos, intelectuais, 
professores e professoras que então povoavam o universo 
educacional brasileiro. No ano de 1922, o importante intelectual e 
reformador educacional brasileiro, Fernando de Azevedo, 
respondeu a um inquérito promovido pelo Instituto de Higiene 
da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo sobre educação 
sexual. Por aquela ocasião, o intelectual destacava a importância 
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do ensino da matéria para o “interesse moral e higiênico do 
indivíduo” e para o “interesse da raça” (MARQUES, 1994). 
Assim nascia o interesse da educação nacional pela educação 
sexual como objeto de ensino nas escolas brasileiras. 

Em 1933 foi fundado na cidade do Rio de Janeiro, então 
capital federal, o Círculo Brasileiro de Educação Sexual, que editou 
um periódico denominado Boletim desde o ano da sua criação 
(1933) até 1939 (SOUZA, 2002). Ao contrário das ideias que se 
estabeleceram no imaginário a respeito da ocultação sobre o 
sexo e as práticas sexuais, desde o final do século XVIII e, 
especialmente, desde o século XIX, o sexo já era objeto de 
discussões entre médicos e educadores que defendiam a 
presença de uma educação para a higiene sexual dos jovens 
(CÉSAR, 2008). Estas primeiras tentativas do século XX em 
defesa da educação sexual nas escolas brasileiras se davam por 
meio de pressupostos higienistas e eugênicos. 

A partir de perspectivas bem estabelecidas, a fala da 
sexualidade e não o seu silêncio constituiu-se como fator 
importante no discurso educacional brasileiro. Se relacionarmos 
o processo de escolarização à disciplinarização dos corpos de 
crianças e jovens, veremos que a educação do sexo encontrou 
seu lugar privilegiado na escola desde muito cedo. Assim, o 
“sexo bem educado” se apresentou como parte fundamental do 
processo de escolarização, mesmo que este não tenha sido 
abordado sob a rúbrica de uma disciplina específica, pois a 
regulação do sexo de crianças e jovens nas escolas foi uma 
tônica na conformação da pedagogia moderna (COSTA, 1983). 
Certamente, a instituição escolar se transformou ao longo do 
século XX. Ora conservadora, ora revolucionária, ora 
progressista, ora liberal. A partir dos anos de 1960, os 
movimentos pelos direitos civis, as lutas feministas, os 
movimentos gays e lésbicos, as reivindicações étnico-raciais e, na 
América Latina, as lutas contra os regimes ditatoriais, 
produziram marcas no discurso sobre na escola. 

Um segundo momento importante em relação à 
produção discursiva e às práticas pedagógicas da educação 
sexual no Brasil deu-se nos primeiros anos da década de 1960. 
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Pouco antes da ditadura militar, o Brasil vivia um clima de 
“renovação pedagógica”, as críticas sociológicas sobre os 
sistemas educacionais começavam a ser formuladas e aplicadas 
em escolas experimentais2. Foi justamente nesse período que o 
tema da educação sexual retornou de forma mais sistemática ao 
discurso pedagógico. Nessa que podemos chamar de segunda 
onda da educação sexual brasileira, escolas de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte organizaram programas de educação 
sexual em conexão com as “novidades pedagógicas” e 
curriculares de então. Nas escolas paulistas destacaram-se as 
experiências desenvolvidas tanto na Escola de Aplicação da 
Universidade de São Paulo quanto no Colégio Vocacional e nos 
Colégios Pluricurriculares. Estas experiências específicas de 
educação sexual e todas as demais experiências pedagógicas 
originadas dessas instituições foram reprimidas e suprimidas 
pela ditadura militar. 

No início da ditadura militar, em 1965, uma portaria do 
secretário de Estado dos Negócios da Educação do Estado de 
São Paulo proibiu professores do ensino secundário, em especial 
os de Biologia e de Sociologia, de exporem nas escolas sobre a 
sexualidade e sobre a contracepção (WEREBE, 1998, p. 174). 
Entretanto, naquele período, o interesse crescente pela educação 
sexual entre as/ os educadoras/es brasileiras/os levou a 
deputada federal Júlia Steimbruck, em 1968, a apresentar um 
projeto de lei propondo a introdução da educação sexual 
obrigatória nas escolas primárias e secundárias do país 
(WEREBE, 1998, p. 173). Como a ditadura impôs um regime de 
controle e moralização dos costumes, especialmente decorrente 
da aliança entre os militares e o majoritário grupo conservador 
da igreja católica, a educação sexual foi definitivamente banida 
de qualquer discussão pedagógica por parte do Estado e toda e 
qualquer iniciativa escolar foi suprimida com rigor. As iniciativas 

                                                            
2 Estes movimentos de renovação constituem as primeiras ressonâncias daquilo que 
será uma crítica educacional formulada em vários continentes. No Brasil, Paulo Freire 
será o nome principal. Entre os europeus destacam-se Louis Althusser, Pierre Bourdieu, 
Jean-Claude Passeron, Basil Bernstein e Michel Young. Mencionem-se ainda os 
economistas norte-americanos Samuel Bowles e Herbert Gints e o canadense Willian 
Pinar em 1973 (SILVA, 1999). 
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que conseguiam resistir e burlar o controle se tornaram 
experiências de resistência e, nas décadas seguintes, a educação 
sexual foi tomada como um dos marcos educacionais das lutas 
pela democratização do país. No período ditatorial, portanto, a 
educação sexual e os debates sobre gênero ou feminismo 
apareceram como parte de um projeto de escola e educação que 
se instaurou nas bases das lutas pela redemocratização do país, e 
nesse momento a educação sexual apareceu como uma 
reivindicação importante do movimento feminista brasileiro3. 
Naquele momento, a escola foi tomada como o lugar 
privilegiado dos processos de redemocratização e a educação 
sexual como uma proposta libertadora dos corpos, das mulheres 
e sujeitos. 

Entretanto, a ligação entre a educação sexual e o 
movimento feminista produziu apenas marcas leves nas práticas 
pedagógicas de educação sexual no Brasil, as quais logo 
desapareceram. Essa vinculação da educação sexual com as 
questões que cercavam a luta contra o patriarcado e a hierarquia 
de gênero foi abandonada e o feminismo como campo de 
indagação das práticas pedagógicas desapareceu sem deixar 
rastros. Com efeito, na mesma medida em que o feminismo 
desapareceu como “epistemologia” das práticas pedagógicas 
sobre a sexualidade, a educação sexual começou a se fortalecer 
como campo específico da saúde. Assim, no início dos anos 80, 
o discurso da saúde e da biologia ocupara por completo esse 
espaço “epistemológico”. Em uma pesquisa realizada em fontes 
documentais da secretaria municipal de educação do município 
de Curitiba-PR, a educação sexual já é pensada nos anos de 1970 
tendo em vista a prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e curiosidades sobre a reprodução e fisiologia 
humanas, incluída nos procedimentos pedagógicos sobre o 
planejamento familiar4. 
                                                            
3 Entre as décadas de 1970 e 1980, nas lutas contra a ditadura e no decorrer do 
processo de redemocratização, as experiências e projetos de educação sexual estiveram 
fortemente ligados a intelectuais feministas como Carmem Barroso e Cristina Brusquini 
(BARROSO, 1980, 1982; BRUSQUINI; BARROSO, 1983). 

 4 Trata-se de pesquisa em andamento no meu grupo de pesquisa, realizada por Santi-
na Célia Bordini. 
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Duas décadas mais tarde, a epidemia de HIV/AIDS terá 
um grande impacto na educação, na medida em que crescia o 
paradigma da informação como “arma” contra a epidemia. 
Assim, a escola no início dos anos 90 foi tomada como um lugar 
fundamental para a propagação de informações sobre o “sexo 
seguro”, as quais incluíam, além do contágio do HIV/AIDS e 
outras DSTs, a “gravidez na adolescência”, que para os 
especialistas começou a ser tomada como um “problema 
pedagógico” importante. A partir desse momento, o discurso da 
sexualidade nas escolas brasileiras foi definitivamente colonizado 
pela ideia de saúde e prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e da gravidez na adolescência, tomadas como 
sinônimo de problema de saúde física e social. O tema da 
prevenção foi assumido de maneira tão definitiva que os 
programas estabeleceram uma conexão direta com outro 
problema que deveria ser debelado no interior da instituição 
escolar, isto é, o uso de drogas. Assim, projetos como prevenção 
de DST/AIDS, gravidez e uso de drogas foram desenvolvidos 
com base na ideia de prevenção como paradigma do discurso 
sobre a educação sexual. 

Na segunda metade dos anos de 1990, no âmbito de um 
conjunto de reformas educacionais, o governo brasileiro 
produziu um importante documento – os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Os PCNs foram concebidos como resposta e solução 
para grande parte dos problemas educacionais no Brasil, bem 
como resposta à inserção na Constituição de 1988 de temas 
oriundos dos movimentos sociais, tais como as questões étnico-
raciais, o meio-ambiente, a educação sexual e as questões de 
gênero, esquecidas desde os projetos dos anos 70 (CÉSAR, 
2004). Inspirada pela reforma educacional espanhola organizada 
pelo partido popular, ultraconservador, no início dos anos 90, a 
educação brasileira tomou para si a concepção dos temas 
transversais e instituiu a educação sexual como um dos temas a 
serem trabalhados nos PCNs. O fascículo sobre o Tema 
Transversal Orientação Sexual, publicado em 1997, consolidou 
definitivamente a escolarização de uma educação do sexo. 
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A invenção da sexualidade e seus desdobramentos 

 
O filósofo francês Michel Foucault (1984) produziu uma 

obra em três volumes intitulada História da Sexualidade, entre 
1976 e 1984. Em 1976 publicou o primeiro volume, que recebeu 
o subtítulo de A vontade de saber (FOUCAULT, 1984). Nessa 
obra Foucault tomou a sexualidade como uma criação 
discursivo-institucional, cuja função seria o controle dos 
indivíduos e das populações. Para Foucault: 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo 
histórico: não à realidade subterrânea que se aprende com 
dificuldade, mas à grande rede de superfície em que a 
estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a 
incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o 
reforço dos controles e das resistências, encadeiam-se uns aos 
outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e poder 
(FOUCAULT, 1984). 

 
O autor demonstrou que o sexo e as práticas sexuais se 

comportavam como parte do chamado dispositivo da 
sexualidade, pois aquilo que estava em jogo seria essencialmente 
uma rede estabelecida de saber-poder atuando sobre os corpos e 
as populações ao produzir normatizações e modos de vida. 
Assim, o sexo foi delimitado como um ponto de injunção 
fundamental entre o corpo e as práticas de controle das 
populações no século XIX. Neste processo de estabelecimento 
de fronteiras, a sexualidade foi o instrumento de separação que 
criou delimitações entre práticas sexuais bem educadas e as 
demais, que ocupariam lugar indefinido ou bem demarcado para 
além das fronteiras da normalização. O sexo bem educado ou 
normatizado, isto é, as práticas heterossexuais, monogâmicas, 
consolidadas pelo matrimônio e reprodutivas, foram observadas 
pelos olhares e ouvidos atentos de médicos e psiquiatras, que 
podiam até mesmo prescrever mais sexo e a intensificação do 
prazer. As práticas outras, ou as sexualidades não normativas, 
deveriam ocupar o lugar das margens, além de serem também 
esquadrinhadas por médicos e terapeutas que produziram 
saberes que definiram as configurações e nomenclaturas desses 
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outros da sexualidade – o homossexual, a histérica, o onanista e 
o casal malthusiano, como bem definiu Foucault. O conceito de 
sexualidade que pertence à nossa história nasceu como a justa 
medida de separação entre normalidade e anormalidade 
(FOUCAULT, 1984). 

Não se pode dizer que os efeitos do dispositivo da 
sexualidade tenham desaparecido por completo, três décadas 
após sua descrição e análise. Todavia, observamos alguns 
deslocamentos, pois já não nos preocupamos mais com a 
masturbação das crianças, por exemplo. Nesse meio tempo, 
entretanto, talvez tenhamos criado outros mecanismos tão 
perversos quanto os anteriores, na medida em que, por exemplo, 
ainda nos deparamos com uma verdadeira obsessão médica com 
o corpo, com a saúde e, sobretudo, com as chamadas 
“identidades sexuais”. Assim, é possível que nossa história da 
sexualidade tenha uma origem e desdobramentos com os quais 
não desejamos mais ter qualquer familiaridade, mas certos 
desdobramentos dessa história são ainda exemplos de exclusão e 
violência em torno das práticas sexuais não normativas. Talvez 
ainda venhamos a perceber que, paradoxalmente, a educação 
sexual no contexto escolar contemporâneo possa ser um espaço 
para entendermos a história da sexualidade do ponto de vista 
dos nossos mecanismos de exclusão e de produção da norma 
sexual, de modo que possamos resistir aos mecanismos de 
produção e reprodução da norma. Se isso acontecer, a educação 
sexual nas escolas será, antes de tudo, um ato político. 

Quase um século depois das primeiras tentativas de 
organizar um programa de educação sexual nas escolas 
brasileiras, o “sexo bem educado” certamente não pertence mais 
ao universo positivista e eugenista das primeiras décadas do 
século XX. O novo “sexo bem educado” passou agora a ocupar 
territórios vizinhos, como a ideia de “sexo responsável”, “sexo 
saudável” e “sexo seguro”. Assim, podemos dizer que uma 
“epistemologia” da saúde, da responsabilidade e do binômio 
risco/segurança vem produzindo uma educação sexual definida 
por uma ideia específica sobre o “bem viver”. No cenário 
educacional contemporâneo, e tendo por objetivo específico 
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delimitar parâmetros sobre a vida e a felicidade, a educação 
sexual seguiu rumos epistemológicos diversos, como a 
psicologia do desenvolvimento, a sociologia das representações 
sociais e a própria fisiologia da saúde. 

Uma vez mais, na tentativa de esboçar contornos 
“epistemológicos”, reporto-me à história e ao conceito de 
sexualidade, tal como definida por Michel Foucault, pois penso 
ser esse um horizonte importante para pensarmos sobre a 
sexualidade na educação. Desse ponto de vista, a presença da 
sexualidade na escola pode perfeitamente se traduzir na função 
de reproduzir o dispositivo de controle dos corpos, assim como 
em paradigma biopolítico de controle da vida, pois foi 
justamente na instituição escolar que se instauraram 
historicamente os dispositivos disciplinares e de governamento 
sobre os corpos de crianças e jovens5. Como afirma Helena 
Altman (2001) em sua análise dos PCNs, também amparada pelo 
referencial foucaultiano, estes documentos provocam uma 
incitação ao discurso sobre o sexo na escola, isto é, produzem 
uma verdadeira explosão discursiva: a proposta era que, no 
interior dos pressupostos dos temas transversais, “a orientação 
sexual deve impregnar toda a área educativa”. Com Foucault, 
aprendemos que por meio da incitação ao discurso do sexo se 
instauram mecanismos de controle sobre os corpos dos 
indivíduos, exercidos não somente dentro de um sistema de 
punições e proibições, mas, especialmente, por meio de 
mecanismos que produzem sujeitos e seus corpos sexuados. Tal 
produção se dá no sentido do exercício do controle sobre a 
forma ideal de viver a sexualidade, isto é, de forma normativa, 
tendo em vista as práticas sexuais monogâmicas, heterossexuais 
e reprodutivas. As análises realizadas sobre os PCNs 
demonstram que estes assumem uma abordagem preventiva e, 
neste contexto, prevenir as práticas sexuais de “risco” seria a 
tônica normativa na construção de uma forma ideal de 
sexualidade: 

                                                            
5 A ideia de governamento é oriunda do conceito foucaultiano de governamentalidade (VEI-
GA-NETO, 2002). 
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Ao tratar do tema Orientação Sexual, busca-se considerar a 
sexualidade como algo inerente à vida e à saúde, que se expressa 
desde cedo no ser humano. Engloba o papel social do homem e 
da mulher, o respeito por si e pelo outro, as discriminações e os 
estereótipos atribuídos e vivenciados em seus relacionamentos, 
o avanço da AIDS e da gravidez indesejada na adolescência, 
entre outros, que são problemas atuais e preocupantes 
(BRASIL, 2000, p. 107). 

 
No interior do fascículo de Orientação Sexual há um 

subitem denominado Relações de Gênero, com duas páginas e meia 
de texto. A inserção do tema se dá enquanto conteúdo 
específico da Orientação Sexual. Os objetivos para a abordagem 
são: 

[...] combater relações autoritárias, questionar a rigidez dos 
padrões de conduta estabelecidos para homens e mulheres e 
apontar para a sua transformação. A flexibilização dos padrões 
visa permitir a expressão de potencialidades existentes em cada 
ser humano que são dificultadas pelos estereótipos de gênero. 
Como exemplo comum pode-se lembrar a repressão das 
expressões de sensibilidade, intuição e meiguice nos meninos ou 
de objetividade e agressividade nas meninas (BRASIL, 2000, p. 
144). 

 
Em um momento importante do texto ressalta-se que a 

“a abordagem das relações de gênero com as crianças dessa faixa 
etária, convém esclarecer, é uma tarefa delicada”. Por que seriam 
abordagens sobre relações de gênero mais “delicadas” que as 
intervenções sobre a sexualidade? Nesse momento, é 
fundamental a tarefa de escutar o discurso produzido nesse 
documento. Em primeiro lugar, apesar do texto tratar das 
relações desiguais entre homens e mulheres na perspectiva 
histórica, aquilo que se compreende por gênero no texto são os 
tais “papéis sexuais” ou “papéis de gênero”. O principal 
elemento presente nesse “conteúdo” específico de Orientação 
Sexual são as características ou “estereótipos” do masculino e do 
feminino, isto é, a “sensibilidade e a meiguice” de meninos e a 
“objetividade e a agressividade” das meninas. Além disso, o 
texto ressalta a importância de intervenção nos momentos de 
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“discriminação de um aluno em seu grupo, com apelidos 
jocosos e às vezes questionamento sobre sua sexualidade. O 
professor deve então sinalizar a rigidez das regras existentes 
nesse grupo que definem o que é ser menino ou menina” 
(BRASIL, 2000, p. 145). 

O caráter “delicado” do tema advém da norma social 
produzida no interior do dispositivo da sexualidade, isto é, a 
norma da heterossexualidade ou, como a denominou Judith 
Butler, a heteronormatividade. Em uma palavra, a dificuldade ou 
o caráter “delicado” apontado pelo texto dos PCNs advém de 
uma confusão entre a ideia de gênero, definida não como 
categoria de análise das relações de poder entre os gêneros, 
como a pensou Joan Scott, [...] mas sim, em virtude da 
percepção do gênero como “papéis” a serem desempenhados 
pelos dois “sexos biológicos” determinados. No âmbito daquela 
confusão conceitual, só há espaço para a correspondência entre 
corpo-sexo-desejo, isto é, corpo “masculino- pênis-desejo 
feminino” e “feminino-vagina-desejo masculino” de modo que 
as características atribuídas aos dois gêneros, isto é, meiguice, 
objetividade e agressividade, constituem uma resposta imediata a 
esse sistema normativo de sexo-gênero. Nessa perspectiva, 
trabalhar as relações de gênero significa apenas e tão somente 
demonstrar que meninos podem ser também meigos e sensíveis 
sem que isso possa “ferir” sua masculinidade, e que meninas 
podem ser agressivas e objetivas, além de gostarem de futebol, 
sem que essas características firam sua feminilidade. 

É importante ressaltar que, nessa perspectiva, alunos e 
alunas gays, lésbicas e transexuais permanecerão sem lugar no 
ambiente normativo da escola, como se pode observar na citação 
abaixo: 

Eu já trabalhei com duas meninas que se diziam homo, mas elas 
faziam isso pra chamar atenção. Agora ver beijo na boca entre 
duas meninas, me choca. Não te choca? Esse liberalismo me 
choca um pouco. Ver duas meninas se beijando isso me choca. 
Isso eu não trabalhei bem em mim e eu não consigo aceitar. E a 
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mídia influencia muito, incentivando o homossexualismo. Nas 
novelas [...] (Ana)6. 

 
Essa fala bastante significativa indica a dificuldade em 

relação a um possível questionamento do sistema heteronormativo 
na escola. Mesmo que algumas experiências educacionais já 
tenham definido que questões sobre a homossexualidade 
requerem uma abordagem específica a respeito da diversidade 
sexual, o esforço para minimamente colocar perguntas sobre a 
heteronormatividade permanece um grande desafio ainda não 
contemplado. Para o discurso escolar, em um primeiro momento, 
o importante é negar a existência de alunos e alunas 
homossexuais e bissexuais, pois a infância e a juventude são 
aclamadas como fases transitórias em relação ao exercício da 
sexualidade, de modo que, se bem conduzida por profissionais 
competentes, os jovens serão restituídos ao seu curso “normal”. 
Se a presença de alunos e alunas homossexuais dentro da escola já 
é um incômodo, então, a partir daquela perspectiva, a experiência 
da transexualidade se torna verdadeiramente insuportável do 
ponto de vista da instituição escolar, pois, diante de seus corpos 
transformados, a fala competente da instituição não vê esperança 
de retorno à norma heterossexual. Assim, aquilo que resta é o 
afastamento desses corpos indesejáveis, isto é, a expulsão, que 
hoje se constitui em um elemento importante da evasão escolar7. 

 

Reterritorializando a sexualidade na escola 

 
É importante lembrarmos uma vez mais que qualquer 

decisão teórica e epistemológica é também política. Em se 
tratando da sexualidade, é também importante que se faça 
presente uma reflexão sobre as implicações das políticas de 
sexualidade. Lembremos que foi o dispositivo da sexualidade que 

                                                            
6 Entrevista obtida no âmbito de pesquisa realiza pelo grupo de pesquisa sobre gênero e 
sexualidade nas escolas de Curitiba. O nome da professora é fictício. 

7 Uma série de pesquisas realizadas e em andamento vem demonstrando que a 
experiência transexual é marcada pela expulsão da instituição escolar, com 
consequências sociais importantes na trajetória de vida desses indivíduos. 
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instaurou o regime da heterossexualidade compulsória em todos 
os âmbitos da nossa vida. A heterossexualidade compulsória ou 
heteronormatividade é o conceito a partir do qual Judith Butler 
(1999) analisou as relações de poder entre homens e mulheres e 
entre homossexualidade e heterossexualidade, demonstrando a 
construção do dispositivo da sexualidade como marcado pela 
norma heterossexual. 

Se tomarmos como certo o lugar da sexualidade na 
instituição escolar, é importante demarcar os temas que 
envolvem o trabalho na instituição escolar. Pesquisas realizadas 
com professoras/es e alunas/os vêm demonstrando a 
necessidade de uma formação específica tendo em vista a 
diversidade sexual presente no universo escolar. Alunas/os e 
professoras/es gays, lésbicas, bissexuais e transexuais compõem a 
diversidade contemporânea da instituição escolar; entretanto, 
para esta instituição que nasceu disciplinar e normatizadora, a 
diferença, ou tudo aquilo que está fora da norma, em especial a 
norma sexual, mostra ser insuportável por transbordar os limites 
do conhecido. Assim, um trabalho que assuma como princípio a 
diversidade sexual marca a entrada em um “campo 
epistemológico” desconhecido, na medida em que a 
“epistemologia” reconhecível é a do sistema heteronormativo de 
correspondência entre sexo-gênero. 

É decisivo o reencontro da sexualidade com as novas 
perspectivas dos estudos de gênero, recordando que os projetos 
de educação sexual dos anos 70 partiram de uma perspectiva 
libertária representada pelas abordagens feministas. Ao abordar 
o gênero como categoria de investigação, podemos recusar os 
lugares definidos para as dicotomias entre masculino e feminino, 
além de reconstruir os significados dos corpos, dos desejos e 
dos prazeres (SCOTT, 1995). Em outros termos, se assumirmos 
o gênero como categoria de análise das ciências humanas será 
possível formular novas epistemologias da sexualidade na escola. 
No mesmo sentido, mas radicalizando os questionamentos, isto 
é, problematizando a hegemonia linguística e cultural organizada 
a partir da heterossexualidade compulsória, a perspectiva dos 
estudos de gênero pode trazer à luz a heteronormatividade 
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predominante nas práticas e discursos escolares. Sob tal 
perspectiva teórica, revela-se que o currículo possui uma matriz 
que, além de masculina, é heterossexual. 

Essa nova perspectiva “epistemológica” se encontra com 
as teorizações queer8, produzindo questionamentos sobre os 
limites do discurso do sexo e da sexualidade marcados por uma 
concepção naturalizada, a-histórica e monolítica. Nesta ótica, o 
sexo está confinado à sua percepção biológica, responsável por 
delimitar a fronteira entre os sujeitos: masculino/feminino, 
heterossexual/homossexual e normal/anormal. A teoria queer, 
partindo das indagações de Foucault e de Butler, representa um 
acervo importante de novas “perguntas- respostas”, pois não é 
prescritiva, questionando principalmente as condições de 
possibilidade do conhecimento (SPARGO, 2007). Contra as 
abordagens da sexualidade marcadas pelo sistema 
heteronormativo de correspondência entre sexo-gênero, a teoria 
queer traz à tona a discussão não somente sobre a constituição 
dos sujeitos da sexualidade, como também sobre os próprios 
limites daquele modelo de construção de conhecimento e o 
quanto cada sujeito ou grupo suporta (des)conhecer. Neste 
sentido, a teoria queer demonstra que o sexo, o corpo e o próprio 
gênero são construções culturais, linguísticas e institucionais 
geradas no interior das relações de saber-poder-prazer, 
determinadas pelos limites do pensamento moderno. Assim, ao 
tratar da teoria queer, Guacira Lopes Louro (2004, p. 65) diz que: 
“[...] há limites para o conhecimento: nessa perspectiva, parece 
importante indagar o que ou quanto um dado grupo suporta 
conhecer”. A teoria queer recusa a incorporação da alteridade no 
modelo hegemônico da norma sexual e social, argumentando 
que esta seria uma ação originária das “políticas de tolerância” 
que assumem a existência do binômio normal/anormal e, 
portanto, tendem a pacificar e normatizar, na medida do 

                                                            
8 Queer em inglês significa estranho, esquisito, além de ser uma forma preconceituosa e 
violenta de abordar indivíduos homossexuais. Entretanto, no interior das universidades 
anglo-saxãs, teóricas do gênero e da sexualidade se reapropriaram do vocábulo e 
produziram uma “epistemologia”, ou um conjunto de articulações intelectuais, 
questionando o aprisionanento da concepção de corpo no sistema heteronormativo de 
sexo-gênero-desejo (SPARGO, 2007). 
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possível, a alteridade. Ao contrário disso, a teoria queer questiona 
as condições de possibilidade do conhecimento que produz a 
norma sexual e social. 

Para finalizar. Primeiro, o trabalho com a diversidade 
sexual nas escolas pressupõe um conhecimento das disposições 
de professoras e professores que, por sua vez, deverão adentrar 
uma nova lógica do (des)conhecer, de sorte que tal trabalho não 
poderá jamais ser pautado pela pergunta formulada ao 
especialista sobre a normalidade das práticas e discursos sexuais. 
Perguntar pela normalidade é pertencer ao mundo definido e 
mapeado pelos processos disciplinadores e normalizadores. 
Segundo, para adentrar outra lógica, professores e professoras, 
segundo Deborah Britzman (1999), necessitam produzir a 
capacidade de desestabilizar o conhecimento em nome da 
liberdade. Nesta perspectiva, sexualidade, educação sexual e 
diversidade sexual se referem a práticas de liberdade, na medida 
em que os limites de nosso pensamento deverão ser 
transcendidos em nome de outras possibilidades tanto de 
conhecer como de amar. 
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