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“A experiência, a possibilidade de que algo nos passe ou nos 

aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um 

gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer 

parar para pensar, para olhar, parar para escutar, pensar 

mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar; 

parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 

detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 

vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção 

e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que 

nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar 

a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 

espaço.” 

 

 (LARROSA, Linguagem e Educação depois de Babel, 2004, p.160). 

 

 



 

RESUMO 

 

A prática filosófica com crianças é objeto de um debate recente e significativo no cenário 

educacional brasileiro, notadamente no ensino de filosofia. Nesse contexto, percebe-se o 

surgimento de proposições teórico-metodológicas que propõem o encontro entre a filosofia, a 

infância e a educação. Este estudo analisa uma experiência de ensino de filosofia com 

crianças, desenvolvida pelo Projeto Filosofia na Escola, buscando compreender a noção de 

pensar, bem como os sentidos dessa experiência para os atores nela envolvidos. Mais 

precisamente, pretendemos compreender o modo como a filosofia é praticada nessa 

experiência a partir do que dizem os sujeitos implicados. Percorrendo um caminho diferente 

da tradição do ensino de filosofia, esse Projeto busca viver a filosofia como uma experiência 

do pensar, em que o conceito de pensar se opõe à filosofia das formas “fixas” e deve muito ao 

pensamento de Foucault e Deleuze, entre outros, adotando uma concepção baseada na idéia de 

“inconclusão” do pensamento filosófico. Para a realização desta pesquisa, apoiamo-nos em 

uma metodologia de enfoque hermenêutico, agrupando as falas dos atores engajados na 

experiência: coordenadores, crianças, professores e alunos-mediadores. Cada um deles 

exprime uma maneira diferente de experimentar o pensamento, e, em particular, as crianças 

evidenciam como a experimentação do pensar diferentemente imprime uma marca de certo 

especial ao seu processo de aprendizagem. Porém, por outro lado, todos os atores envolvidos 

manifestam suas angústias e dificuldades de trabalhar com a noção de pensar inacabado. 

Convencidos de que cada interpretação é singular e única, temos claro que a leitura que 

fizemos do Projeto é apenas uma das diversas possibilidades de fazê-la, constituindo-se como 

mais um elemento na discussão sobre o ensino de filosofia no Brasil hoje. 
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RESUMÉ 

 

La pratique philosophique avec des enfants est le sujet d´un débat récent et significatif dans la 

scène pédagogique brésilienne, notamment dans l´enseignement de la philosophie. Dans ce 

contexte, on aperçoit certaines propositions théorico-méthodologiques qui essayent de 

rejoindre la philosophie, l´enfance et l éducation. Cette étude analyse une expérience 

d´enseignement de la philosophie pour les enfants, dans le Projet Philosophie à l´Ecole, tout 

en essayant de comprendre la notion de penser, aussi bien que le sens de cette expérience pour 

les acteurs engagés. Plus précisément, nous voulons comprendre la façon dont la philosophie 

est pratiquée dans cette expérience à partir de ce que disent les sujets impliqués. Prenant un 

chemin différent de la tradition dans l´enseignement de la philosophie, ce Projet veut vivre la 

philosophie comme une expérience de la pensée, où le concept de pensée s´oppose à la 

philosophie de formes « fixes » et doit beaucoup à la pensée de Foucault et Deleuze, 

conception basée sur l´idée de l´inachèvement de la pensée philosophique. Pour la réalisation 

de cette recherche, nous avons utilisé une méthodologie herméneutique, en cherchant les 

discours des acteurs engagés dans l´expérience : enfants, enseignants et coordinateurs. Chacun 

d´entre eux expriment une façon différente de concevoir la pensée, et, en spécial, les enfants 

ont une manière propre de concevoir l´apprentissage. Mais, par contre, tout les acteurs 

engagés expriment leurs angoisses et difficultés de travailler avec la notion de pensée 

inachevée. Convaincus que chaque interprétation est singulière et unique, nous croyons que 

cette étude peut contribuer à la discussion sur l´enseignement de la philosophie au Brésil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

 
The practice of philosophy with children has been the theme of a recent and significant 
discussion in the Brazilian educational scenery, especially where the teaching of philosophy is 
concerned. In this context, there can be observed the emersion of theoretical-methodological 
proposals, which suggest an encounter between philosophy, childhood and education. The 
following study analizes an experience of teaching philosophy to children, which was 
developed by the Project Philosophy at School and tries to understand the notion of thinking 
as well as the meaning of this experience for the people involved in it. More precisely, based 
upon the testimony of those involved, we want to understand the way in which philosophy is 
practiced in this experience. Following a way that differs from traditonal philosophy teaching, 
the Project tries to live philosophy as a thinking experience, where the concept of thinking is 
opposed to the philosophy of “fixed” forms. It ows a lot to the thinking of Foucault and 
Deleuze, among others, and adopts a concept based on the idea of the “inclusion” of 
philosophical thinking. For the realization of this research, we relied on a methodology 
focused on hermeneutics and grouped the talk of the actors engaged in the experience as 
follows: Coordenators, children, teachers and student-mediators. Each one of them expresses 
a different way of experimenting with thinking, and especially the children show evidence of 
how the experimentation of a different form of thinking leaves a somehow special mark in 
their learning process. On the other hand, however, all actors involved manifest their anguish 
and difficulties in working with the notion of unfinished thinking. As we are convinced that 
any interpretation is singular and unique, we are certain that the interpretation we made of the 
Project is only one of the many that are possible, and establishes itself as one more element in 
the discussion about the teaching of philosophy in Brazil today. 
 
 
 
Key-words: Philosophy – Teaching – Education – Thinking - Childhood 
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O tema investigado neste trabalho resulta de um diálogo com o campo da filosofia da 

educação ao longo de nosso processo de formação. Sabe-se que a escolha por um determinado 

tema de pesquisa ocorre em uma relação teoria-prática e está comumente relacionada a 

inquietações cotidianas de quem o elege como objeto de estudo. Em nosso caso, as razões que 

motivaram sua realização resultam das reflexões – ainda como estudante/pesquisadora de 

iniciação científica – relacionadas ao campo das teorias educacionais no âmbito do Núcleo de 

História e Teorias da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco. Desde então, temos alargado as nossas questões 

relativas ao campo da filosofia e sua relação com a educação. 

Uma questão norteadora de nossas preocupações tem sido o reconhecimento da 

chamada “crise dos paradigmas da educação”, fenômeno atrelado ao debate sobre a 

contribuição da filosofia enquanto fundamento da educação. São temáticas que acabaram 

confluindo nas reflexões sobre o retorno da filosofia como componente curricular no ensino 

médio e, mais recentemente, sua inserção nas ações educativas do ensino fundamental e até 

mesmo na educação infantil no que se convencionou denominar de programas de “filosofia 

para crianças”.  

Como campo dos saberes da formação humana não é de hoje que a presença da 

filosofia nos currículos escolares constitui objeto de problematização. No Brasil, a inclusão da 

filosofia, especialmente no ensino médio, tem sido caracterizada por um processo marcado 

pela descontinuidade. No que se refere à educação infantil e ao ensino fundamental, a 

inclusão de propostas específicas voltadas para o desenvolvimento da reflexão filosófica tem 

uma história mais recente e se apresenta como experimentação alternativa, originada da 

disposição de pessoas ligadas à filosofia e à educação. Contudo, verifica-se cada vez mais 

uma aproximação entre filosofia e infância, e a possibilidade do encontro com o filosofar 

desde a infância. Embora seja um terreno novo, é cheio de possibilidades. Nesse contexto, 

vários projetos e propostas educativas têm surgido, fundamentados em distintos pressupostos 

e apreendendo, diferentemente, a atividade de pensamento que se chama filosofia e seu 

sentido, e a própria infância, imprimindo a esses conceitos as mais variadas formas de 

entendê-los. 

Por essa razão, privilegiamos como objeto específico de análise e investigação a 

prática da filosofia na infância. Perguntamo-nos o que exatamente a filosofia pode significar 

quando exercitada nas primeiras fases da vida de uma pessoa, focalizando a experiência do 
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pensar1. De forma mais ampla: o que significa “pensar” nessa experiência que associa 

filosofia e infância? Nosso interesse é analisar os modos e as configurações que se apresentam 

na concretização das possibilidades educativas da filosofia com crianças. Especificamente, 

buscamos perceber o modo como a filosofia é praticada na experiência realizada pelo Projeto 

Filosofia na Escola, desenvolvido em Brasília-DF, assim como a questão das condições, 

possibilidades e sentidos implicados nessa experiência, a partir da escuta das vozes dos seus 

sujeitos, objetivando compreender a noção do pensar, bem como o sentido dessa experiência 

para os atores nela envolvidos, buscando nos aproximar de como eles a vivenciam. 

  

Atividade filosófica, infância e pensamento: o problema e o objeto da 

pesquisa 

 

Constitui um exercício complexo tentar compreender as transformações ocorridas, 

recentemente, nos códigos de referência, valores e atitudes da sociedade e da educação, 

sobretudo, porque somos contemporâneos dessas mesmas transformações. A velocidade em 

que são operadas essas mudanças ocorre na mesma proporção em que se colocam em questão 

as nossas certezas e esperanças quanto ao futuro. Trata-se de um “estado de crise”, que se 

exprime, hoje, através de uma variedade de ordens e fatores. Como afirma Costa: 

 

…as décadas que demarcaram este limiar de milênio têm registrado 
transformações cruciais nas visões de mundo vigentes até meados desse 
século e é para caracterizar esse momento que tem sido intensamente 
utilizada a expressão, crise de paradigmas (1996, p.08). 

 

Nosso período histórico tem registrado sinais de desencanto e de descontentamento; 

sinais de uma crise, sem precedentes, do projeto civilizatório. Ao contrário do que se 

advogava até bem pouco tempo, a compreensão é de que os problemas só tendem a se 

agravar. Vários são os críticos da cultura contemporânea, a exemplo de Santos (1989), 

Giddens (1991), Lyotard (1979), Postman (1999), a suspeitarem que estamos nos despedindo 

da modernidade. 

                                                
1 Não raramente encontramos nas justificativas para a prática da filosofia na infância que ela ajuda as crianças a 
desenvolver o seu pensar. 
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São vários os caminhos analíticos dessa crise. Em nosso caso, priorizamos a erosão do 

sentimento da especificidade da infância, uma vez que essa recusa de uma imagem idealizada 

da infância pode “dar o que pensar”. Ao nos desfazermos daquele sentimento e daquele “olhar 

pueril” em torno da infância, é possível desvelar outros modos de pensar, não apenas a 

infância em si mesma, mas o próprio “sujeito da educação”, o que significa uma oportunidade 

singular de ressignificarmos a educação e a reflexão filosófica que lhe fornece sustentação e 

fundamentos na atualidade.  

Para Postman (1999), nesses últimos tempos vivemos profundas modificações no 

olhar e no sentimento sobre a infância. Isso indica que estamos vivendo um deslocamento que 

altera o universo infantil. Estamos no limiar de um tempo em que a idade das pessoas só 

estabelecerá diferenças marcantes em dois extremos – a primeira infância e a senectude. De 

acordo com o autor, na verdade, há mesmo sinais de evidência do “desaparecimento da 

infância” (p. 142).  

Com o reposicionamento simbólico da infância ocorre um deslocamento das cifras da 

própria pedagogia moderna. O projeto pedagógico da modernidade atribuía à infância a 

imagem de um ser frágil, que tem necessidade de cuidados, de disciplina, de proteção, 

situação que afeta diretamente a escola, haja vista que “os educadores ficaram confusos a 

respeito do que devem fazer com as crianças na escola” (POSTMAN, 1999.p, 155). 

Paradoxalmente, nesse contexto de crise da noção de infância, observa-se o 

surgimento de programas específicos voltados para educar o pensamento da criança por meio 

de experiências de reflexão filosófica, colocando-a como centro da sua reflexão e 

desencadeando “uma insistência persistente, quase moda, em diversas propostas pedagógicas 

por ensinar a pensar” (KOHAN, 2003a, p. 210).  

Nesse processo de re-problematização da infância como alvo concreto da reflexão 

filosófica nos sistemas educativos, está implicada uma disposição singular de colocação em 

cena do pensamento infantil como alvo de organização e educação através da filosofia. Isto 

impõe novas questões: se já não pedimos que a criança corresponda à imagem dos nossos 

sonhos de felicidade, que nos exigia uma atitude maternal, afetuosa, fundada no crescimento 

puramente psicológico e cognitivo, que criança é esta da qual estamos falando? Que modo de 

pensamento é este que está sendo restaurado? O que significa pensar nessas experiências 

voltadas ao filosofar com as crianças? Até que ponto essas tentativas de educar o pensamento 

da infância por meio de experiências filosóficas pode contribuir com a sua formação? 
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É a partir desse conjunto de questionamentos que privilegiamos como eixo de nossa 

reflexão a relação da filosofia e da educação com a infância e o pensamento. Mais 

exatamente: pretendemos pensar, desde a filosofia da educação, o modo contemporâneo de 

abordar a infância, tomando por base uma certa maneira de educar essa infância pela 

problematização de seu próprio pensamento. Almejamos, portanto, construir uma leitura das 

experiências e os experimentos práticos que visam materializar a filosofia com as crianças.  

Em termos de uma proposta concreta nesse campo, foi o programa de Matthew 

Lipman que primeiro iniciou no Brasil um movimento significativo em torno da filosofia para 

crianças, mais precisamente no final da década de 1960, quando propôs a introdução da 

filosofia no processo educativo das crianças nos currículos das escolas.  

Filósofo de nacionalidade norte-americana, defendeu naquele contexto a importância 

da filosofia para o desenvolvimento correto do raciocínio e da capacidade de julgar dos alunos 

(Cf. LIPMAN, 1990). Nesse sentido, Lipman tanto elaborou uma fundamentação teórica 

acerca do papel da filosofia na educação das crianças como desenvolveu uma metodologia e 

elaborou um currículo para introduzir a filosofia nas escolas2. 

Em termos de verificação empírica, vamos tratar essas questões em uma experiência 

que, desde 1997, vem se desenvolvendo em Brasília: o Projeto Filosofia na Escola. Esse 

projeto trabalha exclusivamente com a educação pública, sendo um empreendimento teórico e 

metodologicamente experimental, não aplicando programas prefixados, o que já o diferencia 

da proposta de Lipman. 

O PFE é uma dessas muitas experiências e não é o único modo de promover o 

filosofar na escola e, pelo que percebemos, nunca pretendeu sê-lo. Como tal, o Projeto busca 

reenviar a um novo jeito de entender tanto o filosofar praticado nesse contexto, como a 

relação entre filosofia e infância. 

Dentre as diversas questões imprimidas pelo projeto, talvez um das mais interessantes 

seja exatamente afirmar cada vez mais, no campo da reflexão filosófica, um objeto pouco 

cultivado pela filosofia: a infância. O PFE tem, em princípio, uma intenção simples: criar 

condições para que as crianças possam vivenciar uma experiência filosófica desde o começo 

do seu processo de escolarização.  

                                                
2 Para um maior aprofundamento dos pressupostos teórico-metodológicos da proposta de Matthew Lipman, 
sugerimos, dentre outros textos, a consulta das obras do próprio autor: A filosofia vai à escola. São Paulo: 
Summus, 1990; Filosofia na sala de aula. São Paulo: Summus, 1990; O pensar na educação.Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1995. 
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O Projeto não trabalha com estratégias que possam ser reproduzidas em massa, como 

o programa “filosofia para crianças” de Lipman, sem, portanto, abrir mão de incentivar 

projetos semelhantes. Tem, assim, colocado em evidência não só o que o filosofar tem a dizer 

e a dar à criança, mas, complementarmente, o que pode a infância dizer e oferecer à filosofia. 

Assim, uma das primeiras características do projeto reside no fato de garantir uma visão 

afirmativa da infância, normalmente associada à incompletude, ausência e falta. Por meio do 

trabalho do pensamento, o projeto propõe uma experiência com o pensar pouco 

experimentada nas escolas, oportunizando o pensar das crianças ao que ainda não foi pensado. 

Assim, tratou-se de uma investigação, ou seja, uma análise centrada em uma prática, 

em pessoas, suas falas acerca de um determinado objeto “social”. Vale ressaltar que se tratou 

menos, para nós, de saber e julgar se nossos interlocutores estão suficientemente conscientes 

do Projeto e se suas práticas atingem corretamente seus objetivos, ou de querer medir o grau 

de consciência que nossos informantes têm a seu respeito, ou, ainda, de insinuar se suas 

práticas e reflexões se situam no interior de categorias ou rubricas de análise no projeto. Num 

momento em que “nem somos mais, mas, não somos ainda”, tratou-se, antes, de analisar o 

modo como ocorre a prática filosófica com crianças, desenvolvida por um PFE marcado pelo 

selo das inquietações filosóficas contemporâneas, que, em certa medida, distancia-se de 

algumas formas de compreender a filosofia no decorrer de sua história e de um logos 

pedagógico progressista, otimista e celebratório, de fins antecipáveis, e administradas de 

antemão. Em verdade, a filosofia contemporânea já não alimenta mais tanta esperança em 

sujeitos unitários, auto-referenciados do conhecimento e de decisão moral por meio da 

proposta de reconciliação, autonomia, progresso, igualdade da modernidade, que nos 

conduziu a um mundo de déficits de cumprimento de promessa e de ilusão.  

Na realização desse passeio pelo Projeto, identificamos a ocorrência e a descrição de 

inúmeros traços, impossíveis de serem interpretados de forma única, pois temos claro que a 

leitura que fizemos do Projeto é apenas uma das diversas possibilidades de fazê-la, mas 

importante para o desenvolvimento do mesmo. Para desenvolver essa leitura, optamos por 

agrupar as falas pelos diferentes interlocutores que participam do projeto: os coordenadores, 

que, contrariando uma postura muito comum esperada de um coordenador, não apresentam 

respostas acabadas aos outros participantes do projeto, sejam eles professores, mediadores ou 

crianças; as crianças, que evidenciam como a experimentação do pensar diferentemente 

imprime uma marca de certo especial ao seu processo de aprendizagem; os professores, que 

revelam o quanto o projeto é importante, por instaurar uma diferença em suas aulas e em suas 
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vidas, dando oportunidade de buscar outras formas de relacionar-se com o saber, com os 

outros e consigo mesmos, na medida em que passam a questionar, discutir, perguntar e escutar 

de forma mais engajada e autêntica seus colegas, sejam eles professores ou alunos; os 

estudantes mediadores, principais interlocutores dos professores sobre a prática filosófica 

desenvolvida em sala de aula, para quem o Projeto se constituiu numa aprendizagem 

permanente de formação e modificação de si.  

Por último, é preciso esclarecer que, durante todo esse processo, uma inquietação não 

se afastou de nós: neste trabalho, não esteve presente a intenção de fazer um estudo filosófico 

sobre a comparação das mais variadas propostas nessa área, mas simplesmente analisar como 

ocorre a prática filosófica com crianças desenvolvidas por um Projeto, o PFE, que, em 

princípio, tem como meta impulsionar a atividade filosófica, não como método ou como 

programa, mas como aprendizado livre e aberto do pensar, que promove a diferença e dá 

início a processos de singularização.  

Conduzidos por essas questões, delimitamos os caminhos a serem percorridos neste 

trabalho, constituído de quatro momentos. Em um primeiro capítulo, “A Natureza 

Educativa da Atividade Filosófica”, apresentaremos uma reflexão em torno dos sentidos da 

atividade filosófica, trilhados por alguns filósofos. Desdobraremos essa reflexão em três 

momentos: a filosofia grega, moderna e contemporânea, momentos e maneiras diferentes 

de pensar a atividade filosófica. Da filosofia grega, escolhemos Sócrates, representando a 

antiguidade, Descartes como anúncio da modernidade, e, finalmente, Foucault e Deleuze, 

como expressões da filosofia na atualidade. 

No segundo capítulo, ocupamo-nos da noção de infância, quando apresentaremos 

algumas considerações sobre a invenção da infância no pensamento filosófico e suas 

implicações na educação. Buscaremos cartografar as idéias que irão compor esta noção 

enquanto construção sócio-histórica, analisando as diferentes concepções filosóficas em que 

esta se apresenta. 

No terceiro capítulo traçaremos algumas linhas sobre o ensino de filosofia, sobretudo 

situando o caminho seguido no ensino infantil e fundamental, abordando de modo especial a 

proposta de Matthew Lipman, procurando apreender o sentido filosófico-pedagógico presente 

em todas essas experiências.  

No quarto capítulo apresentaremos as reflexões sobre os dados investigados, quando 

nos centraremos especificamente no nosso objeto de estudo. Nossa investigação compreendeu 
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o espaço/tempo e sujeitos do Projeto Filosofia na Escola, uma experiência filosófica, que 

envolve professores e alunos da UnB, sobretudo da Faculdade de Educação, e crianças e 

professores de escolas públicas do Distrito Federal. Nossa pretensão é compreender os 

caminhos e sentidos que circulam o Projeto Filosofia na Escola acerca do pensar, da infância, 

filosofia, ensino e educação.  

Por fim, apresentamos o lugar onde nos levou este estudo sobre a problemática em 

discussão. Conscientes da insuperável provisoriedade de todo trabalho acadêmico, 

assumimos, como princípio, uma postura de humildade epistemológica, sem a qual talvez não 

enxergássemos que, mais do que os resultados, importaram os caminhos possíveis, as 

reflexões que se sugerem e que trazem, ao campo da filosofia e do seu ensino, a potência 

radicada no vocábulo crise: “perigo” e “oportunidade”. 

 

Reflexões Metodológicas 

 

Para a realização deste estudo, apoiar-nos-emos em uma metodologia de enfoque 

hermenêutico, buscando um processo de compreensão dos sentidos que circulam nessas 

experiências. Entendemos, portanto, que a possibilidade de nos conhecermos de modo 

compreensivo aparece como uma tarefa significativa, sobretudo, quando essa experiência 

possibilita o diálogo, o respeito à alteridade e traça zonas intercambiáveis de convívio, 

aprendizagem e comunicação. Por meio do diálogo, abre-se a possibilidade de corrigir e 

aumentar a nossa reflexão, num processo de alargamento compreensivo sem fim. 

Apresentaremos, primeiramente, uma caracterização inicial do nosso campo 

empírico3, o Projeto Filosofia na Escola; em seguida, as nossas escolhas e reflexões 

metodológicas para nos aproximarmos desse objeto de estudo. 

 O projeto Filosofia na Escola é o cenário no qual desenvolvemos nossa pesquisa. Este 

se configura como um espaço de atividade permanente de extensão ligado à Faculdade de 

Educação da Universidade de Brasília (UnB), o qual busca estabelecer uma ligação contínua 

entre a universidade e algumas escolas públicas do Distrito Federal. Seu objetivo principal é 

criar condições para afirmar o exercício da filosofia tanto com as crianças como com os 

professores e alunos da graduação que se envolvem com o projeto.  

                                                
3 Uma descrição mais detalhada dos procedimentos a gente indica antes da análise dos dados da nossa pesquisa 
para não gerar uma distância exagerada nas duas partes. A breve descrição aqui serve apenas para abalizar a 
compreensão da metodologia adotada. 
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Para realizar esse objetivo o grupo dos coordenadores do Projeto desenvolve cursos de 

formação para os professores da rede pública que têm interesse de participar, bem como para 

alunos da UnB, principalmente do curso de pedagogia, que têm a função de mediadores entre 

a universidade e escola. A prática de filosofia na escola está sendo acompanhada 

constantemente via oficinas e encontros temáticos em que os coordenadores, alunos 

mediadores e professores avaliam as experiências e projetam as ações futuras. 

Este estudo, conforme afirmamos anteriormente, busca problematizar as maneiras e as 

configurações que se apresentam na contemporaneidade para se pensar e realizar as 

possibilidades educativas da filosofia com crianças, valendo-se de uma orientação 

metodológica hermenêutica. Nossa intenção de trabalhar nesta perspectiva justifica-se pelo 

que a mesma pode contribuir ao pensamento, no exercício constante de interpretação e 

compreensão, fazendo com que o trabalho investigativo se constitua em um empreendimento 

no qual nos lançamos sem possibilidade de saber antecipadamente as conseqüências de tal 

engajamento (GRÜN & COSTA, 1996). Nesta perspectiva, inclinamo-nos aos sentidos e mais 

sentidos da noção do pensar no ensino de filosofia com crianças – não para remetê-los a 

conteúdos ou representações, mas percebendo-os enquanto elementos que compõem os 

objetos de que falam –, a partir das descrições e interpretações implementadas no trabalho 

investigativo exposto às novas possibilidades presentes no nosso objeto. Nesse sentido, a 

interpretação não está neste trabalho para buscar essências, ou seja, ir em busca de elucidar o 

que já existe, mas, sobretudo, como uma tarefa que cria elementos para o pensamento, que 

nos permite ampliar as possibilidades de pensar o nosso tema de estudo.  

Sabe-se que a origem da hermenêutica se deve aos problemas que surgiram a partir das 

discordâncias sobre o significado de textos, principalmente sagrados, a exemplo da Bíblia, 

mas também, textos filosóficos da Antiguidade Clássica ou textos jurídicos. Nesse sentido, a 

hermenêutica se desenvolveu historicamente como metodologia que auxilia na busca de uma 

compreensão mais adequada de textos escritos. Com Wilhelm Dilthey, ascendeu como 

metodologia das ciências humanas em geral. Ao contrário das ciências naturais, que buscam 

uma explicação dos fenômenos naturais a partir de leis gerais que as regem, as ciências 

humanas não têm um objeto que se explica a partir de regras universais de comportamento. O 

ser humano está dotado de liberdade e esse só pode ser compreendido nos fatores que 

motivam sua ação. O conceito de hermenêutica se alargou mais uma vez, principalmente com 

as contribuições de Heidegger e Gadamer, que enxergaram na compreensão não somente uma 

metodologia científica, mas um existencial do homem. O homem enquanto homem é um ser 

de compreensão. A hermenêutica se torna, dessa forma, uma abordagem filosófica própria. 
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Não pretendemos na nossa pesquisa seguir este último passo da hermenêutica. Não se 

justifica, no nosso entendimento, restringir a análise do objeto de pesquisa a partir dos 

pressupostos da filosofia hermenêutica de Heidegger ou Gadamer ou, ainda, de qualquer outra 

filosofia. Com isso não queremos afirmar que partimos na nossa pesquisa de um ponto neutro, 

que, pelas próprias reflexões da hermenêutica, seria um contra-senso. Queremos somente 

afirmar que não temos uma perspectiva filosófica fixa e preestabelecida como ponto de 

partida das nossas análises. Partimos de um questionamento que surgiu na nossa trajetória 

acadêmica, situada na discussão atual, sobre novas perspectivas da filosofia, da educação, da 

infância e do pensar. Enfrentamos esse questionamento orientados pelas reflexões 

metodológicas acumuladas historicamente na hermenêutica. Encontramos em Coreth um 

esforço de extrair da própria história da hermenêutica as dimensões básicas que a 

caracterizam. Apresentamos essas dimensões em seguida, indicando a forma como foram 

utilizadas no esforço interpretativo relacionado ao objeto da nossa pesquisa.  

Segundo Coreth (1973, p.101), “toda compreensão mostra uma estrutura de 

horizonte”. Para compreender isso, partimos do fato de que cada processo de compreensão 

tem um objeto específico a ser compreendido. No nosso caso, o projeto Filosofia na Escola. 

Esse objeto não permite uma compreensão em si, só se debruçando sobre ele. Ele só é 

compreensível no contexto em que ele está inserido, contexto esse que Coreth chama de 

horizonte, para indicar que nem esse é um assunto limitado. De acordo com a imagem do 

horizonte, no momento em que me movimento, o próprio horizonte se alarga. No início do 

processo de compreensão estou situado diante do objeto específico, que gostaria de conhecer 

e o horizonte em que esse objeto se situa que também é em princípio desconhecido. A 

hermenêutica parte do pressuposto da mútua dependência desses dois lados. O objeto 

específico para ser compreendido precisa se abranger por dentro do horizonte em que existe 

(cf. CORETH, 1973). Coreth também costuma chamar esse horizonte, que na verdade é uma 

seqüência interminável de novos horizontes, de fundo atemático. Só no processo de conhecer 

o objeto específico vão se tematizar as múltiplas interligações que esse tem com o horizonte. 

O fundo atemático, nesse sentido, é a totalidade dos possíveis horizontes relevantes para a 

compreensão do objeto específico. Estabelece-se a relação do singular com o todo. Olhando 

pelo lado do todo, ele mesmo só pode ser conhecido via compreensão dos aspectos singulares 

que fazem parte dele. Instala-se, assim, uma dialética entre o todo e o singular na 

compreensão que em princípio envolve um processo interminável (cf. CORETH, 1973). 

 Portanto, a hermenêutica reconhece de início a dimensão inconclusa do processo de 

compreensão. De certo, é essa a limitação que acompanha inevitavelmente a nossa pesquisa. 



 27 

O Projeto Filosofia na Escola se encontra em horizontes que podem interminavelmente ser 

alargados. O projeto está inserido num determinado tempo e espaço com todos os horizontes 

temáticos que esses envolvem. Ele se situa numa discussão teórica com temáticas 

inesgotáveis, como os conceitos de filosofia, de infância e de educação, entre outros. Ele 

conta com a participação de pessoas com trajetórias, pensamentos, experiências e projetos 

distintos, que fazem o projeto como ele é. A consciência metodológica que a estrutura de 

horizonte nos fornece é a de inevitável limitação da compreensão alcançada e da possibilidade 

de ter mais e outras compreensões. 

A estrutura circular acrescenta mais uma perspectiva do processo de compreensão. 

Essa estrutura parte do fato de que um processo de compreensão nunca parte de um ponto 

zero. Sempre já existe, por mais precária que seja, uma pré-compreensão do objeto a ser 

compreendido (cf. CORETH,1973). Gadamer (1997) chama essa pré-compreensão de 

preconceito, não atribuindo a essa noção um caráter moral ou pejorativo. O sujeito sempre já 

se encontra num mundo de sentidos, e a compreensão desses sentidos não chega a uma 

conclusão definitiva, como vimos na estrutura de horizonte. Por isso não só partimos de pré-

compreensões, mas, mesmo avançando na compreensão, não superamos o status de uma pré-

compreensão. Mesmo assim, o avanço na compreensão se torna possível, na medida em que o 

sujeito de fato se confronta com o objeto. Na medida em que o sujeito desvela sempre novos 

aspectos do lado objetivo, que inclui tanto o objeto específico quanto os seus horizontes, a 

própria pré-compreensão se modifica, tanto no sentido de ter sempre uma compreensão mais 

ampla, quanto na possibilidade de ter reviravoltas, quando o olhar do objeto revela os 

equívocos na pré-compreensão. A nova compreensão, continuando, em princípio, uma pré-

compreensão, por sua parte, permite novos questionamentos e novos olhares em relação ao 

objeto.  É esse investimento entre o sujeito e o objeto que tradicionalmente se chama Círculo 

Hermenêutico e que mais adequadamente deveria ser denominado de espiral.  Na medida em 

que a pré-compreensão se alarga, ela pode ampliar a compreensão do objeto,  que, por sua 

vez, possibilita pré-compreensões sempre mais próximas ao objeto. Trata-se, portanto, não de 

um movimento circular, mas de voltas em que existem avanços na compreensão (cf. 

CORETH,1973). No desenvolvimento da nossa pesquisa procuramos, constantemente, manter 

o movimento espiral da nossa compreensão. Novamente nos deparando com a característica 

da inconclusão do processo, consideramos não só a mudança na visão do objeto pesquisado, 

mas as transformações do próprio sujeito envolvido na pesquisa.  No indispensável esforço de 

aproximação ao objeto, não se pode perder de vista a impossibilidade de deixar de ser 

subjetivamente implicado nas próprias pré-compreensões.  
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Encontramos, segundo Coreth, na estrutura dialógica mais um elemento esclarecedor 

do processo hermenêutico. Coreth nem restringe o conceito de diálogo à presença física das 

pessoas envolvidas num diálogo.  Ele admite desenvolver um diálogo com personagens 

históricas ou documentos escritos. Por exemplo, o importante nessa estrutura é enxergar como 

se confrontam e se entrelaçam compreensões de sujeitos distintos, cada um com seu próprio 

mundo de compreensão (cf. CORETH,1973). Vivenciamos na nossa pesquisa tanto momentos 

de diálogo direto com as personagens, protagonistas e participantes do projeto, quanto com as 

entrevistas gravadas e transcritas, tanto com os orientadores, amigos e familiares – 

compartilhando as nossas dúvidas e incompreensões –, quanto no estudo da literatura, 

relevante para nossa temática, sempre considerando o processo que ocorre, quando diferentes 

mundos de compreensão que cada um representa tentam se aproximar. Essa  é uma condição 

básica para que ocorra uma aproximação de compreensão e a necessidade de que os parceiros 

do diálogo estejam voltados para o mesmo objeto de investigação.  Não raras vezes ocorrem 

as incompreensões, porque não se atenta ao fato de que os parceiros estão se referindo ao 

mesmo objeto. Mas, mesmo dispensando uma atenção grande a essa condição, confrontamo-

nos constantemente com o problema de que o próprio diálogo se dá na mediação da 

linguagem.  Daí o constante zelo necessário com a compreensão adequada daquilo que de fato 

foi intencionado na fala ou escrita num processo hermenêutico.  É necessário entrar no mundo 

de compreensão da pessoa que a nós dirige a palavra, para adquirir sempre mais clareza sobre 

a linguagem que usa (cf. CORETH,1973).  De novo percebemos que as estruturas são 

intercaladas.  A compreensão do mundo e da linguagem, a partir da qual nem parceiro de 

diálogo fala, envolve a dialética entre objeto específico e horizonte, bem como a espiral que 

se instala entre sujeito e objeto. De novo confrontamo-nos com o processo de compreensão 

como o de possíveis ganhos e avanços, mas, ao mesmo tempo, de um processo por natureza 

interminável, impossível de fechar e concluir. Nesse sentido, reafirmamos nossa consciência 

metodológica: o significativo esforço de compreensão desprendido no nosso caminhar da 

pesquisa como também a insuperável provisoriedade da mesma4. 

 

 

                                                
4 Coreth apresenta uma quarta estrutura da compreensão: a da mediação.  Por considerar que essa estrutura está 
fundamentada basicamente nos pressupostos filosóficos da concepção heideggariana da compreensão, não 
achamos indicado incluí-la na nossa metodologia de pesquisa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I –  A Natureza Educativa da Atividade Filosófica 
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Os discursos e as práticas em torno da iniciação filosófica com crianças que circulam 

atualmente nas experiências oficiais e alternativas expressam uma relação fortemente atrelada 

aos sentidos clássicos da atividade filosófica e com a cultura pedagógica daí advinda. Desse 

modo, o momento teórico inicial remete à questão da natureza e do sentido da atividade 

filosófica. Pretendemos, neste capítulo, retomar o sentido e a natureza da atividade filosófica, 

uma vez que, dependendo da configuração que se dê a essa questão, o sentido do aprendizado 

filosófico se modifica. Em linhas gerais, há pelo menos duas possibilidades mais acentuadas 

de conceber tal atividade: 

 

...ora entende-se a filosofia como prática, processo, exercício de 
pensamento, modo de vida; ora a entende como conteúdo, teoria, sistema. A 
produção contemporânea sobre o ensino de filosofia costuma polarizar o 
debate nestas duas alternativas (KOHAN, 2004, p. 119). 
 

 Nos gregos encontramos uma preocupação em conceituar a filosofia e determinar o 

modo de exercê-la, mediante métodos e estratégias que marcaram decisivamente a história 

filosófica ocidental. Ao analisar a natureza deste saber e desta atividade, constata-se logo de 

início uma multiplicidade de definições quanto ao que se entende por filosofia ou por 

filosofar, proporcionando múltiplas possibilidades de olhares, que tornam o seu ensino uma 

atividade continuamente aberta e em movimento.  

 O que é a filosofia? Para muitos saberes, este tipo de pergunta é muitas vezes evasivo 

e desnecessário. Entretanto, diferentemente de outras iniciativas do conhecimento, em 

filosofia se discute freqüentemente o que ela é e o sentido de praticá-la. Acreditamos, 

portanto, que as concepções acerca da atividade filosófica podem contribuir na compreensão 

de uma noção mais alargada desse conhecimento e daquilo que o faz possível: o pensar. 

Nossa ênfase no pensar deve-se ao fato de ser este, na nossa visão, um dos motivos centrais 

para se abordar o ensino de filosofia. Dessa forma, torna-se importante uma reflexão mais 

ampla acerca da natureza dessa atividade, a partir dos sentidos que alguns clássicos a ela 

atribuíram.  

Com efeito, partimos do pressuposto de que o pensar é um aspecto fundamental para a 

compreensão do sentido da atividade filosófica. Assim, certa delimitação acerca dessa questão 

é necessária. Deste modo, procuraremos contemplar três momentos igualmente clássicos da 
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história da filosofia ocidental, a saber, os gregos, a modernidade e a filosofia contemporânea. 

Escolhemos para as nossas reflexões, sem poder evitar uma certa arbitrariedade, a filosofia de 

Sócrates, representando a antiguidade, Descartes, como anúncio da modernidade, e, 

finalmente, Foucault e Deleuze, como expressões da filosofia na atualidade. Em todos eles 

analisamos a visão que desenvolveram em torno da questão do pensamento filosófico e as 

possíveis repercussões para o ensino da filosofia.  

Cada um desses pensadores forneceu, em sua época e contexto particulares, uma 

resposta singular à questão O que é a filosofia? No entanto, é preciso reconhecer que, entre os 

muitos distintos sentidos atribuídos por eles ao termo filosofia, há pelo menos dois 

significados básicos, os quais são os mais trilhados por aqueles que se envolvem com a 

prática filosófica. O uso do termo filosofia, de um lado, remete a uma concepção de caráter 

mais histórico. Nesse caso, a filosofia tende a ser mais uma história de formação progressiva 

de um saber, segundo paradigmas razoavelmente estabelecidos pelos filósofos da tradição, de 

seus textos e de seus argumentos. De outro lado, os pensadores valem-se do termo filosofia 

como exercício de pensamento, uma investigação reflexiva de diferentes idéias, ou seja, como 

uma prática e um modo de vida. 

No primeiro caso, o exercício filosófico concentra-se no exame da tradição filosófica 

que se fez hegemônica em quase todo o tempo na filosofia ocidental. No segundo caso, 

porém, o exercício filosófico é marcado efetivamente por seu caráter crítico e criativo; nessa 

perspectiva a filosofia tudo problematiza e cria, pois é no trato da existência humana e do 

mundo da cultura que se dá a reflexão filosófica.  

Sem querer negar a importância na filosofia de classificar e organizar, de tentar 

abranger o pensamento em sistemas totalizantes, temos de ter em mente permanentemente o 

inevitável fracasso dessa empreitada. Nietzsche desenvolveu reflexões contrárias às 

pretensões de fechar a filosofia numa totalidade de verdades. Para ele, aqueles que se dedicam 

à filosofia não podem contentar-se com as explicações corriqueiras, mas experimentar, buscar 

o diferente, o desviante, o devir, pensar o impensado.  

Na sua terceira dissertação (§12), a Genealogia da moral, Nietzsche afirma a 

necessidade de uma filosofia da multiplicidade, não sistemática, não totalizadora.  

 

(...) De agora em diante, senhores filósofos, guardemo-nos bem contra a 
antiga, perigosa fábula conceitual que estabelece um “puro sujeito do 
conhecimento, isento de vontade, alheio à dor e ao tempo”, guardemo-nos 
dos tentáculos de conceitos contraditórios...Existe apenas uma visão 
perspectiva, apenas um “conhecer” perspectivo; e quanto mais afetos 
permitirmos falar sobre uma coisa, quanto mais olhos, diferentes olhos, 
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soubermos utilizar para essa coisa, tanto mais completo será nosso 
“conceito” dela, nossa “objetividade” (NIETZSCHE, 1998, p. 109). 
 

O argumento de Nietzsche é incisivo para a emergência de uma discussão que 

converge para o problema de como devemos caracterizar a aventura filosófica do pensamento. 

A atividade filosófica passa a ser entendida mais como um trabalho de investigação de 

determinados problemas, que, de fato, comprometem o ser humano na sua subjetividade, do 

que como uma reflexão acerca de determinados autores e de suas obras em si mesmas. O 

desafio é colocar a história da filosofia a serviço da Filosofia, e não o contrário. Assim, é dada 

à filosofia o privilégio de fazer uma reflexão filosófica enquanto um diagnóstico da própria 

existência e da cultura em que vivemos.  

 

(...) Desse modo, a tarefa da Filosofia será melhor entendida como um 
trabalho de investigação de determinados problemas, ao invés de ser 
entendida como uma reflexão acerca de determinados autores. E isso vale 
parece-me, para qualquer sentido relevante do termo “filosofia”, pois, ao 
fim e ao cabo, enquanto filósofos, nosso objetivo último não deveria ser o 
entendimento de textos, mas o entendimento do mundo (BURDZINSKI, 
2005, p.269). 

 

Como defende Kohan, nessa mesma perspectiva: 

 

(...) Não se pensa filosoficamente sem o recurso a uma história de mais de 
dois mil e quinhentos anos...Se a criação conceitual deve ser feita sobre o 
vivido, ela não pode deixar de lado as reflexões já produzidas sobre ele. 
Mas a remissão à história da filosofia não pode significar um retorno ao 
mesmo: essa remissão deve ser essencialmente crítica e criativa, e é aqui 
que a filosofia se faz multiplicidade (2000, p.194). 
 

Com isso, pretendemos sustentar a idéia de que para se entender um filósofo não se 

pode desconsiderar a compreensão dos problemas que esse delineou na e diante de sua época, 

e os conceitos que criou.  

 

1.1 - Um ponto de partida: Sócrates Educador  

 

A Filosofia, como qualquer outro campo do conhecimento, é própria de um lugar e de 

uma época, tendo a Grécia antiga por seu berço no que diz respeito ao mundo ocidental. Sabe-

se que a filosofia grega expressou um conjunto ampliado de mudanças, uma convergência de 

eventos, idéias que refletiram e geraram uma transformação radical na visão que o homem 
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tinha do mundo, do outro e de si mesmo, por meio de seu ideal original, que era um 

conhecimento sistemático da realidade. 

 Vislumbra-se aqui a fronteira onde se encontrou e se desenvolveu o primeiro passo 

rumo à atividade filosófica.  Período em que a reflexão do homem sobre o mundo e sobre si 

mesmo assume forma determinada, tecendo também um novo ideal de conhecimento, que se 

revela na disposição para entender, conhecer racionalmente, movimento em direção ao mundo 

do inteligível, que será mais tarde adotado pela civilização ocidental.  

Nessa perspectiva, a instituição da filosofia grega significou o aparecimento de uma 

nova representação do mundo, na qual se constituíram características fundamentais da 

civilização ocidental e do caminho que esta tem seguido no seu secular desenvolvimento. Não 

cabe, neste ponto, desenvolver uma reflexão aprofundada sobre a origem da filosofia na 

Grécia Antiga nem sobre o conceito de filosofia dessa época, que certamente não é único e 

envolve inúmeras polêmicas.  

Escolhemos uma personagem da filosofia clássica grega que não podemos nem 

considerar representativa daquela época. Na verdade, cada filósofo fala por si e dificilmente 

pode ser representado por outro. A nossa escolha deságua em Sócrates, por ser ele o filósofo 

que reúne algumas das características da filosofia como ela está sendo compreendida no 

projeto, objeto da nossa análise. Seu modelo de pensamento não distingue a atividade de 

filosofar do próprio ato de viver. Além disso, ele ensina que a atitude de filosofar só pode 

começar quando reconhecemos que nada sabemos.  

Para Sócrates, o diálogo é a melhor maneira de aprofundar a busca de um sentido 

racional para aquilo que se nos apresenta como espetacular. Esta é talvez a maior herança de 

sua sabedoria que até hoje é seguramente reconhecida, qual seja, sua maneira de filosofar. Ele 

coloca em novas bases o saber, demarcando o surgimento de uma outra possibilidade de se 

refletir sobre aquilo que se colocava como questão em sua época. Esta reflexão visava alargar 

naqueles que se envolviam com tais questões uma atitude investigativa conceitual. 

 Desse modo, as questões próprias da vivência pública daqueles que habitavam a 

Polis, como a política e a ética, serão objetos de seus debates nas ruas, nas praças, onde a 

filosofia era dialogada e onde se verifica uma forma primeira do filosofar na disputa constante 

e saudável pelo verdadeiro, o bom, o belo e o justo, contribuindo enormemente para a 

formação dos indivíduos e da cultura daqueles que ali habitavam. Sócrates inaugurou não 

somente uma forma de entender a filosofia, como fez nascer uma filosofia crítica e radical, a 

qual irá assinalar para sempre o filosofar no Ocidente. 
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Diferentemente dos outros filósofos, Sócrates, como sabemos, preferiu a palavra 

falada como sendo profundamente mais pessoal do que a palavra escrita. A razão aparece no 

Fedro quando este argumenta, conforme destaca Jaeger (1994), que: 

 

“[essa] invenção [escrita] serviria, ao contrário, para desleixo da memória e 
para levar o esquecimento às almas, pois os homens confiariam na escrita 
em vez de gravarem na própria alma a recordação viva. E dessa forma, em 
vez de um saber autêntico seria cultivada uma falsa sabedoria (...) levado 
por este estado de espírito dos anos posteriores, Platão inclina-se no Fedro a 
reconhecer um valor escasso à arte de escrever, mesmo encarada no seu 
elevado sentido retórico. As suas produções caem em todas as mãos, tanto 
nas de quem as compreende como nas de gente falha de compreensão, e a 
palavra escrita é incapaz de se explicar ou defender, quando injustamente 
atacada. Precisa de outrem, como advogado. A verdadeira escrita é a que se 
grava na alma do que aprende, pois esta, sim, tem a força necessária para 
acudir em seu próprio auxílio. O único proveito do escrito com tinta é 
recordar o que já se sabe (JAEGER, 1994 p. 1272- 1273). 
 

 

Possivelmente foi por esse motivo que Sócrates preferiu eleger com quem falar a ser 

lido por todos. Assim, falou com muita gente, mas não escreveu para ninguém. Entretanto, 

sua vida e suas idéias tornaram-se objeto de reflexão no campo da filosofia.  

Mesmo que nada tenha escrito, vários foram os traços e as influências deixadas por 

Sócrates. Uma primeira constitui uma verdadeira tradição na educação filosófica grega, a 

saber, o método do diálogo, exercício que se apresenta como a própria imagem da educação 

filosófica grega e vai perpassar as obras de alguns filósofos, como a de Platão. Desde os 

Gregos a “questão socrática” vem sendo alimentada, questionada, retomada. Embora não 

tenha deixado por escrito qualquer testemunho e nem tenha feito questão nenhuma de 

escrever, Sócrates não só fez escola, como tornou-se modelo para muitos filósofos.  

 Foi Platão, seu discípulo, quem escreveu as idéias e a história do mestre em sua obra, 

sobretudo os designados por alguns autores como os Diálogos menores, que são os Diálogos 

socráticos que parecem ser filosoficamente os mais interessantes (Cf. JAEGER, 1994; 

KOHAN, 2000). Sabe-se que a importância filosófica dos Diálogos platônicos em 

comparação com outros testemunhos acerca da figura de Sócrates, como os de Xenofonte e 

Aristófanes, por exemplo, é inegável, haja vista a sua recorrente utilização como fonte de 

pesquisa e referência até a atualidade.  

Nos seus primeiros Diálogos, Platão fez de Sócrates o personagem principal e 

escreveu sobre ele de forma comovente, quando colocou em cena a análise de determinadas 

virtudes, como a valentia, a prudência, a justiça e a piedade, que servem como ponto de 
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partida para dar sustentação ao que será, mais adiante, a sua questão de base: o Estado ideal. 

Com efeito, ele aparece como personagem na grande maioria dos seus diálogos, de modo que 

não há como dissociar o pensamento platônico do socrático. Seu filosofar, sobretudo, no 

processo inaugural, terá como ponto de partida o desejo de testemunhar filosoficamente a vida 

e as idéias socráticas (Cf. JAEGER, 1994). 

Nesse contexto, vemos os traços de um homem – Sócrates – que discute 

incansavelmente, perguntando sobre quase tudo, procurando despertar nos ouvintes a mesma 

admiração ou espanto (taumatzein) que ele vivera. É a esta figura, retratada (ou, quiçá, 

idealizada) por Platão, que também buscamos nos ligar para pensar um dos sentidos da 

atividade filosófica, talvez o sentido primeiro da filosofia como experiência e modo de vida. 

A dialética socrática era um método de pesquisa que procedia por meio de questões e 

respostas e, em grande parte, consistia em refutar as teses apresentadas pelo interlocutor com 

uma finalidade catártica, ou seja, purificadora. Tal intenção consistia em purificar o 

interlocutor das suas opiniões falsas a respeito das questões pesquisadas, o que forçava um 

novo ponto de partida rumo ao caminho da verdade. O movimento entre perguntas e 

respostas, entre afirmações de supostas verdades e o desenvolvimento de contradições e 

inconsistências – esse movimento dialético – acontece em forma de diálogo entre os 

personagens envolvidos.  

Dessa maneira, o diálogo é uma forma primeira do filosofar. Sócrates concebeu um 

tratamento apropriado para aquilo que se colocava como questão em sua época, visando 

desenvolver uma atitude investigativa naqueles que se envolviam com tais questões. Com esse 

fim, ele estrutura uma filosofia sustentada no cuidado da virtude e no desejo de saber como 

viver uma vida digna, que ele via ameaçado pelo relativismo exacerbado dos sofistas. 

A dialética socrática, ou melhor, o “método” socrático é um dos legados mais caros à 

filosofia. Todavia, não parece que o sentido principal desse método seja exercitar uma forma 

segura e lógica para que as pessoas cheguem à definição precisa dos problemas, em especial 

dos problemas éticos. Para Sócrates a questão não é meramente epistemológica e semântica, 

mas profundamente ética. 

   

(...) a palavra “método” não basta para caracterizar o sentido ético do 
processo. A palavra tem, contudo, origem socrática e caracteriza 
acertadamente o procedimento natural que o grande virtuoso do 
interrogatório converte em arte (JAEGER, 1994,p.563). 
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Desde o primeiro instante, paira de maneira implícita no seu método a intenção de que 

as pessoas possam transformar sua relação com o saber, aprendendo e investigando a si 

mesmas e descobrindo por si mesmas. Esta é uma condição fundamental do seu método por 

meio do seu perguntar. Dessa forma, 

 

O diálogo socrático não pretende exercitar nenhuma arte lógica da definição 
sobre problemas éticos, mas é simplesmente o caminho, o “método” do 
logos para chegar a uma conduta reta. Nenhum dos diálogos socráticos de 
Platão chega a definir realmente o conceito moral que nele se investiga; 
mais ainda, existiu por muito tempo a opinião geral de que nenhum destes 
diálogos chega realmente a um resultado. Mas há de fato um resultado, que 
é visível quando se comparam vários diálogos e os respectivos 
desenvolvimentos, de modo a ficar-se em condições de captar o que encerra 
de típico. Todas estas tentativas para “delimitar” a essência de uma dada 
virtude desembocam, por último, na consciência de que tal essência tem 
necessariamente de consistir num saber, num conhecimento. (JAEGER, 
1994, p. 564) 
 

Portanto, esse saber não é posse dos homens. O homem pode procurá-lo, dele se 

aproximar e tentar realizá-lo na sua vida da melhor forma possível. O que é o fim da filosofia 

é dispensar a busca, parar de perguntar, desacreditar a seriedade da investigação, desanimar-se 

diante dos paradoxos e dificuldades de encontrar consensos ou, o que é o pior, descansar na 

falsa consciência de ter chegado à verdade.  

Sua preocupação básica está voltada para o desejo de “chegar com outros homens a 

uma inteligência” (JAEGER, 1994,p.562) tendo como ponto de partida um tema “que para 

todos encerra um valor infinito: o dos valores supremos da vida” (Idem, p.562). Para tal busca 

filosófica, Sócrates constitui seu caminho a partir de um conjunto de ações, o qual, num 

primeiro momento, toma como referência inicial as idéias que os seus interlocutores aceitam, 

as quais servem “de base ou hipótese, após o que se desenvolvem as conseqüências que dela 

resultam, confrontando-as com outros dados da nossa consciência, considerados fatos 

estabelecidos” (ibidem).  Um elemento fundamental que resulta desse processo dialético 

inicial “é a descoberta das contradições em que incorremos ao aceitar determinadas teses” 

(ibidem). Essa contradição nos leva a duvidar da exatidão das coisas. 

 

O objetivo em vista é reduzir a um valor geral e supremo os vários 
fenômenos do valor. Todavia, não é das suas investigações sobre o 
problema deste “bem em si” que Sócrates parte, mas antes de uma virtude 
concreta qualquer, tal qual a linguagem a caracteriza por meio de 
qualificações morais especiais, como por exemplo, o que denominamos 
valente ou justo. (JAEGER, 1994, p.562). 
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Deste modo, o processo de busca filosófica de Sócrates estaria organizado em três 

grandes atos: a interrogação, o exame e a discussão. Em todas essas três partes está marcada 

de forma muito clara a tarefa do filosofar a partir do perguntar socrático. Sócrates demonstra 

o interesse por um perguntar muito singular: “o que é?”. Um perguntar que não se restringe a 

um conjunto de perguntas filosóficas, mas implica uma atitude diferente de se relacionar com 

as perguntas, em que as pessoas se colocam efetivamente em questão, perguntando-se, 

colocando a própria vida em questão.  

Esse é um traço fundamental no seu perguntar: primeiro inquieta-se a si mesmo, para 

em seguida levar essa inquietude aos outros. Assim ele não somente interroga os outros, mas 

interroga-se. Encontra-se na vontade de saber, de querer aprender, conhecer, interrogar-se, 

perguntando-se, sobretudo, sobre os valores vigentes em seu tempo. Assim, o 

questionar/perguntar tem sido um ato que não se esgota para a filosofia. Esse gesto que se 

mantém aberto para aqueles que transitam na filosofia é condição primeira para o filosofar. 

O perguntar e o questionar, que se iniciam com Sócrates, permanecem como atitudes 

próprias da filosofia. Essa atitude indagadora e investigativa constitui o que podemos chamar 

de experiência da filosofia, ou seja, a filosofia exercida como modo de vida. O modo de ser 

dessa vida sempre em exame se conforma na atitude segundo a qual precisamos tomar como 

problema aquilo que tomamos já como solução ou resposta.  

As premissas que temos como verdade apenas porque nos foram ensinadas e segundo 

as quais guiamos a nossa ação ou as nossas crenças devem ser, elas próprias, postas em 

condição de suspeita, não bastando, para isto, perguntar pela estruturação lógica do argumento 

(como ensinavam os Sofistas), mas, antes, perguntar pelo conteúdo de verdade em si daquilo 

que se apresenta como verdadeiro e válido para ser vivido.  

Sócrates não ensina o que o outro não sabe, mas pretende levar o outro a perceber que 

não sabe o que acha saber, como era instrumento de descoberta da ignorância, condição 

primeira para a vontade de saber.  A partir de Sócrates aprendemos sobre o valor da 

ignorância; aliás, desde Sócrates a filosofia tem consciência de que deve seu nascimento a ela, 

o que constitui, por assim dizer, a condição paradoxal da filosofia como trabalho de 

aproximação do saber e, portanto, distanciamento da ignorância.  

O filosofar de tipo socrático caracteriza-se assim como um tipo de consciência 

invertida da época: é uma voz destoante ante aos saberes, práticas e valores aceitos como 

válidos. O que ele sugere é que a filosofia, mais do que um conhecimento teórico, é um 

campo que nos aproxima de uma certa relação com o saber no pensamento e na vida. Talvez 

um dos maiores legados de Sócrates para a filosofia seja esse trabalho de reconhecimento da 
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ignorância, sem o qual não se teria a vontade de saber ou o desejo do conhecimento, o que vai 

constituir o cerne da filosofia como modo de vida, uma atitude (um ethos), cuja forma não 

pode ser outra se não a da pergunta.  

Temos conhecimento das críticas perpetradas por vários autores que visam a 

desconstruir a figura um tanto idealizada do mestre de Platão (Cf. NIETZSCHE, 1999; 

RANCIÈRE, 2005). Porém, a despeito delas, buscamos, aqui, atualizar a idéia, introduzida e 

vivida por Sócrates, da filosofia como experiência de inquietação, que é, em última instância, 

experimentada como inquietude sobre si. 

 

1.2 - A instituição da filosofia moderna: imagem cartesiana do pensamento 

  

Neste momento, para enriquecer as possibilidades de indagação propostas, faremos 

uma mudança de época e de registro de análise e vamos nos deslocar para o surgimento da 

filosofia moderna, momento em que se deu maior ênfase – embora nem sempre declarada – 

ao surgimento do racionalismo, especialmente com o apogeu do sujeito soberano cartesiano, 

apoiado na razão. Faremos esse registro a partir das idéias de Descartes.  

Cremos, com isso, ser importante para esta análise incluir as marcas da filosofia 

moderna a partir de algumas idéias de um dos seus principais precursores. Assim, voltaremos 

nossa atenção inicialmente na exposição de uma imagem mais “dogmática” do pensar, cuja 

base seria a expansão do domínio da razão no seu sentido mais restrito, a qual passou a reger 

o funcionamento das diferentes instituições sociais, inclusive a escola. Embora mudemos o 

contexto, nosso intuito se mantém: apresentar por meio de alguns autores os diferentes traços 

que a atividade filosófica assumiu frente ao pensar. 

 A modernidade trouxe em seu bojo os ideais de progresso e de emancipação da 

humanidade pela ciência, consolidando um pensamento de desenvolvimento e modernização 

da economia e da cultura. A fé na racionalidade de uma sociedade universal e de um sujeito 

universal constituiu-se como um dos ideais mais caros do período e do projeto compreendido 

pelos chamados tempos modernos. O próprio movimento do Iluminismo, opondo-se ao que 

considerou obscurantismo do domínio da fé na Idade Média, inspirou-se no surgimento das 

abordagens da ciência moderna, dando ao mesmo tempo impulsos ao conhecimento novo, à 

ciência e à técnica que se apresentaram como os promotores do progresso e do 
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desenvolvimento, oferecendo ao homem a possibilidade de domínio da natureza e da 

sociedade, alimentado pelos ideais de liberdade, felicidade e emancipação humanas. Dessa 

ótica, a modernidade anunciou um conjunto de mudanças estruturais no campo social e 

epistemológico do ocidente. 

 No âmbito filosófico, o modelo epistemológico vai prevalecer devido a sua ênfase no 

formalismo e na lógica das teorias científicas. Dentre os vários autores modernos que podem 

nos ajudar a formarmos uma idéia mais precisa da atividade filosófica nesse contexto, René 

Descartes (1596-1650) seguramente merece destaque. Descartes travou uma batalha para 

enfrentar sua preocupação com o “quê” da filosofia. Como contemporâneo de Bacon e 

Galileu, e antecessor de Newton, Descartes inicia um programa de reforma intelectual radical 

e um novo espírito científico.  

Com efeito, desde o Discurso sobre o método (1637), passando por Meditações da 

Filosofia primeira (1641), Os princípios de filosofia (1644), Descartes enfrenta a questão 

radical da atividade filosófica. Duvidar radicalmente significa para ele não parar diante das 

verdades da fé, questionar a fé tanto como as supostas evidências sensoriais até chegar a um 

pensamento que de forma alguma pode ser duvidado. A filosofia tem que ter como 

fundamento os pensamentos inquestionáveis. Depois de um processo de dúvidas radicais, 

Descartes chega a um resultado de certeza absoluta: cogito ergo sun.  

É, portanto, o pensar claro e distinto que fornece sustento seguro à nossa existência. 

Desse modo Descartes encontra as certezas básicas do seu filosofar. Embora tenha 

denunciado o dogmatismo na visão escolástica da fé, sua perspectiva adotada para confrontar-

se com os fundamentos do pensamento acentua uma natureza da atividade filosófica atrelada a 

uma imagem de idéias fixas, únicas com base na totalidade e com aspirações universalistas, 

que, na avaliação atual, parece limitar, dificultar ou até impedir a potência do pensamento. 

 Como coloca Santos (1989), Descartes funda a consciência filosófica da nova visão de 

ciência e método que define a época moderna. Enquanto Descartes separa o conhecimento 

sensível do conhecimento verdadeiro, o qual é visto como genuinamente intelectual, Locke 

considera que o conhecimento se realiza em níveis articulados, partindo da percepção até 

chegar às idéias. Assim, é a partir dessa diferença de ponto de vista que se estabelecem as 

duas grandes direções epistemológicas que serão predominantes durante a modernidade: o 

racionalismo e o empirismo. A instituição dessas filosofias não só colocou em crise os 

sistemas filosóficos tradicionais, como significou o aparecimento de uma nova representação 

do mundo.  
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Nesse período, o ocidente não apenas reformulou suas idéias antigas de verdade e de 

racionalidade, mas instituiu também um novo método de conhecimento, definindo outras 

formas de inteligibilidade, no campo da ciência, e outros significados para uma das perguntas 

mais caras à filosofia: o que significa pensar? 

 Em Descartes, observa-se com maior nitidez uma redução da filosofia e, 

conseqüentemente, do pensar, sendo este último colocado no plano da cognição. Seu projeto 

conduziu às últimas conseqüências o ideal de que todos os pensamentos têm que adquirir o 

mesmo grau de certeza que os conhecimentos matemáticos têm. É com ele que se inicia o 

racionalismo cognitivista, legitimando a universalidade do saber matemático de tipo analítico-

dedutivo, o qual fundamenta a unidade entre razão e saber científico. 

 Dessa forma, o argumento do cogito proclama aquilo que mais o nascimento da 

ciência moderna precisava do pensamento: a invenção do sujeito moderno. Assim, o sujeito 

cartesiano racional e consciente, é  

 

...uma substância cuja essência ou natureza reside unicamente em pensar, e 
que, para que exista, não necessita de lugar algum nem depende de nada 
material, de modo que  eu, isto é, a alma, pela qual sou o que sou, é 
totalmente diversa do corpo (DESCARTES, 1994, p.67). 

 

 O sujeito, neste caso, é uma estrutura universal capaz de acessar ou conter a verdade 

evidente. Este modelo coloca o indivíduo como base do quadro teórico de um novo sistema de 

pensamento, o paradigma subjetivista. Para os filósofos, esse é o marco do início da 

modernidade, momento em que o primado da razão finalmente sobrepõe-se ao da fé.  

 

 É, portanto, no próprio indivíduo, em sua natureza sensível e racional, que 
estes pensadores vão buscar os fundamentos para as novas teorias 
científicas. É com base na razão subjetivistas que se construirá a nova 
concepção de conhecimento. O exercício da reflexão filosófica equivale, em 
larga escala, a revelar ao próprio homem sua natureza racional, a purificá-la 
das crenças e preconceitos obscurantistas que lha foram incutidos pela 
tradição. Equivale também a retomar o caráter originário do pensamento e 
da racionalidade, de modo a adotá-lo como ponto de partida seguro e de um 
novo processo de conhecimento que produzirá, este sim, teorias válidas. O 
exemplo mais famoso deste tipo de concepção é o assim chamado 
argumento do cogito, de Descartes (MARCONDES, 1996, p.19).  

 

 

  Em Descartes encontra-se uma nova forma de abordagem do real, que conduziu às 

últimas conseqüências o ideal das evidências matemáticas como modelo do conhecimento 
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verdadeiro. A preocupação com a solidez do conhecimento a partir de uma fundamentação 

filosófica é a marca distintiva desse processo de busca do conhecimento verdadeiro. 

 A partir de então, o sujeito é fonte de todo significado e de toda ação, alojando-se no 

centro da vida social. O homem é, mais do que nunca, instado a construir seu destino, sua 

própria história. A racionalização emerge como o princípio basilar da organização pessoal e 

coletiva, concepção decorrente da filosofia das luzes. 

 Entretanto, desde suas origens esse projeto defrontou-se com algumas críticas, 

endereçadas ao fato de o pensamento de Descartes ter engendrado novos projetos sociais, 

econômicos e políticos. Dentre elas, destacamos a imagem dogmática e unificada do 

pensamento, que se consolida por meio do aprofundamento de um sistema de pensamento 

unitário, com função meramente re-cognitiva, com pretensões universalizadoras, totalizadoras 

e legitimadoras. São exatamente essas noções que instauram uma “clausura” do pensamento, 

ocultando interesses subjacentes ao mesmo. Com isso não queremos diminuir a importância 

da contribuição que o racionalismo, junto com o empirismo, forneceu ao avanço, 

principalmente, das ciências naturais e da tecnologia. Por outro lado, não podemos deixar de 

ressaltar as conseqüências que se instalam quando esses progridem sem uma reflexão crítica 

das motivações subjacentes a sua aplicação e as conseqüências para as relações sociais e o 

futuro do planeta.  

É importante dizer que Descartes não formulou, por assim dizer, nenhuma proposta 

educacional nem se ocupou de questões de natureza imediatamente educativas. Desse modo, 

só podemos perceber as implicações educativas de seu pensamento a partir das repercussões 

que obteve na história da filosofia e das idéias pedagógicas, penetrando, sobremaneira, na 

pedagogia moderna, considerando que o racionalismo se alinhou de várias formas com o 

empirismo, resultando numa educação para as ciências ou numa educação propriamente 

científica. 

 No que se segue, apresentaremos outras possibilidades e sentidos do pensar, que 

propõem liberar o pensamento dos parâmetros que lhe querem fixo, determinado, objetivo, 

instrumentado. Aqui, o pensamento é concebido como pleno de poderes, apto a produzir uma 

existência mais livre e mais autêntica, capaz de criar novos mundos e novas maneiras de ser e 

de sentir. Para compreender mais adequadamente as contribuições da filosofia 

contemporânea, traçamos inicialmente uma breve caracterização da crise social e 

epistemológica da Modernidade e as conseqüências tiradas dessa situação por alguns 

pensadores da atualidade.  
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1.3 Um Breve Parêntesis: da crise social e epistêmica da Modernidade à 

crítica da pós-modernidade (ou uma releitura pós-estruturalista) 

 

Com efeito, estamos vivenciando um período significativo de discussões, 

reelaborações e reformulações de conceitos, ou, dito de outra forma, um processo transitório 

de “desdogmatização” da ciência moderna. Como escreveu Santos: 

 

... a época em que vivemos deve ser considerada uma época de transição 
entre o paradigma da ciência moderna e um novo paradigma, de cuja 
emergência se vão acumulando os sinais, e que passa necessariamente pela 
”desdogmatização” da ciência moderna, visando uma nova prática científica 
capaz de dialogar eficazmente com as novas configurações de sentido em 
que se tecem a sociedade e o mundo contemporâneo (SANTOS, 1989, p. 
11-17).     

 

Sem nos determos nas diversas questões em torno da expressão crise “de” ou “dos” 

paradigmas – o que nos afastaria sobremaneira dos nossos objetivos mais imediatos –, 

podemos afirmar que essa crise tem se tornado objeto de um debate significativo nos diversos 

campos do conhecimento.  

Não pretendemos fazer uma análise exaustiva da “crise”. Nosso problema é o novo 

território que com ela se vislumbra, uma vez que estariam em crise também – e, talvez, 

principalmente – as próprias categorias do pensamento filosófico. 

A “crise da modernidade” tem sido traduzida como mudanças nas epistemologias que 

anunciam o seu esgotamento e o surgimento de novos pensamentos, sinais reveladores de um 

pensamento contemporâneo. Em A condição pós-moderna, Lyotard (2000) vai caracterizar 

esse período com a noção de pós-modernidade. Para ele, uma vez invalidado o 

enquadramento metafísico da ciência moderna, vem ocorrendo não apenas a crise de 

conceitos como ‘razão’, ‘sujeito‘, ‘totalidade’, ‘verdade’, ‘progresso’, mas também a busca de 

novos enquadramentos teóricos.  

Assim, a pós-modernidade, enquanto condição da cultura, caracteriza-se exatamente 

pela incredulidade diante do metadiscurso filosófico-metafísico. Entretanto, não há um só 

nome que abarque esse deslocamento. Na verdade, o que se convencionou chamar de pós-

modernidade possui hoje tanta abrangência que diz respeito a quase tudo: de questões 

estéticas e culturais a filosóficas e político-sociais. Nesse sentido, ela tem sido descrita como 
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“uma condição” (HARVEY, 1993), um “estado de cultura” (LYORTAD, 2000), uma nova 

forma de “experienciar o espaço e o tempo” (GIDDENS, 1991), uma “situação de transição” 

(SANTOS, 1989).  

A perspectiva em que se desenvolve essa visão é a de que os novos sentidos da 

contemporaneidade exigiriam outras categorias de análises, distintas das que serviriam para 

interpretar a modernidade.  Questionam-se a própria validade e pertinência epistemológica do 

saber fundado na razão, suscitando possibilidades de incorporação de temas, alguns dos quais 

se ocupam, precisamente, do questionamento dos pressupostos da filosofia da consciência. A 

pós-modernidade manifesta-se, portanto, como uma revisão radical dos pressupostos 

epistemológicos que, historicamente, orientaram o desenvolvimento do conhecimento nos 

diferentes campos do saber.  

Essas mudanças têm repercussões muito polêmicas no campo das ciências humanas e 

sociais, pondo em questão a validade que as explicações modernas teriam para as novas 

significações nos diversos espaços da existência humana. Sobre esse prisma, as orientações 

teóricas tradicionais da ciência modernista (autonomia, subjetividade, emancipação), ou seja, 

a “fé” na racionalidade de uma sociedade universal, de um sujeito universal, postuladas pela 

modernidade, passaram a ser alvo de uma profunda suspeição.  

Essa configuração descentra todo o ideal de perspectivas epistemológicas fundadas na 

racionalidade autocentrada, instrumental e positiva-determinista, pretendente a uma 

racionalidade global, integradora, explicadora de todos os fenômenos. Nestes registros, parece 

haver uma ampla compreensão de que o conhecimento precisa ser problematizado, sobretudo 

os pressupostos, os fundamentos totalizadores que orientam e determinam as produções 

teóricas, ou seja, o domínio do saber, o que impede que outros saberes não possam se 

estabelecer como objetos para o pensamento.  

No campo da filosofia, estas novas perspectivas e inquietudes se inscrevem nas obras 

de Deleuze, Lyotard, Foucault, Derrida, entre outros, que irão se opor à filosofia clássica das 

formas fixas, das idéias estáveis e permanentes. A seguir, vamos procurar apresentar algumas 

idéias sobre a atividade filosófica que permite pensar de outra forma. Tentaremos pensar com 

Deleuze e com Foucault, dois críticos das imagens dominantes do pensar e que fizeram da 

diferença o ponto essencial de suas idéias. Assim, restringimos nossa apresentação 

fundamentalmente a esses autores, por exercerem uma influência não exclusiva, mas 

significativa na fundamentação do Projeto Filosofia na Escola.  
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1.4 Delineando os novos territórios da atividade filosófica na 

contemporaneidade 

 

Nos dois primeiros momentos deste texto percorremos os passos e os traços da 

atividade filosófica em dois grandes expoentes do pensamento filosófico ocidental – Sócrates 

e Descartes –, os quais estruturaram duas formas, quase opostas, de afirmar o exercício 

filosófico. Com Sócrates, vimos as marcas de uma maneira de pensar e praticar a filosofia, em 

que, mais do que um saber, a atividade do filósofo seria um convite a viver na busca, no 

cuidado de si, no pensamento e na vida. Em Descartes, encontramos as bases para uma 

filosofia que, mesmo partindo de uma postura de dúvida radical, continua orientada pelos 

fundamentos metafísicos, e levou às últimas conseqüências o ideal da matemática como 

paradigma de um pensamento evidente e verdadeiro. 

Entre os filósofos contemporâneos, Heidegger (2001) nos convida a refletir sobre o 

modo de pensamento fundado na cultura e na filosofia ocidental.  

 

Até agora ainda não nos introduzimos no modo próprio de ser do 
pensamento para aí habitarmos. Nesse sentido, ainda não pensamos 
propriamente. Mas isso quer justamente dizer que nós já pensamos, mesmo 
que, não obstante toda lógica, ainda não estejamos familiarizados como o 
elemento no qual o pensamento pensa propriamente (HEIDEGGER, 2001, 
p. 121). 
 

O que sugere Heidegger é que na própria filosofia é possível que “ainda não 

pensemos”, pois o pensar não é aquilo que já está dito ou enunciado, mas o não-dito, aquilo 

que se dá a pensar. Não é, necessariamente, uma aproximação com a filosofia, nem tampouco 

uma relação mais intensa com a lógica clássica, que nos dá a garantia de que pensamos. Para 

Heidegger, a lógica nos aproxima apenas de uma forma de pensar.  

Esta mesma questão é trabalhada tanto por Deleuze como por Foucault, quando 

enfatizam em suas preocupações a imagem da filosofia como policiadora do pensamento, a 

qual pode impossibilitar muito mais do que facilitar a emergência do pensar no pensamento. 

Esses pensadores inauguram um novo território filosófico, resguardando, dentre outras 

possibilidades, o fato de que podemos pensar para além dos saberes e poderes instituídos. 

Nesse território, as assim chamadas “Filosofias da diferença”, mais aproximadas com as 

filosofias de Heidegger e Nietzsche, Derrida, Deleuze e Foucault, delineiam, cada uma a seu 
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modo, uma crítica contra o poder totalizante do pensamento objetivante, próprio às filosofias 

da consciência.   

Deleuze e Foucault, entre outros, apostam no poder afirmativo da noção de diferença 

como base para um pensamento em que o pensar vai assumir um outro sentido, liberto de 

certos postulados que projetam uma imagem deformante do pensar. Para Deleuze, “é, 

portanto, a coexistência dos contrários, a coexistência do mais e do menos, num devir 

qualitativo ilimitado, que constitui o signo ou o ponto de partida daquilo que força a pensar” 

(2000, p.243). Na mesma esteira, a atividade filosófica defendida por Foucault (2006) não é 

outra coisa se não buscar saber como poderia pensar-se diferentemente ao invés de validar o 

que já se sabe.   

No entanto, podemos inferir que, da mesma maneira que há pontos em comum entre 

esses filósofos, também há muitas diferenças entre eles. É neste contexto que trazemos aqui 

Foucault e Deleuze, respeitando suas singularidades. Ambos vão se ocupar de problemas 

filosóficos pertinentes às nossas inquietações neste estudo.  

 

1.4.1 Deleuze e as possibilidades para pensar a filosofia na 

contemporaneidade 

 

Como muitos outros filósofos, Gilles Deleuze enfrentou uma preocupação com o 

“quê” da filosofia ou, mais precisamente, com o que significa pensar? Essa preocupação 

parece ter permeado praticamente toda a sua obra, tendo início em Diferença e repetição, 

passando pelas obras seguintes, e culminando em O que é a filosofia?  

Embora no decorrer de seus estudos tenha pensado modos e enfoques diferentes para 

abordar os problemas, ressaltando, por vezes, os aspectos ontológicos, outras vezes, o ético, o 

estético e político, uma grande inquietação sua parece ser a potência do pensamento, ou ainda, 

a imagem ou um modelo que tem impedido essa potência. 

 No contexto da filosofia contemporânea francesa, pode-se afirmar que Deleuze foi o 

filósofo da multiplicidade. Como afirmou Roberto Machado (1990), realizar uma filosofia da 

multiplicidade parece ser uma das maiores ambições de Deleuze. Podemos perceber melhor 

essa afirmação em Diferença e Repetição, quando considera que “as Idéias são 

multiplicidades; cada Idéia é uma multiplicidade, uma variedade” (2000, p.303). No entanto, 

não considera que a multiplicidade designa uma combinação de múltiplos e de uno, mas, ao 

contrário, uma organização própria do múltiplo como tal.  
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Deleuze se lança numa crítica ferrenha contra as correntes tradicionais da filosofia, 

enfatizando em que medida o estabelecimento de um certo trato com a história da filosofia 

pode inviabilizar o nascimento do pensar.  

 

A história sempre foi um agente de poder na filosofia, e mesmo no 
pensamento. Ela desempenhou o papel de repressor: como você quer pensar 
sem ter lido Platão, Descartes, Kant e Heidegger, e o livro de fulano ou 
sicrano sobre eles? Uma formidável escola de intimidação que fabrica 
especialistas do pensamento, mas que também faz com que aqueles que 
ficam fora se ajustem ainda mais a essa especialidade da qual zombam. 
Uma imagem do pensamento, chamada filosofia, constituiu-se 
historicamente e impede perfeitamente as pessoas de pensarem (DELEUZE, 
PARNET. Diálogos, 1998, p.21). 
 

Com isso, Deleuze quer retratar a imagem de uma filosofia que, ao invés de nos dar a 

pensar, policia o pensamento. Embora a sua produção filosófica inicial comece com o estudo 

de autores importantes na história da filosofia, como Espinosa, Hume, Bergson, Leibniz, 

Kant, Nietzsche, o seu propósito ao escrever – sobre ou a partir dos filósofos da história – foi 

demarcar problemas, ao invés de resgatar histórias. Assim percebida, o que importa na relação 

que Deleuze propõe com a história da filosofia é a possibilidade de poder traçar, criar e 

inventar novos mapas conceituais e afirmar métodos próprios e novas nuances para o “quê” 

da filosofia. Com efeito, trata-se de extrair o papel da história da filosofia no próprio fazer 

filosófico.  

 

A história da filosofia é comparável à arte do retrato. Não se trata de “fazer 
parecido”, isto é, de repetir o que o filósofo disse, mas de produzir a 
semelhança, desnudando ao mesmo tempo o plano de imanência que ele 
instaurou e os novos conceitos que criou  (2000, p.74). 
 

 Assim, fazer filosofia, muito mais do que repetir filósofos, implicaria afirmar outros 

usos ao que já foi pensado, constituir, (re)criar, (re)desenhar outros espaços para pensar o 

novo. Nessa perspectiva, a história da filosofia seria “desinteressante” se não propusesse o 

despertar de conceitos “adormecidos”, se não se comprometesse em relançá-los em uma nova 

cena, mesmo tendo que voltá-los contra eles mesmos.  

Embora Deleuze conceba o trabalho do filósofo como um trabalho solitário, essa 

solidão não acontece no vazio – ela seria sempre povoada de encontros, idéias, 

acontecimentos. Entretanto, ele reconhece que o começo em filosofia foi sempre considerado 

um problema delicado, ou seja, criar um novo ou uma diferença será sempre uma tarefa 

difícil, pois o real começo implica eliminar todos os pressupostos. No caso da filosofia, os 
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pressupostos seriam subjetivos, tanto quanto objetivos.  

 

Os postulados em filosofia não são proposições que o filósofo pede que se 
lhe conceda, mas, ao contrário, temas de proposições que permanecem 
implícitos e que são entendidos de um modo pré-filosófico. Neste sentido, o 
pensamento conceptual filosófico tem como pressuposto implícito uma 
imagem do pensamento pré-filosófica e natural, tirada do elemento puro do 
senso comum. Segundo esta imagem, o pensamento está em afinidade com 
o verdadeiro, possui formalmente o verdadeiro e quer materialmente o 
verdadeiro. E é sobre esta imagem que cada um sabe, que se presume que 
cada uma saiba o que significa pensar. Pouco importa, então, que a filosofia 
comece pelo objeto ou pelo sujeito, pelo ser ou pelo ente, enquanto o 
pensamento permanecer submetido a esta Imagem que julga tudo 
previamente, tanto a distribuição do objeto e do sujeito como do ser e do 
ente (DELEUZE, 2000, p. 228-229). 

 

 

 O que retrata Deleuze é rejeição de uma imagem dogmática dos pressupostos que 

impedem que o começo criador do pensar aconteça. Nessa situação, temos o que Deleuze vai 

denominar de “objetos de recognição”. O pensamento e suas faculdades podem ocupar-se e 

encontrar um pleno emprego, mas isto não teria nada a ver com o pensar. O verdadeiro pensar 

pressupõe um “arrombamento”, uma destruição das imagens do pensamento, que se 

apresentam como “gênese” do pensar: 

 

O que é primeiro no pensamento é o arrombamento (...) Não contemos com 
o pensamento para fundar a necessidade relativa do que ele pensa; 
contemos, ao contrário, com a contingência de um encontro com aquilo que 
força a pensar, a fim de elevar e instalar a necessidade absoluta de um acto 
de pensar, de uma paixão de pensar. As condições de uma verdadeira crítica 
e de uma verdadeira criação são as mesmas: destruição da imagem de um 
pensamento que pressupõe a si própria, gênese do acto de pensar no próprio 
pensamento. (DELEUZE, 2000, p. 240). 

 

 

 Para Deleuze (2000), se há alguma coisa no mundo que força o pensar, essa “coisa” 

não seria o objeto de uma recognição, mas de um “encontro fundamental”.  

O que é encontrado na sua primeira característica “sob qualquer tonalidade, ele só 

pode ser sentido” (DELEUZE, 2000 p.240). Dessa forma, quando Deleuze fala em sentido 

não se refere ao sensível do ponto de vista de uma qualidade estabelecida pelo senso comum, 

que se relaciona diretamente com os sentidos num objeto, que pode ser lembrado, imaginado, 

concebido. Ao contrário, o objeto do encontro faria nascer a “sensibilidade no sentido”. Esse 

objeto não seria, então, um “ser sensível”, mas um ser “do sensível”. Um ser que, ao 
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sensibilizar a alma, a torna “perplexa” e força o pensar. Esse objeto de encontro em Deleuze, 

portanto, não aceita nenhum sujeito que seja outorgante de nenhum pressuposto. 

 Na sua defesa por uma filosofia mais criativa, Deleuze não economiza suas críticas 

contra as correntes conservadoras de filosofia. Seguindo as idéias de Heidegger no que diz 

respeito à visão do pensamento em sua condição de imobilidade, preso ao senso comum, à 

boa vontade, à opinião e à representação, Deleuze prossegue, desenvolvendo uma severa 

crítica ao caráter dogmático da própria filosofia ocidental.  

Defenderá, então, que a condição efetiva para uma crítica e criação na filosofia implica 

a destruição do que ele vai chamar de imagem “dogmática” ou “ortodoxa”, “moral”, “pré-

filosófica” ou “natural” do pensamento (cf, DELEUZE, p. 228-229). Desse modo, “essa 

imagem, quando está na base do pensamento, o inviabiliza ao converter-se num pressuposto 

impotente, não pensado de si mesmo” (KOHAN, 2003,p. 218).  

Tal imagem Deleuze irá desdobrá-la em oito postulados. Cada um tem duas figuras, 

uma natural e uma filosófica, às quais, dada a importância central para o seu pensamento, 

achamos fundamental transcrevê-las: 1º-, postulado do princípio ou da Cogitatio natura 

universlais (boa vontade do pensador e boa natureza do pensamento; 2º-, postulado do ideal 

ou do senso comum (o senso comum como concórdia facultatum e o bom senso como 

repetição que garante essa concórdia); 3º- postulado do modelo ou da recognição (a 

recognição instigando todas as faculdades a exercerem-se sobre um objeto supostamente o 

mesmo e a possibilidade de erro que daí decorre na repartição, quando uma faculdade 

confunde um dos seus objetos com outro objeto de uma outra faculdade); 4º-, postulado do 

elemento ou da representação (quando a diferença é subordinada às dimensões 

complementares do Mesmo e do semelhante, do Análogo e do Oposto); 5º-, postulado do 

negativo ou do erro (onde o erro exprime ao mesmo tempo tudo o que pode acontecer de mal 

no pensamento, mas como produto de mecanismos externos); 6º-, postulado da função lógica 

ou da proposição (a designação é tomada como o lugar da verdade, sendo o sentido tão-

somente o duplo neutralizado da proposição ou a sua reduplicação indefinida); 7º-, postulado 

da modalidade ou das soluções (sendo os problemas materialmente decalcados sobre as 

proposições ou formalmente definido pela possibilidade de serem resolvidos); 8º-, postulado 

do fim ou do resultado, postulado do saber (a subordinação do aprender ao saber e da cultura 

ao método)5.  

 Nesses oito postulados se estrutura a imagem dogmática do pensamento e, como 

                                                
5 Aqui apresentamos sumariamente os postulados da imagem dogmática do pensamento, segundo Deleuze, que 
valem ser conhecidos na íntegra (cf.DELEUZE, 2000). 
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mencionado, é na destruição dessas imagens que reside a possibilidade de surgir o pensar no 

pensamento. Logo, para Deleuze e Guattari, a questão “o que é a filosofia” quase não é 

articulada em nossos dias. Assim, dirão os autores que “não estávamos suficientemente 

sóbrios. Tínhamos muita vontade de fazer filosofia, não nos perguntávamos o que ela era, 

salvo por exercício de estilo” (DELEUZE; GUATTARI, 1992: p.9).  

 Deste modo, o pensamento deleuziano irá se opor à filosofia clássica das formas fixas, 

das idéias estáveis e permanentes. Ele seria, portanto, um “nômade”, termo usado pelo próprio 

em relação a Nietzsche, para distinguir este último dos pensadores “sedentários”, das formas 

eternas, ou, como dirá Schöpke, “filósofos da transcendência, metafísicos por excelência, 

pensadores de um ‘espaço estriado’...” (2004, p. 14). O objetivo da filosofia seria o de criar 

conceitos novos.  

Estes deveriam ser inventados, fabricados ou mesmo criados e não seriam nada sem a 

“assinatura” dos personagens de sua própria criação (DELEUZE; GUATTARI, 1992), uma 

vez que a filosofia não tem se ocupado o suficiente com a natureza do conceito enquanto 

realidade filosófica, preferindo concebê-las como uma representação ou conhecimentos 

dados. Assim, cada um acredita em seus conceitos, como um “dote miraculoso vindo de 

algum mundo igualmente miraculoso” (Ibid, p. 14). Seria necessário, contudo, que o filósofo 

passasse a desconfiar deles, uma vez que estes não teriam sido por ele criados.  

 

A filosofia não contempla, não reflete, não comunica, se bem que ela tenha 
de criar conceitos para estas ações ou paixões. A contemplação, a reflexão, a 
comunicação não são disciplinas, mas máquinas de construir Universais em 
todas as disciplinas. Os universais de contemplação, e em seguida de 
reflexão, são como duas ilusões que a filosofia já percorreu em seu sonho de 
dominar as outras disciplinas... (Ibidem, p. 15). 
 

 Vemos, então, que em Deleuze e Guattari, a filosofia não comporta nenhuma dessas 

três atitudes – a contemplação, a reflexão e a comunicação –, pois nenhuma delas é específica 

da filosofia.  

 

Ela não é contemplação, pois as contemplações são as coisas elas mesmas 
enquanto vistas na criação de seus próprios conceitos. Ela não é reflexão, 
porque ninguém precisa de filosofia para refletir sobre o que quer que seja: 
acredita-se dar muito à filosofia fazendo dela a arte da reflexão, mas retira-
se tudo dela, pois os matemáticos como tais não esperaram jamais os 
filósofos para refletir sobre a matemática, nem os artistas sobre a pintura ou 
a música; dizer que eles se tornam então filósofos é uma brincadeira de mau 
gosto, já que sua reflexão pertence a sua criação respectiva. E a filosofia 
não encontra nenhum refúgio último na comunicação, que não trabalha em 
potência a não ser de opiniões, para criar o “consenso” e não o conceito 
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(Ibidem, p.14). 
 

 

 Assim, em Deleuze e Guattari a filosofia ganha densidade como o campo de criação 

conceitual. Uma das condições para a produção do conceito criação são os personagens 

conceituais. São esses personagens os sujeitos da criação, o devir de uma filosofia a-subjetiva, 

os agentes de enunciação de uma filosofia, os quais atravessam em vários lugares a 

subjetividade dos filósofos, pela qual os personagens se expressam. 

Deleuze concebe o pensamento como um devir, um fluxo em consonância com o vir-

a-ser perpétuo do mundo. Para ele, seria necessário libertar o pensamento da sua função 

recognitiva, que confunde “pensar” com “reconhecer”. Deste modo, o autor denuncia a 

relação de poder que tem acompanhado a filosofia. Com efeito, a história da filosofia tem 

desempenhado um papel repressor, uma vez que apresenta a leitura de alguns filósofos como 

condição sine qua non para o pensar. Ela teria se tornado uma fábrica de especialistas do 

pensamento, impedindo “perfeitamente as pessoas de pensarem” (DELEUZE, 2006, p.14). 

Para Deleuze, portanto, o pensamento deve ser entendido, como algo que não pode ser 

paralisado, um movimento que tende ao infinito. “Pensar é criar, não há outra criação, mas 

criar é, antes de tudo, engendrar, “pensar” no pensamento” (2000,p.252). 

As condições para pensar, gerar o pensamento, são dadas pela destruição daquela 

imagem dogmática do pensamento que a filosofia ocidental tradicionalmente consolidou.(cf. 

DELEUZE,2000). 

 

1.4.2 Foucault: pensamento e modificação de si 

 

Outro importante representante desse debate é Michel Foucault. Advogando uma 

postura que se caracteriza pela permanente desconfiança em relação às verdades que se 

costuma tomar como dadas, tranqüilas e naturais, Foucault é um dos nomes importantes da 

filosofia da diferença. A ele interessa sobremaneira escapar de qualquer enquadramento que 

postule como não-problemáticas as idéias iluministas de um sujeito fundante, de uma razão 

transcendental e de uma natureza humana universal.  

 Aqui, interessa-nos especialmente a sua concepção de atividade filosófica, concebida 

como um exercício de estranhamento do sujeito pensante em relação ao seu próprio pensar. 

Essa questão se situa no quadro de referências que perpassa toda a sua obra, estando 

estruturada a partir de três pilares: o problema do saber, do poder e da moral. Em suas análises 
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das idéias e práticas ocidentais, o autor problematiza vários temas tradicionais do pensamento 

filosófico contemporâneo. A noção de sujeito é um deles.  

O sujeito é identificado por Foucault como sendo constituído por três modos 

principais. O primeiro seria a relação estabelecida com o saber. Esse modo teria origem nas 

diferentes formas de investigação que procuram atribuir cientificidade a si mesmos. São 

exemplos: a objetivação do sujeito do discurso, na gramática, na filologia e na lingüística; a 

objetivação do sujeito produtivo, na economia; e a objetivação do sujeito no fato de estar 

vivo, na biologia. Essa relação estabelecida com o saber também estaria relacionada à questão 

do poder, uma vez que, para Foucault, o primeiro engendra o segundo, produzindo “efeitos de 

poder”. Do mesmo modo, o poder também produziria saber e conhecimento. Segundo o autor, 

o exercício do poder cria perpetuamente saber e, inversamente, o saber acarreta efeito de 

poder (cf. FOUCAULT, 1998).       

Em Vigiar e Punir (1997), Foucault investiga os modos como as regras de constituição 

do saber são manipuladas pelas diversas práticas do poder. Em nossa sociedade, o poder é 

exercido através de práticas invisíveis, moleculares, que atravessam todo o corpo social sob a 

forma de disciplina e se concretizam em instituições de notação e registro, de observação e 

classificação. Com efeito, a prisão, a fábrica, a escola, a caserna, o asilo psiquiátrico são 

espaços em que o saber e o poder se mostram intimamente relacionados, de tal modo que o 

segundo constitui a condição “transcendental” para a constituição do primeiro. 

As “práticas divisórias” seriam o segundo modo de constituição do sujeito. Elas 

estariam relacionadas aos vários procedimentos e modos pelos quais o sujeito é dividido em si 

mesmo e em relação com os outros. É através desse processo de objetivação e categorização 

social que o sujeito recebe uma identidade social e pessoal.  

O terceiro modo de constituição do sujeito estaria relacionado ao que Foucault 

denominou, no segundo volume de sua História da Sexualidade, “práticas de si”. Elas 

estariam ligadas às “determinações da substância ética, isto é, a maneira pela qual o indivíduo 

deve constituir tal parte dele mesmo como matéria principal de sua conduta moral” 

(FOUCAULT, 2006, p.27). Uma ação moral não deve se reduzir a um ato ou a uma série de 

atos em conformidades com uma regra, uma lei ou um valor. Assim, embora uma ação moral 

implique uma relação com o real em que se efetua e com um código ao qual se refere, ela 

também implica uma certa “relação de si”.  

Para Foucault, essa relação não é simplesmente ‘consciência de si’, mas constituição 

de si enquanto ‘sujeito moral’, na qual o indivíduo circunscreve a parte dele mesmo que 

constitui o objeto dessa prática moral, define sua posição em relação ao preceito que respeita, 
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estabelece para si um certo modo de ser, que valerá como realização moral dele mesmo; e, 

para tal, age sobre si mesmo, procura conhecer-se, controla-se, põe-se à prova, aperfeiçoa-se, 

transforma-se (ibid, p.28).    

A reflexão sobre as práticas de si constitui o ponto que leva, em Foucault, à reflexão 

mesma do exercício do pensamento como experiência modificadora de si. 

Seguindo o filósofo, essa experimentação de si, pelo pensamento, possibilitaria alargar 

ou mesmo subverter os limites que definem o campo de constituição do sujeito, desafio e 

tarefa da filosofia, exercício que se elabora ao mesmo tempo como ponto de partida e 

finalidade de todo empenho filosófico.  

Assim, a concepção de atividade filosófica de Foucault parte do princípio da 

incompletude do pensamento filosófico e a ele reenvia, num trabalho infinito que não se 

conclui, apenas se reelabora no deslocamento do indefinido que as perguntas (o modo de ser 

próprio da filosofia), inquietas e inquietantes, inauguram.  

Para ele, a obstinação do saber só tem sentido quando proporciona não a simples 

aquisição de conhecimentos, mas o “descaminho” daquele que conhece.  

Assim, a atividade filosófica seria um exercício de não se contentar com o que se sabe. 

Em vez de tentar legitimar o seu saber, ou ditar leis e verdades para os outros, o filósofo 

questiona suas próprias verdades, procurando pensar diferente do que se pensa, separar-se de 

si mesmo.  

Para Foucault, a única espécie de curiosidade que vale a pena ser praticada é “não 

aquela que procura assimilar o que convém conhecer, mas a que permite separar-se de si 

mesmo” (2006, p.13).  

Com efeito, de nada valeria “a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a 

aquisição dos conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o descaminho 

daquele que conhece” (idem; ibidem). 

Fazendo de sua História da Sexualidade, especialmente nos dois últimos volumes da 

série, o lugar privilegiado da sua própria experimentação, da modificação de seu pensamento 

e da abertura para um campo novo de temas e problemas em sua obra, interrompida em plena 

germinação pela morte prematura, Foucault propõe a si mesmo pensar diferentemente e deixar 

pensar-se nessa diferença, trazendo para o palco do teatro filosófico, que se mostrou sempre 

como a certeza manifesta em fundamentos, aquilo que ficava nos bastidores: a 

problematização, a incerteza, a insegurança, o risco de pensar. 

Assim, diz Foucault: 
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 Existem momentos na vida onde a questão de saber se se pode pensar 
diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do se vê, é 
indispensável para continuar a olhar ou a refletir (...) Mas o que é filosofar 
hoje em dia – quero dizer, a atividade filosófica – senão o trabalho crítico 
do pensamento sobre o próprio pensamento? Se não consistir em tentar 
saber de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente em 
vez de legitimar o que já se sabe? Existe sempre algo de irrisório no 
discurso filosófico quando ele quer, do exterior, fazer a lei para os outros, 
dizer-lhes onde está sua verdade e de que maneira encontrá-la, ou quando 
pretende demonstrar-se por positividade ingênua; mas é seu direito 
explorar o que pode ser mudado, no seu próprio pensamento, através do 
exercício de um saber que lhe é estranho (FOUCAULT, 2006,13).   
 

Ainda que, para Foucault, não exista um “grau zero” do poder, uma zona vazia, que os 

dispositivos invisíveis e microfísicos do poder não penetrem, a emergência de contra-poderes 

ou a possibilidade de resistência passam pelo trabalho do pensamento sobre o pensamento, 

pelos jogos de estranhamento e diferenciação, espécie de “desidentificação”, que o 

“pensamento do exterior” gera.   

Embora Foucault e Deleuze não tenham escrito especificamente sobre educação, 

podemos dizer que sua obra constitui fonte de inspiração para pensar questões, temas e 

problemas caros ao discurso educacional hoje, e configura-se, também, como forte influência 

que fundamenta e norteia as ações do Projeto Filosofia na Escola, o que justifica a incursão 

que aqui fizemos em seu pensamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO II –  Filosofia e Infância: surgimento da infância no 

pensamento filosófico e suas implicações na educação 
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No presente capítulo, apresentamos algumas considerações sobre a invenção da 

infância no pensamento filosófico e suas implicações na educação. Nosso objetivo é 

cartografar as idéias que irão compor essa noção enquanto construção sócio-histórica, 

analisando as diferentes concepções filosóficas em que esta se apresenta. Para esta reflexão, 

tomaremos como referências três grandes momentos da história do pensamento ocidental: a 

antiguidade clássica, por meio de alguns traços da visão platônica sobre a infância; a 

modernidade, a qual irá intensificar, mais do que em qualquer outro período da história, os 

sentimentos, noções e práticas em torno da infância; chegando aos nossos dias, sobretudo por 

meio da proposta denominada Filosofia para Crianças, de Matthew Lipman, que se estrutura a 

partir dos dispositivos instaurados sobre essa noção na própria modernidade. Finalmente, 

apresentaremos por meio de alguns teóricos contemporâneos, traços de uma outra imagem da 

infância. Como dirá Kohan, “a infância instalada no centro do pensar, da atividade filosófica” 

(2003a,p.117). 

Historicamente, têm-se inventado as mais diversas imagens e concepções da infância. 

Seu conceito vem sendo reelaborado ao longo da história da humanidade e, aliada a esse 

processo, também vem sendo modificada a concepção do próprio pensamento da criança. 

Entre os filósofos, a infância, como objeto pensável no pensamento filosófico, está vinculada 

a uma mediação conceitual demarcada por uma certa concepção de natureza e uma certa 

concepção de razão. Tanto uma quanto a outra têm estruturado peculiaridades da infância, do 

seu pensamento, porém, sempre associando-a a um vir a ser adulto. 

 

2.1 – A Infância na Antiguidade Clássica 

 

Etimologicamente, o termo “infância” deriva do latim in-fans, cujo significado é “sem 

linguagem”. Considerando que a linguagem é o âmbito em que se dá o pensamento e que só 

pensamos nos termos da linguagem, conclui-se que a própria infância é caracterizada por um 

“sem pensamento”. É nesta perspectiva, portanto, de ausência de pensamento, conhecimento e 

racionalidade, que a noção de infância já aparece entre os clássicos filósofos gregos.  

Esses, em sua grande maioria, deram uma significativa importância à educação. 

Platão, cuja influência será marcante no desenvolvimento da Filosofia da Educação ocidental, 

irá ocupar-se, ao longo da sua obra, com as questões educacionais e suas implicações na 
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edificação da pólis desejada. Deste modo, a infância, enquanto etapa primeira da vida, é 

essencialmente valorizada em seus discursos por suas conseqüências na vida adulta. No 

entanto, ele não considera a infância em si um problema filosófico relevante, uma vez que a 

insere essencialmente em uma problemática política, inscrevendo-a “no jogo político que dará 

lugar, em sua escrita, a uma pólis mais justa, mais bela, melhor” (KOHAN, 2003a, 29).  

Embora tenha delimitado um certo conceito de “infância”, Platão não emprega 

nenhum termo que a designe especificamente. Para referir-se às crianças, ele irá utilizar as 

palavras paîs e néos. A etimologia da primeira remete a ‘alimentar’ ou ‘alimentar-se’ 

(ibidem). Do mesmo étimo são os termos paidéia (educação) e paidagogós (o que conduz a 

criança). Paîs, no entanto, não se refere a uma etapa específica da criança: no caso dos 

meninos, é empregado até estes atingirem a cidadania, e, no caso das meninas, até chegarem 

ao casamento. O termo era mais freqüentemente empregado significando filho ou filha, 

portanto, não necessariamente no sentido de criança. Era do mesmo modo usado para designar 

escravo ou escrava. O segundo termo empregado por Platão, néos, significava ‘novo’, 

‘jovem’, ‘recente’, tendo sido usado também para objetos, animais e plantas.  

Como mostra Kohan, há uma aproximação, nestes exemplos, entre os campos 

semânticos do alimento e da educação. De um modo geral, não havia na Grécia Antiga, bem 

como no mundo greco-romano como um todo, um termo que designasse uma etapa ou uma 

idade específica das crianças, nem que se referisse a infância. O fato é que os gregos davam 

pouca importância para a infância enquanto categoria etária específica. Como dirá Postman 

(1999), o velho adágio que afirma que os gregos tinham uma palavra para tudo, não se 

aplicaria neste caso. Contudo, a ausência desta palavra em Platão não significa que este não 

teria pensado a infância. Em toda a sua obra, esta aparece de forma variada e complexa, ainda 

que muitas vezes de forma implícita ou metafórica. 

Deste modo, é possível identificar um certo conceito platônico de infância. Para 

apresentá-lo, seguiremos o esquema proposto por W. Kohan (2003a), que o analisa a partir de 

quatro marcas intercambiáveis: a infância enquanto possibilidade; a infância como 

inferioridade; a infância como o outro desprezado; e a infância como material da política. A 

primeira marca apresenta a infância como uma possibilidade “quase total” de moldar o ser 

humano, de se imprimirem nele, através da educação, os conhecimentos necessários para se 

formar bons cidadãos.  

A natureza dos seres humanos é descrita como algo não dado, mas construído por 

meio da educação, através das gerações. Algumas etapas da vida são vistas como mais 

propensas à fixação destas idéias. Com efeito, em A República, Platão através da fala de 
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Sócrates, referindo-se à educação ideal para os futuros guardiões da nova pólis, afirma que 

estes deverão ser educados como são os gregos ao longo dos anos, ou seja, através da música 

para a alma, seguida da ginástica para o corpo. A música compreenderia também a literatura. 

Platão chama a atenção para o fato de que, em relação às fábulas, deverão ser selecionadas 

aquelas a serem ensinadas às crianças: 

 

Ora, tu sabes que, em qualquer empreendimento, o mais trabalhoso é o 
começo, sobretudo para quem for novo e tenro? Pois é sobretudo nessa 
altura que se é moldado, e se enterra a matriz que alguém queira imprimir 
numa pessoa? (...) Então, havemos de consentir sem mais que as crianças 
escutem fábulas fabricadas ao acaso por quem calhar, e recolham na sua 
alma opiniões na sua maior parte contrárias às que, quando crescerem, 
entendemos que deverão ter? (...) As que forem escolhidas, persuadiremos 
as amas e as mães para contá-las às crianças, e a moldar em suas almas por 
meio das fábulas, com muito mais cuidado do que os corpos com as mãos 
(PLATÃO, 2004, p. 65-66). 
 

Essa idéia da infância, na qual as crianças são pensadas a partir do que virão a ser e 

não pelo que são, acompanha a educação até o presente. Nela, as crianças podem ser qualquer 

coisa, pois são incompletas, inacabadas, criaturas prontas a receberem uma forma, maleáveis 

e, deste modo, possíveis de serem moldadas segundo nossos propósitos. Essa 

“potencialidade”, no entanto, oculta uma visão não-afirmativa da infância: a possibilidade de 

ser tudo no futuro afirmaria, por outro lado, um ser nada no presente (KOHAN, 2003a). 

Na segunda marca – a infância como inferioridade –, as crianças são descritas como 

seres incapazes, limitados no saber, imagem do vazio e da ausência. Em As Leis, Platão as 

descreve como seres impetuosos e inquietos, sendo as crianças sem seus preceptores 

comparadas a escravos sem donos ou rebanhos sem pastores. Deste modo, sua criação e 

educação deveriam ter como metas acalmar sua agitação e conduzi-los à harmonia e ritmo 

próprios do homem adulto.  

Descrita como a ausência das faculdades sensórias e intelectuais, a infância é 

comparada a outros estados considerados inferiores. Assim, em As Leis, Platão dirá que, 

quando alguém se embriaga, assemelha-se a uma criança pequena. Do mesmo modo, dirá que, 

quando um ancião perde suas faculdades mentais, deve ser despojado de todos os seus bens e 

passar a viver como uma criança. Ao atingirem tal estado, o embriagado e o ancião seriam 

crianças pela segunda vez. A infância é também descrita em comparação com outras situações 

consideradas de inferioridade em A República.  
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Ora, desejos, prazeres e penas, em grande número e de todas as 
espécies, seria coisa fácil de encontrar, sobretudo nas crianças, 
mulheres, criados e nos muitos homens humildes a que chamam 
livres. (...) Mas sentimentos simples e moderados, dirigidos pelo 
raciocínio conjugado pelo entendimento e a reta opinião, em pouca 
gente o encontrarás, e só nos de natureza superior, e formados por 
uma educação superior (PLATÃO, 2004, p. 125-126). 
 

A terceira marca está de certo modo ligado à anterior. Consiste na infância enquanto o 

“outro desprezado”, enquanto aquilo que é inútil, supérfluo, acessório, prescindível e, como 

tal, deve ser excluído da pólis. A infância como imagem do não desejado aparece, sobretudo 

numa discussão travada entre Sócrates e Cálicles. Nela, a própria filosofia é comparada à 

infância, pelo fato de ambas compartilharem uma mesma inadequação social, uma mesma 

falta de experiência.  

Em Górgias, Cálicles fala para Sócrates que a filosofia é uma tarefa grata enquanto 

praticada na juventude, mas não o é quando praticada na idade adulta. Neste caso, ainda que 

desenvolva o intelecto, praticada até a maior idade, a filosofia levaria a uma considerada 

ausência de experiência social, a exemplo dos assuntos públicos, o que tornaria o filósofo tão 

ridículo e infantil nesses assuntos, como o são os políticos nas questões filosóficas (KOHAN, 

2003a). Assim, as crianças seriam sempre os outros, com os quais não concordamos: tanto 

Sócrates como Cálicles as empregam como exemplos do não-qualificado, do não-desejado, ou 

seja, daquele que não compartilha com as minhas idéias, devendo, por isso, ser banido da 

pólis.  

A quarta e última marca trata da infância enquanto material da política. Como 

mencionamos acima, Platão insere a infância essencialmente em uma problemática política, 

na qual toda discussão sobre a criação e educação das crianças, presente em seus diálogos, 

ganha sentido. Toda esta preocupação deve-se ao fato de representarem esses pequenos seres 

o futuro da pólis. Serão eles seus guardiões e seus governantes. Toda sua educação, portanto, 

é pensada nos mínimos detalhes, com o propósito de dar-lhes a “forma” ideal, ajustando, deste 

modo, o que é a um dever ser (Ibidem). 

 

Portanto, como dizíamos de inicio, os nossos filhos devem logo participar 
em jogos mais conformes com a lei, pensando que, se eles lhe forem 
contrários, é impossível que daí se formem homens cumpridores da lei e 
honesto. (...) Quando, portanto, as crianças principiam por brincar 
honestamente, adquirem, através da música, a boa ordem e, ao contrário 
daqueles, ela acompanha-os para toda a parte, e, com o seu crescimento, 
endireita qualquer coisa que anteriormente tenha decaído na cidade 
(PLATÃO, 2004, p. 118).  

 



59 

Assim, além de pensar uma educação para a política, Platão pensa uma política que 

contemple, por si mesma, preocupações com a educação. O pensamento platônico sobre a 

infância estrutura-se basicamente na indissociabilidade entre essas duas dimensões, política e 

educativa, em busca da pólis desejada. Assim, na Grécia antiga, através de Platão, vemos 

surgir os primeiros sentimentos que irão compor uma noção de infância. Como dirá Neil 

Postman, “...devemos aos gregos esta contribuição. Eles certamente não inventaram a 

infância, mas chegaram suficientemente perto para que dois mil anos depois, quando ela foi 

inventada, pudessem reconhecer-lhe as raízes” (POSTMAN,1999,p.22).  

 

2.2 A  infância ao longo da Idade Média 

 

Segundo Philippe Ariès, essa imagem da infância, junto a outros temas presentes no 

período helenístico, irá desintegrar-se ao longo da Idade Média: 

 

Tudo indica, de fato, que a representação realista da criança, ou a 
idealização da infância, de sua graça e de sua redondeza de formas tenham 
sido próprias da arte grega: Os pequenos Eros proliferaram com 
exuberância na época helenística. A infância desapareceu da iconografia 
junto com os outros temas helenísticos, e o românico retomou essa recusa 
dos traços específicos da infância que caracterizava as épocas arcaicas, 
anteriores ao helenismo (ARIÈS, 1981, p. 52). 
 

Para o autor, o homem medieval via a infância como uma fase transitória, logo 

ultrapassada, dando-lhe pouca importância. Neste sentido, analisando a produção cultural 

dessa época, Ariès procura mostrar que a inexistência de um sentimento da infância, 

sobretudo nos séculos X e XII, é evidenciada, sobretudo, pela ausência de uma iconografia da 

infância nesse período. Como observou o autor, até o final do século XIII, não existia uma 

caracterização da infância por uma expressão particular. Estas seriam representadas por 

imagens de homens em tamanho reduzido.  

Ainda nesse século, surgem as imagens dos anjos, que seriam tipos de crianças um 

pouco mais próximos do sentimento moderno. Mas seria só a partir do século XIV, com o 

tema da infância sagrada, especialmente da imagem da Virgem com o menino, que estas 

imagens religiosas iriam se ampliar e se diversificar. Embora tenham levado algum tempo 

para saírem do âmbito religioso, esses traços de realismo sentimental evidenciariam, segundo 

o autor, um “progresso” na consciência coletiva desse sentimento de infância.  
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Para Ariès, o sentimento de indiferença com relação à criança era intensificado pelas 

condições demográficas da época: o fato de ser alta a mortalidade infantil levava as pessoas a 

pensar que não valeria a pena apegarem-se a algo considerado uma perda eventual. 

Conseqüentemente, havia na época uma certa tolerância ao infanticídio, que era visto como 

necessário. Várias declarações de pais daquele período que perderam seus filhos evidenciam 

este sentimento. Embora a partir do século XIII a criança não estivesse ausente das 

iconografias da Idade Média, ela nunca era modelo de um retrato, o que seria justificado, 

segundo o autor, pelo fato de, sendo uma fase considerada sem importância, não haver 

interesse em fixá-la na lembrança.  

Por volta do século XVII, no entanto, os retratos de crianças tornam-se numerosos, o 

que seria, para Ariès, a grande novidade desse século. Essa mudança teria ocorrido um século 

antes do desaparecimento do “desperdício demográfico”.  

 

O gosto novo pelo retrato indicava que as crianças começavam a sair 
do anonimato em que sua possibilidade de sobreviver as mantinha. É 
notável, de fato, que nessa época de desperdício demográfico se tenha 
sentido o desejo de fixar os traços de uma criança que continuaria a 
viver ou de uma criança morta, a fim de conservar sua lembrança 
(ARIÈS, 1981, p. 58). 

 

Essa tendência de reconhecimento da personalidade das crianças, bem como seu 

sentido poético e familiar, manifesta-se através da arte, da iconografia e da religião (sobretudo 

nas efígies funerárias), desde o século XIV. Nas sociedades dos séculos XVI e XVII, essa 

evolução culminaria com o advento de um traje específico para as crianças, sobretudo as 

menores, que as diferenciava dos adultos.  

Para Ariès, portanto, não havia nas sociedades medievais uma consciência da infância, 

ou seja, não existia um reconhecimento da particularidade da infância que as distinguisse dos 

adultos. Esta, logo que podia viver sem os cuidados essências da mãe ou da ama, era inserida 

na sociedade dos adultos, não mais destes se distinguindo. Esta concepção de infância só seria 

totalmente superada no início dos tempos modernos, por dois diferentes sentimentos: no 

primeiro, denominado “paparicação”, a criança, em função da sua ingenuidade, graça e 

gentileza, torna-se fonte de distração e relaxamento dos adultos. O segundo, que surge como 

uma reação ao anterior, seria implementado pelos moralistas, eclesiásticos e educadores do 

século XVII, que questionavam a atenção dispensada às crianças, bem como a maneira como 

os adultos a tratavam. Este sentimento se caracterizava por uma certa irritação com relação à 
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idéia de tomá-las como passatempo e considerá-las divertidas. Essa repugnância pela 

paparicação aparece claramente em Montaigne: 

 

Não posso conceber essa paixão que faz com que as pessoas beijem as 
crianças recém-nascidas, que não têm ainda nem movimento na alma, nem 
forma reconhecível no corpo pela qual se possam tornar amáveis, e nunca 
permiti de boa vontade que elas fossem alimentadas na minha frente (Apud, 
ARIÈS, Ibidem p. 159). 

 

Enquanto a paparicação surge no âmbito da família, esse novo sentimento lhe é 

exterior, e fundamenta-se na preocupação com questões de moral, disciplina e racionalidade 

dos costumes. Segundo Ariès, toda a educação até o século XX, da cidade ao campo, da 

burguesia às classes populares, teria se inspirado nesse sentimento. Nele, o interesse pela 

infância não mais se centrava na distração e nos aspectos meramente lúdicos, mas por um 

crescente interesse psicológico e por questões de moral. Um tratado sobre educação, de 

Balthazar Gratien, escrito em 1646, ilustra bem essas mudanças: “Todo homem sente dentro 

de si essa insipidez da infância que repugna à razão sadia; essa aspereza da juventude, que só 

se sacia com objetos sensíveis e não é mais que o esboço grosseiro do homem racional” 

(Apud, ARIÈS, 1981, p. 162).  

O adulto passa, então, a tratar a infância como algo sério e autêntico, que precisa ser 

conhecido para melhor corrigi-lo. A idéia de educação que surge neste novo sentimento da 

infância preocupa-se essencialmente em “fazer dessas crianças pessoas honradas e probas e 

homens racionais” (Ibidem, p. 163). Contudo, os moralistas, ainda no século XVII, tornar-se-

iam mais sensíveis a alguns princípios da paparicação, embora continuassem não admitindo 

que a criança fosse tratada como divertimento dos adultos. Nesta concepção moral, a fraqueza 

da infância era associada a sua inocência: ela seria agora vista como frágil criatura de Deus e, 

como tal, precisava ser preservada e disciplinada. Esta concepção passaria a ser adotada 

também pela família, a qual irá conferir à criança um lugar central.  

Percebemos que os dois sentimentos acima descritos, um derivado da família e o outro 

dos eclesiásticos e moralistas, influenciam-se entre si e se interpenetram ao longo do século 

XVII. Esta nova concepção, na qual a infância é vista como um estágio natural dos homens e 

mulheres, mas com singularidades que as diferenciava dos adultos, tornaria a educação uma 

das principais obrigações humanas.  
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2.3 A noção escolarizada da infância na modernidade 

 

Neste contexto, surge a idéia de que as crianças precisariam de um espaço especial – a 

escola –, onde, separadas dos adultos, pudessem receber orientações necessárias a sua 

formação moral e intelectual, vindas de um especialista – o professor. Para Ghiraldelli, essa 

escola, a escola moderna, nasce da idéia de que seria necessário um ambiente histórico-social 

que garantisse a realização da infância. Assim, esse lugar especial, “na modernidade, não 

nasceu propriamente para ensinar, mas antes de tudo para ser um local no qual a infância 

pudesse ocorrer” (GHIRALDELLI, 2000, p. 9). As escolas, segundo Ariès, 

 

... se tornaram no início dos tempos moderno um meio de isolar cada vez 
mais as crianças durante um período de formação tanto moral como 
intelectual, de adestrá-las, graças a uma disciplina mais autoritária, e, deste 
modo, separá-las da sociedade dos adultos (ARIÈS, 1981, p. 165). 

 

Essa noção de infância, cuja influência no pensamento ocidental estende-se até nossos 

dias, assenta-se basicamente em duas concepções: a primeira, que surge no século XVII, vê a 

infância como “uma fase que deve ocorrer sim, mas que deve passar, dando espaço ao 

aparecimento do adulto enquanto antítese da criança” (GHIRALDELLI, 2000, p. 9). Nessa 

concepção, o homem surge da infância, mas negando-a. A educação, portanto, teria o papel de 

fazer esta passagem ser breve e à luz das regras do mundo adulto. 

A segunda, que surge no século XVIII, vê a infância como uma fase positiva, a qual 

deve ser prolongada. A disciplina, neste caso, deve vir como autonomia tirada “de dentro para 

fora”. O papel da educação seria fazer com que essa fase continue na vida adulta, “ou seja, 

que o homem (adulto) venha a materializar-se a partir do interior do homem (criança), 

mantendo em seu íntimo o verdadeiro humano que existia na criança” (Ibidem, p. 10). 

Estas duas concepções de infância e educação internalizadas pelo homem moderno 

irão se estender até os nossos dias, influenciando as diferentes imagens da infância presentes 

na educação ocidental. Elas guardam uma estreita ligação com o pensamento filosófico 

elaborados no início da modernidade. Época em que a hegemonia da metafísica começa a 

perder espaço para uma nova configuração em prol da ciência, que levaria a filosofia moderna 

a concentrar-se sobre o “sujeito”, seu novo campo específico. Assim, o conhecer torna-se uma 
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preocupação central da nova filosofia, que irá debruçar-se sobre o ato de conhecer e o sujeito 

que conhece.  

Estas concepções filosóficas se ligam exteriormente às concepções de infância e 

educação, antes descritas, elaboradas no início da modernidade, ajudado-as, por outro lado, 

em suas próprias formulações conceituais. Neste contexto, três diferentes posições aparecem 

como centrais: a de René Descartes, a de John Locke e a de Jean Jacques Rousseau. O 

primeiro, como já vimos nas nossas reflexões sobre o pensar, dedica a maior parte da sua obra 

à matemática e à ótica, mas seu objetivo maior seria encontrar um modo de chegar a 

“verdades concretas”. Partindo da idéia de que a natureza é governada por leis cuja forma 

seria matemática, Descartes desenvolverá um método para o raciocínio correto, baseado na 

não aceitação de qualquer coisa como verdade se essa não puder ser observada clara e 

distintamente como tal.  

Para ele, as idéias seriam incertas e instáveis, mas algumas, de acordo com as nossas 

considerações anteriores, resistem a qualquer dúvida e se apresentariam ao espírito como 

nítidas, estáveis e inatas. Estas, comuns a todos os seres humanos, seriam as únicas idéias 

verdadeiras. Para Descartes, os preconceitos da infância que não foram submetidos a um 

processo de dúvida radical seriam a principal causa dos nossos erros. Assim, o fato de termos 

sido crianças, dominados por muito tempo pelo corpo e a cultura, seria a causa de nossos 

juízos não serem tão sólidos e puros, quanto seriam se tivéssemos sido incentivados a usar a 

razão no questionamento dos dados sensíveis do nosso corpo e das nossas idéias sempre 

equivocadas.  

No século XVIII, Locke irá influenciar a teoria da infância, ao dizer que, na ocasião do 

nascimento do homem, a mente humana é uma caixa vazia, uma folha em branco, uma tábula 

rasa, dotada de ilimitada capacidade de obter conhecimento. Essa concepção iria refutar a 

idéia, vigente na época, da existência de princípios e verdades inatas impressas na mente 

humana, tal como pensava Descartes. Para Locke, o mundo ao nosso redor é que irá nos 

fornecer os meios para falar e pensar. Assim, dirá que nem as idéias, nem os princípios são 

inatos, pois se o fossem as crianças já revelariam possuí-los. Deste modo, recairia sobre os 

pais e mestres a responsabilidade maior quanto ao que seria fixado na mente das crianças. 

Como dirá Postman: 

 

Uma criança ignorante, despida de vergonha, indisciplinada, representava o 
fracasso dos adultos, não da criança. Como as idéias de Freud sobre a 
repressão psíquica, duzentos anos mais tarde, a tábula rasa de Locke criou 
um sentimento de culpa nos pais em relação ao desenvolvimento dos seus 
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filhos e forneceu as bases psicológicas e epistemológicas para fazer da 
educação esmerada das crianças uma prioridade nacional... (POSTMAN, 
1999, p. 71). 
 

Já para Rousseau, a infância guardaria a característica mais natural e sublime do 

homem, o testemunho precioso de uma linguagem dos sentimentos verdadeiros e autênticos, 

que ainda não foram corrompidos pela convivência humana. Para ele, a importância da 

criança não residia no fato de ser esta um meio para um fim: ela seria importante por si 

mesma. Assim, ele iria discordar de Locke, para quem a criança seria um cidadão em 

potencial, e de Descartes, cujo critério de verdade exigiria uma subjetividade comum entre os 

homens. Outra idéia central em Rousseau é de que a importância em conhecer a vida 

intelectual e emocional da criança não se deve à necessidade de ensiná-la ou formá-la, mas 

por ser esta a fase em que o homem está mais próximo do estado de natureza. Como dirá 

Postman,  

 

A obsessão de Rousseau pelo estado de natureza e seu correspondente 
desprezo pelos “valores civilizados” levaram à atenção do mundo, como 
ninguém tinha feito antes dele, as virtudes infantis da espontaneidade, 
pureza, vigor e alegria, todas as quais vieram a ser consideradas como 
características a serem cultivadas e cultuadas (Ibidem, p. 73).  
 

Tanto o Iluminismo como o Romantismo emergiram, enquanto marcos fundantes do 

pensamento moderno e da pedagogia moderna, configurando-se como posturas diferenciadas 

no que se refere à constituição de subjetividades. A partir dessas concepções, desdobraram-se 

escolas diferentes e modelos pedagógicos diversos. Todos, no entanto, vão eleger a escola 

como o locus central da aprendizagem, lugar “de elaboração da pedagogia” (FOUCAULT, 

1998), de modo que, ao pensar a criança, pensamos irremediavelmente o aluno.  

O Programa Filosofia para Crianças, de Matthew Lipman, inscreve-se na tríade 

filosofia - criança - escola, tendo como proposta central a valorização do pensar na educação, 

partindo, sobretudo, da prática dialógica da filosofia. Trata-se de uma proposta que se 

apresenta como inovadora, mas se configura a partir de traços advindos da modernidade 

(KOHAN, 2003a). Seus conceitos de racionalidade como um princípio de organização e de 

pensamento de ordem superior servem de exemplo.  

Matthew Lipman, é, sem dúvida, um dos filósofos atuais que mais se interessou pela  

infância e particularmente pelo seu pensamento. Foi o pioneiro da criação de uma proposta 

para levar a prática da filosofia às crianças. Desenvolver e aperfeiçoar as habilidades de 

pensamento das crianças seria o papel social da escola; é a ela que cabe a missão de buscar 
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esse objetivo por meio da filosofia. Tais referências indicadas sobre a infância, dirá Kohan, 

estariam ligadas 

 

...a uma temporalidade linear e contínua do humano; é a temporalidade de 
um primeiro ciclo, dentro de uma linha que recorre à vida humana, ao tom 
ditado por um passado, um presente e um futuro. Essa visão da infância a 
associa a um vir a ser adulto. Nesse vir a ser, encontra sentido a intervenção 
pedagógica ou a crítica historiográfica (2003, p. 116). 
 

2.4 Da afirmação da infância 

 

Nesta parte, veremos uma outra imagem da infância, afirmada por outros conceitos e 

outros lugares para a infância. Sobretudo a idéia de que a infância, mais do que uma etapa, é 

uma condição da experiência humana (AGAMBEN, 2005). A infância não como um vir a ser 

adulto, não mais como uma noção capturável, numerável, tecnicamente explicada pelo 

conjunto de saberes, mas como um “outro”, como o que ela é (KOHAN, 2003a).  

Assim, não mais olhamos para elas a partir da nossa própria imagem. Vista como 

expressão da alteridade, a infância, destaca Larrosa (1999), é o que nos questiona no que 

somos e no que tentamos nela imprimir. Ela não seria, portanto, o que sabemos, pois não 

podemos antecipá-la, predizê-la.  

Walter Kohan irá discutir a infância, trazendo-a para o campo da filosofia da 

educação. Analisando os filósofos através da história, dirá que, ainda que tenham existido 

alguns que reconheceram a infância como diferente, todos teriam procurado dissolvê-la. Na 

atualidade, segundo o autor, a maioria dos filósofos da infância dos Estados Unidos nega a 

diferença. Dentre estes, o autor vai analisar o Programa de Filosofia para Crianças de 

Matthew Lipman, o qual defende que as crianças estariam tão capacitadas quanto os adultos 

para estudarem esta disciplina. Lipman não estaria alheio à pedagogia da fabricação, uma vez 

que seu Programa tem como meta formar pessoas de melhor caráter que os adultos de hoje, ou 

seja, transformar as crianças naquilo que não somos, mas gostaríamos de ser.  Neste sentido, 

dirá Kohan: “Não queremos conhecer as crianças, não queremos saber nada mais sobre a 

infância. Sabemos tudo o que precisamos saber: não sabemos nada dela” (Ibidem, p. 67). É 

nessa polissemia de perspectivas que vamos inserir as nossas reflexões sobre o nosso objeto 

empírico, a saber, a prática filosófica na infância no Projeto Filosofia na Escola. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO III Cartografando o campo do ensino de filosofia: da tradição 

filosófico-pedagógica aos caminhos da prática filosófica na infância. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

Em que pesem as idiossincrasias de um estudo que investiga a relação entre filosofia e 

infância, essa reflexão não se dissocia de questões mais gerais, presentes tanto no ensino 

médio quanto na graduação em filosofia. Assim, pensar o ensino de filosofia para (ou com) 

crianças nos remete a problemas filosófico-pedagógicos mais amplos, tais como “o que 

ensinar?”, “como ensinar?”, “para que ensinar?”, ou, para complexificar ainda mais, “o que é 

isto que chamamos de filosofia?” Essas questões atravessam o nosso objeto e figuram como 

horizonte de compreensão. Desenvolvemos algumas reflexões sobre a maneira em que essas 

questões foram desenvolvidas historicamente no Brasil, sem, porém, poder entrar em detalhes. 

Caracterizamos em breves traços a herança tomista e a tradição positivista. Trata-se de 

experiências que se realizaram tanto no ensino superior como no ensino médio. Em seguida, 

indicamos algumas concepções dominantes do ensino da filosofia na atualidade e seus 

desdobramentos. Na seqüência indicamos também alguns traços de uma prática filosófica que, 

diferentemente do ensino tradicional da filosofia, possibilita a experiência do pensar 

filosófico. Finalizamos este capítulo com a descrição das experiências do ensino da filosofia 

com crianças no Brasil, destacando a iniciativa de Lipman, que se fez mais presente nos 

espaços escolares do nosso país. Ao Projeto Filosofia na Escola, que faz parte dessas 

experiências, dedicamos o próximo capítulo, por ser objeto central da nossa investigação. 

 

3.1 A herança tomista 

 

Uma reflexão sobre a construção do pensamento filosófico-pedagógico brasileiro não 

pode prescindir de uma análise sobre as implicações do modelo tomista entre nós. Embora 

esse modelo marque o surgimento da filosofia e seu ensino no Brasil, achamos fundamental 

situá-lo, não por uma necessidade de datá-lo, dispondo-o em uma estrutura seqüencial, com 

começo, meio e fim, mas pela importância que esse modelo adquire em nosso país, afetando 

não só o ensino de filosofia, mas todo o sistema educacional brasileiro, por um período 

relativamente longo. No campo do ensino de filosofia, muito das idéias estabelecidas, dos pré-

conceitos e pré-julgamentos sobre essa disciplina se deve à centralidade do modelo tomista, 

que praticamente dominou a cena das reflexões filosóficas por aproximadamente quatro 

séculos, ou seja, até meados da década de 1960. Para Joaquim Severino (2002), 
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Durante esses quatro séculos, mesmo enquanto especulação pura, a reflexão 
filosófica [no Brasil] não se desenvolveu, sufocada que foi pelo poder 
absoluto da visão teológica cristã do mundo que imperava num ambiente 
também precário do ponto de vista da cultura em geral. (2002, p.34) 
 

Assim, toda nossa experiência pedagógica até o primeiro quartel do século XX estaria 

intimamente ligada aos pressupostos éticos e metafísicos da escolástica. Para Severino, essa 

influência teria atingido não só a educação formal, “mas os processos informais de formação e 

de convivência cultural” (ibid, p.36).  

O aristotélico tomista passa a ser empregado no Brasil com o advento das aulas de 

filosofia, na segunda metade do século XVI6. Esta compunha o quadro das disciplinas a que 

eram submetidos os jesuítas em sua formação sacerdotal, bem como os filhos dos aristocratas 

detentores do poder econômico. O modelo tomista, derivado da teologia filosófica de Tomás 

de Aquino, procurava adaptar a filosofia de Aristóteles ao pensamento cristão, baseado, 

sobretudo, nas teorias do “ser”, elaborada por esse filósofo. Apesar da referência aristotélica, 

a metafísica tomista significou uma continuidade de todo modo Grego de pensar, o que 

representava uma concepção de realidade assentada no logos, fundador da metafísica. 

A filosofia então praticada nos colégios jesuíticos do Brasil, apesar de a cristandade 

colonial distanciar-se significativamente da cristandade romana, limitava-se à reprodução das 

idéias européias, orientadas pela renovação escolástica. Esta orientação era aplicada com 

auxílio do Compêndio de Genuense, que tratava das questões de lógica e metafísica, 

elaborado por Antônio Genovesi, filósofo e economista italiano do século XVIII.  

Esse primeiro momento do ensino de filosofia no Brasil colonial, surgido dentro do 

espírito da contra-reforma, é marcado pelo distanciamento em relação às idéias renascentistas. 

Nesse sentido, havia um controle severo sobre os professores de filosofia, evitando, deste 

modo, uma possível influência, na Colônia, das novas idéias, contrárias ao dogma católico. 

Assim, tendo como meta a instrução e a catequese, os jesuítas permaneceram 

 

... indiferentes a toda controvérsia do pensamento moderno, à disputa entre 
racionalistas e empiristas, se recusaram a tratar das descobertas científicas 
de Galileu e Kepler e ignoraram e condenaram Descartes. (SOUZA, 1992, 
p. 14 apud GALLINA 1999) 
 

                                                
6 Nesta época, difundiam-se na Europa as idéias do último período da Escolástica, conhecido como Escolástica 
Tardia, que se caracterizava por uma tendência à separação entre a teologia e a filosofia. A primeira mantinha-se 
em vigor entre os franciscanos, enquanto os dominicanos e jesuítas se ocupavam de uma nova interpretação da 
teoria tomista.   
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Limitada, portanto, à assimilação dos sistemas filosóficos, a filosofia nos Colégios 

jesuíticos transformou-se em uma disciplina livresca, praticada pelas classes dominantes, que 

conservavam na Colônia os hábitos da aristocracia portuguesa (CARTOLANO, 1985). Com 

efeito, a capacidade de assimilar os sistemas filosóficos e as idéias recém-chegadas da 

Europa7 tornara-se sinônimo de erudição e um sinal de classe.  

 

(...) a cultura passa a ser mero comentário teológico, fundada 
principalmente na renovação da escolástica aristotélica e de que esse 
humanismo artificial imposto a Portugal chegou até a Colônia e deixou 
traços marcantes em nossa inteligência: o formalismo, a retórica, o 
gramaticismo, a erudição livresca (ibid, p. 20). 
 

Os Colégios de orientação jesuítica no Brasil e, conseqüentemente, o sistema de 

ensino baseado na escolástica entraram em declínio em virtude das mudanças implementadas 

pelo Marquês de Pombal, a partir de 1755. A difusão na Colônia das idéias do Marquês, que 

defendia um estado laico, e o fato de serem os jesuítas aliados dos adversários políticos do Rei 

levaram, em 1759, à expulsão dos jesuítas do Brasil. O período que se segue é marcado por 

uma ruptura com o modelo de ensino baseado na Ratio Studiorum. O ensino nas Colônias, 

agora, teria que se orientar pela educação escolar praticada na Metrópole, assentada em um 

modelo laico e liberal, o que não impediu, no entanto, que a influência do tomismo fosse 

mantida no âmbito do ensino de filosofia. Por outro lado, as implicações dessas mudanças no 

Brasil foram diferentes das que ocorreram em Portugal, sobretudo pelo fato de não ter sido 

elaborado um organismo político-pedagógico em lugar da estrutura educacional criada pelos 

jesuítas. Assim, foi instituído na Colônia um sistema de aulas régias, de caráter avulso e 

isolado, que não necessitava dos antigos colégios católicos para a realização dos cursos.  

Se, por um lado, enfatizam-se os aspectos prejudiciais das mudanças advindas da 

Reforma Pombalina, que teriam deixado “a colônia brasileira sem uma educação escolar 

consistente, ou equivalente estruturalmente, àquela que estava sendo expurgada” 

(ROMANELLI, 1997, p.36), por outro, é necessário salientar que as mudanças abriram a 

educação na Colônia a uma prática menos pautada no conservadorismo e no aristotelismo 

medieval.  

No tocante ao ensino de filosofia, a influência do aristotelismo tomista foi mantida, 

mesmo com as idéias iluministas trazidas pelo Diretório Pombalino e pela influência do 

                                                
7 Essas, no entanto, passavam pelo controle dos jesuítas, que chegaram a proibir, através da Real Mesa Censória, 
a leitura de autores como Locke, Hobbes, Rousseau, Espinosa e Voltaire. 
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positivismo. Essa influência tomista teria implicações significativas na formação da cultura 

brasileira.  

 

O ethos escolástico calou tão fundo na cultura brasileira, seja mediante a 
evangelização cristã, seja através da educação desenvolvida no ensino 
básico, que até hoje ele ainda marca a cosmovisão da maioria da população, 
a influência positivista não conseguindo se impor nem com tamanha 
profundidade nem com tão vasta extensão (SEVERINO, 2002, p.36).  

 

3.2 A tradição positivista 

 

No Brasil, as primeiras reações à hegemonia da filosofia tomista surgem, como 

mencionamos, com as mudanças implementadas pelo Marquês de Pombal, a partir de 1755. 

Mas é só no final do século XIII que surgem na Colônia os primeiros intelectuais 

influenciados pelo iluminismo, em uma perspectiva naturalista. Essa reação, ainda que se 

caracterize como um transplante das idéias vigentes na metrópole, significa uma preocupação 

com a substituição dos pressupostos éticos e metafísicos até então dominantes, por um 

conhecimento do mundo e da natureza, baseado nas leis da ciência. Ao contrário do que teria 

acontecido em Portugal, onde os iluministas se identificavam com o absolutismo, no Brasil, 

muitos intelectuais ligados ao iluminismo assumiram a luta política pela independência.      

Mas é só a partir do século XIX, com o advento das faculdades de direito e medicina e 

das escolas militares e técnicas, que as idéias modernas irão se consolidar na sociedade 

brasileira. Para Cruz Costa (1959), esses novos intelectuais, cuja maioria era formada por 

militares, médicos e engenheiros, estariam mais inclinados para as ciências positivas em 

virtude da natureza das suas profissões. Tratava-se de um novo perfil de intelectuais, que 

procuravam pensar para além da lógica metafísica, acreditando nos princípios e nos poderes 

da ciência moderna. Eram homens voltados para a ciência e que acreditavam encontrar nela 

respostas e soluções definitivas para todos os problemas.  

No final do século XIX, a influência do positivismo de Auguste Comte convivia com 

outras perspectivas cientificistas, como o evolucionismo de Spencer, o materialismo de 

Haeckel e o agnosticismo de Renan. No entanto, o mesmo caráter de reprodução do 

pensamento europeu, observado no âmbito da ideologia tomista, marca esse novo momento, 

caracterizando-se, sobretudo, pela ausência de um sentido crítico em relação a essas 

perspectivas.  

Até meados da década de 1920, o campo da filosofia no Brasil permanece, em sua 

maioria, ligado à produção das faculdades acima mencionadas (Direito, Medicina e 



71 

Engenharia). Só a partir da década de 1930, com a modernização da sociedade brasileira, 

marcada pelo processo de industrialização e urbanização e pela superação do modelo agrário, 

novos investimentos no campo da ciência, da educação e da cultura vão contribuir para a 

consolidação da cosmovisão científica, desencadeando o embate entre ela e a cosmovisão 

católica. Conforme Severino: 

 

Estas são as duas referências básicas que servirão de parâmetro para as 
discussões de fundo da cultura brasileira, podendo-se observar então que, 
enquanto a cosmovisão católica atua em regime de resistência, a visão 
cientificista vai se impondo cada vez mais e impregnando todos os setores 
da vida social e cultural do país (2002, p. 62). 
 

Ao longo do século XX, em virtude das mudanças estruturais e institucionais, 

engendradas, sobretudo, pelas mudanças socioeconômicas, surgem novas demandas técnicas e 

científicas, bem como, em função da internacionalização da economia, abrem-se novas 

possibilidades de intercâmbios culturais. Sem poder entrar em detalhes, podemos mencionar 

inicialmente as filosofias norte-americanas que deram suporte à intervenção tecnicista dos 

militares nas décadas 60/70 e a influência do pensamento marxista, trazidas em grande parte 

pela colonização européia no sul do país, que provocou, inicialmente, a reação dos setores 

mais conservadores da sociedade brasileira e, num segundo momento, deu subsídios teóricos 

e filosóficos para superação da ditadura militar. 

Com a ampliação do sistema universitário brasileiro, principalmente dos cursos de 

pós-graduação, a formação acadêmica no exterior, principalmente na França, após o 

enfraquecimento do ideário marxista, abriu espaço para as influências filosóficas que visam à 

crítica ou até à superação das filosofias modernas, que podem ser chamadas comumente de 

pós-modernas e/ou pós-estruturalistas. 

A “globalização” de conceitos, teorias e idéias filosóficas possibilitou a introdução de 

uma discussão plural e multifacetada de abordagens. Contudo, é preponderante ainda uma 

forte influência cientificista imediatamente articulada à expansão e à consolidação da ciência 

no âmbito da sociedade brasileira. Conseqüentemente, as correntes filosóficas de inspiração 

cientificista vão ocupar no cenário das múltiplas abordagens um lugar central no campo da 

filosofia, influenciando, por sua vez, as concepções de ensino dessa disciplina.  
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3.3 O ensino de Filosofia na atualidade: limites e possibilidades 

 

Hoje pensar o ensino de filosofia requer pelo menos uma certa atenção e abertura à 

diversidade. Embora, do ponto de vista da legislação, existam muitas controvérsias tanto no 

que diz respeito a sua interpretação quanto no que se refere à sua aplicação, por outro lado,  

vive-se um contexto de muitas discussões e produções acerca da sua importância, do que ela 

pode ser, do que se ensinar e como ensinar. Nesse contexto algumas filosofias são afirmadas e 

outras, negadas. 

 

3.3.1 O ensino de Filosofia: concepções dominantes 

 

No que diz respeito ao ensino de filosofia no ensino médio, apontamos sucintamente 

três tendências indicadas pelos estudiosos desse campo de conhecimento como três modelos 

dominantes de ensino de filosofia no Brasil (Cf. GALLO e  KOHAN, 2000b).  

O primeiro se baseia nas etapas da sua história. Trata-se, portanto, de um modelo que 

dispõe a filosofia em uma estrutura seqüencial, com começo, meio e fim. Nesta perspectiva, 

ensinar filosofia consiste em transmitir ao aluno todo um legado filosófico de 25 séculos, 

familiarizando-o com os cânones filosóficos.  

Essa história pode ser contada a partir dos seus protagonistas, os filósofos, ou dos 

temas a eles associados. Um dos problemas desse modelo reside no risco de se tomar a 

história da filosofia como um fim em si mesma. Outro seria a ausência, nesse modelo, de uma 

prática que contemple o cotidiano dos alunos. Podemos dizer que a história da filosofia, 

quando dissociada da produção de sentidos para o aluno, pode desempenhar um papel 

repressor, priorizando aspectos metodológicos, ao invés de possibilitar que este (o aluno) 

estabeleça vínculos com a temática em questão. Nessa perspectiva, a lógica do ensino de 

filosofia está associada à da instrução, e, nesse sentido, a filosofia é compreendida como o 

conhecimento que permite o acesso à racionalidade. 

Um outro modelo de ensino de filosofia tem por princípio propiciar aos alunos um 

conjunto de habilidades que permitam a realização do ato de filosofar. Essa perspectiva 

distancia-se consideravelmente do modelo baseado na história da filosofia, uma vez que 

privilegia a prática dessas habilidades. Esse modelo parte do princípio kantiano de que não se 
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pode ensinar filosofia, mas ensinar a filosofar. Neste sentido, o papel do professor consiste em 

propiciar ao aluno a apropriação dessas habilidades. Trata-se, portanto, de uma ênfase na 

prática, e não no conteúdo; no verbo, e não no substantivo. Esta perspectiva vem sendo 

utilizada com certa freqüência no ensino fundamental e médio. Trata-se de uma perspectiva 

que tem a lógica da aprendizagem como princípio. Concepções como a do Programa de 

Filosofia para Crianças de Matthew Lipman representam mais direta essa abordagem. 

Uma outra perspectiva de ensino de filosofia está baseada nos problemas filosóficos. 

Nessa concepção, parte-se de problemas considerados tipicamente filosóficos, os quais são em 

geral escolhidos pelos próprios alunos. Como no ensino baseado nas habilidades de 

pensamento, trata-se de um ensino de caráter mais dinâmico e menos “enciclopédico” 

(GALLO e KOHAN, 2000b). Uma vez escolhidos os problemas a serem trabalhados no 

curso, esses são debatidos, repensados, retrabalhados, podendo gerar novos temas. Embora 

aqui tenhamos a possibilidade de um ensino mais ativo, na medida em que se procura 

trabalhar com problemas propostos pelos próprios alunos, aproximando-se ainda mais do 

cotidiano dos alunos, ocorre que muitas vezes os professores apresentam as soluções para os 

problemas, tornando essa atividade de algum modo inoperante. 

 Sem dúvida, todos os elementos que esses modelos pressupõem ao pensar têm sua 

importância na organização do pensamento, mas para uma prática filosófica que se propõe a 

gerar uma experiência do pensar e um pensamento menos dogmático, é necessário ir mais 

além do ensino da história da filosofia, de habilidades de pensamento e de temas ou questões. 

A relação do aluno com o pensar não acontece apenas em conseqüência da aposta na variação 

metodológica. Ademais nos esquecemos que nesse processo há algo que nos escapa: a 

existência de sujeitos que resistem à homogeneização, que é singular e pode já não 

corresponder a esse ideal a ele imputado. 

Certamente o ato de pensar não pode ficar restrito às formas metódicas de direcionar o 

pensamento e que envolve dimensões que vão além das que se colocam como dominantes no 

cenário do ensino de filosofia, tal como foi apresentado.  

 

3.3.2 Ensinar filosofia é filosofar? 

 

A questão do ensinar e aprender filosofia na escola tem adquirido diversos sentidos. 

Estes vão desde os modelos aspirados pela cognição, quase sempre ligados ao discurso 

pedagógico de natureza mais cognitiva, técnico e conteudista, à possibilidade de um exercício 
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filosófico como experiência do pensar. Essa prática pode contribuir tanto para se instituir uma 

visão mais dogmática do pensamento, como para a superação dessa visão, que entende o 

pensar enquanto processo que se abre às singularidades, ao ainda não pensado, ao devir. 

Processo que acontece como criação, invenção, que provoca o possível, irrompe e opera por 

saltos descontínuos, desobedecendo ao formalismo lógico, que julga se dar por 

desenvolvimento (etapa, seqüência, conseqüência, variação do menos para o mais, do menor 

para o maior, do zero ao dez).  

Ao analisar a natureza desse saber e dessa atividade, constata-se logo de início uma 

multiplicidade de definições quanto ao que se entende por filosofia ou por filosofar, como 

demonstramos anteriormente, ou, mais especificamente, em como se identifica a natureza da 

atividade filosófica. É claro que tal divergência não impede que a filosofia se desenvolva. Ao 

contrário, ela é um reflexo da pluralidade da filosofia. Dada essa premissa, a filosofia 

proporciona uma multipossibilidade de olhares, que torna o seu ensino uma atividade 

continuamente aberta, ativa e em movimento.  

Nesse contexto, não perdendo de vista que aquilo que iremos discutir a seguir trata-se 

tão somente de uma perspectiva filosófica e não da “perspectiva”, esboçaremos outras 

possibilidades e significados acerca do que pode ser a filosofia e seu ensino. Procuraremos 

aqui apresentar uma compreensão do filosofar condizente com uma necessária radicalização 

do conceito de filosofia, compreendido como atitude aprendente, em que a experiência de 

quem filosofa é o ponto fundamental do filosofar.  

Chegamos, assim, ao núcleo da questão que nos ocupa: como ensinar e o que ensinar 

em filosofia, já que aquilo que a faz plausível é o pensamento? Esta pergunta não deve ser 

levantada sem uma outra que lhe envolve: o que seria aquilo que poderíamos ensinar e 

aprender em filosofia? Parece-nos que uma das dificuldades inerentes a essa questão consiste 

exatamente em delimitarmos o campo de alcance de uma atividade que, desde o seu 

aparecimento, vem sendo indagada e definida de diferentes formas. Uma outra dificuldade, 

diretamente ligada à primeira, reside no seguinte fato: considerando que, como afirmamos 

acima, é o pensar que torna possível a atividade filosófica, consistiria o seu ensino em ensinar 

a pensar? Ou ainda, é possível ensinar a pensar?  

Tais perguntas, embora se apresentem como problemas e desafios, são também 

possibilidades, na medida em que nos aproximam cada vez mais das condições em que o 

pensamento se elabora, acontece e se faz vivo. Decerto que essas questões não podem ser 

respondidas por meio de argumentos técnicos, como a procura por um método ideal para 

transmitir os conteúdos e procedimentos próprios da filosofia.  
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 Uma segunda possibilidade afirma sempre o valor da permanente abertura. De certa 

forma, procura instituir um caminho mais favorável para um mundo em movimento. A 

questão é que, na maioria das vezes, o pensar tem sido ensinado apenas como atividade de 

“raciocinar”, “calcular” ou “argumentar”, de modo que não nos damos chance de explorar 

outra possibilidade filosófica, qual seja, pensar, valendo-se da experiência, ou seja, pensar a 

filosofia como uma experiência do pensar.  

 

3.3.3 A filosofia como experiência do pensar 

 

 A noção de experiência vem sendo compreendida historicamente de diferentes 

maneiras. Partindo de uma perspectiva estética, como já vimos, “é experiência aquilo que nos 

passa, ou nos toca, ou nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma” (LARROSA, 

2004: p. 163). Trata-se, porém, de uma experiência que se contrapõe à ciência positivista. Se a 

experiência é algo que nos acontece, não se pode ensinar filosofia sem praticá-la, sem que se 

permita a experiência do pensar filosófico. Assim, supomos que o ato de ensinar/aprender 

filosofia (a filosofar) é antes de tudo um convite ao pensar e ao deixar-se por ele atravessar. 

Deste modo, a filosofia e o filosofar são muito mais que a apropriação de certas habilidades 

lógicas, argumentativas ou cognitivas, embora, é claro, sejam esses aspectos substanciais. 

 Partimos do princípio que a experiência do pensar filosófico implica uma aposta ao 

ensino e aprendizado de quem nela está envolvido, e não na sua renúncia, como estabelecem, 

de saída, alguns vínculos pedagógicos, ao imporem processos de aprendizagem pouco 

permeados pela problematização e criação (Cf. CERLETTI, 2004).  

Contudo, como já vimos acima, a discussão sobre o que significa ensinar e aprender é 

complexa, sobretudo no que se refere ao exercício filosófico. Em nossa reflexão, procuramos 

mostrar que o ensino tradicional de filosofia, seja para crianças, jovens ou adultos 

preocupados com a transmissão de idéias prontas e com uma mera reprodução do 

conhecimento, desenvolvimento de habilidades de pensamento ou de temas, não objetiva uma 

experiência do pensar, caracterizando-se, portanto, na visão de Cerletti, pela ausência do 

filosofar. Este não é o mesmo que acumular conhecimentos históricos sobre a teoria do 

conhecimento e suas correntes. Trata-se de uma experiência que amplia as possibilidades de 

se pensar o mundo e, ao mesmo tempo, permite as pessoas resistirem e se interrogarem, 

mantendo-se abertas à transformação do pensar, do mundo e de si mesmas. Não seria, no 

entanto, uma negação do valor da tradição e da historiografia filosófica. O filosofar é um 
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aprendizado que não comporta saberes acabados, não cabe em manuais, nem métodos, enfim, 

não se aplica tecnicamente. 

 Deste modo, a filosofia, enquanto experiência do pensar, é algo que se vive, uma 

experiência intransferível. A experiência se dá como algo do qual se sai transformado, e essa 

transformação não pode ser predeterminada a priori. Dessa forma, cada experiência de 

pensamento traz consigo um momento de transformação que atinge os envolvidos de uma 

forma individual, gerando sempre novos laços de intersubjetividade intransferíveis, que não 

podem ser repetidos. 

 

3.4 Situando algumas das experiências do ensino de filosofia com crianças 

no Brasil 

 

No Brasil, a história da prática de filosofia na educação infantil e no ensino 

fundamental é recente e percorre caminhos institucionais diferentes do ensino médio. A 

mesma revela-nos que as primeiras práticas de filosofia com crianças foram fortemente 

influenciadas pela proposta norte-americana, que tem como precursor o filósofo Matthew 

Lipman, por meio do seu programa intitulado Filosofia para Crianças (cf. KOHAN, 

mimeo,s/d).   A atenção incidiu na criança por meio de uma educação para o pensar, tendo em 

vista desenvolver a capacidade de pensar melhor, buscando incentivar as crianças e jovens a 

exercerem um pensamento reflexivo, rigoroso, crítico, profundo, criativo, cuidadoso, 

contextualizado e autocorretivo (cf. KOHAN, 2000a). Abordaremos, inicialmente, a forma 

como a filosofia para crianças entrou na realidade escolar, para, em seguida, desenvolver uma 

caracterização dos princípios fundamentais da proposta de Lipman. 

 

3.4.1 A entrada da filosofia para crianças no Brasil 

 

O trabalho com esse programa no Brasil teve início mais precisamente no ano de 

1985, em São Paulo, contemplando inicialmente um número reduzido de escolas que 

realizaram as primeiras experiências com os materiais de Lipman. Desde então, o interesse 

das escolas pelo programa foi se ampliando, e, como destaca Kohan, 

 

Para aquelas pessoas interessadas em dados estatísticos pode ser significativo 
saber que o Brasil seja atualmente o país com o maior número de crianças e 
escolas no mundo inteiro aplicando o programa Filosofia para Crianças 
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(doravante, fpc) do filósofo norte americano Matthew Lipman. Os números 
impressionam: são mais de 200.000 mil crianças com aulas de filosofia em 
aproximadamente 600 escolas dos mais diversos estados deste imenso país.( 
KOHAN, s/d. 1.) 

 

Embora tenha havido do ano de 1999 para cá uma certa redução da demanda pelo 

programa PFC, ainda há um grande contingente de escolas que adotam o programa de 

filosofia para crianças. “Não possuímos dados a respeito, mas estima-se que em torno de 50% 

das escolas continuam trabalhando com a proposta de Lipman” (LORIERI, 2004,p.163).  

Entretanto, trata-se de uma proposta ainda recente, que tem, em média, vinte anos de 

trabalho filosófico-educacional com crianças no Brasil e ainda de caráter “extra-oficial”, 

nascida do interesse de pessoas ligadas à filosofia e à educação, mas que se tornou um marco 

no que se refere à prática filosófica com crianças no Brasil. 

De acordo com os relatos existentes, destaca-se que um dos marcos iniciais do 

trabalho com esse programa, no Brasil, foi uma conferência realizada na PUC-SP, no final de 

1984, promovida por Catherine Young Silva, que acabava de retornar dos Estados Unidos, 

onde cursara o mestrado em filosofia para crianças. A conferencista foi Ann Margareth Sharp 

(LORIERI, 2004, p.153). A partir daí, diversas atividades foram realizadas, as quais 

culminaram com a Fundação do Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças (CBFC). Trata-

se de instituição civil, sem fins lucrativos, que representa o IAPC (Institute for the 

Advancement of Philosophy for Children) no Brasil, que traduz e publica as novelas e 

manuais de Lipman, treina professores e os supervisiona em seus trabalhos para a implantação 

do programa nas escolas. Com o tempo o CBFC foi se desdobrando pelo Brasil com 

representações regionais em diversos estados brasileiros, tais como: Rio de Janeiro, São 

Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão 

(cf.LORIERI, 2002). 

Como é próprio de todo processo, a partir da expansão do PFC por meio do CBFC, 

algumas cisões aconteceram e outras propostas surgiram. Como coloca Kohan (s/d), a mais 

significativa delas é a divisão do Centro de Filosofia – Educação para o Pensar, de Santa 

Catarina. Trata-se de um centro que foi criado por professores advindos do trabalho realizado 

inicialmente pelo Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças. Esse centro vem 

desenvolvendo um trabalho com ensino de filosofia independente do CBFC, com alcance 

nacional no ensino infantil, fundamental e médio. Dispõe e oferece para as escolas 

interessadas na proposta o material didático próprio, que inclui textos e novelas para o aluno e 

manual para o professor. De forma similar em sua organização ao de Lipman, realiza também 
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cursos de formação para professores e acompanhamento sistemático às escolas que incluem 

em seus currículos essa prática com as crianças. O mesmo tem ainda uma editora própria, 

intitulada Sophos, mantém a publicação de revista semestral, boletim, novelas e manuais 

desde a educação infantil até a 8a série do ensino fundamental, por meio de uma coleção que 

tem como título “espaço filosófico criativo”, com uma lógica editorial muito próxima à do 

CBFC (cf.KOHAN, s/d. e LORIERE, 2004). 

O Programa Filosófico-pedagógico Educar para o Pensar: Filosofia com crianças, 

adolescentes e jovens começou a ser construído bem antes por práticas e estudos que vinham 

sendo feitas. A partir do Programa de Lipman, eles foram organizando e estruturando esse 

programa para a realidade brasileira. A visão pragmática do fazer filosofia em Lipman foi 

sendo substituída por uma visão fenomenológica e emancipatória, com referências da Escola 

de Frankfurt, da pedagogia de Paulo Freire, e outras referências que foram chegando e nos 

ajudando a pensar uma educação dialógica, crítica, criativa, em todos os segmentos junto com 

a filosofia (cf.WONSOVICZ, 2005). 

Percebe-se que a partir do programa de filosofia para crianças, vem se estabelecendo 

um debate cada vez maior com relação a FPC, ampliando-se com isso o olhar sobre essa 

prática, e, em alguns casos, contribuiu para o surgimento de propostas alternativas. Uma 

dessas propostas vem sendo desenvolvida na Universidade de Brasília, através do projeto 

“Filosofia na Escola”, que teve seu início em 1997. 

A seguir, apresentaremos uma reflexão acerca de alguns aspectos teórico-

metodológicos de uma das propostas que se inscrevem neste particular contexto de filosofia 

“para, com, da criança”, que vem sendo desenvolvida em algumas escolas brasileiras. A 

primeira proposta, já mencionada acima, é O Programa Filosofia para Crianças, embora 

partilhemos das interrogações e dos questionamentos decisivos acerca da apropriação que se 

faz no Brasil de tal corrente de pensamento e das críticas feitas aos objetivos propostos pelo 

programa FPC, através do uso da lógica e sobre seus significados. No que diz respeito aos 

seus possíveis efeitos para o campo da reflexão filosófica e educacional, o mesmo será 

tratado, aqui, por ter sido a primeira proposta que incorporou a filosofia na educação das 

crianças. Num próximo capítulo centraremos nossa reflexão num campo teórico-prático do 

Projeto Filosofia na Escola, primeiro, por se distinguir em muitos aspectos do PFC de Lipman 

e, segundo, por ser o mesmo espaço no qual esta pesquisa se desenvolveu. Antes, ressaltamos 

que o nosso objetivo aqui não é comparativo, mas apenas o de mostrar algumas linhas que 

caracterizam o caminho seguido no ensino de filosofia com crianças. 
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3.5 Matthew Lipman e a Filosofia para Crianças 

 

Entre nós, educadores e escolas brasileiras, a relação pedagógica entre filosofia e 

criança é, majoritariamente, orientada pelo programa já mencionado. A despeito de todos os 

questionamentos existentes, hoje, em relação à iniciativa lipmaniana, não se pode deixar de 

reconhecer sua significativa contribuição para o campo do ensino de filosofia com crianças, 

um espaço pouco freqüentado pela filosofia. Suas idéias estão fundamentadas partindo do 

argumento central de que a filosofia seria uma disciplina adequada para estimular a reflexão 

ou um melhor pensar (cf. LIPMAN, 1990a). Deste modo, faz-se filosofia quando se praticam 

regras delimitadas por parâmetros lógicos e metacognitivos. Conseqüentemente, sua idéia de 

ensino de filosofia está baseada essencialmente no uso de habilidades lógicas, o que pode ser 

considerado o ponto mais central no início do desenvolvimento do seu programa. Outra 

característica da perspectiva lipmaniana seria a iniciativa de não se ensinar conteúdos 

filosóficos, de modo que a reflexão e o questionamento praticados pelas crianças se 

ocupariam de dar o sentido filosófico às aulas (cf.LIPMAN, 1990a).  

Trata-se de um programa assentado em uma proposta bastante ampla, que inclui 

diversos aspectos, tanto de natureza prática, relativos à sistemática preconizada pelo autor, 

quanto de natureza teórico-conceitual, como, por exemplo: a concepção de infância, de 

democracia, de cidadania, o papel do professor, a concepção de filosofia e o tipo ideal de 

aluno. Considerando a importância dessas questões em seu programa, procuraremos situá-las, 

sem, no entanto, pretendermos ser exaustivos. Deste modo, apresentaremos a seguir alguns 

traços básicos das concepções teórico-metodológicas que fundamentam a prática filosófica 

com crianças na perspectiva de Matthew Lipman.  

 

3.5.1 Um breve histórico do Programa de Filosofia para Crianças 

 

Foi a partir do desempenho insuficiente de seus alunos em lógica que o professor 

norte-americano Matthew Lipman concebeu, no final da década de 60, o Programa de 

Filosofia para Crianças, com o objetivo de desenvolver as habilidades cognitivas mediante 

discussões de tópicos filosóficos. Como primeiro movimento de institucionalização do 

programa, foi fundado o Institute for Advancement of Philophy for Children, na Universidade 
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de Montclair, New Jersey. Em meados da década de 70, o programa FPC ganhou alcance 

mundial e vem sendo trabalhado em diversos países, como: Chile, México, Argentina, Brasil, 

Uruguai, Canadá, Áustria, Bélgica, Espanha, Holanda, Islândia, Alemanha, França, Itália e 

Portugal. A América Latina é uma das regiões do mundo onde o programa FPC tem mais 

força e sua divulgação é mais expressiva. Neste sentido, o Brasil, como já mencionamos, tem 

se destacado mundialmente (cf. KOHAN, 2000a). 

Do ponto de vista metodológico, o programa Filosofia para Crianças é composto de 

subprogramas, que foram traduzidos pelo Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças. Trata-

se de um currículo que abrange desde a pré-escola até o fim do ensino fundamental. Sua 

divisão é a seguinte: Issao e Guga – destinado às crianças de 1a, 2a e 3a séries do ensino 

fundamental – que aborda questões relativas à natureza e a sua percepção; Pimpa – para 

crianças de 3a, 4a e 5a séries do ensino fundamental I e II – trabalha questões relativas à 

filosofia da linguagem; A descoberta de Ari dos Telles – para 5a e 6a séries do ensino 

fundamental II – coloca questões relativas ao raciocínio e ao processo de investigação, 

baseado no princípio da lógica; e, por último, Luísa – destinado às 7a e 8a séries do ensino 

fundamental II – prioriza questões relativas à investigação ética. Todo o material é 

apresentado em forma de novelas, com histórias da filosofia ocidental. Tais histórias 

filosóficas são constituídas, sobretudo, de diálogos entre crianças, professores, pais e 

vizinhos. Nesses diálogos, o conteúdo filosófico é apresentado em forma de situações 

significativas do seu cotidiano. Além do livro de história dos alunos, há manuais destinados 

aos professores que não têm formação filosófica, para que possam estimular o diálogo 

filosófico com seus alunos. Nesses manuais são propostos planos de discussão e exercícios, a 

partir dos conteúdos contidos em cada novela (cf. SANTOS, 2000). 

Dentre outras questões, o programa tem o objetivo de promover uma experiência 

filosófica inicial, que fomenta a discussão. Tal experiência é caracterizada por Lipman como 

um desdobramento que estimula a curiosidade natural das crianças. Além disso, objetiva, 

também, desenvolver suas habilidades de caráter cognitivo, que se estruturam em quatro 

grupos: habilidades de investigação, habilidades de raciocínio, habilidades de organização da 

informação e habilidades de tradução (diálogo). 

Nessa perspectiva, as regras da lógica formal vão sendo descobertas e testadas pelos 

alunos numa variedade de situações. Da forma que a lógica formal é apresentada nas novelas, 

os alunos são provocados a pensar os seus próprios exemplos e a perceber que a racionalidade 

é possível. Lipman considera que o ensino da lógica através de regras abstratas pouco pode 

oferecer ao pensamento reflexivo das crianças. Deste modo, a lógica formal apresentada em 
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um livro-texto, com regras e exercícios, não seria eficiente quanto ao desenvolvimento do 

pensamento reflexivo. Para Lipman, a grande diferença do seu programa (especialmente no 

subprograma “A descoberta de Ari dos Telles”) é que os alunos são incentivados a pensar nos 

seus próprios exemplos, descobrindo e testando regras da lógica formal e seu uso no 

cotidiano. Sobre as contribuições das idéias de Lipman para o campo do ensino de filosofia 

para crianças, vejamos o que nos diz Walter Kohan: 

 

Ele (o programa) tem um valor fundante inquestionável: abriu caminhos 
intransitados até então pela filosofia. É pioneiro, inaugura horizontes. Além 
disso, ele afirma uma prática absolutamente renovadora frente aos modos 
habituais de entender a filosofia em nossas escolas e universidades. É 
exatamente ‘fértil’ e criativo. Frente a práticas educacionais autoritárias e 
dogmáticas, mostra-se como um instrumento de inquestionável valor. 
(2000a, p. 84) 
  

Sem dúvida, o programa de Lipman tornou-se algo realmente desejável para um 

conjunto de educadores cada vez mais amplo, às voltas com os destinos escolares das 

crianças, permitindo colocar a filosofia como uma das ferramentas-chave na educação das 

mesmas.  

 

3.5.2 Visão de Educação em Lipman  

 

Matthew Lipman, na primeira edução do seu livro O pensar na educação (a única 

traduzida para o português), desenvolve os argumentos e justificativas que julga necessários a 

uma educação para o pensar. Na referida obra, assinala a importância da filosofia na formação 

dos educandos e no desenvolvimento desse atributo do pensar, que não pode ser outro senão o 

pensar crítico e criativo. Lipman apresenta a problemática do livro a partir de uma crítica à 

educação tradicional. Para ele, o conjunto do processo educacional tradicional está 

fundamentado mais na aquisição de conhecimentos do que na compreensão de sentidos. 

Assim, a educação, apesar da sua evolução, ainda se prenderia às convicções tradicionais de 

instrução, que são essencialmente voltadas para o acúmulo de conteúdos e informações, sem 

compromissos com o enriquecimento da experiência das crianças.  

Analisando o modelo reflexivo da prática educativa, Lipman reconhece a existência de 

dois paradigmas centrais e fortemente contrastantes: o paradigma-padrão, da prática normal, e 

o paradigma reflexivo, da prática crítica. Estes divergem nas condições em que a prática 

educativa deve ocorrer, nas metas a serem alcançadas e na própria noção do pensar. No 
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primeiro, supõe-se que o aluno pensa quando aprende o que lhe foi ensinado. No segundo, o 

pensar manifesta-se quando o aluno participa da “comunidade de investigação”.  

O paradigma reflexivo, por sua vez, inclui conceitos como questionamento, 

comunidade, racionalidade, julgamento, criatividade e autonomia. Para Lipman, estes são 

conceitos próprios da filosofia tradicional, contudo, fundamentais para qualquer teoria 

educacional. Como enfatiza o autor:  

 

(...) os princípios que os unem e as implicações por eles produzidas são 
apenas o lado abstrato e teórico da prática crítica. Se não formos capazes de 
compreender a prática – as maneiras em que a educação reflexiva pode de 
fato ocorrer na sala de aula – poderemos ser, muito provavelmente, vítimas 
dos mal-entendidos, assim como aqueles cujas vidas são cheias de prática e 
vazias de teoria (LIPMAN,1995, p.30).  
 

Assim, a concepção de educação veiculada por Lipman é entendida como um 

processo, cuja função primeira seria criar condições para que a criança tome consciência de 

sua experiência e seja capaz de avaliá-la. Restam, pois, como finalidades educacionais, o 

desenvolvimento do pensamento autônomo e crítico, auto-estima, o respeito ao outro e a 

adaptação ao ambiente. Deste modo, afirma que uma atividade educa, não na medida em que 

desenvolve saberes e produz indivíduos mecanicamente eficazes, mas à medida que produz 

seres humanos, isto é, indivíduos cada vez mais integrados à realidade e cada vez mais 

motivados a reestruturar positivamente sua experiência individual e social. 

 Em suma, a criança deve ter a possibilidade de formular ela mesma sua compreensão 

das coisas e de elaborar seu próprio sistema de conhecimento. É aqui que encontramos um 

dos primeiros pressupostos educacionais lipmanianos, qual seja, a descoberta do significado. 

Para ele, esse pressuposto é o que vai marcar de forma essencial a diferença entre instruir-se e 

educar-se. Nas palavras do autor, uma informação pode ser transmitida, um sentimento pode 

ser partilhado, mas com o significado, funciona de forma diferente: o significado deve ser 

descoberto (Cf. LIPMAN,1995). Para o autor, essa atividade deriva, ao mesmo tempo, do 

cognitivo e do afetivo. A busca de significados é compreendida por ele como a busca de 

razões válidas e justificativas lógicas nas relações estabelecidas entre a coisa e seu contexto, 

entre a parte e o todo e, por fim, entre o meio e o fim.  

Sob esta ótica, Lipman preconiza a educação, seja natural ou institucionalizada, como 

um processo de vida, cujo objetivo seria a descoberta do significado. A educação deve 

enriquecer a qualidade de vida, estimulando a criança a viver cada vez melhor suas 

experiências presentes, a fim de garantir o sucesso das experiências futuras. Nesse contexto, a 
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filosofia torna-se para Lipman a própria base da educação, uma vez que seria a ferramenta 

para o desenvolvimento de todo o pensar, sobretudo o que define como “Pensar de Ordem 

Superior”. Este envolveria três dimensões, a saber: criticidade, criatividade e cuidado. Tal 

educação filosófica tem em suas bases uma fundamentação visivelmente normativa, na 

medida em que a sua preocupação fundamental é descrever o como “deve ser” essa educação, 

tomando como base quatro conceitos: filosofia, investigação, diálogo e educação democrática 

(cf.LIPMAN, 1995). Vê-se, portanto, na proposta de educação de Lipman, a clara presença de 

uma educação que se define, sobretudo, por “modelagem”: a produção de um modelo ideal de 

homem, o qual será buscado pela educação filosófica das crianças.  

 

3.5.3 O Pensar de Ordem Superior 

 

Existe certo consenso entre os filósofos, que tentam fazer uma distinção entre o 

pensamento comum, corriqueiro, do dia-a-dia das pessoas, e um pensamento 

comprometido em aprofundar, afinar, refletir os próprios problemas e contradições que 

esse pensar contém. Podemos apresentar, com relação ao segundo, as seguintes 

características fundamentais: deve ser um pensamento conceitualmente rico, 

coerentemente organizado e persistentemente investigado (cf.LIPMAN,1995). Para 

Lipman, essas seriam algumas das características do pensar de ordem superior, que é 

apresentado pelo autor na primeira edição do Pensar na Educação. A partir de um 

esquema8, ele sintetiza, na referida obra, os elementos, as relações, as habilidades e as 

características relativas a este pensar, o qual seria uma combinação do pensamento crítico, 

criativo e do pensamento do cuidado ou pensamento cuidante. Este último, no entanto, só 

será inserido na segunda edição da referida obra e em trabalhos mais recentes 

(cf.LIPMAN,1997).  

 

3.5.3.1 O pensar crítico 

 

Para Lipman, a criticidade no pensamento revela-se essencial ao pensar de ordem 

superior. Este aspecto do pensar remontaria ao antigo interesse pela sabedoria, entendida 

como a capacidade de realizar bons julgamentos, fundados em critérios, abertos a 

autocorreção e sensíveis ao contexto. De acordo com o autor, para que esse pensar seja 

                                                
8 Para um maior aprofundamento do referido esquema, conferir O Pensar na Educação, 1995, p.40.  
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fortalecido nas escolas e universidades, é fundamental que tenhamos uma compreensão 

transparente do seu significado, conhecer seus aspectos e características, assim como as 

condições necessárias para que possa tornar possível sua realização (cf. LIPMAN,1995). 

O pensar crítico fundamenta-se em critérios, que formariam um conjunto de razões de 

ordem superior confiável e convincente, fatores que orientam nossas vidas, a partir dos quais 

fundamentamos e defendemos nossos pensamentos, opiniões e temos mais clareza do que 

deve orientar a nossa prática. Como diz o autor, “os critérios podem ser fatos, princípios, 

valores, bases de comparação e incontáveis outros tipos de coisas... Um critério é aquilo que 

realiza a operação de facilitar decisivamente a determinação de deliberação” (LIPMAN, 1995, 

p.194-195).  

Outro aspecto do pensar crítico seria a autocorreção. Graças a essa habilidade, cada 

pessoa torna-se capaz de refletir criticamente sobre o seu próprio pensamento. Entretanto, 

nem todo pensar sobre o pensar seria crítico. Sobre este ponto, afirma o autor: 

 

Grande parte dos nossos pensamentos movimentam-se de maneira acrítica. 
Nosso pensamento se desenvolve de modo impressionista, de associação a 
associação, pouco se preocupando com a verdade ou a validade, e 
preocupando-se menos ainda com a possibilidade de que possa estar 
errado(LIPMAN, 1995, p.179) 
 

Dentre o conjunto de categorias referentes ao pensamento crítico, o raciocínio seria o 

julgamento, se não inerente, pelo menos necessário a todo pensamento de ordem superior. No 

que diz respeito ao raciocínio, este é descrito como uma maneira de ampliar o conhecimento 

adquirido na experiência, sem recorrer a experiências adicionais. Partimos do que 

conhecemos, de premissas verdadeiras, solidamente formuladas, para, através do raciocínio, 

descobrirmos coisas adicionais afins, ou seja, descobrimos e inferimos, a partir dessas 

premissas, uma conclusão também verdadeira. Assim, o raciocínio seria uma forma de 

ampliarmos e preservarmos nosso conhecimento adquirido na experiência de mundo (cf. 

LIPMAN, 1995). Para o autor, a ausência dessa habilidade no ensino só enfatizaria cada vez 

mais a promoção de fracassos.  

Assim como o raciocínio, o julgamento constituiria uma habilidade intrínseca ao 

pensamento de ordem superior. O que significaria dizer que este pensar não se resume apenas 

a uma questão de forma, método, mas requer também pensar sobre as razões que fundam as 

ações; requer a capacidade de discernimento do que é semelhante, do que é diferente, a 

capacidade de comparar e relacionar atitudes, que só se adquire pelo exercício do julgamento.  
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A relação entre o raciocínio e o julgamento seria controlada pelo julgamento crítico e 

criativo, ou, como afirma o autor, estes, juntos, possibilitam que tomemos as “rédeas das 

coisas”. Ambos, no entanto, são descritos como contrastantes, carecendo, portanto, de um 

senso de direção ou responsabilidade, uma vez que o pensamento crítico freqüentemente 

move-se em direção a algoritmos que prescindem do julgamento, do mesmo modo que o 

pensamento criativo movimenta-se, comumente, em direção à heurística, dando-se mais 

ênfase ao “sucesso” que aos meios pelos quais este é alcançado. Como dirá o autor, 

“algoritmos, em uma situação extrema, representam o raciocínio sem julgamento, ao passo 

que a heurística, em uma situação extrema, representa o julgamento sem raciocínio” (Ibidem, 

p. 238). 

 

3.5.3.2 O pensar criativo 

 

 A criatividade é descrita por Lipman como a capacidade de inovar pela aplicação de 

determinados critérios e encontrar juízos que transcendam a si mesmo. Assim, descreve o 

“Pensar por nós mesmos” como o paradigma do pensamento criativo. Este seria o resultado de 

uma “transformação”, do estabelecido em algo “radicalmente novo”. Assim como o pensar 

crítico, o pensar criativo conduz ao julgamento, mas irá priorizar o significado, que seria o seu 

megacritério, ao contrário do pensar crítico, que priorizaria a verdade. O pensar criativo é 

definido pelo autor como um pensar transcendente, que vai além das compreensões 

corriqueiras, procurando transcender os trilhos comuns do pensamento e gerando novas 

possibilidades de compreensão. Ele seria, portanto, orientado pelo contexto e não por 

considerações analíticas. Todavia, é “sensível” a tais considerações, aos critérios, não sendo, 

deste modo, acrítico, como dirá o autor:  

 

Ao reconhecer que o pensar criativo é sensível aos critérios, afasto a 
impressão de que este pensar é acrítico ou irracional. Como afirmei 
anteriormente, não há nenhum pensar criativo que não seja permeado de 
julgamentos críticos, assim como não há nenhum julgamento crítico que 
não seja permeado de julgamentos criativos (LIPMAN,1995,p. 280). 

 

O pensar criativo de ordem superior, afirma Lipman, ocorre ao longo de eixos 

impulsionados por critérios/contextos, bem como por dimensões tais como 

assimilação/manipulação e descoberta/invenção. Prosseguindo suas considerações sobre a 

natureza e característica desse pensar, ele acrescenta que, por mais que possamos diferenciar 
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os eixos do pensamento, não podemos nos afastar da idéia de que o pensamento de ordem 

superior implica o cruzamento e interpenetração de duas formas de comportamento mental: a 

racionalidade e a criatividade. Cada uma delas constitui uma forma de investigação, que 

juntas dão origem não só a um resultado investigativo, meramente aditivo, mas, sobretudo, 

multiplicativo.  

Como exemplo da variedade de combinações possíveis entre o pensar crítico e o 

criativo, Lipman menciona a apreciação estética. De um lado, teríamos o tipo de pensamento 

resultante do ver, ouvir ou ler de maneira mais apreciativa, enquanto, de outro, teríamos um 

tipo de pensamento resultante de uma apreciação do mundo da arte ou da natureza de modo 

mais crítico. No primeiro caso, portanto, teríamos o pensar estimulado pelo contexto, e no 

segundo, o pensar estimulado pelo critério. O outro exemplo apresentado seria o das formas 

mais ativas e construtivas do pensamento. A relação, neste caso, seria entre o pensar artístico 

e o pensar tecnológico. Embora ambos sejam construtivos, um seria estimulado pelo contexto, 

enquanto o outro seria muito mais estimulado pelos critérios. 

Para o autor, os atos mentais em geral poderiam ser dispostos em uma série contínua, 

que iria do receptivo e assimilativo, em um extremo, ao ativo e manipulativo em outro. 

Assim, a criatividade é descrita como uma ordem, na qual “itens” podem ser colocados 

“conforme sejam mais ou menos assimilativos ou mais ou menos manipulativos”. Ao mesmo 

tempo, tanto a criatividade quanto a racionalidade partilhariam de uma ordem comum, cujos 

extremos seriam a ênfase dada à racionalidade, de um lado, e à criatividade, de outro. No 

centro, estaria a área de “equilíbrio”, ou seja, a “racionalidade criativa”. As diferenças seriam, 

sobretudo, de grau.  

 

Há um germe de racionalidade em toda criatividade e um germe de 
criatividade em toda racionalidade, assim como o cognitivo sempre 
desempenha um papel naquilo que é predominantemente afetivo, e o afetivo 
sempre desempenha um papel naquilo que é predominantemente cognitivo 
(LIPMAN,1995,p. 284). 

 

3.5.3.3 O pensamento cuidante 

 

Em seus escritos mais recentes, Lipman afirma que um pensamento de ordem superior, 

além de ser crítico e criativo, possuiria um terceiro “pré-requisito”, o que denominou de 

pensar do cuidado ou cuidante (LIPMAN, 1997). Através deste, Lipman apresenta seus 

argumentos sobre o cuidar como uma forma de pensar. Não se trataria, segundo o próprio, de 
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uma condição causal do pensar, mas um modo, uma dimensão e um aspecto do próprio 

pensar, sendo descrito como um tipo de sentimento. O autor fundamenta suas idéias partindo 

do princípio de que o pensamento, ao contrário das concepções vigentes sobre a relação 

cognitivo-afetiva, não estaria limitado à área cognitiva. Por conseguinte, a área afetiva não 

estaria ligada unicamente a estados psicológicos. No entanto, seria necessário distinguir entre 

emoções cognitivas e não cognitivas. Para isso, Lipman parte da premissa de que as emoções 

são juízos. Em seus argumentos, procura descrever as emoções contrapondo-se à tradição 

filosófica, na qual as emoções seriam consideradas falsas. O autor analisa, sobretudo, as 

concepções de Crisipo, que as descreve como juízos, ao mesmo tempo em que são 

consideradas frescas (recém-formadas) e falsas. Tenderíamos a confiar nelas enquanto juízos; 

no entanto, se delas desconfiássemos, cometeríamos menos equívocos. Deste modo, a 

racionalidade de um juízo seria mais confiável para a sua verdade do que a frescura e a 

imediatez. Os filósofos tradicionais considerariam as emoções como processos inatos, não 

reflexivos, que contribuem para confundir e tirar a atenção da mente para a racionalidade. 

Outros filósofos, como Descartes e Spinoza, consideram-nas falsas, por seu caráter instável ou 

ligado a coisas instáveis. Lipman, partindo das idéias de Martha Nussbaum, afirma que, para 

representar alguns tipos de verdades, é necessário representar emoções. E, mais, para 

comunicar certas verdades a um leitor seria necessário escrever visando despertar suas 

emoções (Ibidem).  

 Lipman procura situar suas idéias sobre o pensar cuidante a partir de um inventário de 

variantes desse pensar: o pensamento valorativo; o pensamento afetivo; o pensamento ativo; e 

o pensamento normativo (Ibidem). Vejamos, em síntese, as principais características desses 

pensamentos: 

 O pensamento valorativo estaria ligado ao fato de reconhecermos a qualidade de algo, 

de apreciá-lo, o que não poderia ser confundido com avaliar, que significa calcular quanto 

vale algo. Ao apreciarmos, admiramos e queremos. Estamos, deste modo, comprometidos em 

valorar algo pelas relações que mantemos com ele.  

 O pensamento afetivo é descrito por Lipman a partir do seguinte exemplo: quando 

observamos uma criança inocente sendo maltratada e nos sentimos indignados, essa 

indignação pode ser considerada um pensamento, porque indica a consciência de que 

maltratar alguém inocente não está correto. Também implicaria a consciência de que esta 

indignação é aceita, legitimada. A indignação, para Lipman, não seria um fato isolado: 
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necessitaria, portanto, de uma razão. Nesse sentido, afirma que há uma educação das 

emoções, podendo ser a escola um espaço desse tipo de educação. 

 O pensamento ativo é descrito por Lipman como distinto do afetivo, este considerado 

como tendo um sentimento de afetividade por alguém ou algo, enquanto o primeiro estaria 

ligado ao ato de vigiar. O pensamento ativo, portanto, seria guardião, estando comprometido 

com a preservação. Seria também um pensamento intervencionista, um pensar ligado ao ato. 

Assim, como existe uma linguagem das palavras, cujo sentido se encontra nas relações entre 

as orações, existiria uma linguagem dos atos, ligados às relações entre os projetos e os 

cenários.   

 O pensamento normativo une o pensar sobre “o que é” e o pensar sobre “o que deve 

ser” (ibidem). Esta conjunção entre o normativo e o real, afirma Lipman, intensificaria o 

componente reflexivo da ação e do cuidado. Trata-se, portanto, de uma relação fundamental, 

sem a qual o sujeito estaria preso a categorias asfixiantes. Deste modo, um pensar reflexivo 

deveria considerar tanto o que se quer ser como o que se deve ser. Isto incluiria, também, 

considerar o mundo tal como é, considerar o mundo em que se quer viver e o tipo de mundo 

em que se deve querer viver.  

 

3.6 A comunidade de investigação 

 

Para Lipman, a comunidade de investigação é o locus privilegiado para que se possa 

ter uma experiência intelectual. Seria, portanto, através do diálogo que surge no seio da 

comunidade que as crianças desenvolveriam o pensamento autônomo, crítico e razoável. Do 

mesmo modo, seriam desenvolvidas as habilidades intelectuais, afetivas e morais, que 

estariam potencialmente presentes em cada pessoa. Dessa forma, a comunidade de 

investigação filosófica se configura como um dos pilares de sua abordagem. Segundo esse 

autor, “podemos afirmar, portanto, que a comunidade de investigação talvez seja a 

metodologia mais promissora para o encorajamento da fusão do processo cognitivo, crítico e 

criativo, conhecido como o pensar de ordem superior” (LIPMAN, 1995, p. 295). Por meio 

dessa metodologia, portanto, as crianças poderiam raciocinar, descobrir idéias lógicas, 

razoáveis e pessoais, vivenciando a prática filosófica. Esta, não pode prescindir de uma 

prática concreta, sem a qual ela seria vazia de toda significação.Vejamos: 
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A comunidade de investigação filosófica é, pois, o elemento capital de toda 
educação e de toda existência, porque ela facilita o desenvolvimento do 
espírito científico, o reconhecimento da liberdade de pensamento, a 
aquisição do respeito (de si mesmo e do outro) e da confiança (em si mesmo 
e na sociedade) (DANIEL, 2000, p. 164). 

 

Ela pode ser compreendida como um exercício investigativo, o qual possibilita à 

criança tomar consciência das suas potencialidades, expressar livremente suas idéias e, ao 

mesmo tempo, aprofundar, pensar sobre o conteúdo dessas idéias. Esse exercício, portanto, 

forneceria os instrumentos fundamentais à compreensão, exame e julgamento objetivo das 

estruturas do seu próprio discurso e dos discursos dos outros (DANIEL, 2000), possibilitando, 

desse modo, a realização da síntese do processo cognitivo, crítico e criativo.  

No desenvolvimento de toda a sua argumentação, percebe-se a preocupação do autor 

em assinalar a importância da filosofia na formação dos educadores e no desenvolvimento 

entre os alunos, do pensar de ordem superior, entendido, em síntese, como o pensamento 

crítico, criativo e cuidadoso, que é capaz de realizar  bons julgamentos, fundados em critérios 

autocorretivos e voltados ao contexto. Pelo exposto, não nos parece ser de difícil aceitação o 

fato de encontrarmos em Lipman uma tendência a querer caracterizar o que é uma educação 

para o pensar, por meio de uma didatização, a saber, meios racionalmente colocados em 

prática para obtenção de um resultado determinado.  

Assim, diante das referências das filosofias da diferença, torna-se problemático um 

pensamento que se pretende filosófico limitar-se à aplicação de regras lógicas, uma vez que 

estaria subjugando justamente aquilo que é próprio da atividade filosófica: a interrogação, a 

dúvida, a ruptura e a criação. Em última instância, trata-se de uma injunção moderna em que, 

na pretensão de gerar um conhecimento capaz de instituir objetivamente a certeza, acaba 

também por reduzir o pensar à dimensão da razão enquanto verdade objetiva da lógica, 

deixando de lado a possibilidade de dar uma força distinta e singular ao pensamento, mais 

especificamente, e que nos interessa neste trabalho, a dimensão da experiência.  

Como se pode perceber, todos esses elementos, sejam eles do pensar crítico, sejam do 

pensar criativo ou do pensar cuidadoso, concorrem para o ponto crucial do seu programa, que 

é fundamentalmente o desenvolvimento de um pensar de ordem superior, baseado 

excessivamente no desenvolvimento de habilidades lógicas e cognitivas, que tem como meta a 

formação de um  tipo ideal de homem no cenário da sociedade moderna.  

Essa forte importância dada a esses aspectos em certa medida explicita uma concepção 

de filosofia e de pensamento pautada em definições muito precisas e pouco aberta para o 

diálogo com outras possibilidades do vir-a-ser, diferente dessas definições, fechando a  
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reflexão filosófica, ao novo, ao outro, ao não pensado. Contudo, o mais curioso seria o fato de 

que um dos maiores motivos do seu sucesso entre os que aplicam o seu programa nas escolas 

reside exatamente no seu caráter acabado, programático, cujas características de uma 

concepção instrumental da filosofia estão demonstradas nos seus materiais e metodologias.   

A seguir, focalizaremos nossa atenção em um outro campo teórico-prático da filosofia 

com crianças, a qual se inscreve numa junção filosófica que vem sendo desenvolvida na 

contemporaneidade, a saber, as chamadas filosofias da diferença, e, como já mencionamos, 

diferenciam-se em vários aspectos e sentidos do programa de Lipman. Este campo, como já 

vimos, chama-se Projeto Filosofia na Escola.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV - O Projeto Filosofia na Escola: uma experiência filosófica 

com crianças na Universidade de Brasília. 
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4.1 Estrutura e Funcionamento do Projeto: uma descrição 

 

Introduzimos esse capítulo com uma descrição mais detalhada sobre o projeto 

Filosofia na Escola. Num segundo momento aprofundamos a compreensão do pensar presente 

no Projeto, baseado nos escritos teóricos do referido projeto norteadores da proposta. Antes de 

apresentar as múltiplas vozes sobre o Projeto, indicamos os procedimentos utilizados no 

levantamento dos dados, assegurando, dessa forma, uma maior conexão entre essas 

informações e a análise propriamente dita. Iniciaremos a análise com a fala dos 

coordenadores, em seguida a das crianças e dos professores,  concluindo com os alunos 

mediadores. Finalmente, apresentamos um mapeamento das questões mais relevantes surgidas 

nas análises. 

 Como vimos, embora o campo da filosofia com crianças seja ainda recente no âmbito 

da relação filosofia-escola, este, no entanto, apresenta-se amplo e múltiplo. Do ato pioneiro de 

Matthew Lipman, o qual uniu filosofia e crianças, surgiram ramificações práticas, 

movimentos paralelos e algumas rupturas. O Projeto Filosofia na Escola é uma dessas 

experiências, que vem se desenvolvendo como uma iniciativa distinta, tanto nos seus 

fundamentos teóricos quanto em seus múltiplos sentidos do Programa Filosofia para Crianças 

de Matthew Lipman.  

Situado na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, o Projeto Filosofia na 

Escola teve seu início em dezembro do ano de 1997, com aprovação da Câmara de Extensão 

da UnB, após encaminhamento do Departamento de Teorias e Fundamentos. Desde então, 

vem realizando uma atuação sistemática em algumas escolas públicas do Distrito Federal, 

envolvendo futuros professores em formação inicial, a equipe coordenadora, os professores 

em atividade na escola e, claro, seus alunos. Embora o Projeto tenha tido sua aprovação 

oficial em 1997, ainda em 1996 foram realizadas atividades que gradativamente criaram um 

ambiente na universidade e nas escolas para a recepção dessa experiência (cf. RIBEIRO, 

2000e). Dentre o conjunto de objetivos, um dos principais é criar condições para que os 

alunos possam experimentar a filosofia desde os primeiros anos de escolarização, bem como 

desenvolver a formação dos professores dessas escolas, de modo que, eles mesmos, 

professores e alunos, criem os espaços e as maneiras para que possam, efetivamente, 

vivenciar essa experiência em sua dimensão filosófica e educativa (cf. BESSA, 2004). 
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Em linhas gerais, é um projeto de extensão que busca a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão, configurando-se como um elo entre a universidade e algumas escolas 

públicas do Distrito Federal. Como tal, o sentido e o fundamento teórico da presença da 

filosofia na escola são investigados com base na reflexão sobre a prática (cf. KOHAN, 

2000d). Assim, já a partir da  formação da equipe de trabalho, e no curso mesmo de formação 

inicial com professores, algumas questões indicam o potencial teórico e prático de pesquisa  

do projeto. 

Enquanto um projeto experimental de filosofia, suas práticas seriam constantemente 

questionadas por seus participantes. Assim, o PFE, sem intenção de se constituir em um 

modelo de trabalho, não adota nenhum outro programa. Mesmo acolhendo algumas idéias do 

Programa Filosofia para Crianças, vai muito além destas, tanto no que se refere as suas bases 

teóricas quanto aos materiais didáticos utilizados, além de ser um programa que, 

diferentemente do PFC, realiza-se exclusivamente em escolas públicas. 

No que se refere à filosofia, esta aparece como uma prática interdisciplinar que 

atravessa o trabalho dos professores, explorando a problematização de sua experiência 

pedagógica; ela circula em um espaço público que lhe é propício – na Universidade, na escola 

–, como um desafio às pautas de normalidade de nossa sociedade.  

 

Não se trata de uma proposta neutra. Em sociedades excludentes e injustas 
como as nossas, a neutralidade é uma boa aliada do estado de coisas. Em 
troca, propõe-se uma filosofia comprometida com a transformação desse 
estado. Não se trata de uma clássica postura jacobina ou presumidamente 
revolucionária. Tampouco se trata de passar um conteúdo ideológico às 
crianças, mas de propiciar uma forma de pensar que questiona a ordem dada 
e mostra seu caráter arbitrário, instável e provisório. Enquanto tal, na 
medida em que transitar pela filosofia impede seguir pensando como se 
pensava, sua prática acaba sendo transformadora (KOHAN,s/d.9). 
 

Deste modo, para Kohan, essa proposta deve ser entendida como uma tentativa de 

promover “vivências intersubjetivas, únicas, irrepetíveis, de um pensar que pergunta, debate, 

critica, dialoga, cria e resiste, entre crianças e professores” (ibidem). 

Não há nenhum acompanhamento sistemático e metódico em relação ao número de 

pessoas que o Projeto tem atingido. De acordo com seus participantes, no decorrer da sua 

história o PFE tem procurado privilegiar o aspecto reflexivo, sem se preocupar, portanto, em 

medir resultados, transformações e números. A preocupação seria em saber se os sujeitos 

estão realmente tendo essa experiência, vencendo os limites, e não em saber quantas pessoas o 

PFE tem envolvido. Entretanto, uma investigação feita neste sentido, cujos dados aparecem 
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em um artigo de Ribeiro e Bessa9, publicado na Revista Sul-Americana de Filosofia e 

Educação (periódico semestral eletrônico, da Universidade de Brasília), revela que, desde o 

seu início, um número significativo de crianças, escolas, professores e alunos mediadores têm 

participado dessa experiência. Vejamos esses dados:  

 

O projeto Filosofia na Escola, em suas atividades de extensão universitária, 
já envolveu, ao longo dos seus oito anos10 de ação, 21 professores 
universitários, 150 estudantes de graduação, 710 professores da escola 
básica e alfabetização e mais de oito mil estudantes da educação infantil, do 
ensino fundamental e do ensino médio (RIBEIRO e BESSA, 2007, p.2). 
 

Do ponto de vista da sua estrutura, o Projeto se constitui de diferentes práticas, 

atuando em várias instâncias. Em uma tentativa de mapeá-las e analisá-las, foi possível 

identificar quatro práticas fundamentais, dentre as quais uma seria a prática em sala de aula 

nas escolas, ou seja, as oficinas com as crianças. Delas participam todos os sujeitos 

envolvidos no Projeto: criança, professores, estudantes de graduação e muitas vezes os 

coordenadores. Segundo alguns relatos, essa prática seria fundamental, pois forneceria sentido 

a todas as outras atividades do PFE. Como ela não acontece de modo aleatório, sendo 

resultado de um planejamento, são necessários outros espaços e outras práticas. Esse 

momento de planejamento entre professores e mediadores, portanto, seria uma segunda 

prática do Projeto. Esta acontece com base em uma reflexão sobre as experiências que se tem 

na própria sala de aula. Sua dinâmica funciona da seguinte forma: ao término da oficina, todos 

os professores e alunos (sem a participação das crianças) se reúnem para relatar e refletir 

sobre aquilo que foi vivenciado, já indicando as possibilidades e elementos para planejarem a 

próxima experiência. Como o Projeto está relacionado com diversas escolas, diversos 

espaços, há uma terceira prática e um terceiro espaço de reflexão e descrição dos 

acontecimentos. Trata-se dos encontros gerais de formação na UnB. Esses tendem a acontecer 

mensalmente, em um momento em que se procura reunir todos os participantes do PFE em 

um grande encontro. Nessa ocasião, é possível se apropriar e perceber que questões se 

colocam em um e em outro espaço, que atitudes e práticas se inventam, se criam e se 

reproduzem noutro espaço, relativas àquilo que se vive na experiência filosófica. Por fim, 

existe, ainda, uma quarta prática, que acontece mais diretamente dentro da universidade, que 

são as reuniões entre coordenadores e mediadores.  

                                                
9 Site acessado /2006. 
10 Vale salientar que esse é um dado parcial, sobretudo porque na feitura deste trabalho o projeto completou seus 
dez anos de existência. 
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Mencionem-se, ainda, dentro do espaço da universidade, os encontros esporádicos de 

grupos de estudos, que surgem logo que alguma questão, problema ou necessidade de 

conceituação e de busca de sentido se coloca entre os participantes. Em virtude de os 

professores, em sua maioria, trabalharem em escolas de cidades-satélites e, eventualmente, 

terem dificuldades (sobretudo financeiras) de se deslocarem para a UNB, surgem grupos de 

estudos nas próprias escolas.  

O Projeto também oferece anualmente um curso de extensão para todos os professores 

das escolas que desejam participar do Projeto. Esse curso tem uma carga horária de 180/h e 

ocorre com maior freqüência no próprio espaço escolar. Inicialmente, trabalha-se com uma 

noção de introdução ao PFE: o que é o Projeto? Como funciona? Também nessa ocasião, são 

discutidos conceitos como filosofia, infância e educação. O segundo momento se desenvolve 

ao longo do ano, centrado nas reflexões sobre a experiência vivida em sala de aula e o diálogo 

com a literatura. São essas práticas, portanto, que se estabeleceram e se instituíram no Projeto. 

Os critérios fundamentais para uma escola participar do PFE são os seguintes: a escola 

tem que ser pública; deve se localizar em regiões de maior carência econômica e, 

conseqüentemente, deve atender a uma demanda de crianças em situação socioeconômica 

menos favorecida; deve demonstrar interesse em receber o Projeto. Não é necessário que este 

interesse envolva toda a escola, mas, sobretudo, que os professores queiram participar do 

PFE.  

A participação dos alunos mediadores do curso de Pedagogia, já que qualquer outro 

aluno da universidade pode participar do Projeto, mesmo que este esteja vinculado à 

organização curricular11 do referido curso, é livre. Da maneira como está estruturado o 

currículo, em um primeiro momento, os alunos têm oportunidade de conhecer o PFE 

teoricamente. Nos projetos 01 e 02 eles tomam conhecimento das suas possibilidades de 

formação. Só a partir do Projeto 03 os alunos começam a fazer escolhas – momento em que 

eles têm a experiência de extensão – a partir daquilo que eles pretendem profissionalmente. 

Começam também a se situarem dentro dos projetos e a se direcionarem profissionalmente no 

                                                
11 Em entrevista, um dos coordenadores explicou que o currículo de Pedagogia se estrutura em três eixos: o eixo 
da ciência, da educação; o eixo da ciência pedagógica propriamente dita e o eixo da práxis, que se chama o eixo 
dos projetos. Esse eixo, por sua vez, está organizado em 5 projetos. O Projeto 1 é a iniciação do calouro na 
Universidade; o Projeto 2  trabalha a questão da identidade do educador; o 3 corresponde a diversos projetos de 
extensão e funciona com o ensino; o 4 é o Estágio Supervisionado, com uma outra perspectiva que não só da 
aplicação do conhecimento, mas a de investigação da escola; e o Projeto 5 com a produção do trabalho de 
conclusão. 
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curso. Isto acontece, sobretudo, no Projeto 04, em que realizam também a experiência de 

Estágio Supervisionado.  

Uma vez feita a presença do projeto na Faculdade de Educação da Unb passaremos a 

seguir a apresentar algumas idéias que fundamentam a prática desenvolvida pelo Projeto 

Filosofia na Escola. Para fortalecer o estudo nos concentraremos na noção de pensar. 

Consideramos que se trata de uma idéia central, na medida em que justamente a filosofia é 

entendida no projeto como experiência do pensar.  

 

4.2 Problematizando o sentido do pensar no Projeto Filosofia na Escola 

 

O pressuposto básico das nossas investigações é de que o conceito de pensar expresso 

explícita ou implicitamente no projeto de Filosofia na Escola pode ser considerado de 

fundamental importância para a caracterização e avaliação do mesmo. Deste modo, 

procuramos nos escritos teóricos do referido projeto elaborar um instrumento de análise da 

prática pedagógica por ele desenvolvida a partir do conceito de pensar. 

Não pretendemos, contudo, esquadrinhar um conceito do pensar que possa dar conta 

do mesmo. Isso seria uma incongruência com o próprio sentido atribuído ao pensar pela 

experiência em foco, considerando que um dos seus primeiros pressupostos é de que não 

existe nem um modelo e nem um conceito antecipado do que seja o pensar.  

Entretanto, é importante ressaltar que a questão do pensar é, sem dúvida, uma 

preocupação e tema de reflexão e investigação do projeto, no que diz respeito ao pensar 

filosófico, ao pensar das crianças e jovens e ao pensar com crianças e jovens. Percebe-se que 

um dos objetivos centrais no projeto é criar as condições para a experiência do pensar de 

crianças e jovens.  

Tomamos, em um primeiro momento, o artigo de Walter Kohan, intitulado: 

“Fundamentos à Prática da Filosofia na Escola Pública  (2000d)”, como objeto de análise para 

verificar a possibilidade de conceituar o pensar no projeto. A ligação deste com o conceito do 

pensar fica evidente no seguinte enunciado do autor: “A filosofia que praticamos no projeto 

Filosofia na Escola é (...) uma experiência de pensamento” (p.31). Esta afirmação nos remete 

à seguinte questão: qual é o conceito que Kohan tem de experiência? A partir de uma análise 

etimológica, ele faz a seguinte caracterização: “Toda autêntica experiência é uma viagem, um 

percurso que atravessa a vida de quem a sustenta. É também um perigo” (ibidem).  
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Sem dúvida, esse conceito que Kohan apresenta não corresponde a alguns sentidos que 

atribuímos cotidianamente à experiência. Ele mesmo aponta duas posições contrárias a essa 

noção de experiência. A primeira tem origem na posição positivista das ciências, em que a 

experiência está reduzida ao experimento. “Esse experimento é repetível, previsível, o mesmo 

para qualquer um que o faça. Não comporta risco nem incerteza” (2000d,p.31).  

Dessa forma, quando Kohan fala em experiência do pensamento, não se refere a nada 

de rotineiro, de repetição estereotipada. Ao contrário, apóia-se em Gadamer e Larrosa. Este 

último percebe o pensar como “vivência única, finita, intersubjetiva, intransferível e 

irrepetível” (p.31). Encontramos aqui uma primeira característica básica do pensar que, de 

certa forma, é decisiva na compreensão do projeto: o pensar é uma experiência e a experiência 

na conceituação do projeto é sempre única: “(...) na concepção que estamos apresentando 

nunca há duas experiências iguais: dois grupos, diante dum mesmo acontecimento, têm 

experiências distintas e um mesmo grupo não pode repetir uma experiência em dois 

momentos” (p.31-32).  

O argumento que fundamenta essa afirmação é o fato de que cada experiência 

influencia as seguintes. “A experiência constitui algo do qual se sai transformado” 

(ORTEGA, 1999: 43 apud KOHAN, 2000d,p.32), e nas experiências interessantes essa 

transformação não pode ser predeterminada. Dessa forma, cada experiência de pensamento 

traz consigo um momento de transformação que atinge os envolvidos de uma forma 

individual e gera sempre novos laços de intersubjetividade, que nem são transferíveis nem 

podem ser repetidos. Esse conceito se opõe, isso é, o segundo aspecto, a um outro sentido da 

palavra experiência, que Kohan chama “um uso paralisado do termo experiência” (p.32). 

Kohan pensa nas situações em que as pessoas mais “experientes” apelam a essa experiência 

para que ela seja aceita de argumento de autoridade. 

Kohan se apóia em Benjamin, quando denuncia essa atitude como conservadora, 

protetora do status quo. Em vez de transformadora, nessa perspectiva a experiência se torna 

“uma máscara dos adultos, a eterna e única experiência da falta de espírito do burguês que 

tem convertido a experiência em mensagem de vulgaridade de vida” (p.32). Assim, o próprio 

conceito de pensamento como experiência no seu sentido “aberto, enigmático, imprevisível’ 

(p.32) se opõe ao constante perigo de petrificar as experiências como legitimadoras de forma 

de convivência social.  

 Esse sentido do conceito de experiência vai adquirir nos pragmatistas uma 

importância singular. Dessa forma, Kohan destaca a particularidade desse conceito em J. 

Dewey, o qual defende a tese de que “toda filosofia surge de uma experiência a qual 
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transforma, e é precisamente essa marca que ela deixa na experiência que define seu caráter e 

função” (DEWEY, 1990: 3-6 apud KOHAN 2000d,p.32), e nesse sentido, a educação é o 

processo de recriação, reorganização e reconstrução individual e social dessa experiência, 

tanto pelos professores, como pelos alunos. Dessa forma, “a transformação, o enriquecimento 

da experiência de vida é fim e meio da prática educacional” (p.32). 

No projeto Filosofia na Escola, diz Kohan (2000d), “promovemos experiências 

coletivas de pensamento filosófico” (p.31), de forma que cada um possa dizer esse pensar em 

alta voz, ausente de qualquer tentativa de convencer ou ser convencido. Ali, professores e 

alunos expandem seu pensar, sem a pretensão de se ensinar a pensar dessa ou daquela forma, 

“mas que, de alguma forma, filosófica aconteça esse ‘deixar pensar’” (p.32). Isso não 

significa limitar o outro aos seus pensamentos, mas, ao contrário, permite que seu pensar 

filosófico possa surgir e isentar o pensar “daquilo que ele tem de pronto, de fixo, de 

determinado, de previsível, de repetível, de não-pensar”(p.33). 

Nessa direção, Kohan vai defender a tese de que o pensamento como experiência no 

seu sentido amplo é mais do que um “mero” pensar; é um pensar que preserva a unidade do 

saber, fazer e sentir; o pensar como atividade e experiência do sujeito; pensar que liga o 

sujeito ao mundo e a si mesmo; que promove o desenvolvimento de atitudes críticas, criativas, 

no sujeito, isto é, modo de pensamento que procura se distanciar da lógica que funda a 

filosofia ocidental.  

Uma primeira idéia é de que não existe um conceito pronto e acabado sobre o pensar. 

Da mesma forma, não se aceitam conceituações em que não haja espaço para novas 

explicações e perspectivas. A tarefa do pensar é entendida como um exercício que preserva a 

ligação entre saber, fazer e  sentir, ou seja, não se pode pensar sobre o pensar filosoficamente 

através de um pensamento puro e racional. Na mesma esteira, o pensamento não é uma coisa 

que nos satisfaz o desejo de conclusão, e, nesse sentido nunca é definitivo; ao contrário, é 

inconcluso e devemos sempre desconfiar quando este se apresenta como verdade acabada.  

Mesmo não encontrando satisfação no suposto resultado definitivo do pensar, os 

autores do programa alegam que esse se encontra no próprio processo. A satisfação e o 

sentido da vida se encontram no exercício do pensar, no decorrer da caminhada, e não no 

ponto de chegada. Temos que considerar nessa afirmação que nela o pensar não está sendo 

compreendido como um mero pensar, mas um pensar orientado no nosso fazer concreto da 

prática cotidiana.  

Dessa forma, o pensamento não tem sentido em si mesmo, mas só quando há sentido 

para a prática. O pensar está, de certa forma, a serviço de uma prática para que ela possa se 
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enriquecer, permanentemente, com novos sentidos. Como atividade filosófica, “o trabalho 

teórico requer a prática de questionar constantemente os nossos saberes, idéias e valores; de 

esforçar-se permanentemente por elucidar, debater e avaliar os pressupostos e implicações de 

nossa prática” (KOHAN, 2000d,p. 22). No Projeto Filosofia na Escola (PFE), a atividade do 

pensar tem procurado construir uma fundamentação, em que a busca teórica não pode estar 

dissociada da prática, mas deve modificar-se  à luz da prática e, ao mesmo tempo, procurar 

avaliar e aprimorar tal prática.  

Essa atitude anuncia um outro elemento fundamental: a crítica. Mas, para Kohan, não 

se trata de uma crítica qualquer, e logo de início chama atenção para o exagerado uso desse 

termo nos discursos educacionais: “Dizê-la tantas vezes a esvazia de sentido” (p.25). 

Ademais, questiona o fato de a grande maioria dos discursos educacionais ressaltar a 

necessidade de desenvolver um pensamento crítico nos alunos. O próprio Kohan diz que não é 

esse sentido e nem essa a função que se atribui ao elemento ‘crítica’ no projeto. “Em filosofia 

na Escola tentamos olhar a crítica nos olhos, recuperando alguns dos seus sentidos mais 

clássicos para os filósofos da história” (p.25). Para isso lança mão de vários sentidos 

atribuídos historicamente ao termo crítica. 

 O primeiro sentido remonta-se a Kant, na sua idéia de que a atividade crítica se 

realiza na medida em que reconhecemos certos limites de nossos conhecimentos. Esse sentido 

mais tarde vai ser enfatizado e ressignificado por Michel Foucault, quando levanta a idéia de 

que “a crítica já não é transcendental, mas genealógica e arqueológica” (p.25). Nessa 

perspectiva, a crítica já não se volta para definir as estruturas universais do conhecimento 

verdadeiro e as ações morais, “mas é uma pesquisa histórica que procura ressaltar, entre as 

contingências e arbitrariedades que nos fazem ser o que somos, a possibilidade de não sermos 

mais aquilo que somos” (FOUCAULT, 1984a, p.574 apud KOHAN 2000,dp. 25). 

Entre nós, diz Kohan, “a crítica se inscreve como uma prática de pensamento que 

trabalha os limites, as fronteiras do possível” (p.25). Esta se propõe a fazer um exercício 

constante dos limites atuais do pensar, do que é possível pensar hoje e de que forma podemos 

ultrapassar esses limites.  

Um segundo sentido da crítica priorizado pelo projeto tem suas bases no início da 

Escola de Frankfurt, em que a crítica tem o papel de impedir que as pessoas aceitem sem 

refletir as idéias e condutas instituídas socialmente. Essa compreensão da crítica abre a 

possibilidade de um pensar filosófico dinâmico em que nos colocamos em permanente 

inquietação conosco e com nossas certezas. Esse mesmo sentido, destaca Kohan, vai ser 

retomado de forma complementar por Michel Foucault, para quem a crítica 
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é perceber os tipos de evidência e familiaridades, os tipos de pensamento 
sobre os quais repousam nossas mais cotidianas práticas; é também extrair 
esse pensamento e tentar mudá-lo, mostrar que nada é tão evidente como se 
crê nem pode legitimar-se a si mesmo (FOUCAULT, 1981b, p.180; apud 
KOHAN, 2000d,p.26). 
 

Este sentido da crítica coloca uma outra possibilidade de ver o mundo que não a do 

mundo naturalizado, já dado, óbvio, mas um mundo complexo, resultado de um conjunto de 

contingências, que precisa ser interpretado, questionado, transformado. O princípio dessa 

dimensão da crítica, diz Kohan, “é o perspectivismo nietzscheano: o reconhecimento de que 

não há fatos ou fenômenos puros, mas interpretações dos fenômenos” (p, 26). O argumento 

que fundamenta essa dimensão da crítica é a de que a crítica “expressa sempre uma 

perspectiva e um interesse libertador: liberar as pessoas do peso das morais e saberes 

instituídos, para que possam exercer sua liberdade de pensar e agir” (p.27). Dessa forma, 

quando Kohan fala em crítica, entende-a como uma prática de pensamento que procura ir 

além das suas aparências.  

 

Sensíveis a esta dimensão da crítica nos perguntamos: quais os nossos 
cenários, quais os nossos pressupostos, quais as nossas formas de pensar 
não pensadas? Quais as obviedades, naturalidades e dogmas de nosso estar-
no-mundo? O que somos sem pensar crianças, adultos, estudantes, 
professores? (KOHAN,2000d, p.27). 

 

Um terceiro sentido da crítica busca reconsiderar o significado ético da tarefa 

educacional no sentido de eximir da mesma a finalidade eminentemente moral. Essa terceira 

crítica filosófica não aceita a difusão de uma moral específica, “mas a abertura do espaço 

ético à inquietude, à sensibilidade, à atenção” (LARROSA, 1994 apud KOHAN 2000d).  

Essa dimensão da crítica não comporta nenhuma moral que seja afirmativa. Em vez de 

moralizar, ela nos coloca o questionamento: “pelo valor e sentido do que fazemos e sobre a 

forma em que nos relacionamos com o que fazemos: é a afirmação do valor da não-

conformidade, da insatisfação, da abertura” (ibdem, p.27). Isto não significa que tenhamos 

que abdicar da dimensão da ética ou que sejamos indiferentes à mesma. Partindo desta 

concepção, o projeto entende que para que se possa pensar criticamente é fundamental que 

nos perguntemos: Por que fazemos aquilo que fazemos? Por que valoramos aquilo que 

valoramos? Por que habitamos o mundo que habitamos? Trata-se, nesse caso, de um ato 

refletido e crítico, e não de um movimento automático. 
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Nessa esteira, outro critério a considerar que está diretamente ligado ao anterior é a 

visão de sujeito e deste em relação ao mundo. Trata-se de uma questão que ocupa um lugar 

central na reflexão sobre o pensar apresentada por W. Kohan. Ele parte da concepção de 

sujeito proposta por Michel Foucault, ou seja, o sujeito como produto da relação dos seres 

humanos em sociedade, da relação do ser com o mundo e com os outros. Deste modo, 

historicamente, o sujeito se constitui em meio a relações de poder, de jogos de verdade, 

sistemas de comunicação e capacidades objetivas que caracterizam a vida em sociedade.  

A construção da subjetividade não seria um processo natural, dado, determinado, mas 

contingente, constituído historicamente, arbitrário. Processos dinâmicos e dialéticos, através 

do quais os seres humanos geram, continuamente, novas formas de subjetividades. Todos 

esses complexos mecanismos, no entanto, embora sejam condicionadores, não determinam o 

sujeito, ou seja, não há uma sujeição absoluta. Há “pontos de fuga”, resistência. 

Com efeito, pensar a escola como um espaço privilegiado na produção de 

subjetividade coloca-se como um dos pilares do PFE. A escola sempre foi por excelência o 

espaço onde o “poder disciplinar” ocupa um lugar central. Reconhecer em seu âmbito esses 

complexos dispositivos sociais que interagem na constituição do sujeito seria, pois, o caminho 

para a reflexão sobre “subjetividades impostas” e sobre liberdade.  

Reconhecer a escola como parte importante desse processo de constituição do sujeito, 

como espaço privilegiado de subjetivação seria um desafio para o trabalho do pensar na 

escola. O PFE incorporaria essas questões, refletindo sobre qual a contribuição da filosofia 

para o reconhecimento desses processos de constituição do sujeito, repensando o próprio 

espaço escolar. O pensar do sujeito está duplamente direcionado: ao mundo e a si mesmo. 

Estas duas direções são intimamente interligadas, já que a mudança do pensamento sobre o 

mundo muda o pensamento sobre minha situação no mundo e vice-versa. 

Assim, o pensar filosófico no projeto radica-se precisamente em ser um persistente 

processo de subjetivação, de atribuição de sentidos e significações ao mundo, a nós mesmos, 

como pessoa individual e/ou como pessoa coletiva. Esses sentidos não devem ser entendidos 

como compartimentos estanques, mas como propósitos que se inter-relacionam e se influem 

mutuamente.  

No entanto, esse processo de atribuição de sentidos não pode ser imposto por meio de 

uma verdade que “não seja explorada, problematizada e pensada por cada um de nós: 

ninguém pode – ou deve – pensar por outro em educação, nem em filosofia, nem em política 

(p.50). A idéia não é encerrar o pensamento antecipando formas, idéias preconcebidas, 

doutrinas morais e políticas, mas vivenciar uma “autonomia levada a sério, o que significa 
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que há um espaço inalienável da pessoa na determinação do tipo de mundo no qual cada um 

quer viver” (p.50).  

Encontramos aqui mais uma característica do pensar no projeto; “manter aberta à 

questão do sentido de nossas vidas”. Manter vivas, e em condições que possam ser pensadas 

plenamente, perguntas como estas: “O que somos?” “Como se deve viver?” (KOHAN,2000d, 

p. 50). Kohan alerta para o fato de que essas transformações não podem ser jamais 

direcionadas. O compromisso da filosofia deve ser o de “gerar a crítica dos modos de pensar e 

agir adquiridos e não refletidos” (p.49), de modo que as pessoas possam “pensar por si 

mesmas e debater com outros as transformações desejáveis, pensando, ao mesmo tempo, suas 

condições de possibilidade (ibidem). 

Essa prática de pensamento rejeita qualquer lógica totalizante que não permita a 

convivência de formas alternativas de pensamentos ou subjetividades diferentes. O pensar 

filosófico pode e deve ser um desses espaços de afirmação das diferenças entre os homens, 

como um outro, como o que ele é. 

Para Kohan, qualquer prática de pensamento deve ser um espaço de afirmação e 

encontro dos diferentes, em que nunca se esgota o sentido da pergunta “quem somos”? Essa 

prática deve possibilitar uma maneira de pensar juntamente o comum, preservando as 

diferenças.  

 

Não é objetivo da nossa prática filosófica que entendamos da mesma forma 
as mesmas palavras. É importante que nos entendamos, pelo menos que 
tentemos fazê-lo. Para isso, nada melhor do que explicar os desacordos, 
nada mais importante do que saber que não pensamos da mesma forma. 
Nossos desacordos podem estar em nossas diversas visões do mundo, nas 
diversas formas de alcançar um mesmo mundo compartilhado. O diálogo 
filosófico é uma forma de esclarecer, explicitar e compreender essas 
diferenças (KOHAN, 2000d, p.36). 

 

Contudo, necessitamos viver em comunidade, mas com o outro enquanto outro. No 

caso das crianças, “convidá-las ao universo da filosofia significa não instruí-las em nossa 

forma de entender o mundo, mas em propiciar um espaço de liberdade para que pensem o 

mundo” (KOHAN, 2000d: p, 36-37). Essa argumentação se enuncia especialmente quando 

elucida a participação em sua dimensão política, “no sentido etimológico de fazer parte de 

uma polis, de uma comunidade de sentido” (p.45), e não na perspectiva ontológica, mas 

por meio de uma prática participativa, igualitária, do pensar filosófico. Almeja-se um 

pensar que possibilite construir uma concepção horizontal de participação, sem modelos. A 
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opção é que todos, ainda que ao seu modo, possam participar. E ao pensar, sejam capazes 

de construir a sua concepção de mundo, e não a pensada por outros. 

 

O Projeto Filosofia na Escola tem uma dupla dimensão política. Por um 
lado ele recupera o sentido do político, através de uma prática participativa, 
igualitária, do pensar filosófico. Por outro, lado ele afirma a forma da 
filosofia praticar o político, forma diametralmente oposta à política 
instituída. A filosofia pergunta, a política afirma; enquanto a política e os 
políticos procuram convencer, sabem tudo, mentem, ocultam, falam, 
disfarçam, impõem, idolatram, a filosofia e os filósofos dialogam, 
reconhecem não saber, aspiram à verdade, ousam, desvelam, resistem, são 
iconoclastas. A política da política é oposta à política da filosofia. No 
Projeto Filosofia na Escola afirmamos a política da filosofia 
(KOHAN,2000d p.46-47). 

 

Dessa forma, só por meio do diálogo filosófico participativo, igualitário, coletivo é 

possível viver a prática de pensamento formativo em que se pode ser aquilo que se quer ser.  

O pensar que dialoga, nas palavras de Kohan, é o pensar que aceita a alteridade, o 

diferente. “O outro não é alguém que, mediando o diálogo, será como eu. O outro é aquele 

com quem, através do diálogo, podemos compartilhar um mundo mais diversificado” 

(KOHAN, 2000d, p.35). Para o autor, o diálogo filosófico seria aquele que permite aos 

sujeitos aprender e crescer na diferença. Ele não seria dado, espontâneo, nem procura um 

consenso sobre como viver na sociedade. Trata-se de uma prática “trabalhosa”, que se 

desenvolve. O autor segue aqui idéias de J. Rancière, dentro de situações imperfeitas de fala, 

como o desconhecimento, o mal-entendido e o desacordo.  

O primeiro caso ocorre quando um dos interlocutores, ou ambos, não entendem o que 

está sendo dito ou o que outro diz; o segundo caso acontece devido à imprecisão das palavras, 

ao seu caráter equívoco; o terceiro caso ocorre quando os interlocutores querem dizer coisas 

diferentes, utilizando as mesmas palavras, ou simplesmente não entendem que estão dizendo 

as mesmas coisas empregando as mesmas palavras.  

A própria filosofia seria, segundo Kohan, um campo de desacordo, pois as mesmas 

palavras muitas vezes sugerem sentidos diferentes. A própria noção de diálogo é muitas vezes 

interpretada como a supressão dos desacordos, ou a aceitação dos desacordos toleráveis, o 

consenso. Essa concepção de diálogo é considerada “ideal”, por ser abstrata e irreal. Pode 

também ser considerada conservadora, uma vez que escamoteia a relação de desigualdade 

socioeconômica presente nesses consensos. A esse respeito, afirma o autor: “Não estamos 

pensando num diálogo como esse. Mantemos nosso desacordo. Afirmamos o valor do 
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desacordo. Entendemos o diálogo filosófico como o espaço de explicitação e compreensão 

dos desacordos” (Ibid. p.36). 

Finalmente, a prática de pensamento filosófico afirmada pelo PFE tem algumas 

especificidades, tais como a inclusão da tradição filosófica e a ênfase na especificidade da 

infância. O projeto não é contrário à incorporação de algumas análises vindas das tradições 

filosóficas, que contribuam para uma visão mais aguda das coisas. Sabe-se que há diferentes 

significados para a expressão “história da filosofia”. Um primeiro significado é que a filosofia 

“é uma prática histórica, derivada da condição histórica do ser humano que a produz” (p. 55). 

A acepção da filosofia como uma prática histórica significa, como dirá Kohan, que “aquilo 

que é compreendido como filosofia – seus métodos, problemas e questões, suas funções e 

atribuições sociais – muda de acordo com o contexto” (ibidem). 

Nesse contexto, o que existe é um curso constante de perguntas, métodos e soluções 

afirmados e negados por filosofias situadas e não por uma filosofia atemporal e a priori. 

“Nesse sentido reconhecemos a historicidade de nosso projeto e o caráter contextual, 

histórico, contingente de nossa forma de entender a filosofia e levá-la às escolas” (p,56). Há 

duas possibilidades de se tecer a história da filosofia: tecer a história filosófica da filosofia – 

traçada pelos grandes filósofos – e tecer uma história histórica da filosofia – aquilo que é feito 

pelos historiadores, presentes nos manuais de história da filosofia.  

 

Trata-se de um contínuo pleno de matizes, e dificilmente alguém pode 
situar-se nos limites: as histórias filosóficas da filosofia são também em 
alguma medida históricas, assim como as histórias históricas da filosofia 
costumam ser também filosóficas em alguma medida. É precisamente o 
caráter dessa medida o que diferencia umas histórias de outras 
(KOHAN,2000d, p 56-57). 

 

Dessa forma, no PFE, dialogar com a tradição e a história dos problemas filosóficos seria 

uma condição sine qua non para a investigação filosófica do momento atual. Contudo, nessa 

interlocução, deve-se evitar que se chegue aos extremos da veneração da história e 

interromper o pensamento. No que diz respeito à infância, importa, sobretudo, reconhecê-la 

no que ela é. Dessa forma, o PFE abre espaço para um conceito afirmativo da experiência da 

infância – a inversão de sentido e de valor pretendida. Procura-se respeitar a diferença e 

aceitar o enigma da infância. A infância é conceituada como experiência imprevisível e 

inesperada. Uma experiência inaugural aberta à novidade, aberta à criação, aberta à 

transformação: de si mesmo e das relações que se estabelecem na experiência coletiva. Nesse 
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caso, a filosofia pode auxiliar as crianças a serem aquilo que querem ser, por meio da 

perguntas sobre aquilo que são, como alguém se torna o que é. 

Como já colocamos anteriormente, o nosso propósito não foi o de delimitar 

conceitualmente o que possa vir a ser o pensar no Projeto Filosofia na Escola, mas a de tentar 

perceber como essa noção vem se desenhando no interior do projeto, inicialmente, por meio 

dos discursos teóricos existentes, procurando desenhar as referências sobre essa noção.  

Vimos que um dos sentidos principais do projeto é fortalecer a experiência do pensar, 

sobretudo nos sujeitos que têm podido participar diretamente das suas práticas. A seguir 

passaremos a fazer uma análise do mesmo e ver os impactos na experiência dos seus 

diferentes participantes: coordenadores professores, crianças e mediadores. Nesse contexto, 

várias questões atravessam o nosso pensamento: Que pensar é esse? Como ele se insere nas 

escolas? De que maneira é trabalhado? De que forma interagem o filosofar e os saberes 

escolares? 

 

4.3 Mapeando o contexto e o caminho da análise: os procedimentos da 

pesquisa 

 

As análises realizadas não objetivaram avaliar, normativamente, o modo de pensar, 

perceber ou ignorar a experiência filosófica com o projeto entre os seus participantes. 

Tampouco se deteve na descrição e/ou enumeração de dados levantados nas entrevistas. 

Antes de tudo, conscientes da provisoriedade dos conhecimentos produzidos neste 

trabalho e, ainda, entendendo que eles não dão conta de toda realidade – na medida em que se 

trata apenas de uma tentativa de aproximação da realidade –, nossa intenção consistiu em 

perceber as repercussões, os sentidos produzidos pelo projeto nas experiências de seus 

interlocutores. 

 

4.3.1 Os sujeitos da pesquisa 

 

Mesmo já tendo atingido um número expressivo de escolas públicas do DF, no 

momento de nossa investigação concentramos nosso olhar em duas escolas públicas, 

localizadas nas cidades satélites do Distrito Federal. Este estudo envolveu a participação de 

vários sujeitos e interlocutores do projeto. Alguns coordenadores, tanto os que estavam 
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coordenando o projeto no momento da nossa investigação, como os que já haviam participado 

do mesmo, coordenando-o em outros momentos12. Assim, tivemos a participação direta por 

meio das entrevistas de três coordenadores; conversamos com 16 Alunos da educação infantil 

e do  ensino fundamental das referidas escolas que participam das oficinas realizadas 

semanalmente. De cada turma envolvida com o projeto entrevistamos dois alunos. Na análise 

se destacaram doze (12) alunos com contribuições bastante ricas em informações e 

significados, nos quais concentramos a nossa análise. Além de contatos individuais com esse 

número dos alunos, participamos de algumas aulas em espaços diferentes do Projeto, 

experiência que não foi objeto de análise direta, mas servia de suporte para a compreensão 

dos depoimentos dos alunos. Participaram, também, diretamente das entrevistas um número 

de oito (8) professores das escolas envolvidas com o projeto, que, por sua vez, participam das 

atividades formativas como cursistas de extensão e coordenando as oficinas com os alunos em 

sala de aula, possibilitando o acontecimento do projeto. O critério era estar naquele momento 

no referido projeto, e nesse contexto foram entrevistados tanto os professores que estão 

participando há mais tempo, como aqueles com menos tempo. Adotamos o mesmo 

procedimento de análise no caso dos professores. Escolhemos cinco (5) professores que de 

fato abrangeram nas suas falas as posições do grupo como um todo. Objetivamos com essa 

seleção uma melhor visualização das individualidades e a trajetória das professoras no 

Projeto. Por fim, contamos ainda com a participação dos mediadores, alunos da universidade 

que estão em formação inicial e participam do projeto, seja por meio do espaço curricular dos 

seus cursos, seja como bolsistas de extensão. Participaram diretamente das entrevistas duas 

mediadoras. Vale salientar que todos os sujeitos envolvidos neste estudo receberam nomes 

fictícios, escolhidos aleatoriamente, para resguardar-lhes a identidade. 

 

4.3.2 Os procedimentos analíticos 

 

Como procedimento inicial para a coleta de dados, utilizamos as entrevistas, as quais 

tiveram um roteiro planejado e eram semi-estruturadas, com perguntas definidas, porém 

abertas, visando a mapear um perfil mais abrangente das maneiras e das configurações que se 

apresentam para se pensar e realizar as possibilidades educativas da filosofia com crianças no 

Projeto Filosofia na Escola. Nesse sentido, os entrevistados tinham a possibilidade de 

                                                
12 Vale salientar, que apesar de termos contactado todos os coordenadores nem todos estiveram participando da 
nossa investigação, uma vez que alguns não devolveram o material de investigação. 
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seguirem seus próprios modos narrativos, se assim desejassem. Foram longas conversas, em 

que estiveram presentes as concepções, a empatia, as discordâncias, os descréditos, etc. Além 

do discurso dos informantes, utilizamos, ainda, de forma indireta, publicações existentes 

acerca do projeto e alguns relatórios, sobretudo dos alunos mediadores, que se encontram no 

acervo do Núcleo de Ensino de Filosofia na Escola, da Faculdade de Educação da UnB. Estes 

tiveram o objetivo de complementar e aprofundar as informações coletadas nas entrevistas 

realizadas. Contamos também indiretamente com traços do acontecimento propriamente dito 

das oficinas com as crianças e dos professores por meio de algumas observações realizadas no 

contexto escolar. Essas fontes primárias nos proporcionaram um certo panorama da prática 

cotidiana dos sujeitos envolvidos no projeto: professores, crianças e mediadores.  

O nosso primeiro contato com o projeto se deu pela leitura de algumas das publicações 

existentes sobre o mesmo. O momento de nossa investigação propriamente dita constou com 

um processo de aproximação mais direta a experiência. Naquele contexto visitamos por duas 

vezes os espaços onde a experiência ocorre e fizemos um contato mais direto com os 

participantes. Num primeiro momento contatamos coordenadores, professores e alunos 

mediadores e nos concentramos numa pesquisa mais direta nos acervos existentes no núcleo 

do projeto. Em segundo momento, retornamos ao Distrito Federal para a realização das 

entrevistas, as quais aconteceram nos próprios espaços de ação do projeto: escolas e Núcleo 

de Ensino de Filosofia na Escola, da Faculdade de Educação da UNB. Neste contexto, 

também participamos mais diretamente das atividades desenvolvidas na escola, como, por 

exemplo, as oficinas com as crianças e os encontros de planejamento entre os professores, 

coordenadores e mediadores.  

Para o desenvolvimento das entrevistas elaboramos diferentes roteiros. Os dados, 

portanto, expressam uma diversidade de interpretações, mas que, no fundo, traduzem o 

próprio discurso dos sujeitos sobre a experiência com o projeto. Não se trata de dizer se tal 

interpretação está certa ou errada. Ao nos colocarmos frente aos dados que temos em mãos 

para realizar nossas análises, percebemos o grande desafio que se impõe, principalmente se 

considerarmos a multiplicidade de variáveis que essa complexidade trazem em seu bojo. Não 

é nossa pretensão ser porta-voz da verdade, achando que com esses dados esgotamos as 

interpretações possíveis para essa temática, como já afirmamos nas nossas reflexões sobre a 

hermenêutica. As análises que seguem estão longe de qualquer pretensão à universalidade e à 

verdade conclusiva. Não tencionamos, também, prescrever identidades pessoais, esquadrinhar 

sujeitos ou práticas. Isso não significa abdicar da possibilidade de contribuir com uma 
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discussão acerca das questões aqui propostas, enfatizando as perspectivas dos coordenadores, 

professores, mediadores e alunos sobre a temática em questão. 

A seguir, desenvolveremos nossa análise com base nos dados coletados entre os 

coordenadores, crianças, professores e mediadores. 

 

4.4 A experiência do Projeto Filosofia na Escola na voz dos seus diferentes 

sujeitos: Coordenadores, Crianças, Professores e Mediadores 

 

 Uma vez que a noção de pensar no PFE já foi anteriormente apresentada neste estudo, 

pretendemos, em seguida, analisar o alcance dessa experiência de pensamento por meio de 

reflexões feitas pelos próprios sujeitos envolvidos no Projeto. É a partir do terreno da 

experiência com o PFE que faremos nossas próximas discussões. Tomando por referência as 

falas dos coordenadores, das crianças que participam do Projeto, dos professores das escolas, 

e os alunos mediadores, apresentaremos, a seguir, os diferentes sistemas de interpretações 

criados e viabilizados por eles com base nas entrevistas e nas observações realizadas. 

 O Projeto, como qualquer empreendimento pedagógico, compreende a participação de 

sujeitos com interesses e realidades diferentes, interagindo dentro de um mesmo contexto. 

Assim, agrupamos esses sujeitos em três categorias que, embora distintas, mantêm entre si 

uma relação de interinfluência e interdependência ativa. Poderíamos ampliar essas categorias, 

incluindo os pais de alunos, diretores de escolas, entre outras, mas limitar-nos-emos aos 

sujeitos mais intimamente envolvidos com o Projeto: os coordenadores, mais preocupados 

com suas bases teórico-metodológicas e político-pedagógicas, com os rumos e os alcances do 

Projeto; as crianças, razão maior do Projeto, que, pelo conjunto das suas narrativas, vêem nas 

aulas algo novo, inquietante e diferente das demais disciplinas; os professores, que vivem as 

tensões e desafios de uma nova perspectiva de mestre, cujo poder no sentido tradicional de 

pedagogia deve ser minimizado, e cujo lugar, frente à dinâmica das aulas e às questões 

suscitadas, ainda não está definido e os alunos mediadores, fortes interlocutores dos 

professores e das crianças. 

Neste capítulo, portanto, apresentaremos os dados registrados num espaço/tempo de uma 

experiência filosófica desenvolvida no chão da escola pública. Nossa intenção é compreender 

o PFE de uma perspectiva de múltiplas vozes.  
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4.4.1. A Prática Filosófica na Escola e seu Ensino: a compreensão dos 

Coordenadores 

 

Neste tópico, aproximando-nos da proposta de ouvir as diversas vozes dos sujeitos que 

fizeram ou fazem parte do PFE, procuraremos situá-lo a partir da visão dos seus coordenadores. 

Essas falas ocupam uma posição central em nossa análise, pois nos ajudam a compreender a 

relação entre Filosofia, Infância e Educação, a partir de experiências concretas nas escolas. 

Entretanto, vale salientar que as questões que iremos apresentar a seguir têm seus limites. Não 

estamos partindo do Projeto como se ele fosse um ponto de sustentação insubstituível, uma 

perspectiva inquestionável em relação à prática de filosofia com crianças hoje. O Projeto é, 

afinal, só um caminho para praticar a filosofia com crianças, não podendo, portanto, ser tomado 

como um fim em si mesmo. Aliás, esta é uma idéia que nos parece suficientemente cultivada 

entre os seus protagonistas.  

Assim, retomando uma das nossas questões-guia, qual seja, “o que é isso que se faz, 

que se pratica, que se dá o nome de Filosofia, no PFE?”, traremos a seguir algumas percepções 

dos coordenadores, não como verdades ou como perguntas respondidas, mas como G. Deleuze 

(1998) sugere, como um encontro onde movimentos, idéias e acontecimentos se encontram em 

meio a um deserto, a um questionar, em que “encontrar é achar, é capturar, é roubar, mas não há 

método para achar, nada além de uma longa preparação. Em suma uma conversa!” (1998: 14). 

Trata-se, portanto, de um encontro que permite achar, encontrar, ao invés de regular, reconhecer 

e julgar, o que seria contrário ao encontro. 

Como veremos a seguir, a prática filosófica que vem sendo desenvolvida pelo PFE 

envolve uma participação múltipla e é movida pelo engajamento reflexivo de diversos 

sujeitos. A idéia, portanto, é tornar o Projeto um espaço em que se agrega uma diversidade de 

perspectivas e os mais distintos modos de dar sentido à filosofia praticada na escola, afirmada 

na diferença e alimentada, sobretudo, pelo pensar que o grupo oferece. No que segue, 

apresentaremos um desses múltiplos sentidos por meio da fala dos coordenadores do Projeto. 

Assim, na tentativa de trazer as dissonantes vozes acerca da compreensão do Projeto, um dos 

focos da nossa análise consistiu em investigar a forma como os coordenadores do Projeto 

experimentaram e experimentam essa relação entre filosofia, escola e infância e se ela 

influencia ou não o modo como o Projeto acontece. 

Nesse processo de análise, vários aspectos foram ressaltados nas falas dos 

coordenadores. De um modo geral, as falas compartilham de uma abertura para novas 
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possibilidades entre o filosofar e a sua relação com o ensino e a aprendizagem na escola. Para 

tanto, as falas dos coordenadores foram delimitadas por alguns campos temáticos. Estes 

campos foram extraídos do material coletado com as entrevistas, estruturando-se em diversos 

níveis, que vão desde os aspectos referentes à abrangência e os objetivos implicados no 

Projeto, até os princípios que são afirmados com relação aos aspectos teóricos e 

metodológicos subjacentes à prática filosófica com crianças nas escolas, desenvolvidas pelo 

referido Projeto. Assim, convidamos o leitor para que caminhe conosco por este espaço 

chamado PFE, por meio da voz de seus participantes, mormente os que viveram a experiência 

de coordenar o Projeto em distintos momentos da sua existência. 

 

4.4.2 Motivações, objetivos e abrangência na percepção dos coordenadores 

 

 Assim como qualquer outro, esse Projeto tem uma história. Mas também, diferente de 

qualquer outra, a história desse Projeto é atravessada por muitas fases, muitas vozes, 

motivações, inquietações e por uma multiplicidade de posições em relação ao que se faz e o 

que se pensa no Projeto. De modo que, uma das primeiras questões que iremos tratar aqui diz 

respeito às motivações e inquietações que nortearam a constituição do Projeto e possibilitaram 

a implicação dos coordenadores com o mesmo. Tratando-se de um Projeto que parece 

contrário a qualquer possibilidade de corresponder a um ideal antecipado, fixo, que resiste a 

homogeneização, torna-se difícil precisar algo tão singular. Assim, o relato que dá curso a esta 

investigação se propõe, a partir das falas daqueles que estiveram coordenando o Projeto em 

diferentes momentos, apontar alguns aspectos que dizem desse começo e desse processo.  

 

4.4.2.1 Perguntar permanente sobre “o que se faz e por que se faz?” 

 

A nossa cultura organizacional, ainda marcada pelas políticas de controle e de 

vigilância, reduz muitas vezes os elementos culturais que cercam os desafios funcionais e 

estruturais à sua face operativa, tendendo assim a ter fortes traços de hierarquização e 

centralização no modo de organização e prática. Ancorada na idéia de processos 

burocratizados, a operacionalização instituída é uma estratégia que visa à elevação dos níveis 

hierárquicos. Como tal, segue princípios de funcionamento em que tudo parece saber, afirmar, 

convencer e impor. 
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Diametralmente oposto à operacionalização instituída, o desenho funcional do Projeto 

está sempre sendo pensado, desvelado. Trata-se de uma prática organizacional que, ao invés 

de instituir, interroga, dialoga, reconhece não saber, desvela e resiste (KOHAN, 2000d, p. 46-

47). Desse modo, o PFE pretende ser um espaço que acolhe a diversidade e o ato de perguntar 

permanente sobre o que se faz e por que se faz, como um modo de praticar a filosofia. Essa é 

pensada enquanto uma experiência que deve atravessar a vida e a prática de quem a realiza. 

Como tal, coordenadores, alunos e professores devem se situar no lugar daquele que pergunta, 

que questiona a sua prática. A resposta seguinte do coordenador Artur13 do PFE deixa, logo de 

início, isto bem evidente. 

 

A primeira coisa que tem que ser dita do Projeto é pelo aspecto conceitual 
do entendimento do Projeto como espaço que abriga, acolhe a diversidade. 
Por isso, não é só num conceito, não é só na significação do Projeto; é o 
próprio espaço prático do Projeto que permite a multiplicidade de posições 
dentro daquilo que se faz no Projeto. Isso vai desde quem coordena o 
Projeto até quem está lá na ponta, que são as próprias crianças. A gente 
consegue perceber na prática do Projeto uma pluralidade de concepções e 
de entendimento do Projeto, sem que nessas relações diversas, algumas 
delas se tornem hegemônicas. Quer dizer, o próprio funcionamento do 
Projeto não permite a hegemonia de uma certa concepção. Exatamente 
porque é um espaço de discussão, de pluralidade, ele se faz assim. Por que 
estou iniciando por aí? Muito possivelmente porque quem toma as 
iniciativas do Projeto, vamos dizer assim, tem visões diferentes daquilo que 
propõe. Muito embora, toda proposta, toda a prática que se quer acabada, 
sendo apropriada por todos os participantes e apropriada de uma forma, 
pode-se dizer, interpretativa, não propriamente significativa, não que haja 
algo a ser interpretado, no sentido de que há uma verdade a se revelar. Mas 
o grupo se apropria disso conforme a suas próprias diferenças. (Artur) 

 

 

4.4.2.2 “A pergunta pelo começo é sempre complicada” 

 

Embora os coordenadores resistam à idéia de precisar um fato ou motivo que levou à 

criação do Projeto, uma vez que compreendem que o mesmo foi, desde o início, configurado a 

partir de tensões trazidas pelos próprios participantes, o que fez com que se fosse buscando 

gradualmente um jeito próprio, um campo de experimentações que se distanciasse de uma 

certa negatividade para ser afirmação, algo parece ser consenso entre eles. Indagados sobre os 

objetivos e abrangência implicados no Projeto, na percepção dos coordenadores, o PFE, desde 

a sua criação, assumiu como finalidade central e tem como objetivo definido a possibilidade 

                                                
13 Conforme já foi esclarecido no capítulo que trata da metodologia, todos os sujeitos envolvidos diretamente 
neste estudo têm nomes fictícios, de forma a resguardar-lhes a identidade. 
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da experiência das crianças com a filosofia. Ancorado na idéia de que o mais importante é a 

experiência que elas possam ter com a filosofia, Artur nos dá a seguinte justificativa: 

 

... então todo Projeto se articula para essa finalidade, e por isso três 
noções se tornam chave na  pesquisa e no trabalho de extensão do 
Projeto. São as noções de filosofia, infância e educação. Essas três noções 
se articulam. (Artur) 
 

Dessa forma, o início do Projeto é marcado pelo encontro de pessoas que, de certa 

forma, partilhavam de inquietações em torno da possibilidade educativa da filosofia com 

crianças. Nesse contexto a chegada e a presença do professor Walter Kohan na Faculdade de 

Educação da UNB foi fundamental, como relata um dos coordenadores: 

 

Na verdade, tinha uma professora aqui do Departamento de Filosofia, a 
professora Ana Miriam Wuensch, ela trabalhou com o Programa de 
Filosofia do Lipman, durante dez anos numa escola particular aqui do 
Distrito Federal. Depois, ela veio para a Universidade Federal e aí teve 
contato com o professor Walter Kohan, que é um argentino que hoje mora 
no Brasil, e foi ele que deu início aqui ao Projeto. Então, como o Walter 
tinha feito o mestrado, o doutorado, aliás, no México, e ele fez um 
trabalho sobre filosofia com criança, passou seis meses com Lipman nos 
EUA, na Universidade. Inicialmente, a Ana Miriam trouxe o Walter para 
ser professor visitante na Faculdade de Educação no ano de noventa e 
sete, e aí, então, ele disseminou a idéia de fazer um Projeto. Eles dois, Ana 
Mirian e o Walter, iniciaram um Projeto de filosofia com crianças aqui na 
Faculdade de Educação. Fizeram várias oficinas no ano de noventa e sete 
nas escolas públicas do Distrito Federal e, no final do ano, então, fizeram 
uma seleção de escolas. Escolheram quatro escolas num primeiro 
momento, para trabalhar com o Projeto, e no final de noventa e sete o 
Projeto, então, em dezembro foi aprovado pelo Decanato de Extensão 
como Projeto de extensão e de ação contínua. E, em noventa e oito, foi 
feito o primeiro curso onde participaram, então, os professores dessas 
quatro escolas, dessas quatro escolas selecionadas. A seleção foi mais 
pelo número de professores e pelo envolvimento das escolas com a […] 
idéia […]. Então, ele surgiu […] dessa forma. O principal, quer dizer, o 
ponto de partida do Projeto foi, realmente, os dois professores que 
trabalharam com o Projeto. […] um que estudou o Programa de Filosofia 
para Crianças e a Ana Mirian, que já havia trabalhado com o Programa 
nas escolas particulares. Só que a idéia foi de fazer um Projeto que 
pudesse trabalhar com crianças, mas que não tivesse as mesmas 
características do Programa de Filosofia para Crianças de Lipman. 
(Sílvio) 

 

Tratando-se de um Projeto que desconfia de uma certa lógica linear, esse traz na sua 

própria constituição a marca de uma prática que está sendo sempre pensada. A questão dos 

participantes, por exemplo, não é nunca resolvida, nunca é estática. A prática do Projeto está 



113 

atravessada por reelaborações, pelas mudanças de ritmo e pela impossibilidade de manter o 

mesmo referente inicial. Em consonância com a questão das motivações, uma professora, ao 

situar sua experiência de coordenadora, que se deu mais precisamente no final de 2002 e 

durante todo o ano de 2003, período em que a sua dedicação foi mais intensa, assinala: 

 

... nossa principal motivação era dar nova vida ao Projeto. O curso de 
especialização em ensino de filosofia, realizado em 2001, permitiu uma 
experiência de estudos imensamente relevante para os coordenadores e 
muitos participantes do Projeto, mas também, por absorver tanto tempo e 
esforço, provocou a “desintensificação” da organização do trabalho nas 
escolas. Embora muitos professores continuassem com as atividades de 
filosofia em suas salas, já não havia reuniões na UnB (pelo menos não 
com a mesma freqüência) que funcionassem como um fórum para debate 
voltado prioritariamente para o trabalho nas escolas. Em meados de 
2002, o professor Walter, um dos fundadores do Projeto e um dos 
principais motores de sua prática, deixou a Universidade de Brasília. 
Durante o segundo semestre de 2002, reunimo-nos com professores ainda 
bastante atuantes e alguns mediadores para repensar a estrutura do 
Projeto e recolocá-lo em funcionamento. Como medida inicial para a 
concretização deste plano, organizamos, em março de 2003, o sétimo 
curso de formação para professores de escolas públicas e estudantes 
universitários. Contatamos as escolas que já haviam participado do 
Projeto, além de propagar, através dos estudantes de pedagogia e 
filosofia, as datas do curso de formação. Os interessados inscreviam-se e 
participavam do curso que era ofertado como atividade de extensão 
universitária. Em geral, as atividades de formação organizadas pelo 
Projeto sempre foram bastante procuradas. Reunir pessoas com interesse 
no trabalho de filosofia com crianças e adolescentes não demandava um 
esforço tão árduo, embora o desenvolvimento das atividades, de suas 
conexões entre escola e universidade, ao longo do ano letivo, exigisse 
bastante dedicação e envolvimento. (Helena) 

 

 

A descrição que os coordenadores fizeram de suas experiências e de suas práticas 

denotam uma relação com a prática que está sendo sempre desenhada, criada sem um passado 

a repetir, sem um futuro a realizar, mais sensível a cada instante. Há, talvez, aqui, uma 

demonstração clara de um desapego a determinados edifícios teóricos, esquemas explicativos 

universalizantes, e a abertura para a possibilidade de o ensino de filosofia se constituir não 

mais pela pressuposição de que para se desenvolver o bom pensamento precisa-se de métodos 

precisos e acabados, mas que pensemos a filosofia como uma experiência do pensar, 

conforme defende Walter Kohan:  

 

“Filosofia na Escola” foi também uma experiência no sentido de que antes 
de iniciar o Projeto não tínhamos um método estabelecido e consolidado, 
nem sequer objetivos muito precisos. Nada muito além de nossa intenção de 
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trabalhar com base em alguns princípios bastante abertos, como a defesa da 
educação pública, o compromisso com a interrogação filosófica, a 
necessidade de abrir caminhos de transformação entre a escola e a 
universidade. Não apenas não tínhamos método como não podíamos tê-lo. 
Tal como pensávamos, sua presença havia significado um obstáculo para a 
intensidade da experiência, algo que não podíamos colocar em risco. (2003: 
p.15) 
 

Entendida como “experiência do pensar”, a filosofia é vivenciada no Projeto não como 

um conjunto de teorias e pensamento já estabelecidos. A dimensão da experiência traz ao 

pensar uma certa abertura, imprevisibilidade de se antecipar o que vai se fazer: 

 

Cada início de ano em que renovávamos o Projeto, tínhamos a mesma 
sensação: estar começando de novo. Na verdade, esta situação era quase 
permanente, como se cada momento, cada reunião de trabalho, cada 
encontro de “formação” fosse um novo início. Não se pode negar os 
incômodos e obstáculos práticos dessa relação. Mas assim é com a 
experiência. Assim também ocorre com a filosofia, a educação e a infância, 
quando se deixam atravessar pela experiência. Disto também tratávamos no 
Projeto: perfurar práticas e saberes fossilizados, cristalizados, 
estigmatizados (ibidem). 
 

O pensar, na sua dimensão da experiência, interpenetrou constantemente as falas 

analisadas. Primeiramente, ficou evidenciado na apropriação da dimensão da experiência para 

se operar uma leitura da filosofia praticada no Projeto, concebida, nesse caso, como uma 

experiência do pensar filosófico. 

 

A filosofia do Projeto não é tratada como uma filosofia acadêmica; não é 
este o paradigma com o qual se trabalha; se trabalha com uma noção da 
filosofia como experiência do pensar; experiência estética, portanto, 
experiência vivida e refletida, na verdade, a própria reflexão – vamos 
dizer assim – é essa experiência que se busca. (Artur) 

 

Assim, é a experiência, e não a técnica ou a epistemologia, que está na base do pensar. 

Enquanto uma atividade de fazer experiências de pensamento, a filosofia está inteiramente 

atravessando o vivido e construindo sentidos para os acontecimentos. Como experiência, ela 

não pode reproduzir-se ou generalizar-se. Da mesma forma, não se ocupa do conhecimento, 

não diz respeito à Teoria do Conhecimento. Esse novo lugar para a experiência na filosofia 

nos remete, sobretudo, a Nietzsche, quando este aponta novos lugares para a filosofia, a partir 

do descontentamento com os conceitos filosóficos dados, assumindo o desafio de “fabricá-

los”. 
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Embora considerem a pergunta pelo começo algo sempre complicado, os 

coordenadores consideram que o PFE já nasceu com esses questionamentos, “porque Walter 

Kohan, um dos iniciadores do Projeto, já os trazia” (Helena). Na mesma esteira, o trabalho 

desde o princípio procurou colocar a filosofia sobre o plano da experiência. Entretanto, como 

ressalta um dos coordenadores, a experiência filosófica pensada aqui não envolve qualquer 

tipo de experiência: trata-se de uma visão específica e delineada da experiência. 

 

... estava sendo pensado não mais ligado ao pragmatismo de inspiração 
lipmaniana ou ligado a uma relação entre infância e metafísica, mas traz 
a valoração da experiência, que também não corresponde à experiência 
pragmática em Lipman, mas uma experiência estética mais relacionada 
então com os autores franceses, especialmente Foucault e Deleuze. Então, 
o Walter dá esta orientação em termos de pensamento: pensar o Projeto, 
pensar essa experiência das crianças com filosofia, muito mais 
relacionada com a experiência estética do que propriamente com a 
experiência puramente racional ou metafísica do pensamento. Então, 
quando cheguei em 2003, aqui estava bem presente essa relação do 
Projeto com a filosofia e com a educação. (Artur) 

 

4.4.3 A Filosofia como experiência de pensamento 

 

A noção de experiência é um dos conceitos-chave do Projeto. Não se trata, no entanto, 

do emprego do termo no sentido positivista de “experimento”, mas, como escreveu Walter 

Kohan (2000), de uma experiência autêntica no seu significado etimológico de viagem, 

percurso que atravessa a vida de quem a sustenta. Como experiência de pensamento, a 

dimensão da experiência foi eleita, na fala dos coordenadores, como uma noção privilegiada 

para o processo de compreensão da prática filosófica com as crianças. Esta oferece uma 

discursividade concatenada com uma noção do pensar que não se fecha e nem se acomoda 

tranqüilamente em pontos fixos, mas que, ao contrário, expande esse pensar para ocupar 

outras ligações no próprio pensamento. Apreendida como uma noção fundamental, o pensar 

como experiência surge nas falas dos coordenadores como uma categoria bastante 

significativa, fornecendo sentido à filosofia que se faz, se pratica e se vive no Projeto. A fala 

seguinte dessa coordenadora ajuda a caracterizar o que no Projeto nomeia-se de experiência: 

 

A experiência é singular, implanejável, intransferível, irrepetível. 
Redesenha o que somos. Entender o pensar como experiência ajuda-nos a 
tornarmo-nos atentos à força transformadora do que é criado por 
confluências irreprodutíveis, pela partilha de vozes e jeitos. Falar do 
pensar como experiência talvez colabore também para que nos tornemos 



116 

sensíveis a cada instante, sem um passado a repetir, sem um futuro a 
realizar. (Helena) 

 

Nessa perspectiva, a experiência filosófica se contrapõe à ciência positivista, que tem 

como correspondente o experimento, sua possibilidade de repetição, e não a experiência 

propriamente dita. A experiência do pensar filosófico, como entendida aqui, contém sempre 

uma dimensão da incerteza: é uma vivência irrepetível. Na fala seguinte, a qual formula 

questões cruciais acerca da experiência, um dos coordenadores afirma que uma definição 

conceitual da experiência seria quase que paradoxal, impossível nos termos que o mesmo a 

compreende. Vejamos: 

 

É muito complexo, vamos dizer assim, se definir um conceito de 
experiência […}. O que a gente pensa e trabalha com a hipótese de 
experiência não tem uma preocupação em tentar enquadrar esses 
conceitos em umas caixas aí, para depois distribuir […]. Como se fossem 
pílulas pra distribuir depois, como a solução dos problemas. É a 
experiência, essa experiência que a gente tem trabalhado, e eu acho que 
essa aí é que diferencia um pouco do Lipman, quer dizer, não é uma 
experiência que vá, vamos dizer assim, ser utilizada posteriormente para 
você ter outras experiências. (Sílvio) 
 

Fica evidente que o coordenador se refere a John Dewey, que, sem sombra de dúvida, 

é um dos pilares teóricos da abordagem de Lipman: 

 

Não é a experiência pedagógica, no sentido do aprendizado, que se quer 
que algo aconteça a partir dali.  Como dizia o Piaget, não é? Um 
equilíbrio, um desequilíbrio e um novo equilíbrio, a partir de um outro, e 
aquele conhecimento, a partir de então, se solidifica enquanto 
conhecimento e vai ser útil para você na sua relação com os outros 
espaços, ou seja, a sala de aula passa a ser um espaço de experiência. 
Nesse sentido, é do laboratório, né? Então, você vive um laboratório de 
experiências e nesse laboratório você aprenda sobre aquilo que você viveu 
[…]; a partir daí você transporta para outros espaços. A gente não 
trabalha bem com esse conceito, aí nesse nível, embora a gente não negue 
que isso é possível que aconteça.  
 

Nesse segundo momento o coordenador se distancia da dimensão utilitarista que 

usualmente se atribui à experiência. Sem negar totalmente essa dimensão alerta, ela não pode 

se tornar definidora das demais instâncias na visão do Projeto. No depoimento seguinte, Sílvio 

aponta os momentos da experiência que de fato são valorizados no trabalho pedagógico do 

Projeto. 
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 Agora, nós trabalhamos com a experiência no sentido daquilo que não é 
previsto, né? Daquilo que acontece no momento, num momento do encontro 
que não é casual, porque ele foi montado para ser um encontro, mas a ação 
é casual, que pode acontecer. Ali a  gente não tem uma definição. A gente 
tem objetivo prévio, mas não um objetivo a ser alcançado. Tem um objetivo 
como ponto de partida. Então, essa experiência é uma experiência que ela 
só tem, quer dizer, ela tem a importância no sentido de que ela é vivida 
naquele momento, quer dizer, que ela é experienciada sem ter […] uma 
relação necessária com o que eu possa querer […] depois, né?  Que eu 
possa construir como é concepção de mundo, e eu penso na concepção de 
mundo, eu penso a partir da própria, daquela experiência no sentido de que 
aquele momento foi um momento especial de vida e que ele, talvez, não sirva 
para mais nenhum momento. Ele é irrepetível, ele é único, e se ele é único, 
ele não é pedagógico nesse sentido. Então, nesse sentido, a gente não tem, 
assim, um referencial, ainda, […], vamos dizer […] A experiência, a 
experiência que nós trabalhamos é aquela experiência do acontecimento, do 
acontecimento do momento e que não […] pode ser repetido. 
 

 

Assim, a experiência no Projeto é uma noção que não se define, não cabe no contexto 

de uma teoria do que é. Embora a experiência possa também se manifestar através de seu 

conceito e definição, esses não são suficientes para revelar toda a sua complexidade. Para os 

coordenadores, a impossibilidade de definição está longe de ser um obstáculo; antes, reflete 

uma oportunidade para o pensamento. Experiência não é qualquer coisa nem um vale-tudo. 

Eles concluem que o mais significativo é a abertura para o acontecimento das coisas que está 

no centro da experiência e a oportunidade que sugere e possibilita o pensamento. A 

experiência se movimenta, dessa forma, num espaço entre a total indefinição como um 

extremo e a fixação conceitual, que seria o outro extremo. Trata-se de uma conceituação em 

fluxo constante, que precisa, expressado numa tautologia, ser experienciada. 

 

4.4.4 A experiência do pensar no Projeto Filosofia na Escola: contrariando 

a experiência que quer alcançar o resultado do pensar racional e do pensar 

lógico  

 

Na mesma perspectiva, as noções de “pensar” e “pensamento” têm sido entendidas 

como pontos de interrogação, conceitos que estão sempre colocados problematicamente para 

o Projeto, porque se apresentam como uma necessidade de serem sempre pensados. Nesse 

contexto, alguns elementos parecem fundamentais na caracterização da aventura filosófica do 

pensamento no Projeto. 
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O que significa pensar? Em primeiro lugar, não é qualquer dimensão do pensar que 

sustenta a filosofia do PFE. De início, destacamos algumas dimensões principais que 

caracterizam o pensar no Projeto. Uma primeira dimensão seria o seu caráter problematizador. 

O pensar no Projeto não é um conceito que goza de uma definição pronta e acabada. Ele não 

está dado: a base de sua produção é a problematização e a experimentação. Uma segunda 

marca dessa aventura filosófica de pensamento é que o pensar que figura no Projeto não se 

limita ao pensar lógico e racional, embora não descarte que haja uma dimensão do pensar que 

tenha relação com a lógica. Trata-se de um pensar que busca experimentar tudo que é 

estranho e problemático no espaço atribuído ao pensamento. Ao invés de se pensar sobre 

alguma coisa, criam-se seus próprios conceitos, e se pergunta se tudo que está sendo criado 

tem vida, tem existência, dá algo a pensar, aumenta e exagera o pensamento a partir de sua 

expressão atual. Em terceiro lugar, o pensar no Projeto não se apresenta externo aos seus 

participantes; ele é acontecimento e, sobretudo, uma tarefa criadora. Vejamos: 

 

Pensar e pensamento são conceitos que estão colocados 
problematicamente no Projeto. Eu não teria como lhe dizer qual é o 
conceito que o Projeto trabalha, porque é um conceito que está colocado 
para o Projeto; ele não está definido. No Lipman está muito claro: pensar 
racionalmente; essa é a experiência da filosofia para crianças. O 
“Filosofia na escola” não restringe assim o pensamento a essa 
experiência. Pensar não se restringe à racionalidade, pensar não se 
restringe à lógica, aos princípios lógicos ou às regras de pensamento que 
precisam ser aprendidas. Descarta isso? Não... Absolutamente não... Mas, 
então, a experiência do pensar no PFE não é a experiência que quer 
alcançar o resultado do pensar racional e do pensar lógico. Tanto assim, 
que nós temos tentado colocar a questão na perspectiva de uma 
experiência estética, apoiada […] nos autores que vêm da ruptura 
nietzscheana. (Artur) 
 

De novo deparamo-nos com o fato de a proposta de Lipman ser ponto de partida que 

tem que ser superada nas suas limitações. Nesse depoimento Artur refere-se à tendência 

racionalista dessa proposta, anunciando que as orientações teóricas do Projeto encontram-se 

em outra corrente filosófica fazendo uma pequena interpretação sobre a diferença de visão do 

sujeito em Lipman e na perspectiva estética:  

 

Portanto, Nietzsche é um autor que figura e que também é um autor 
problemático para o Projeto, muito embora ele inspire muitos desses 
autores que também figuram no Projeto. Assim, a noção do pensar do 
Projeto não está definida e fechada, mas que, certamente, ela não se limita 
ao pensar lógico, ao pensar puramente racional. Por isso a gente inclui, 
tenta dar uma perspectiva estética ao pensamento. O pensamento então 
vai ser tratado como acontecimento, que é então uma noção que vem de 
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Deleuze; mas aí já não é mais o pensamento, é o pensar como 
acontecimento que o pensamento […] um resultado desse acontecimento. 
Isso tem uma série de implicações sobre o sujeito. A tradição na qual 
Lipman trabalha afirma que há um sujeito do pensamento, um sujeito que 
faz pensar. Nessa outra perspectiva nós ficamos a ver navios, sobre o 
sujeito do pensamento, porque já não existe mais alguém que faz pensar, 
mas que é pensado pelo pensamento. Então é um conceito aberto e 
problemático. Problemático no sentido mais poderoso que se possa dar a 
essa noção que se tem colocado como uma necessidade de ser sempre 
pensado. Mais ainda, se eu fosse pensar rapidamente, analisar 
rapidamente o que se tem dito nas nossas conversas sobre isso. Tem gente 
que trabalha com a noção do pensar como produção de argumentos. 
Trabalha numa perspectiva lógica formal, pragmática formal. Tem gente 
que amplia bastante a noção do pensar, relacionando o pensar com o 
sentir, como sentimento, pensamento como vivência, como experiência 
propriamente. E que, portanto, nos coloca numa outra situação diferente, 
agora eu mesmo não tenho, não teria condições de precisar a noção do 
pensar, mas apenas dizer isso com absoluta convicção de que o pensar é 
uma noção aberta no Projeto, aberta e problemática no Projeto. (Artur) 
 

Percebemos que, além de uma nova perspectiva do sujeito, há uma ampliação da 

compreensão daquilo que é consoante ao pensamento, quer dizer, os dados dos sentidos, os 

próprios sentimentos que o acompanham, em suma, tudo aquilo que acompanha uma vivência 

de um evento que evoca um pensamento. Dessa forma, a condição para produzir pensar no 

pensamento não pode jamais ser antecipada ou baseada na mera aquisição de certas 

habilidades. Avançando mais um pouco nas noções de pensar tal como está colocado para o 

Projeto, aquilo que move o pensar é, com clara inspiração deleuziana, o encontro contingente 

com aquilo que nos força a pensar. Este não está dado no pensamento. Trata-se de um 

exercício que não pode ser fixo, planejado, antecipado. Ao contrário, ele se gera a cada 

momento ou, como afirma um dos coordenadores, só se pensa a partir de um encontro com 

algo que força a pensar. 

 

O pensar como algo que irrompe e nos arrasta. Envolve riscos, criação – 
daquilo que é pensado e daquilo que pensa o pensar. O pensar como 
força, coesão e não escolha, interrupção de trivialidades e automatismos. 
Inquietude. Evento raro, cujas condições constituem alvo para o próprio 
pensar (Helena). 
 

A tarefa específica nessa experiência é ser capaz de pensar o impensável, o 

inacessível, o impossível, o não-pensado do pensamento filosófico. Atividade tateante e 

criadora, que opera com conceitos auto-referentes, ficando distante da aposta à 

correspondência e à representação. Embora essa operação da representação e da 
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correspondência tenha sua importância, não diz respeito propriamente ao pensar como vem 

sendo experimentado no Projeto.  

 

É, essa limpeza de conceitos, a gente não procura, não é uma coisa que 
faça parte, assim, das nossas preocupações. Por exemplo, vamos escrever 
sobre pensar porque isso define o que é pensar para nós. Essa coisa volta 
de vez em quando, a gente discute, mas não é uma coisa assim que […] 
seja nossa preocupação maior hoje (Sílvio). 
 

Tal como pensada no Projeto, as condições necessárias para se gerar o pensar não 

ocorrem de forma alguma em consonância com a imagem de pensamento consolidada 

pacientemente pela filosofia ocidental, ao longo de vários séculos, e que, segundo Deleuze, 

representa a imagem dogmática ou imagem clássica do pensamento, que se dá pelas vias da 

representação e da exclusão, sobretudo, da diferença. É o que veremos a seguir. 

 

4.4.5 Acerca da Filosofia 

 

Retomando nossa questão-guia: “o que é isso que se faz que se dá o nome de Filosofia 

no PFE?”, pensamos que para este questionamento, certamente, o Projeto não sugere qualquer 

filosofia. Antes de qualquer coisa, percebemos que a tarefa da filosofia no referido Projeto é 

necessariamente criativa e não uma mera passividade frente ao mundo. Assim, é próprio dela 

a criação ou, quem sabe, um encontro em que a filosofia não precisa ter nenhuma utilidade 

imediata em vista. Para tanto, os coordenadores não concebem um conceito de filosofia em si 

mesmo. A filosofia no Projeto se inscreve no trabalho do pensamento acerca de questões de 

inquietante estranheza, experiências paradoxais. Alheia ao pensamento dogmático, fechado, 

métrico e às coisas em sua essência, a filosofia, conforme destacam os coordenadores, é, 

dentre outras coisas: 

 

O que se faz quando se pensa inventando novos problemas e olhares. É 
também o nome que guarda muitos pensares já ocorridos, oculta outros 
tantos não escolhidos, e dificulta que um outro bocado aconteça. (Helena) 

 

Pautada na crítica, à imagem do pensamento que acompanha grande parte da filosofia 

clássica, à maneira como a filosofia é praticada pelos participantes do PFE, tal como colocada 

pelos seus coordenadores, contrapõem-se às definições que dominam a filosofia do Ocidente. 

Como tal estes consideram que fazer filosofia não significa pensar sobre os filósofos da 

história da filosofia, nem refletir apenas sobre qualquer outra produção, pois as questões 
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filosóficas não se restringem aos problemas colocados pela tradição, mas a todos os casos que 

levam ao pensamento, às produções que abrem os conceitos para o novo, o intempestivo 

daquilo que não foi pensado, que engendra o movimento do pensamento. Todos, portanto, são 

considerados e nomeados de filosofia. Vejamos: 

 

Nós não trabalhamos com a noção de filosofia, que é a noção acadêmica. 
As questões filosóficas não são as questões definidas pela tradição 
filosófica, quer dizer, toda aquela situação que nos possibilita ter uma 
experiência com pensamento, que dá movimento ao pensamento, nós 
chamamos de filosofia. Portanto, é uma noção bastante ampla e 
diretamente relacionada com o pensar. Qualquer pensar é filosofar? 
Qualquer pensamento é filosofia? Por que chamar de Filosofia na Escola 
esse Projeto? Talvez a gente esteja num problema de ordem pragmática 
relativamente à linguagem. Dizer que esse PFE significa se apropriar de 
um sentido da filosofia já existente ou significa que nós estamos querendo 
(re) significar a filosofia? Ambas as coisas. De alguma maneira a gente 
está dando um outro significado para essa palavra. Alguém pode dizer: 
mas esse significado não tem nada que ver com aquilo que há 2500 anos se 
diz que é filosofia! Tudo bem, não tem problema nenhum. No Projeto, 
então, a filosofia se relaciona com essa tradição de 2500 anos, reconhece 
essa tradição e reconhece que essa tradição tem seus limites e que há 
fendas a serem abertas. De qualquer maneira é uma resignificação da 
filosofia, sim, que alguns podem chamar de fraca, sem sentido. Há muitas 
críticas e acusações, inclusive sobre essa proposta, mas, enfim, não é essa 
batalha, nós não estamos interessados em provar nada para ninguém e, 
sim, em ter a experiência, em continuar tendo viva essa experiência. (Artur) 

 

Este tipo de entendimento visa superar a visão mais tradicional na qual o ensino de 

filosofia está organizado em torno da sua história e do que ela produziu até hoje. E, assim, 

constitui uma outra forma de compreender a tarefa da filosofia, colocando uma outra 

perspectiva sobre o que é filosofia e, conseqüentemente, sobre o que é pensar e pensamento. 

Essa é a mesma maneira defendida, por exemplo, em Deleuze, para quem fazer filosofia é um 

exercício de pensamento que cria conceitos. Exercício que o mesmo desempenhou, levando 

em conta não só a produção filosófica de diferentes épocas, como também diferentes 

domínios: a literatura, as ciências e as artes. Embora tenha sempre levado em conta o 

pensamento filosófico já produzido, de forma muito singular, Deleuze considera que fazer 

filosofia não é somente refletir sobre os filósofos da história ou qualquer outra produção, seja 

ela artística ou literária. A sua particularidade reside exatamente aí: “Criar conceitos sempre 

novos é o objeto da filosofia” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 13). Dessa forma, a tarefa 

do filósofo não é simplesmente exercer reflexão “sobre”, mas criar seus conceitos, pois, para 

ele, é o filósofo quem o tem em potência, tomando as produções da filosofia, da arte e ciência 

como algo que leva ao pensamento. Sobre isso afirmam Deleuze e Guattari: 
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Vemos ao menos o que a filosofia não é: ela não é contemplação, nem 
reflexão, nem comunicação, mesmo se ela pôde acreditar ser ora uma, ora 
outra coisa, em razão da capacidade que toda a disciplina tem de engendrar 
suas próprias ilusões, e de se esconder atrás de uma névoa que ela emite 
especialmente (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.14). 
 

No PFE, admite-se, então, que a filosofia como experiência de pensamento, é uma 

experiência criativa e que o movimento da criação constitui a dimensão mais adequada à 

mudança qualitativa da atividade filosófica.  

 

A gente tem trabalhado muito nessa idéia de que na filosofia é importante o 
trabalho com o pensamento. É a experiência do pensar e que essa 
experiência do pensar ela pode e deve ser uma experiência criativa. 
Criativa no sentido deleuziano de criar conceitos[…]. Então, nesse aspecto, 
como é que a criação de conceitos? A gente trabalha com a hipótese de que 
a criação de conceitos quer, principalmente, uma ação infantil (Sílvio). 

 

Ancorado nessa perspectiva da criação, a atividade filosófica no Projeto não se limita a 

reproduzir o real, mas agir sobre ele, procurando compreender o mundo vivido, produzindo 

conceitos, significados e sentidos críticos que são essencialmente transformadores. Assim, o 

mundo é algo que continuamente está aí para ser experimentado e produzido por quem pensa.  

 

Tenta-se fazer um diálogo com o próprio mundo e as circunstâncias 
mundanas que estamos vivendo atualmente. O diálogo que diante disso 
tenta criar significados ou sentidos é um diálogo com uma tradição que dá 
sentido para certas circunstâncias, e sobre o qual então se configuraria 
uma experiência crítica para quem participa do Projeto. (Artur) 
 

Nesse quadro, a filosofia praticada no Projeto insere-se em um contexto em que o 

pensamento filosófico é em si mesmo criativo e um vetor de criação da realidade. Por sua vez, 

os maiores desafios são aqueles que, uma vez envolvidos no Projeto, possam desenvolver 

experiências de pensamento, de forma crítica e criativa. A diferença em relação a uma 

concepção mais clássica da filosofia é que na filosofia praticada pelo Projeto não há 

predeterminação anterior do que causa o pensar. Trata-se de uma filosofia que não parece ter 

como fim principal a estruturação de uma discursividade em categorias válidas 

universalmente, pautadas na uniformidade, na limpidez, com vistas à obtenção da verdade. 

Contrariamente, a primazia do trabalho filosófico do Projeto, como colocado na fala abaixo, 

mais do que ser um trabalho com a razão ou um trabalho puramente intelectual, propõe-se a 

estabelecer uma relação de escuta e de experiências com a vida. Assim, a filosofia no Projeto, 
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mais do que apostar num pensamento que pretende uma certa homogeneidade, busca um 

pensamento que se aproxima cada vez mais do movimento singular, local, que pensa o 

acontecimento e rompe com o estabelecido; busca uma filosofia experimental, entendida aqui 

como a possibilidade de experimentar, pensar e criar sentido sobre o que se vive.  

 

Portanto o Projeto possibilita uma experiência experimental e situada não 
no marco x de um tempo/espaço macroestrutural, mas num tempo/espaço 
microestrutural. Um espaço mesmo de uma escola específica ou quem sabe 
mesmo de uma sala de aula específica. Quer dizer, a filosofia funcionando 
como criação ou como produção de sentido relativamente a situações 
específicas, de pessoas específicas, de sujeitos específicos. Mas a questão 
da filosofia experimental, então, para mim, é a seguinte: é a possibilidade 
de alguém estar pensando numa situação que vive, criando o sentido 
daquilo que vive. (Artur) 

 

Essas idéias expressas nas falas dos coordenadores do PFE remetem ao que Deleuze 

denomina de criação de conceitos na filosofia, enquanto um movimento do pensar no 

pensamento que faz nascer o que ainda não foi pensado: 

 

Sabe que pensar não é inato, mas deve ser engendrado no pensamento. Sabe 
que o problema não é dirigir, nem aplicar metodologicamente um 
pensamento preexistente por natureza e de direito, mas fazer com que nasça 
aquilo que ainda não existe (não há outra obre, todo o resto é arbitrário e 
enfeite). Pensar é criar, não há outra criação, mas criar é, antes de tudo, 
engendrar, “pensar” no pensamento (2000, p.252). 
 

4.4.6 A experiência da atividade filosófica e a relação com a história da 

Filosofia 

 

Ainda que a concepção de filosofia, engendrada no Projeto, busque um pensamento 

fundado nos encontros concretos que o motivam e que o forçam a pensar, o mesmo não 

descarta as reflexões já produzidas pelos sistemas filosóficos e nem se omite em dialogar com 

a história da filosofia. Contudo, a relação estabelecida com a história da filosofia não parece 

ser um imperativo para o grupo. Ela é marcada por uma certa desconfiança e por uma certa 

tensão. Na fala seguinte, a percepção é de que há mais um distanciamento do que um diálogo 

recriador. Embora alguns dos participantes optem por uma apropriação dos conceitos 

filosóficos a partir da história, o que predomina no Projeto são autores contrários a essa 

imagem mais dogmática do pensamento filosófico, sobre a qual se desenvolveu o saber 

filosófico de boa parte dos filósofos. A base de produção do Projeto é a problematização, 
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espaço não tão cômodo como o é o da história da filosofia, tal como afirma esse coordenador: 

 

Com uma certa desconfiança, a tradição é filtrada (em parte, porque 
sempre precisa ser), e o que atravessa são autores que possuem uma 
relação marginal, de contestação de uma imagem glorificadora da 
filosofia. De alguma ou várias formas, reproduzimos esta relação. E um 
dos efeitos é um maior distanciamento da tradição ao invés de um diálogo 
recriador. Penso que muitos dos participantes do Projeto têm uma certa 
fome de livros, autores, conceitos, discussões desde dentro da história. 
Porém, predomina o lugar nem sempre cômodo da prática e da discussão 
sobre a prática, a metodologia do filosofar, o filosofar como atividade, com 
uma história que sabemos existir, mas nem sempre como explorar. (Helena) 

 

Em conformidade com essa visão, na fala seguinte outro coordenador afirma que esse 

diálogo com a história não é o ponto fundamental na filosofia praticada com os alunos.  

 

Esse diálogo com a tradição filosófica não tem chegado à sala de aula, com 
a criança, explicitamente. Não se citam filósofos, não se citam conceitos, 
não se citam problemas como se fossem problemas tradicionais. Com as 
crianças se trabalha mesmo a problematização das questões cotidianas das 
circunstâncias vividas. (Artur)  
 

Entretanto, já com os professores, Artur, na fala seguinte, descreve como percebe esse 

diálogo com os conceitos filosóficos mais tradicionais. Para ele, entre os professores a 

recorrência a esse recurso é mais presente. Contudo, só fazem sentido quando eles se colocam 

como uma possibilidade de experimentação do pensamento. Assim, na medida em que eles se 

relacionam com as questões que surgem relativamente ao espaço escolar vivido é que de fato 

a recorrência à história da filosofia ou aos conceitos filosóficos construídos, elaborados pela 

tradição, tem um sentido no trabalho com os professores e com os alunos da graduação que 

participam do Projeto. Dessa forma parece ser naturalmente realizável o exercício da leitura 

entre o que nos faz pensar e o que nos transmite o já pensado.   

 

Com os professores, sim, sobretudo na problematização do espaço escolar 
como espaço educativo saindo da sala de aula e um diálogo com a tradição 
com os professores da escola. Você tem o quê, na escola? Você tem os 
professores que trabalham na escola, os professores regentes que estão na 
sala de aula, junto com os estudantes da graduação que participam do 
Projeto, que são de diversos cursos. Qual é a idéia? Que se estabeleça uma 
relação direta entre universidade e escola, com o nome Projeto de extensão 

e de pesquisa. Nesse diálogo percebe-se que há uma abertura filosófica 
diferente da tradicional para o professor, para o pedagogo de forma geral. 
O que nos temos tradicionalmente com a participação da filosofia na 
formação do professor de forma geral e do pedagogo, ela se reduz à 
disciplina: filosofia da educação e eventualmente introdução à Filosofia. 
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Como disciplina teórica, simplesmente, em geral, história da Filosofia, ou 
eventualmente se trabalha outro problema da educação. Geralmente 
conforme a tradição da formação da filosofia no Brasil muito relacionada 
com o leninismo ou com a tradição marxista. Então, o que me chamou a 
atenção é que nós tínhamos ali a possibilidade de uma formação por uma 
filosofia experimental. E nesse sentido a recorrência à história da filosofia 
tinha um sentido. (Artur) 

 

Isso não significa dizer que nossos interlocutores ignorem a tradição filosófica, tratem-

na com superficialidade ou tendam simplesmente a vê-la sob o efeito discursivo de modismos 

intelectuais tão inconseqüentes como passageiros. Os coordenadores revelaram-se 

particularmente sensíveis à temática da tradição, mas não deixaram de colocar sob 

interrogação o fundamento que se constitui como marca da filosofia em sua história e que, 

segundo G. Deleuze, a quem o PFE parece dar muita atenção nesse ponto, representa a 

imagem dogmática ou imagem clássica do pensamento. 

 

4.4.7 Infância e Filosofia 

 

Na fala dos coordenadores, o registro sobre a infância não se reduz a uma etapa, um 

momento, mas há a ampliação desse sentido. Contudo, não significa um abandono da infância 

como primeira idade. Tal como colocado pelos coordenadores, longe de ser uma fase a ser 

superada, a infância se torna inspiração para pensar, modo de ser, um princípio importante 

para se pensar a atividade filosófica.  Na fala seguinte, Helena descreve como concebe a 

infância: 

 

Infância. Imagem do começo. Inspiração para pensar quebras e inícios em 
qualquer momento da vida. Mas também conceito que remete às gentes 
pequenas, com quem nos enlaçamos em poderes assimétricos, desejos e 
cálculos para a vida, muitas vezes diminuindo-a nelas e em nós. 
(Helena) 

 

A fala acima, resistindo às marcas e aos discursos, nos quais a infância é alguma coisa 

da ordem da passividade, da dependência, de uma visão binária, aponta outras posições e 

permite-nos pensá-la a partir de outras bases. Ela é imagem do começo, mas não há uma 

preocupação de localizá-la dentro de uma temporalidade. Mesmo que infância também esteja 

associada a crianças, ela não se apresenta necessariamente associada a sua visão de pequenos, 

já que é inspiração para pensar em qualquer tempo da vida em contraposição às limitações 

temporais existentes.  
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Nesse sentido, no PFE há uma perspectiva diferente do que faz a grande maioria dos 

discursos filosóficos e pedagógicos tradicionais, que pensa a infância de uma perspectiva 

forçada do adulto. Na fala dos coordenadores encontram-se traços dinâmicos: o infantil 

impelindo modos de ser e pensar, gerando uma outra relação com a prática filosófica. Como 

mostra a fala seguinte, a infância abre a possibilidade de uma experiência filosófica que nos 

distancia daquilo que nos fizeram valorar, como nossas velhas crenças, ideais, conhecimentos, 

promessas, sentimentos. Deixando escapar as potências, ganhamos vontade própria, 

rompendo com as cadeias de subordinação do pensamento. 

                                                                                                                

Então quem é essa, que infância é essa? E aí, sobre a questão da  infância, 
ela, vamos dizer assim, hoje ela dá base para que nós possamos entender 
um pouco qual o papel da filosofia[…]. Então qual seria o papel da 
filosofia? É, o papel da filosofia não tem, assim, uma definição muito clara, 
uma vez que muitas coisas são discutidas hoje. Hoje ele é um espaço, 
vamos dizer assim, a gente trabalha a filosofia como criação de conceitos e 
com a hipótese de que a criação de conceito quer, principalmente, uma 
ação infantil. Porque é quando você se despede daquela condição de 
sabedor, né? Daquela condição de adulto de que você já tem um conceito 
já definido, portanto, uma verdade já aceita e passa a se encontrar com 
[…] um outro espaço, que é o espaço da possibilidade de você de fato 
construir um conceito, mas não construir um conceito no sentido da 
objetividade dessa construção, mas, sim, do encontro, de certa forma um 
pouco que casual, não é?  Um pouco voltando-se para si mesmo, 
encontrando-se dentro de si, não é? E encontrando dentro de si esse 
infantil. O infantil é aquele que pergunta, que está aberto à novidade, que 
está querendo descobrir coisas ... Então, nesse sentido, a infância 
permanece, não é uma infância apenas cronológica, não é? Mas ela 
permanece. (Sílvio) 
 

A definição que Sílvio apresenta da infância não está atrelada com a criança, mas com 

um jeito de ser que difere de um modo de ser fixo, reprodutivo, etc. Essa conceituação da 

infância afirma uma relação com o saber infantil, sem se comparar a quaisquer valores 

superiores. Sem a pretensão de nos levar a nenhuma re-fundação, tal conceituação nos abre as 

portas a uma experiência filosófica que considera tudo o que encontra em si, valora seus 

saberes, proporcionados pela riqueza da condição infantil.  

Num segundo momento da sua fala, esse coordenador refere-se a Walter Kohan como 

um dos autores que tem abordado com mais intensidade a relação com a infância nessa 

dimensão. Mas o Projeto é um espaço que permite experimentar o pensar no exercício de sua 

infância. 

 

Sobre isso o Walter tem abordado muito, mas a gente tem visto e tem, 
também, feito isso na prática. Por exemplo: uma reflexão que ele fez a 
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partir da nossa prática, porque a nossa prática tem sido, assim, desde os 
primórdios. Nós fizemos várias vezes uma aula, um encontro de filosofia 
que a gente havia ou que tínhamos desenvolvido com a criança, ou 
estávamos preparando para as crianças, vivenciarmos isso com os adultos. 
E a descoberta é que aquele encontro preparado para ser desenvolvido com 
as crianças também provocava nos adultos as mesmas coisas, as mesmas 
possibilidades de descobertas, as mesmas angústias, as mesmas 
indefinições, as mesmas definições, as mesmas possibilidades de criação. 
Então, tanto fazia, ou tanto faz ainda, você desenvolver atividades com as 
crianças como com os professores. É... o resultado, claro que, às vezes dá 
diferente; é diferente porque as crianças são diferentes, não dá para querer 
ser igual. Mas no fundo algumas questões são as mesmas questões, 
inclusive. Questões que permanecem em nós sem uma solução, não é? Mas 
com uma possibilidade de serem problematizadas. Então é esse sentido que 
a infância é um princípio importante dentro do Projeto, além da filosofia 
enquanto criação de conceitos, enquanto criação é ... de idéias, e criação 
de novas práticas, etc.  (Sílvio) 

 

Sílvio defende que, ao pensarmos a relação com a filosofia na perspectiva infantil, não 

se pode estabelecer uma relação de hierarquia entre a experiência filosófica da criança e a do 

adulto. Não se trata mais de julgar o que é dito e vivido pela comparação com o adulto, mas, 

ativar o conteúdo da ação e da afirmação infantil, inclusive agindo infantilmente, expandindo 

os efeitos dessa força infantil, deixando que se manifeste, sobretudo na prática filosófica. 

Diferentemente do que ocorre em alguns discursos e práticas escolares, em que se retém e se 

procura separar o infantil da força de sua infantilidade, a fala acima reage a essa idéia e a esse 

ressentimento com muita clareza: projeta uma imagem e uma relação com a força da infância 

bastante ativa e não reativa. Bastante atento e contente como modo de agir infantil, o Projeto 

corrobora as forças ativas da infância para se chegar àquilo que realmente se pensa. 

Na fala seguinte, Artur coloca que a noção de infância que se afirma no Projeto não 

está fincada apenas em um sentido. Como qualquer outra questão no Projeto, ela está sempre 

colocada, e por isso pode ser dita por diferentes pessoas que nem sempre pensam e dizem a 

mesma coisa. Contudo, todos parecem partilhar de uma visão afirmativa da infância. Seja 

como “filosofia da infância” ou como “modo de ser” parece possuir sentidos semelhantes em 

pelo menos um aspecto: fazer frutificar uma visão da infância que não se restringe apenas ao 

um acontecimento biológico, etário, inscrito na lógica do estabelecido. 

 

Nestes últimos anos, a noção da infância quase tem se cristalizado no 
trabalho do Walter. Ele deu um pontapé inicial na relação educação, 
filosofia e a infância e trabalhou muito fortemente uma filosofia da 
infância. Nesses últimos anos, essa noção da infância não tem sido 
problematizada mais no Projeto. Pelo menos, não com a intensidade que 
verbalmente teria sido problematizada anteriormente. Muito embora, por 
exemplo, às vezes eu digo coisas que podem soar com um sentido diferente 
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daquilo que, por exemplo, o Walter pensa e diz  sobre a infância. Mas eu 
trabalho a infância, por exemplo, como um modo de ser, que não 
necessariamente é isso que o Walter coloca. E modo de ser significa para 
mim o seguinte: como modo de ser, a infância não se restringe a uma noção 
jurídica nem científica, não é uma etapa ou período definido. Sobre isso, 
acho que com o Walter não há problemas, ele também trabalha isso com 
tranqüilidade. Mas Walter, então, trabalha muito mais a relação da 
infância com a novidade, com abertura, com a criação. Bom, então, quando 
eu digo a infância como modo de ser, eu estou dizendo: que modo de ser é 
esse da infância? É esse de abertura, de criação, de inovação, de novas 
possibilidades, que não se restringe a uma faixa etária, nem definido 
juridicamente de zero aos 12 anos e nem definido cientificamente conforme 
a Psicologia do desenvolvimento, a Antropologia trabalha. Então que modo 
de ser é esse? É esse modo de ser […] que, evidentemente, o Walter está se 
referindo e que então todo mundo pode viver dessa maneira.  
 

De uma infância que afirma a novidade, a criação, a própria diferença, parece estar 

falando o coordenador. Essa noção de infância tem implicações decisivas sobre a 

configuração filosofia e infância. Restaurar a infância no ato de filosofar é o que ele sugere. 

Dentre os vários elementos que constituem essa relação, ele destaca a probabilidade de, por 

meio dessa visão infantil, afirmar outras possibilidades que parecem ultrapassar os limites da 

noção de infância fundamentada na faixa etária ou definida juridicamente. De uma infância 

que afirma a experiência; uma imagem do pensamento que confirma a singularidade do 

acontecimento; que retira o ato de pensar daquilo que o tornou fixo, prescritivo e muitas vezes 

ausente à dinâmica da vida, parecem estar falando os coordenadores.  

 

4.4.8 A relação com Matthew Lipman 

 

Nas falas dos coordenadores, o Programa “Filosofia para Crianças” de Matthew 

Lipman é citado como uma referência a ser considerada, mas claramente superada no âmbito 

do Projeto. O debate com Lipman, no entanto, é inevitável, como nos mostra a fala seguinte: 

 

Trata-se de uma relação de diálogo, de reconhecimento da importância 
instituidora de uma prática e de modificação, experimentação de outros 
jeitos. Há proximidades e distanciamentos. Recusa, mas também alguma 
acolhida. O Projeto não utiliza os manuais do Programa de Lipman por 
afirmar o lugar filosófica e pedagogicamente ativo dos professores, por não 
concordar inteiramente com os métodos e a secção da história da filosofia 
que é privilegiada nas novelas, além de outros motivos. No entanto, o 
debate formal ou tácito com Lipman atravessa as práticas e produções 
acadêmicas de vários participantes do Projeto. (Helena) 
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Lipman, portanto, é descrito mais pelo seu pioneirismo do que pela contribuição das 

suas idéias. A utilização dos manuais no seu Programa – que limitaria e engessaria a ação dos 

professores – e a centralidade que nele ocupa a história da filosofia são descritas como 

diferenças fundamentais entre as duas perspectivas. Por outro lado, embora os coordenadores 

reconheçam como a grande contribuição de Lipman o fato de ele ter pensado a possibilidade 

da criança vivenciar a filosofia, propondo, portanto, uma primeira filosofia da infância, o 

modelo por ele sugerido, que parte de um conceito de infância fundamentado na cognição, é 

descrito como o aspecto mais crítico do seu Programa.  

Relatando a experiência vivenciada inicialmente em quatro escolas de Brasília, nas 

quais houve uma tentativa de aplicação, a partir de algumas modificações, do programa de 

Lipman, Artur diz: 

 

(...) uma dessas quatro escolas, inicialmente, a escola optou por... fazer uso 
do Programa do Lipman, de uma das histórias […]. Mas no meio dela 
abandonou completamente, porque a dinâmica que a gente estava 
implementando era uma dinâmica em que as novelas não favoreciam muito, 
que não estava adequada à realidade daqui do Brasil, à realidade que as 
crianças estavam enfrentando. Na própria escola, os professores viam que 
eles tinham uma liberdade maior com as crianças, e isso foi contaminando 
aqueles que estavam com o Programa, com o material do Programa do 
Lipman, e, nesse sentido, então, acabaram no meio do ano abandonando, 
antes do meio do ano, abandonando o Programa, a novela.  

 

 Nessa fala, o distanciamento da perspectiva lipmiana teria sido motivado não por 

questões teórico-metodológicas, mas por questões empíricas, ou seja, pela constatação da 

ineficácia do Programa. As novelas, portanto, são descritas como inadequadas à dinâmica do 

Projeto, pois remeteriam a uma realidade diferente da que as crianças estariam “enfrentando”. 

 Embora partam das idéias dominantes no Projeto, os coordenadores nem sempre 

interpretam do mesmo modo essas idéias. Assim, argumentando sobre o Programa de Lipman, 

Sílvio faz o seguinte relato: 

Então, nesse sentido, existe uma definição do Programa que pensa na… 
vamos dizer assim… pensa a criança como sendo um cidadão, um cidadão 
em que ele vai usando mecanismos e o instrumental do pensamento, 
melhorando as condições de pensar a própria... a sua própria vida e a 
própria existência na sociedade. Mas tem aí esse… esse dado da cidadania 
muito forte, né? A gente não tem trabalhado muito com essa idéia da 
cidadania, não. Tem trabalhado mais, hoje, com a idéia...  com […] três 
temáticas grandes que a gente tem trabalhado no Projeto hoje […]. A 
própria Filosofia, a questão da educação, que é essa interface que se faz 
entre filosofia e educação, e a questão da infância[…]. Então quem é essa, 
que infância é essa? E aí a questão da infância … vamos dizer assim… hoje 
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ela dá base para que nós possamos entender um pouco qual o papel da 
filosofia[…].  
 

 No relato anterior, o coordenador Sílvio aponta como um dos fatores que diferenciam 

o Projeto do Programa de Lipman o lugar que a noção de cidadão e cidadania ocupa em 

ambos. Aqui, essas noções são interpretadas como integrantes da reflexão filosófica e da 

própria pedagogia do Projeto, entretanto isso não esgota as possíveis conseqüências do 

encontro entre as crianças e a filosofia. O Programa de Lipman, através dos “mecanismos e do 

instrumental do pensamento”, estaria mais preocupado com as questões da existência da 

criança na sociedade e com os bons resultados para os modos de vida socialmente imperantes. 

Para o Projeto a incorporação das crianças ao universo da filosofia recoloca, sobretudo, a 

possibilidade para pensar, reconhecer, compreender o que é ser criança. 

 

4.4.9 Projeto Filosofia na Escola: uma prática inspirada por várias 

referências conceituais 

  

Parte-se, aqui, neste momento do trabalho, para apreendermos quais as tendências que 

dão a orientação geral dos sujeitos participantes do Projeto. Torna-se irrecusável o desafio de 

realizar um mapeamento das referências conceituais, que estariam direcionando política, 

pedagógica e teoricamente a prática filosófica, na atividade dos sujeitos envolvidos no 

Projeto.  

Como já mostramos anteriormente, o Projeto tende a não trabalhar a partir de modelos 

históricos da filosofia. Dessa forma, seus exercícios filosóficos não estão centrados em um 

sentido histórico, evolucionista, nem num desenvolvimento contínuo, progressivo. Ao 

contrário da inclinação que alguns programas ou práticas filosóficas têm em listar um 

conjunto de autores, apresentando sumariamente o conteúdo de suas reflexões filosóficas, 

cujos resultados parecem não terem muita conseqüência para o desenvolvimento de um 

“pensar” em termos filosóficos, o Projeto veicula uma diversidade de coisas que permite que 

esse seja um espaço rico e plural. A literatura presente como um todo parece estar para o 

Projeto como algo que permite a problematização e a visualização dos movimentos 

epistemológicos, em curso na contemporaneidade, e, a partir daí, encetar uma nova postura 

filosófica e também pedagógica. Tratando-se de um referencial quase unânime nas falas dos 

coordenadores, achamos que é um aspecto significativo em termos de tendência. Um exemplo 

claro dessa preferência fica evidente nas falas a seguir: 
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Durante o período em que atuei mais diretamente como mediadora, depois 
pesquisadora e coordenadora, alguns dos principais autores que nos 
inspiravam eram Michel Foucault, Gilles Deleuze e Jacques Rancière. 
(Helena) 
 

A partir das falas dos coordenadores pode-se inferir que não existe uma preocupação 

em selecionar e nem em determinar uma relação legítima com os autores e os textos que 

figuram no Projeto. As realizações concretas dos alunos e dos participantes em geral do 

Projeto com a leitura e seus autores não é determinada hierarquicamente. Isso é visível no 

objetivo pedagógico previsto pelos coordenadores, quando não impõem a necessidade de se 

ter uma construção progressiva dos sentidos, consignando aos participantes uma 

intencionalidade determinada. Os autores que figuram no Projeto não se configuram como um 

corpus doutrinário, como um espaço monológico que impossibilita o acesso a qualquer outro 

discurso que funcione como seu antagonista. 

 

Esses autores permanecem no Projeto como fontes de estudo, como 
referências conceituais, e passam a figurar juntos com outros que são 
trazidos por quem vem, inclusive, alguns que não estão muito ligados a 
educação, com exceção do Larrosa, que trabalha diretamente a educação, 
mas outros autores passam a figurar, mais fortemente, com mais 
intensidade do que figuravam antes nos textos de Walter. Como Paulo 
Freire, Edgar Morin, no caso de alguns alunos que têm contato com outros 
professores daqui, que têm tentado pensar e trazer para o Projeto. O que 
configura o que eu estava dizendo antes. As nossas conversas sempre 
mostram muito claramente de como nós conseguimos conversar, 
colocando-se numa perspectiva de que essa conversa tem efeito sobre nós, 
mas que nem por isso nós vamos insistir em retornar o nosso discurso 
hegemônico, um sobre os outros. Não há mesmo essa perspectiva 
intencional de luta, no diálogo dentro do Projeto. É claro que os discursos 
se colocam justamente porque eles querem se afirmar. Nesse sentido há 
luta, sim, há jogo de poder, há disputa, mas tendo claro que essa disputa 
não é uma disputa pela hegemonia, nem disputa sobre nós mesmos. É uma 
disputa por nós mesmos, vamos dizer assim, uma disputa para nos manter 
na nossa autenticidade. Autenticidade é uma palavra ruim… nos manter em 
nós mesmos. (Artur) 

  

Gostaríamos apenas de assinalar três aspectos, na verdade, já indicados na fala 

anterior: o primeiro é que a presença de diferentes autores nas práticas de reflexão produzidas 

no âmbito do Projeto possibilita uma experiência de leitura altamente problemática e não uma 

experiência completamente convencional, como pode impor, por exemplo, uma leitura só com 

os “clássicos”. Em segundo lugar, essa abertura coloca naturalmente a impossibilidade de 

transmissão de um único sentido, e multiplica suas possibilidades de sentido, permitindo ser 
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uma leitura o menos especializada possível. Um terceiro aspecto diz respeito a uma questão 

que, no terreno educativo, tem despertado um crescente interesse, uma vez que toca, 

exatamente, na formação do que chamamos de “subjetividade”. Sabe-se que a principal 

atividade do Projeto – a de educar – é, essencialmente, uma prática de formação de 

subjetividades que, bem ou mal, implicam, sempre, um status institucional, um domínio 

discursivo, controle de discursos, etc. A fala do coordenador Artur parece se alistar em uma 

posição foucaultiana, a qual desfaz o mito de uma subjetividade (Kantiana) livre, autogerida, 

para demonstrar a tese de uma subjetividade fabricada historicamente, a partir de predicados 

atribuídos e internalizados pelos indivíduos, permitindo-lhe uma autodescrição e as condições 

necessárias para responder a certas questões. Assim, Foucault aponta a existência de um poder 

que penetra a intimidade dos indivíduos e constitui, em contrapartida, campos discursivos, 

voltados à sua formatação, à sua normalização. Os coordenadores mostram claramente sua 

filiação a modificações filosóficas importantes, que, desde o início do século passado (século 

XX), tentam definir o sujeito a partir de bases não mais cognitivas (críticas) – as quais 

apostam na mesma estrutura centrada e significante do kantismo e para as quais o poder só se 

apresenta segundo uma face negativa e aniquiladora –, mas a partir de uma condição 

“antropológica” fundamental: a linguagem. É nesse sentido que os referenciais conceituais do 

Projeto se alistam e se filiam muito mais à chamada corrente filosófica de inspiração 

“desconstrucionista” do que ao ideário moderno. 

 

4.4.10 O fazer filosófico no contexto do Projeto Filosofia na Escola 

 

Procuramos situar, neste tópico, os princípios sobre os quais se situa o método do fazer 

filosófico no contexto do Projeto. Ao analisarmos os depoimentos dos coordenadores 

entrevistados, percebemos que, no geral, as questões metodológicas aparecem ligadas ao 

conjunto das referências conceituais implicadas no Projeto. Tal como colocado pelos 

coordenadores, as questões consideradas metodológicas no Projeto não se desvinculam dos 

questionamentos internos ao campo da filosofia. Percebe-se, aqui, que esses pólos se 

expressam como uma relação articulada. Aquilo que vai se configurar como metodologia é 

conseqüência do entendimento e das concepções de filosofia que eles têm, já indicadas nos 

itens anteriores. Nas falas seguintes, a questão metodológica já não aparece limitada à lógica 

da racionalidade técnico-científica. Nessa perspectiva, um primeiro aspecto é que o Projeto 

constitui-se dentro do marco de uma prática que pretende experimentar novas configurações 
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de poder. A fala a seguir mostra um valor cultural menos limitado do poder. Assim, ele (o 

poder) deixa de ser dotado de uma dimensão negativa e externa, enquanto algo que está fora 

de nós (o poder é outro, o burguês, o Estado) e afastado de pretensões universalistas e 

imperiais de domínios. Trata-se, antes, de um investimento subjetivo que amplia as 

competências dos seus participantes para tratarem e viverem suas práticas sem antecipação e 

muito menos administrado de antemão – posição que em muito se assemelha à dos teóricos 

“pós-modernos”.  

 

O lugar da(o) professora(o) e dos estudantes é redesenhado através do 
questionamento e da investigação filosófica como caminho a ser trilhado 
coletivamente. Pensar o ainda não pensado (e o impensável!), 
problematização das obviedades que sustentam nossas experiências, escuta, 
participação, abertura ao novo, inquietude e respeito aos diferentes modos 
de pensar, são alguns dos princípios nos quais se baseia o método do fazer 
filosófico do Projeto. (Helena) 
 

Como um tear que não cessa de se tecer, o fazer filosófico do Projeto é sempre 

pensado dentro de uma perspectiva que gere uma maior abertura ao novo e ao inesperado. 

Este já não se assenta no mesmo chão estável, nos quais se inspiram muitas práticas 

educativas para caracterizarem suas metodologias. Logo, o seu fazer é criado, inventado por 

todos que dele participam e nele se inquietam. Em outras palavras, a discursividade que 

direciona ou designa antecipadamente o que cada coisa é ou o que cada coisa significa é 

inversamente substituída por relações que favorecem, sobretudo, a desconstrução de antigas 

verdades e a tendência de trabalharmos sob um único ponto de vista supostamente capaz de 

recobrir a complexidade da realidade. Dentre os vários elementos que constituem essa prática 

filosófica, a problematização é enfatizada como sendo um princípio fundamental para 

operacionalizar didaticamente as questões filosóficas com os adultos e com as crianças que se 

envolvem com o filosofar no Projeto. 

 

Então, nesse sentido, a filosofia é um espaço de problematizações. Essa é 
uma questão importante […] que eu acho que é um princípio importante. 
(Sílvio) 
 

Na sala de aula com as crianças é a problematização que move todo o processo. E a 

pergunta é um dos principais ingredientes do filosofar. Porém, para o coordenador não é 

qualquer pergunta que suscita o pensar. A pergunta repetitiva indica mais a execução de um 

comando do que o acontecimento de uma experiência do pensar. Uma das condições para que 

se promova esse perguntar é abdicar do modelo interrogativo dos adultos, sobretudo da 
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mediação diretiva dos professores e da intenção de formatar o pensamento do outro, assim 

como cuidar para que se criem novas direções, configurações e conteúdos do pensar, 

conforme defende o coordenador Sílvio: 

 

Nós, quando vamos para a sala de aula com as crianças, nós vamos […] 
com a intenção de fazer com que eles problematizem aquela temática que 
vai ser apresentada. Então, essa problematização normalmente fica pela 
própria pergunta, mas não uma pergunta pré-estabelecida ou já estudada 
com as possibilidades que se tem, mas fazer com que eles façam as 
perguntas. Quer dizer, nós acreditamos que a turma quando começa a fazer 
filosofia, acho que isso é uma dificuldade, porque os professores, muitas 
vezes, não abrem mão… nós, adultos, não abrimos mão da pergunta, não 
é? De fazer a pergunta, mas, na verdade, quando a turma mais cresce, mais 
se aprofunda, mais cria o debate, faz com que o debate aconteça. É quando 
eles começam a perguntar, a fazer as perguntas, ou seja, quando eles não 
buscam as respostas para as nossas perguntas, mas buscam novas 
perguntas, ou seja: eles começam a problematizar aquela temática que nós 
já problematizamos, mas que eles também estão ali, e pensando sobre 
aquela temática; então, eles estão problematizando. 
 

Nesse terceiro momento o coordenador se distancia ainda mais da dimensão utilitarista 

que usualmente se atribui ao perguntar, à qual normalmente corresponde uma resposta 

acabada que se quer assegurar. Uma das características desse perguntar ao qual se refere o 

coordenador está clara: é uma interrogação que, diferentemente do perguntar que imita, que 

confirma, indica uma reflexão própria, na qual as crianças são levadas a pensar, a se perguntar 

e justificar por elas mesmas suas opções. Ainda se referindo à natureza da problematização 

filosófica, o coordenador destaca que a simples busca de resolução de um problema, a qual é 

circunstancial ao momento, talvez não seja a melhor maneira de problematizar. Para 

problematizar realmente é preciso criar o problema, e essa atitude talvez seja mais 

interessante do que o movimentar de perguntas e suas soluções. Essa é uma colocação muito 

interessante, na medida em que nos faz pensar sobre o automatismo que pode caracterizar o 

perguntar e o responder, quando este é a mera extensão de um pensar pronto e acabado. De 

acordo com a fala de Sílvio, transformar respostas em problemas é o objetivo do filosofar, já 

que este é um modo de possibilitar que as pessoas se envolvam com o próprio pensar. 

 

 Então, quer dizer, você só cria se você problematizar e cria não buscando 
a solução do problema, mas cria a partir do próprio problema. Quando eu 
sou capaz de criar o problema, problematizar algo, não é? E nessa criação 
do problema, nesse transformar algo em problema, é que eu crio 
possibilidades do pensamento filosófico e não na solução dos problemas, 
porque a solução dos problemas, elas acabam sendo, muitas vezes, 
efêmeras. E uma solução é muito relacionada com determinado momento, 
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que, num próximo momento, ele pode necessitar de uma outra solução. 
Agora, saber problematizar as questões, problematizar sua própria vida, 
sua própria existência, etc, isso é que muitas vezes a gente não faz, deixa 
que outros o façam, não é? Então, […] quer dizer, a filosofia como sendo 
esse espaço de problematização e de criação. 
  

Na fala seguinte, Sílvio destaca que a prática filosófica e sua condução requerem 

expectativas e modos de ser diferentes do que se espera de uma prática escolar. Em outras 

palavras, implicam a abertura para exploração de novos caminhos metodológicos e 

conceituais que colocam em discussão sobretudo a forma como a instituição escolar estrutura 

suas relações de poder e saber.  

 

É, mas a filosofia está sendo trabalhada dentro do espaço pedagógico, 
então, ela tem uma forma de ser, só que não é uma forma de ser que é 
definida a priori. A gente prepara, a gente planeja um encontro, a gente 
planeja as possibilidades desse encontro, […] a gente trata, […] leva a 
temática, leva algo pedagógico para apresentar a temática, um texto, um 
livro, […] uma notícia, enfim, faz um teatrinho, enfim, vários outros, 
apresenta essa temática, discute essa temática, mas a gente não sabe, quer 
dizer, nós […] não nos fixamos nesse planejamento para alcançar os 
resultados. Quer dizer: a gente leva a temática, começa a discussão da 
temática com aquilo que se programa e, a partir daí, fica livre para os 
alunos tomarem o rumo que quiserem. Evidentemente que se eles não 
quiserem tomar nenhum rumo a gente vai continuar fazendo as perguntas, 
etc, mas muitas vezes eles assumem aquela discussão, conduzem para um 
outro aspecto que não tem nada a ver com aquilo, e a gente, então, permite 
que isso seja […] a partir dali a aula. Já é um encontro deles, nós 
participamos como mais um componente nesse encontro com a infância, 
com a criança que está ali, não é? Também nós nos encontramos com a 
nossa infância que está dentro da gente e, também, passamos por esse 
processo de filosofar e aprender a filosofar que ainda estou passando.  
 

 Logo a seguir Sílvio, numa fala bastante significativa, indica como o filosofar 

praticado pelo Projeto transforma a forma como ocorre a relação entre professores e alunos e 

destes com o saber. Um dos efeitos deste processo está relacionado à forma como os 

envolvidos passam a figurar, deixando, ao mesmo tempo, de ser um mero espectador de si 

mesmo e de ver as coisas acontecerem como se não fossem consigo mesmo ou como se 

fossem a vida e a experiência de outra pessoa, mas possibilitando que o exercício filosófico 

comece a fazer sentido em suas vidas. Isto parece perceptível nas ações tantos dos alunos 

como dos professores na relação com o saber, a qual começa a fazer diferença. Os modelos do 

“didatismo” começam a não dar conta; as estratégias vão sendo ressignificadas e professores e 

alunos arvoram-se mutuamente nos mesmos quadros de referências e nas mesmas situações e 

questões, como nos mostra o fragmento abaixo:  



136 

 

E hoje nós estamos enfrentando uma outra situação. A gente permite que os 
alunos que estão há mais tempo que eles planejem e aí o papel do 
professor…  ele planeja, ele trata a temática, ele apresenta a temática e a 
partir daí acontece a discussão; e depois ele avalia, junto com os alunos. 
Quer dizer: ele faz todo o processo pedagógico que tem que ser a própria 
criança, não é? E o professor participa disso como um elemento importante 
porque ele vai continuar sendo referência, mas ele vai ser referência para 
facilitar o processo. É muitas vezes para tomar, vamos dizer assim, para 
organizar os próximos passos, não é? Em muitas ocasiões, a gente tem 
sentido isso; aquela discussão filosófica passa a ser uma discussão, passa a 
ter demanda, vamos dizer assim, de conhecimentos em outras áreas, 
conhecimentos científicos, ou história, geografia, ou […] que as crianças 
vão, querem continuar aquela discussão, porque surgiu em algum momento 
alguma questão voltada para uma outra temática que não a temática 
[…]que não é uma discussão filosófica […], mas a busca de conhecimento. 
Uma situação que eu não me lembro bem aqui, na segunda série, então, 
demandou, […] essa discussão sobre a natureza, demandou um 
conhecimento científico, mesmo: que é que era a natureza? que é que era a 
chuva? por que chovia? E eles foram atrás dessas informações e aí a 
professora teve que mudar, inclusive, o conteúdo dela de ciência. Foi um 
conteúdo que ultrapassou aquele conteúdo da segunda série e eles estavam 
estudando conteúdo da quinta e sexta série, porque eles levaram, foram 
atrás de livros dos irmãos deles e, de repente, quando ela percebeu, eles 
estavam demandando conhecimento que nem ela estava preparada para 
aquilo, porque era coisa de quinta e sexta série, que ela teve que dar uma 
estudadinha para poder trazer isso para eles, e aquela turma, quer dizer, 
uma turma que avançou muito no sentido … nesse sentido da ciência, a 
partir de uma reflexão filosófica. Então, vamos dizer assim, a dinâmica da 
turma se modificou a partir dessa relação com a filosofia, não é? Mas que 
teve reflexo nas … noutras áreas, também. A forma de conhecer. Então, 
mas isso é uma questão pedagógica, ou seja, você estar aberto às buscas 
que as crianças vão demandar a partir do momento em que elas 
problematizam a sua própria existência. 
 

Contrariando algumas teorias que muitas vezes instalam-se como regulação, como 

imperativos de dever do fazer do professor – como se fosse uma ética pedagógica – essa fala 

explicita a necessidade de pensarmos a prática enquanto um exercício de criação que traz a 

condição de ser e a desinstalação do que está estabelecido, negando as prescrições e as 

determinações. Tal como colocado na fala acima, o professor, ao invés de propor gestos a 

serem reproduzidos, deve emitir sinais a serem desenvolvidos na diferença. Para tanto, antes 

de qualquer coisa, precisa-se estar comprometido com a experimentação, com a invenção de 

caminhos para operacionalizar sua própria prática e não com a reprodução de modelos.  

Mesmo que os passos dados no Projeto não permitam ser original todo o tempo, 

também não parecem se deixar levar pelos passos preestabelecidos o tempo todo. Uma das 

escolhas do Projeto é fazer seu próprio caminho. Trata-se de um caminho em que não há 

referência, não há certificado e nem manual de instruções. Tudo está por fazer. Cada passo é 
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um passo em direção a outro passo. Passos que se sucedem. Assim, o que vai ser feito, 

pensado, vivido nessa experiência não se dá por meio da consulta ou da certificação de 

alguns, mas o caminho a ser trilhado deve ser resultado da escuta atenta a todos que dele 

participam: uma atitude de escolha de si.  

 

[…] eu não tenho certeza desta pluralidade, há uma idéia de que sim, de 
que a definição daquilo que pode se tornar interessante, ser refletido, 
vivenciado, experimentado e sentido, em uma experiência dessas, não deve 
ser apenas produto de uma consulta, do tipo, o que é que vocês gostariam 
de pensar. Isso está muito relacionado com uma outra coisa importante do 
Projeto, que é a escuta do outro. Então, de fato, há uma exigência – não sei 
bem como chamá-la –, para usar uma terminologia ruim: competência, 
habilidade. A escuta é fundamental: professor, crianças, podendo sacar o 
que está se tornando interessante ali para dar conta de possibilitar outras 
experiências em relação àquilo. Então nós pensamos isso idealmente, sim, 
mas ainda se está a caminho disso. E não se está muito perto, não sei bem 
se é possível medir isso. (Artur) 
 

Por enquanto, nem todos se dão conta disso. Os movimentos em relação a essa escuta 

ainda são primários. Digamos que estão aprendendo as dimensões dessa escuta de si e do 

outro, que estão escolhendo como uma forma de ser e de operar no Projeto. Em relação a esse 

aspecto, o coordenador considera o quanto a concepção de escuta dos adultos do Projeto está 

associada ao fato de podermos saber algo do outro somente pelo perguntar, sem que percebam 

que muitas vezes esse perguntar direcionado pode ser também manipulador. A questão da 

escuta, embora esteja colocada para o Projeto como um princípio, ainda é um desafio, porém 

sua potência de vir a ser é ilimitada. Não há um ponto a se chegar, pois as experiências de 

escuta estão sempre avançando em alguma direção.  

 

Mas na experiência geral desse Projeto, muitas vezes já se conseguiu e 
muitas vezes não se conseguiu. Ainda está muito presente no pensamento 
do adulto, dos adultos que trabalham no Projeto, a idéia de que nós 
podemos saber do outro algo perguntando diretamente, sem saber escutá-
lo, enxergá-lo e senti-lo de outras maneiras. Mas, então, isso é o que está 
colocado no Projeto sobre o que se trabalha, mas que ainda está 
avançando. Avançando não no sentido de um dia chegar nesse ponto. 
(Artur) 
 

Uma situação não muito comum, mas que acontece no Projeto, é quando se convocam 

as crianças ou elas próprias se convocam a planejarem as condições da experiência em sala de 

aula com a filosofia. Uma coisa interessante nessa situação é que as crianças, ao planejarem, 

tendem a fazer uma certa reprodução do que os professores têm feito mais sistematicamente 
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não apenas no ensino de oficina, mas na sala de aula em geral. Com isso o professor acaba 

podendo se ver no ato de ensinar.  

 

 Isso acontece com muita freqüência, especialmente nas turmas de 3ª e 4ª 
séries. O que a gente tem de perceber, o que é jóia nessas situações, é uma 
certa imitação das crianças daquilo que os professores têm feito 
cotidianamente. E nisso tem muita provocação das crianças em relação ao 
professor. Nessa interação de professor e aluno, ou de criança e adulto o 
Projeto permite muito mais o adulto estar se vendo na criança em diversas 
situações, na medida em que a criança acaba mostrando todas as coisas 
que o professor faz. (Artur) 
 

No fragmento seguinte, o coordenador Artur expõe a maneira como eles costumam 

planejar e conduzir a prática filosófica com as crianças. Mesmo negando as prescrições e as 

determinações, existe um certo roteiro que se instituiu, que se tem problematizado e tem sido 

usado freqüentemente como prática no Projeto, a partir da qual procura-se eleger uma 

problemática para que seja pensada por todos que estão presentes naquela situação de 

experiência filosófica.   

 

Toda oficina que pretender usar uma situação temática, essa temática é 
citada a partir do que se tem chamado de pretexto, uma situação que se 
oferece à criança, ou às crianças. Como história em quadrinho, vídeo, 
poesia, livro didático, música, enfim, uma situação inicial a partir da qual 
se tenta construir uma problemática, pensada e conversada por todo 
mundo. Então, essa é a base desse roteiro […] que está sendo utilizado por 
todo mundo. Há vezes, quando as crianças se convocam a planejar a 
experiência, em que esse pretexto vem de uma situação vivida mesmo. Por 
exemplo, uma criança assiste um animal ser atropelado e não ser socorrido 
e isso se torna algo problemático para ela, se torna necessidade de saber 
porque é que alguém tem esse tipo de atitude e fere até um animal, e então 
ela traz isso para ser debatido com os colegas, pensar sobre essa 
experiência com os colegas. Então, são diversas possibilidades de 
pretextos. 
 

Além de romper em certa medida com o modelo usual de planejamento, o mais 

interessante é, primeiro, a possibilidade que esse tipo de situação traz para os professores, no 

sentido de permitir aos mesmos inventariar potencialidades, alternativas de condução das 

ações das crianças, o seu perguntar, ou provocar questionamentos e reflexões sobre o que 

dizem e o que perguntam as crianças; segundo, a vivência de situações de franca interrogação 

e problematização que o professor enfrenta enquanto sujeito. Tais aspectos são evidenciados 

no desenho dessa prática, demonstrado na fala seguinte. 
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Então, uma aluna nossa levou um pretexto – um texto do Chico Bento – 
escrito naquela linguagem de caipira, dizendo que, enfim, diversas coisas 
que a professora faz, diversas coisas que o aluno faz, mas que não permite 
o aluno fazer. Não permite ele escrever na parede, mas não pára de 
escrever na lousa; não permite que a gente converse, mas não pára de falar 
um minuto; não permite que a gente levante, mas fica o tempo todo de pé, e 
nas conversas, obviamente, as crianças explicitaram isso. É, essa 
professora do Chico Bento parece a nossa professora. E assim isto de 
frente para o outro, numa conversa que às vezes se torna franca. Embora 
muitas vezes professor e aluno não se deixem ser tão honestos e sinceros, 
no sentido seguinte, que às vezes a criança tende a responder, uma 
expectativa e não aquilo que a criança sabe efetivamente, e o professor 
muitas vezes não questiona a criança para evitar uma resposta que, enfim, 
não seja esperada. (Artur) 
 

Na fala seguinte Artur descreve uma das dificuldades produzidas nesse processo: o 

fato de o professor ter uma boa preparação para as questões estritamente didáticas não 

significa que tenha na mesma extensão um acolhimento e uma abertura para enfrentar os 

desafios e as possibilidades que uma atividade filosófica com crianças requer. Naturalmente, 

na falta de um manual de instruções, reinam as dúvidas. Possivelmente, por já não se achar 

referenciado pelos aspectos pedagógicos, surgem, em certa medida, muitas intranqüilidades e 

dificuldades em se preparar para as oficinas, o que acaba limitando a própria experiência das 

crianças e a expansão do pensar. Como afirma o próprio coordenador, esses limites não são 

uma questão específica dos professores da escola. Trata-se de uma dificuldade que perpassa 

todos os que estão envolvidos no Projeto, embora em níveis diferenciados. 

 

Talvez, o aspecto pedagógico, estritamente pensando no aspecto didático, 
estritamente pensando em definição de conteúdo, material propriamente 
didático e método, os professores preparam o ensino mais moderno, mas, 
enquanto sujeitos, eles não se preparam suficientemente para enfrentar as 
possibilidades que isso pode [acarretar]. Eles fazem isso de uma maneira… 
o professor acaba controlando muito, não intencionalmente, mas 
controlando, por falta de abertura para outras possibilidades, então, ele 
grita. O que se tem trabalhado bastante no Projeto, no sentido de o 
professor se preparar, […] oficinas com os professores levando textos, e as 
oficinas que se faz com as crianças fazemos com os professores, 
provocando-os a essa abertura, e isso é muito importante na experiência 
em sala de aula. E, é claro que a situação não pode ser levada ad infinitum, 
por exemplo – não sei bem agora, me esforço para isso –, pessoalmente, eu 
não sei bem quanto os meus limites estão também aí. Esta mesma análise, 
avaliação que eu faço da relação do professor com as crianças, também 
pode ser feita da minha relação com o professor, da minha relação com as 
crianças. 
 

A presença desses limites à prática da filosofia na sala de aula, sobretudo pelo 

professor, parece ser um indicativo da dificuldade que o mesmo tem em lidar com a forma 
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como se está praticando o filosofar, o que comumente não corresponde à maneira como se 

estruturam as relações de saber e de poder na prática escolar oficial. Aprender a ver, aprender 

a ouvir, aprender a trocar, não precipitar os resultados. Fazer a interação refletida e sentida, 

provavelmente este é um limite que precisa ser pensado, conhecido e transposto nas relações 

pedagógicas dos professores envolvidos no Projeto. 

Embora o centro da experiência filosófica no Projeto sejam as crianças, os professores 

não deixam de ser afetados por essa experiência de pensamento sem estarem sujeitos a 

transformações. Da mesma maneira, tratando-se de uma experiência que gera a reflexão sobre 

a própria prática, seus aspectos metodológicos e conceituais, além da transformação de 

determinados critérios sobre os quais estão estruturadas as relações que o professor estabelece 

com o saber, não há como não serem gerados limites e tensões na prática filosófica expressa, 

sobretudo, pela dificuldade que muitos professores têm em lidar com essa atividade reflexiva. 

Como colocado na fala a seguir, a prática do filosofar demanda por uma transformação não 

somente na relação do professor com as crianças, mas também implica uma mudança na sua 

própria relação com o saber, consigo mesmo e com os outros. Nesse sentido, o efeito, a 

dimensão que isto toma em termos propriamente de formação ou de constituição do professor 

como tal, como sujeito, tem que ser levada em consideração. Dessa maneira, o PFE, além de 

um Projeto para filosofar com crianças, é uma prática de formação de professores. 

 

Mas, então, o legal é que muitas vezes e intensivamente nós temos a 
oportunidade de conversar sobre o Projeto e, às vezes, para algumas 
pessoas que não estão acostumadas com essa intensidade de reflexão, isso 
se torna um pouco enfadonho e, vamos dizer assim, inútil. Porque não nos 
leva para uma resposta definitiva, vamos dizer, cada vez que estamos 
colocados na análise, na reflexão, somos levados a recolocar perguntas já 
feitas anteriormente, em uma outra situação e talvez isso não permita muito 
que nos limitemos individualmente, porque temos essa situação de franca 
interrogação e problematização no espaço que é o Projeto. Então, assim, o 
que me parece ter sido, também, além dessa experiência com as crianças, 
ter encontrado na escola, me parece muito evidente é que essa situação não 
foi pensada inicialmente no Projeto, para o professor, e, evidentemente, o 
professor que vai ter a experiência, que vai estar com as crianças, ele 
precisa ter essa experiência também. (Artur) 
 

As colocações acima provocam uma reflexão sobre as distintas maneiras como as 

pessoas vivenciam o Projeto e a necessidade de uma escuta mais atenta a essas diferentes 

demandas, dentre elas, a do professor. Por promover o pensar sobre a educação, embora não 

seja a única maneira, é certo que esse exercício de reflexão abarca a possibilidade de 

mudança, até mesmo daquilo que se considerava acabado, o que causa impacto na “pessoa” 
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do professor e na sua vida socioprofissional. Como defende o próprio coordenador, tornou-se 

quase inevitável falar e pensar sobre essas pessoas (professores), que estão vivendo 

intersubjetivamente no interior de uma experiência que é, por natureza, sensível às 

transformações. Tais transformações – ressalte-se – repercutem nas suas vidas profissionais, 

na sua atividade intelectual e pedagógica e no conjunto de convicções sociais e individuais 

que dão sentido às suas existências.  

No fundo, tais depoimentos rompem com certas teorias que, de certa forma, por algum 

tempo, orientaram nossas reflexões sobre as questões educacionais, didáticas e pedagógicas, 

como fez, por exemplo, Comênios, que postulou uma teoria capaz de ensinar a alguém a 

ensinar tudo a todos.  E, ainda, desfaz a idéia de que o saber e a lógica racional técnico-

científica terminariam por recobrir todas as realidades possíveis. Ao se desfazer disso, 

desfazem-se, no mesmo movimento, dessas grandes narrativas, das quais a educação sempre 

esteve contagiada.  

 

4.4.11 O vivenciar dessa experiência no fazer filosófico e no fazer educativo 

do professor: a visão dos coordenadores 

 

Aqui, os coordenadores levantam questionamentos relativos à possibilidade da 

investigação filosófica como dispositivo na formação do professor. Contrariamente à idéia de 

um saber especificamente filosófico, exterior à educação, que chega para explicar, analisar, 

interpretar, criticar as teorias da educação ou para dizer o que e como se deve fazer, no 

Projeto, a interface entre a filosofia e a pedagogia se dá no sentido de conferir maior 

densidade ao ser professor, o que amplia o sentido e as possibilidades da presença da filosofia 

em sua formação. Nessa perspectiva, a formação filosófica e a formação pedagógica não são 

pensadas como dimensões contrapostas, como relata Bessa, um dos ex-coordenadores do 

Projeto, em artigo sobre o encontro entre filosofia e pedagogia: 

 

No Projeto, mais do que refletir sobre as práticas, a própria reflexividade se 
faz experiência prática. Nesse sentido não podemos pensar numa formação 
especificamente filosófica e numa formação especificamente pedagógica, 
colocando filosofia e pedagogia como duas maneiras diferentes e separadas 
de educar e formar. Ao contrário, entendemos a formação como formação 
filosófico-pedagógica, isto é, como encontro entre filosofia e pedagogia em 
que uma transforma a outra e ambas são transformadas na experiência de 
quem se transforma com elas (BESSA, 2004, p.11). 
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No Projeto, portanto, evita-se pensar filosofia e pedagogia como formas diferentes de 

formar e educar. A relação entre esses campos estaria dada na própria experiência vivida na 

escola, tanto pelos professores em atividade quanto pelos professores em formação inicial. 

Nesse processo, novas relações com a filosofia e a pedagogia poderiam ser produzidas.  

Trata-se de pensar a formação como fundamentada na prática, no sentido de que “a 

prática de ensino transforma o objeto de conhecimento em objeto de ensino, produzindo um 

outro objeto e um outro conhecimento” (ibid, p.4). Assim compreendido, o saber escolar teria 

um caráter próprio, o que exigiria do professor um distanciamento relativo em relação aos 

saberes disciplinares. Desse modo, o currículo seria um processo, um movimento e não um 

fim preestabelecido. O percurso por ele sugerido seria marcado por possibilidades de 

modificações em seu contorno. Neste sentido, a noção de currículo presente nos discursos dos 

coordenadores se aproxima de uma outra, ainda mais cara ao Projeto: a noção de experiência. 

 

Nessa perspectiva podemos aproximar o conceito de currículo ao conceito 
de experiência (...) O currículo se produz na experiência, na vivência, no 
movimento de quem traça o percurso a ser percorrido, quando na viagem 
pode parar para ver as diferentes paisagens percorridas e aprender com elas, 
ao invés de visualizar apenas o fim a que se destina (ibid, p.6). 
 

Neste ponto, os coordenadores chamam atenção para o fato de que talvez o Projeto 

contribua para abertura de novos caminhos para a prática do professor, uma vez que toca, 

exatamente, na formação do que chamamos de “subjetividade”. Assim, chamam a atenção 

para o alcance do filosofar baseado nas possíveis transformações sofridas pelos professores a 

partir de sua experiência no Projeto. Nesta direção, um dos coordenadores faz a seguinte 

afirmação: “Esta situação de ensinar ou de criar condições para uma experiência de outros faz 

com que a nossa própria experiência se transforme. Possibilita novas experiências pra gente, 

no caso, para os professores propriamente” (Artur). A questão em jogo é que não se pode 

pensar uma prática filosófica com as crianças sem atentar para as reações experimentadas 

pelos professores, sobretudo numa área (a filosofia) em que muitas das assertivas 

propugnadas na modernidade passam a não dar mais conta de inspirar as práticas educativas 

dos professores. 

Um outro aspecto é que essa situação parece ter algo de provocativo: na verdade, 

coloca sob interrogação a relação do professor com a teoria e a prática. Freqüentemente, a 

prática é descrita como dissociada da teoria. Esta, por sua vez, seria uma idéia recebida e não 

devidamente avaliada, sobretudo, no campo da filosofia, em que a reflexão filosófica é quase 

sempre pensada como uma dimensão puramente teórica. Deste modo, a teoria é compreendida 
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como externa à vida dos professores, o que faz com que, de alguma maneira, outras 

possibilidades de sentidos nessa experiência sejam limitadas, restringindo, sobremaneira, a 

atividade do professor ou a própria atividade pedagógica, como afirma Artur: 

 

[…] tradicionalmente se dissocia teoria de prática. Você aprende conceitos 
ou significados e decalca-os na experiência. Então, você compreende a 
experiência a partir desses significados apreendidos. Se conseguir fazer 
isso, não é, se alguém aprender mesmo os significados apreendidos, se 
souber reproduzir isso, então você decalca, sela ali na experiência aquele 
sentido, e com isso você, de alguma maneira, limita e delimita outras 
possibilidades de sentidos. Quer dizer, o anseio, a ansiedade do pedagogo, 
do professor das séries iniciais, de disciplinamento, de aprendizagem de 
conceitos e informações, de levar as crianças a chegar num lugar 
predeterminado, muitas vezes dificulta a própria experiência estética 
mesma, a experiência criativa no modelo escolar. 
 

Para Artur, portanto, esses propósitos pouco têm a ver com o filosofar, mesmo que 

sejam congruentes com a lógica da escola. Ao delimitar e limitar outras possibilidades de 

sentidos, o professor acaba por delimitar e limitar as possibilidades de criação no espaço 

escolar. 

 

Torna a escola um ambiente absolutamente desagradável para as crianças, 
que, por sua vez, vão, não como conseqüência, mas também tornar 
desagradável para o professor, que é aquela situação cotidiana de as 
crianças não conseguirem se mobilizar para uma situação pedagógica e o 
professor ter que estar disciplinando o tempo todo e fazendo muito mais 
uma educação moral do que propriamente permitir que as crianças se 
eduquem por caminhos que podem ser diversos. (Artur) 
 

Talvez por não se tratar de uma relação puramente teórica com a filosofia, mas de uma 

experiência filosófica concreta, experimental, que possibilita ao sujeito que se envolve nesse 

processo de pensar a situação em que vive e ir criando, ao mesmo tempo, o sentido daquilo 

que está vivendo, esse diálogo parece possibilitar aos professores experiências filosóficas e 

pedagógicas mais genuínas e singulares e menos tradicionais. É isso que relata, ainda, o 

coordenador citado: 

 

Eu vou agora falar mais da minha própria experiência, que é o que me 
interessou antes, o que me chamou mais atenção no Projeto. Nesse diálogo, 
percebe-se que há uma abertura filosófica diferente da tradicional para o 
professor, para o pedagogo de forma geral. (Artur) 
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  No entanto, o exercício de sistematização e reflexão filosófica vivenciado na prática 

pedagógica de filosofia com as crianças entre os professores parece não extrapolar o espaço 

da prática filosófica. Como relata o coordenador na fala seguinte, são poucas as situações em 

que se percebe a investigação filosófica atravessando o trabalho dos professores e a 

problematização de suas experiências pedagógicas nas outras disciplinas. Há, ainda, 

obstáculos à investigação filosófica e à abertura para novos caminhos metodológicos e 

conceituais no modo de ser do professor. Muitos deles passariam pelo Projeto e continuariam 

dirigindo suas atividades escolares sem o acompanhamento do pensar. 

 

Então, o que a gente tem vivenciado, o que a gente tem experienciado[…].  
Não experimentado, mas experienciado, continuando nesse sentido da 
experiência[…]. O que a gente tem percebido é que a filosofia, que o 
momento da filosofia é um momento ainda único. São raros os professores 
que incorporam essa dinâmica da discussão, etc, saem, levam essa 
dinâmica da discussão, essa dinâmica mais aberta dessa experiência com o 
conhecimento, experiência com outras áreas, da mesma forma que a gente 
leva dentro do Projeto de Filosofia na Escola. Então, isso quer dizer o quê? 
Que a gente não tem visto muito resultado, não. Também não é a intenção 
de ter resultado, mas não vê isso disseminado como possibilidade 
pedagógica com os professores que têm participado, com raras exceções e 
boas exceções. A massa dos professores que participam continuam 
participando e vivenciando a filosofia, mas ainda como espaço único, 
aquele espaço da filosofia, aquela horinha, aquelas duas horas, seja lá qual 
o tempo que for, e passou, terminou ali, acabou, volta pra fila, volta pro 
mesmo dispositivo na sala de aula, e não se colocam as questões outras da 
mesma forma como a gente coloca na filosofia, não é? Então, desse ponto 
de vista, ela não está sendo … não é um modelo pedagógico para a escola. 
Um ou outro professor que consegue ultrapassar isso por vontade própria, 
não é? Conduzir isso para outros aspectos, não é? (Sílvio) 
 

Contudo, o que parece evidente no conjunto das falas é que dificilmente os professores 

que passam pelo Projeto continuam os mesmos. Deste modo, o contato com o Projeto e as 

inquietações geradas pelo filosofar, mesmo que estas não se manifestem diretamente em 

mudanças concretas nos processos pedagógicos dos mesmos, promoveriam, dentre outras 

coisas, o questionamento sobre si, sobre sua relação com os outros e com o modo de ser 

professor. 

 

O que a gente vê é que há uma mudança na pessoa do professor, ele 
começa a perguntar, ele começa a problematizar mais as suas próprias 
questões, as questões do professor, mas isso não se manifesta, ainda, em 
um processo pedagógico que seja um processo em que os outros conteúdos 
possam estar sendo trabalhados. (Sílvio) 
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No próximo tópico, trataremos mais diretamente da visão das crianças sobre a 

sua experiência com a prática filosófica na escola. 

 

4.5 O sentido da experiência do Projeto Filosofia na Escola: o que pensam, 

dizem as crianças? 

 

 Escrevendo sobre a alteridade da infância, Larrosa fala de uma “verdade” sobre a 

infância que não se assenta no que dizemos sobre ela, “mas no que ela nos diz no próprio 

acontecimento de sua aparição entre nós, como algo novo” (1999, p.195). Nessa concepção, a 

infância é compreendida como aquilo que nos inquieta, abala nossas convicções de saber e 

poder, pondo em questão os “lugares” que construímos para ela. É, portanto, em uma 

perspectiva distanciada da imagem que comumente a infância assume na nossa linguagem 

cotidiana – qual seja, uma imagem ingênua, prematura, inexperiente e, conseqüentemente, 

desacreditada e indigna de atenção –, que analisamos os discursos das crianças entrevistadas. 

Em suas falas, apontam para questões sobre elas e suas experiências, inclusive as escolares, 

convidando-nos à investigação de novas possibilidades pedagógicas e filosóficas. A partir das 

entrevistas, vemos que esses discursos atribuem um conjunto de significados bastante 

expressivos para todo o trabalho escolar, remetendo-nos a questões indiscutivelmente 

geradoras de um diálogo fecundo, que nos ajuda a pensar e delinear novos sentidos, não só 

para a atividade filosófica, seu ensino, mas para toda a relação ensino/aprendizagem.  

As perguntas, inicialmente, tinham o objetivo de perceber o que pensam as crianças 

sobre as aulas de filosofia e quais os significados por elas produzidos, o que nos ajudaria a 

conhecer o Projeto, seus alcances, limites e possibilidades. Suas respostas, no entanto, 

enunciam e expressam um conjunto de questões que extrapola o espaço específico da 

experiência como participantes do Projeto, elucidando aspectos e sentidos que envolvem toda 

sua experiência formativa dentro da escola, com conseqüências pedagógicas que merecem ser 

pensadas.  

Na tentativa de nos aproximarmos das visões e concepções dos alunos sobre o sentido 

da experiência vivida por eles no Projeto, optamos por trabalhar as entrevistas agrupando as 

questões em blocos, em função dos temas que elas abrangem. Vale ressaltar que essas 

questões têm uma grande relação entre si. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que as falas 

foram sendo descritas, procedemos à leitura das mesmas na tentativa de perceber os 

significados apresentados por eles à experiência.  
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           O primeiro bloco descreve, analisa e discute as visões, concepções que os alunos têm 

sobre a aula de filosofia. O segundo trata do que eles acham que aprendem nessas aulas. No 

terceiro e último bloco, procuramos aprofundar a discussão anterior, através da expressão dos 

próprios alunos sobre o que significa pensar. Essa questão arremata a principal visão que se 

mapeia, qual seja, a filosofia como sendo o lugar para se pensar diferente.  

 

4.5.1 O Projeto na visão dos alunos 

 

Ao estabelecermos os primeiros contatos com as visões que atravessam as falas dos 

alunos acerca do Projeto e seus diversos desdobramentos, observamos que havia uma grande 

aproximação nas visões do conjunto de alunos entrevistados. Tal aproximação nos levou, 

inicialmente, a realizar um procedimento de análise que procurava agrupar as respostas em 

função de sua proximidade. Logo de início, percebe-se que a principal visão que se mapeia 

entre os alunos é a idéia do Projeto como sendo o espaço, o lugar para se “pensar” e “aprender 

diferente”. Observa-se, aqui, um procedimento discursivo em que os alunos tendem a 

identificar a aula de filosofia como sendo diferente das demais aulas. Logo, desvelam uma 

contribuição bastante original em relação ao que significa ensinar e aprender. 

Essa idéia do Projeto como um lugar em que se “aprende” ou se “pensa diferente” 

aparece quase como um consenso na fala dos alunos. Nela, esse lugar é descrito basicamente 

das seguintes formas: como um espaço onde o aluno aprende e ensina aos outros; como um 

lugar onde é possível pensar sobre todas as coisas; como um lugar onde todos podem 

participar igualmente; e, por último, como um espaço onde o aprender se mostra fascinante. 

Faremos a seguir algumas considerações sobre esses quatro aspectos presentes no conjunto 

das narrativas.  

 

4.5.1.1 Um espaço para aprender e ensinar 

 

Em resposta a nossa pergunta sobre o que é o Projeto Filosofia na Escola, um aluno 

respondeu que seria um “lugar que a gente aprende e pode ensinar para os outros”. Na mesma 

direção, outro aluno deu a seguinte explicação: “o Projeto é uma coisa que você aprende. Um 

caminho que a gente pode aprender as coisas e pode ensinar para outras pessoas também o 

que é filosofia”. Essas respostas, dadas por crianças da 3ª e 4ª séries, respectivamente, 
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evidenciam que nas aulas de filosofia os alunos desenvolvem uma consciência para além da 

passividade na aprendizagem. Essa relação com o saber se opõe ao modelo do ensino 

tradicional, o qual está centrado na aprendizagem do aluno. Nessa concepção, especialmente o 

aluno em idade infantil é considerado incapaz de ensinar algo. Nas afirmações acima, os 

próprios alunos demonstram saber que, desde já, podem ensinar coisas que aprenderam.  

Na mesma linha de pensamento, posiciona-se outro aluno, apresentando o Projeto 

como um lugar em que ensino e aprendizagem já não são atividades exclusivas do professor. 

Respondendo sobre o que é o Projeto, o aluno o define como um espaço onde se “pode 

aprender mais do que você aprende com a professora”, provocando com isso algumas 

modificações no modo de percepção do ensino, convidando-nos a pensar sobre algo que 

parece ser tão comum e natural na relação ensino/aprendizagem: a figura cômoda do professor 

como único capaz de transformar em conhecido o desconhecido.  

Em Filosofia, assim como em outras disciplinas, não há como não reconhecer a 

importância do professor. Porém, guardadas as devidas proporções, não podemos nos 

esquivar, sem cair no exagero, de perceber que os alunos, a partir da sua experiência com a 

filosofia, parecem estar sugerindo sentidos interessantes para o ato de ensinar. Trata-se de um 

ensino em movimento, de um exercício de pensamento, que busca abrir esse pensar ao ainda 

não pensado, ou seja, que se afasta cada vez mais da pretensão totalitária de um mestre que já 

sabe o que o aluno deve saber. 

 

4.5.1.2 Um lugar para se “pensar” sobre todas as coisas 

 

Outro ponto que se destaca no conjunto das narrativas dos alunos é a descrição das 

aulas de filosofia como um lugar onde qualquer assunto pode ser discutido ou pensado. 

Vejamos, como exemplo, um pequeno trecho da fala de uma aluna ao comparar as aulas de 

filosofia com as de outras disciplinas: “...na [aula] de filosofia a gente pensa sobre tudo. Na de 

português e na de matemática é só sobre português e matemática. Na de filosofia você fala 

sobre tudo”.  

Em depoimentos como este, os alunos demonstram ter consciência de que a filosofia 

não é uma área de conhecimento específico. Em princípio, não existe um assunto exclusivo de 

uma ciência determinada. Todos os assuntos interessam à filosofia, nada se excluindo dela. 
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4.5.1.3 Um lugar onde todos participam igualmente 

 

A referência às aulas de filosofia como um lugar onde todos participam igualmente é 

uma das definições mais utilizadas pelos alunos. A consciência de que essa participação só 

acontece efetivamente com a convivência com o “diferente”, ou, como preferem alguns 

alunos, com um “pensar diferente” acompanha a maioria das falas. O exemplo seguinte serve 

de ilustração. O assunto da aula a que o aluno se referia foi provavelmente sobre plantas que 

se alimentam de insetos. 

 

A gente está falando de flor: uma pode pensar que a flor come carne, a 
outra pensa que a flor fixa seu próprio alimento, aí, ela armazena e guarda. 
E a outra pensa que ela come tudo só de uma vez. Então isso daí que uma 
pessoa pode pensar... A pessoa pode pensar diferente, responder diferente, 
perguntar diferente (Gabriel). 

 

A comparação com a experiência vivida nas outras disciplinas também é um aspecto 

comum nessas narrativas. Assim, a aula de filosofia, por seu caráter participativo, é descrita 

como uma experiência em que se tem a “sensação” de estar “aprendendo a estudar”. Vejamos, 

pois, este relato: 

 

Na aula de português e matemática, a gente copia no caderno. A diferença 
é que [na aula de filosofia] a gente fala um pro outro, que nem eu tô 
falando pra senhora agora, perguntando e respondendo. Porque quando a 
gente faz isso, vem uma sensação na gente de que a gente tamo aprendendo 
a estudar (Lucas). 

 

A expressão demonstra que o aluno tem clareza de que a filosofia é de interesse de 

todos e que todos têm o direito de opinar. Não diferencia os espertos, na filosofia, dos 

estudiosos ou autoridades. Não existe, para o aluno, uma estância superior de julgamento ou 

das questões filosóficas. Adere a um espírito democrático nas aulas de filosofia. 

Prosseguindo em suas considerações sobre as aulas, os alunos apresentam visões de 

aspectos metodológicos do ensino de filosofia. Os mesmos fazem isso, via de regra, opondo o 

ensino de filosofia às suas experiências com o ensino em geral na escola. Uma questão por 

eles colocada refere-se às atividades didáticas. Parece que na aula de filosofia os alunos 

identificam uma coerência entre as atividades didáticas propostas e o que se pretende ensinar: 

o filosofar. Em suas falas, os alunos se mostram muito envolvidos com as seqüências de 
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ensino ou estratégias pedagógicas do Projeto. Decerto que na perspectiva do Projeto não há 

métodos eficientes e eficazes, manuais para se filosofar, como fazem alguns programas. 

Entretanto, para os alunos, seu modo de organizar didaticamente a aula parece servir de 

inspiração e motivação. A fala a seguir nos chama atenção para o quanto é importante, nesse 

espaço, situações que rompam com o movimento linear da aprendizagem. 

  

Na maioria das aulas de filosofia a gente não escreve, a gente fala. Faz 
uma roda. Quando não tem filosofia é uma fileira reta. Na filosofia é uma 
roda. Ela é muito interessante. Porque quando você participa dela, você vê 
que a roda é um tipo de coisa que você nunca viu. Você ouve, fala e escuta 
a pessoa falar. Quando você escuta e você acha que a pessoa está errada, 
responde perguntando para a pessoa (Gabriel). 

 

Situações como essa, em que as carteiras dos alunos são organizadas em forma de 

círculo, ao invés de dispostas em fila, normalmente escapam ao desenvolvimento linear de 

uma aula. No círculo, ninguém permanece ao centro. Todos podem ver e ser vistos 

igualmente. Os alunos são sensíveis a esse detalhe.  

 Assim, diante do que os próprios alunos pontuam em suas narrativas, torna-se 

importante que se pense sobre o ato de ensinar e aprender a partir das singularidades e 

diferenças. Como se pode ver, o destaque dos alunos não é para os sentidos usuais da aula, 

como o ensino e aprendizagem de uma habilidade ou de um conteúdo específico, mas para 

sentidos bem diferentes do que comumente delineia a relação ensino/aprendizagem. O falar, o 

escutar, o inquietar-se, a criação, os processos de singularização foram algumas das 

dimensões apontadas por eles como maneiras diferenciadas de se relacionar com o saber e de 

encaminhar de forma diferenciada o ato de aprender e ensinar.  

Isso nos leva a pensar que a razão pela qual os alunos atribuem esse significado maior 

ao aprendizado no Projeto deve-se à forma como pedagogicamente são pensadas as aulas de 

filosofia, bem como a conseqüente ligação afetiva que os alunos desenvolvem com essa forma 

de ensino. Essa afetividade com as aulas de filosofia, como mencionamos, aparece, 

praticamente, em todos os depoimentos. 

É interessante notar que essas considerações sobre a aprendizagem dos alunos não 

concorrem para um conhecimento a mais sobre os tantos que são aprendidos na escola, mas 

elucida outras formas de inscrição do discurso pedagógico, que enriquecem substantivamente 

a compreensão de seu lugar no mundo social que habitam.  

Curiosamente, os alunos não se limitam somente aos aspectos cognitivos para 

definirem os sentidos da aula e nem para definir o campo do possível, nos quais nos tornamos 
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o que somos. Embora, é claro, estes apareçam em suas falas, não percebemos que os mesmos 

tenham maior significado dentre os diferentes aspectos que permeiam o processo do ensinar e 

do aprender em filosofia. A incorporação por parte das crianças de elementos mais estéticos e 

afetivos para significar e dizer sobre o processo de ensino e aprendizagem na experiência 

filosófica recria as condições para um movimento que tende a romper e subverter o império e 

o ordenamento do discurso estabelecido sobre a fundamentação, os métodos e as finalidades 

da prática escolar. 

 

4.5.1.4 Uma experiência fascinante 

 

A referência às aulas de filosofia como uma experiência fascinante perpassa, 

praticamente, todas as falas. Vários depoimentos evidenciam o fascínio de poder experimentar 

um ensino que não só ensina um saber ou um caminho, mas que desperta uma inquietude. A 

esse respeito, vejamos o seguinte relato: 

 

Eu adoro essas coisas... Eu ouço e falo quando uma pessoa fala uma coisa, 
[…] por exemplo: ele fala que um besouro come carne, aí, digo que o 
besouro não come carne. (...) tem muitas coisas que a professora explica e, 
aí, eu sei de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Aí, eu ouço, aprendo e 
respondo. (Gabriel) 

 

 Essa narrativa que, como as outras, demarca a experiência da aula de filosofia como um 

lugar para se “pensar” e “aprender” diferente, expressa um possível questionamento à maneira 

como costumamos nos relacionar com o saber, enquanto algo que se passa para outro, que 

deve ser repetido. A experiência do aluno com a filosofia parece indicar uma aprendizagem 

que não é e nem deve ser a passagem de alguma coisa de um lugar para outro, como 

expressou Gabriel com o exemplo do besouro, para dizer que nesta aula ele pode discordar, ou 

na fala sobre a “flor”, em que o mesmo aluno afirma que, na aula de filosofia, “a pessoa pode 

pensar diferente, responder diferente, perguntar diferente”.  

O exemplo nos remete à questão sobre a visão de aula que temos, que geralmente 

imobiliza o pensar, levando-nos sempre para um caminho e um fim predeterminado. Em sua 

fala, como nos exemplos dos outros alunos, a aula de filosofia aparece como uma ruptura com 

o discurso pedagógico tradicional, empenhado com a vigilância e com os limites entre o dito e 

ainda não dito e as explicações definitivas na relação com o saber. Dessa forma, eles advogam 

a necessidade de novos dispositivos para pensarmos a relação com o saber hoje, bem como 
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apresentam outros sentidos que nos ajudam a contar uma outra história de nós mesmos e tecer 

outros fios que nos liguem uns aos outros e com a tão criticada escola. Ao falar do Projeto, a 

maioria não hesitou em demonstrar o alargamento de tal experiência para as mais diversas 

dimensões da vida. É como se a prática de iniciação filosófica permitisse aos mesmos 

“inventar” e “delinear”, por assim dizer, novos sentidos para a relação ensino/aprendizagem, 

bem como outras maneiras de o pensamento acontecer e se elaborar, o que vai repercutir 

também na forma como pensamos o mundo ao qual pertencemos.  

Ainda sobre o aspecto do fascínio das aulas de filosofia, no seguinte depoimento, o 

aluno refere-se a um colega que abandonou a escola: “Eu diria para ele, se ele estudasse... ele 

voltasse a estudar, que ele ia saber o que é o Projeto Filosofia na Escola. Aí, ele ia aprender e 

saber que aqui é bom”. Não sabemos se nessa resposta ele pensou em um colega ou amigo 

que, de fato, tenha abandonado a escola, ou referiu-se genericamente às crianças que a 

abandonaram. O interessante é que ele aponta o Projeto como uma atividade escolar que 

poderia ser a motivação principal para o aluno voltar à escola. Indiretamente, demonstra 

compreender que alguém pode ter motivos para abandoná-la, no que se refere à prática escolar 

comum. O que ficou evidenciado no seu depoimento é que ele está vivenciando uma forma de 

ensinar e aprender, que abre o sentido de ir à escola, e que, como afirma acima, poderia trazer 

o colega evadido de volta. 

As palavras mais empregadas pelos alunos para expressar as sensações e os 

sentimentos vivenciados nas experiências de pensamento que lhes são propostas denotam, em 

geral, sensações de alegria, prazer e bem estar: “me sinto bem e alegre”, diz uma das crianças. 

Na mesma direção, outra reforça a sua satisfação com a aula de filosofia: “é muito bom, me 

sinto feliz de estar aprendendo aqui”. Ou: “a gente aprende coisa que eu nunca tinha ouvido 

falar, eu gosto mesmo e fico bastante apegado”. O fato de o aluno ser portador de uma boa 

vontade para pensar, por si só, já garante a aprendizagem. Tradicionalmente, pensa-se que 

implicações afetivas, do tipo que os alunos descreveram, obscurecem o processo de aquisição 

de conhecimento. Aqui, estes elementos aparecem como sendo o motor e a potência de 

abertura ao aprendizado e ao pensar.  

 

4.5.2 O que se aprende nas aulas de filosofia? Traços sobre a aula: indícios 

de práticas possíveis 

 

A aula é um acontecimento que se presta a várias interpretações. Supõe pelo menos 
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duas dimensões de prática pedagógica: transmissão de conhecimento já dados sobre o mundo 

e produção de conhecimento novo. Desse raciocínio, decorrem duas concepções de aula. Na 

primeira, ela é um acontecimento demarcado pela exposição de fatos e explicações, uma 

apresentação de concepções seqüenciadas, já elaboradas e sistematizadas. Aqui, o professor se 

baseia em blocos de saber estruturados e procura recuperar essas cadeias de dados 

estabelecidos e estruturados por ele, por outros intelectuais e pela humanidade. Esse 

acontecimento tem como base o exercício da memorização e da repetição, que recupera dados 

e referências previamente instituídos, que já não são mais identificáveis com a realidade (cf. 

PEREIRA, 1996).  

Na segunda dimensão, a aula é concebida como um momento e espaço de ensaio da 

realidade, em que se procura romper com os discursos cristalizados sobre a realidade, 

inventando o novo. Nessa aula, considera-se como ponto de partida a processualidade e 

procura-se entender os acontecimentos, as fissuras constantemente produzidas na superfície 

do mundo. Assim, conceitos se racham, dando lugar a novos conceitos. Cada um e todos 

fazem seu caminho, produzindo novos atravessamentos, resultando em novos estados-de-ser, 

novos discursos, novos conceitos. No entanto, essa noção pouco tem em comum com a escola 

que temos, uma vez que nas nossas práticas escolares experimentamos desde cedo uma 

relação com o saber, com os outros e com nós mesmos muito pouco permeada pela 

problematização e criação. Entretanto, podem existir aulas sem a segunda dimensão. Mas as 

aulas que incluem a segunda dimensão não podem dispensar a primeira. Ela, direta ou 

indiretamente, entra. As visões de mundo já adquiridas são ponto de partida necessário para a 

segunda (cf. PEREIRA, 1996). 

Reconhecendo a complexidade e o caráter polissêmico da noção de aula, não nos 

interessa aqui explicitar o que ela deveria ser, mas como ela se apresenta nas narrativas dos 

alunos, sobre um cenário bem específico: a aula de filosofia.  

 É, portanto, nessa segunda dimensão de aula, concebida como um momento e espaço 

de ensaio da realidade, que se assentam as aulas aqui analisadas. Algo que fica evidenciado no 

conjunto das narrativas dos alunos é o fato de eles perceberem essa singularidade. Mas não se 

trata, apenas, de uma mera percepção de algo que lhes parece “diferente”: os depoimentos 

mostram que a experiência os inquieta, fascina, de um modo também singular. Embora as 

falas apontem para uma certa aproximação entre as concepções dos alunos, elas também 

apontam para essa vivência com a filosofia como uma experiência única, individual. Os 

depoimentos, por sua vez, são perpassados de imagens ricas e expressivas, como só as 
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crianças, esses seres sem a máscara do adulto (BENJAMIN, 2002), que sempre nos escapam e 

nos inquietam (LARROSA, 1999), são capazes de construir.  

Em suas falas sobre a aula, a quase totalidade dos alunos, ao apontar a filosofia como 

sendo diferente das outras disciplinas, descreve-a como uma atividade que proporciona 

processos pedagógicos, ao que nos parece, bem distintos dos outros processos por eles 

vivenciados. Deste modo, suas falas ressaltam questões que parecem dissolver a solidez de 

determinadas certezas em relação ao modelo tradicional de aula que temos.  

O ensino de filosofia no Brasil, como mencionamos acima, tem sido marcado pela 

inconstância de sua presença nos currículos do ensino básico. Mas tanto na escola quanto nas 

universidades, em diversas partes do mundo, como lembra Roudinesco, “esse ensino vê-se 

ameaçado pelos que julgam a filosofia inútil, superada, grega demais ou alemã demais, 

impossível de ser avaliada ou encerrada nas categorias do cientificismo – em suma, 

subversiva demais” (2007, p.8). A questão colocada neste bloco não significa uma tentativa 

de encontrar argumentos que defendam a aula contrapondo-se àqueles que a consideram 

“inútil”, mas trazer à reflexão algumas falas que enriquecem o debate, revelando a 

complexidade e possibilidades das experiências vividas pelos alunos. Como diz Cerletti, “a 

incerteza, o incômodo, a insatisfação ou a impossibilidade de dar conta cabalmente do mais 

básico de nossa atividade, longe de ser um obstáculo – ou, talvez, precisamente por sê-lo – 

constitui o motor do filosofar” (2004, p.23). 

Tendo presentes esses problemas mencionados acima, procuramos ver a questão de 

uma outra perspectiva, qual seja, a dos alunos, para quem a filosofia, na maioria das vezes, é 

algo alheio. Estes, ao serem solicitados a falar sobre o que aprendem na aula de filosofia, 

incluem e supõem algo para essa atividade que vai além da repetição do já pensado e 

produzido. Veremos que os alunos apontam para uma relação menos inerte, para além de uma 

atividade cerceadora do pensamento. Esta percepção se mostra na narrativa do aluno quando 

perguntado sobre o que aprende na aula de filosofia. 

 

A gente aprende uma coisa que a gente não viu, nunca se interessou. A 
gente pensa que aquela coisa não tem nada a ver com a outra. Numa peça 
que eu fiz no ano passado, que era sobre a terra e os animais, os caçadores 
tentam matar os animais. Aí quando eu vi que eu ia me interessar nessa 
coisa, eu fui pensando, pensando... e achei uma solução. Então na aula de 
filosofia eu penso (Alan). 

 

Em primeiro lugar o aluno afirma uma coisa que de certa forma podia-se afirmar em 

relação a qualquer conteúdo escolar que é novo. Mas ele oferece duas pistas que indicam uma 
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diferença. Para ele não só é a questão de já ter “visto” um assunto: o importante é o interesse 

pelo assunto que surge. Talvez a segunda frase clareie um segundo aspecto que instigou o 

interesse. Ele se refere às múltiplas ligações que um assunto tem com vários outros que o 

tornam interessante. Sendo assim, o olhar filosófico que abre sempre mais perspectivas está 

sendo aceito pelo aluno como fator de estímulo para a própria aprendizagem. Na experiência 

dele, o abrir de horizontes se deu numa questão que mexe bastante com o imaginário e o lado 

emocional da criança: a relação dos homens com a terra e os animais. O que parece mais 

preocupante para ele é a matança que o homem promove em relação aos animais. Não 

sabemos qual a solução encontrada pelo aluno. O que importa é a experiência que gravou na 

memória. Ele se ocupou por muito tempo no seu pensamento com a questão. E, mais 

importante ainda: ele afirma que encontrou uma solução. Também não relatou qual foi. 

Certamente, uma solução provisória que vai ser questionada por ele no futuro. O que mais 

importa é o tom de satisfação com que afirmou que achou uma solução e o efeito que essa 

satisfação tem na sua relação com o pensamento. A experiência de ter achado uma solução 

por conta própria, por conta do próprio pensamento, faz ele definir para si o sentido da aula de 

filosofia: “Então na aula de filosofia eu penso”. Seria um pensamento sobre coisas que não 

são necessariamente interessantes à primeira vista, mas que se tornaram significativas quando 

vistas no contexto, quando questionadas nas múltiplas interligações dos aspectos que o 

envolvem. E se ele se sente capaz de pensar numa aula, por que então poderá se sentir capaz 

fora dela? 

Dessa forma pode-se perceber que a aula de filosofia ofereceu uma oportunidade de 

colocar em ato o pensamento do aluno. Não é de se esperar que a turma toda se interessou da 

mesma forma pela temática. O que importa é que para esse aluno, num estilo bastante 

singular, interrompeu-se o fluxo dos movimentos lineares de aprendizagem comuns nas aulas 

tradicionais, para desenvolver um pensamento próprio em busca de uma solução própria. O 

aluno não faz menção de nenhum conceito filosófico utilizado nas aulas ou no seu processo de 

pensamento. Se ele os usou ou não, não podemos saber. O que se levanta em termos de 

questão é se isso seria critério indispensável para caracterizar as aulas assistidas pelo aluno 

como aulas de filosofia ou não. O que ficou claro a partir de sua fala é que essa para ele não é 

a questão. A própria experiência com a aula e suas repercussões na sua subjetividade o 

satisfazem plenamente. Ele mesmo não espera algo mais da filosofia. Dessa ótica, o principal 

sentido do que se aprende na aula de filosofia estaria diretamente ligado à potencialização da 

experimentação da vida, da vitalidade do pensamento, que o filosofar pode oferecer para cada 

um. 
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 O que se aprende na prática filosófica desses alunos muitas vezes se funde no espaço 

que a filosofia abre para a própria voz da criança. Isso é evidenciado na fala seguinte, em que 

o aluno, ao ser perguntado sobre o que ele aprende na aula de filosofia, enfatiza que o seu 

grande aprendizado está associado à crescente participação e intervenção interrogativa que a 

prática filosófica lhe possibilita: “(...) na filosofia, nunca acaba a nossa voz. Então, a gente 

pode usar qualquer hora” (Isac). Nesse argumento, a filosofia, tal como concebida pelo aluno, 

não é algo exterior aos sujeitos que a interpretam, mas o que oferece a tais sujeitos a 

possibilidade de poder vir a apresentar novos sentidos para um mundo que é hoje pensado, 

sobretudo, pela lógica gerada pelo homem adulto. Assim, a experiência filosófica aparece 

como um movimento que, antes de tudo, permite a criação pelo infantil, começando por 

afirmar a infância rica de vida, ativa, afirmativa e singular. Neste caso, o maior aprendizado 

do aluno com a filosofia parece ser a possibilidade de apreender de um modo diferente, a 

partir da voz das próprias crianças, inclusive a sua própria.  

Em um outro exemplo, vemos persistir a referência à importância de uma experiência 

que potencializa a possibilidade de o sujeito se fazer autônomo, especialmente quando 

expressa o que lhe impressiona nas aulas de filosofia. Mesmo não lembrando o nome de 

Sócrates, ele dá a entender que a maneira como o filósofo insistia em filosofar com as pessoas 

em espaço público seria paradigmático para a aprendizagem em filosofia. Vejamos: 

 

Ele [o Projeto] acontece falando sobre o tempo que os filósofos começaram 
a fazer filosofia. E... tinha um filósofo que ele explicava muito pros outros e 
os outros não sabiam o que era filosofia... Não, não lembro bem do nome, 
não. É que... as pessoas não acreditavam nele, no que ele falava. Mas teve 
uma vez que ele chegou na frente de todo mundo, … parece que ele tava 
numa feira..., aí, a feira era … era grega. Aí, ele começou a contar que é 
que era filosofia. Aí, […] ele começou a contar, contar, as pessoas 
começaram a nem sentir que é que era filosofia, não estavam nem aí pra 
ele. Mas depois, quando ele terminou de falar mais ainda sobre filosofia, as 
pessoas começaram a se interessar no que ele estava falando... Filosofia é 
um... caminho que a gente, […] pode aprender as coisas e pode ensinar pra 
outras pessoas, também, o que é que é filosofia (Nícolas).  

 

 A Filosofia aparece na percepção do menino como algo que não se entende 

necessariamente no primeiro momento. Não se trata de um assunto que desperte interesse à 

primeira vista. Não sabemos com certeza qual a compreensão desse aluno sobre esse primeiro 

constrangimento. Pode ser que ele tenha uma vaga noção de que a filosofia não se enquadra 

no senso comum sobre as coisas ou nos interesses imediatos das pessoas que trabalham ou 

visitam uma feira, por exemplo. Leva-se algum tempo até “sentir” o que é filosofia: uma 
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forma determinada de aprender e ensinar as coisas. Outra questão que nos parece relevante 

neste exemplo é o fato de o aluno ter esquecido o nome de Sócrates. O esquecimento pode ser 

interpretado de diversas maneiras. Para uma compreensão tradicional da aprendizagem, o 

aluno não saberia o principal. Por outro lado, para uma aprendizagem em que o medo e a 

insegurança do não saber devem dar lugar à ousadia e à construção permanente de caminhos, 

o nome pode até ter uma certa importância, mas jamais seria o aspecto mais significativo, 

considerando que a ênfase recairia não na compreensão ou interpretação de algo já existente, 

mas na possibilidade que se tem de experimentar o novo, uma abertura ao desconhecido. 

Podemos perceber que o aluno inclinou-se em fazer uma avaliação muito mais do alcance 

dessa experiência com a filosofia em sua vida do que do conhecimento que acumulou. A 

colocação de si no interior dessa prática que o envolve, o sentido que ele vai produzindo e 

construindo sobre si e sobre o mundo, parece ter sido o que o atingiu mais diretamente, 

manifestando, assim, insights muito precisos de discordância com o que ocorre em boa parte 

das situações escolares, nas quais só pode se aprender aquilo que se quer ensinar. 

Outro aspecto interessante nas narrativas das crianças do PFE, ainda com relação ao 

sentido do que se aprende nas aulas de filosofia, está relacionado às resistências dos alunos às 

estratégias metodológicas ancoradas em direcionamentos forçados, vivenciados por eles nas 

atividades de ensino e aprendizagem no dia-a-dia das suas atividades escolares.  Assim, em 

vários momentos as crianças expressam oposições a determinados procedimentos 

metodológicos experimentados no cotidiano de outras disciplinas, nas quais ocorre a 

priorização de um percurso sempre indutivo nas suas aprendizagens. Trata-se de um 

procedimento em que o professor leva o aluno a seguir linearmente as orientações propostas 

em direção a respostas predeterminadas pelo proposto. Claro que as estratégias didáticas 

comumente utilizadas em outras disciplinas voltadas para a transmissão de conceitos já 

elaborados têm um papel importante para conferir significado aos conteúdos que são 

trabalhados nessas disciplinas. No entanto, é importante considerar outras estratégias (não tão 

imediatas), como, por exemplo, o espaço nas aulas para o questionamento, para o perguntar, 

no qual o pensar parece estar presente, ou seja, essas aulas possibilitam que o pensar 

movimente as discussões, conforme se vê na fala seguinte: 

 

Não, assim, porque na filosofia só tem perguntas. Se você sabe, você 
responde; se não sabe, não responde. Já na matemática, você tem que 
saber, se esforçar para saber. A professora passa alguns problemas muito 
difícil. Agora, na filosofia não tem nada envolvendo matemática. Na 
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filosofia tem problema, mas a professora dá um tempinho pra gente 
responder a pergunta, pensar. Ela faz a pergunta, a gente pensa e quando 
vê que sabe a resposta, a gente vai e fala. Se você sabe da filosofia, você 
sabe; se você não sabe, não precisa falar. É diferente da matemática, que 
você tem que saber igual (...) tem que saber, se não, pode levar nota muito 
baixa. Isso não tem na [aula] de filosofia. (Rafaela) 
 

 Aquilo que se aprende na aula de filosofia aparece na percepção do menino como algo 

aparentemente simples e fácil. Como se vê, ela parece não encontrar grandes dificuldades de 

ordem conceitual na aula de filosofia. Contudo, isto não diminui a relevância dessa aula para 

ele. O concurso efetivo da mediação desenvolvido na aula de filosofia parece ter produzido 

efeitos bem significativos para esta aluna. Como destaca em sua fala, o aprendizado mais 

importante nessa aula foi, por exemplo, refletir sobre a forma como ocorre nessas duas 

disciplinas a relação com o saber. Deste modo, se por um lado a relação com o saber na 

matemática é direcionada a um fim já conhecido, por outro, a relação com o saber que a 

prática da filosofia ajuda a promover no espaço escolar é atravessada por um fluxo que parece 

estar menos relacionado à lógica da escola e mais à do filosofar. Uma relação que é, 

sobretudo, movida pelo não saber, pelo entusiasmo e simplicidade de um caminhar sem 

direção predefinida. Direção a ser pensada e inventada por cada um ao longo do próprio 

caminho.   

É claro que não pode haver ensino sem conteúdo e que se fazem necessárias 

estratégias para a sua apropriação. No entanto, tanto a questão da transmissão de um saber 

prévio, quanto a preocupação excessiva com a forma e o direcionamento do processo de 

ensino e aprendizagem mediante um conjunto de tecnologias práticas para transmitir as 

aprendizagens – que vêm delimitar, sobretudo, o campo de alcance do pensamento do aluno, 

colocando de forma fixa o que deve ser pensado e como deve ser pensado – parecem estar 

relacionados à lógica da escola, mas não com o curso do filosofar. Na fala acima, ainda que a 

aluna manifeste uma compreensão de que a filosofia não é um saber que manifesta um 

conteúdo acabado e resultados em curto prazo (como no caso da matemática, como já foi 

evidenciado nesta análise), há um grande entusiasmo com a aula de filosofia, sobretudo pelo 

que esta tem de diferente e pelo fato de se desviar do que é habitualmente afirmado e 

experimentado pelos alunos nas outras disciplinas. 

Isso fica ainda mais evidente quando a aluna tenta mostrar a diferença entre o 

perguntar filosófico e o perguntar da matemática. Nem toda pergunta parece favorecer o 

pensar. Embora ambas lidem com a pergunta, com problemas, a primeira, segundo a aluna, é 

um perguntar que parece convidar a investigação de novas possibilidades, gera inquietações e 
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por ela é gerada. Por outro lado, a segunda indica uma pergunta à qual corresponde uma 

resposta pronta que se busca afirmar. 

  Dessa forma, fica evidente nessa fala que, quanto mais modelamos, pretendendo dar 

forma à atitude do aluno, menos nos aproximamos de uma experiência do pensar. Este não é 

garantido pelo conjunto de habilidades que são desenvolvidas. Em seu depoimento, a aluna 

demonstra que parece diferenciar muito bem o que move a relação entre o saber filosófico e 

os outros saberes. Trata-se de um engajamento diferenciado, que amplia a compreensão e 

favorece a construção de sentidos. 

Outro aspecto enfatizado pelos alunos foi a questão das suas realizações concretas com 

uma discursividade mais complexa, permeada por contradições e novos sentidos e, mais 

ainda, pela possibilidade de experimentar uma dimensão estética filosófica, em que tudo é 

mais leve e movimentado, e em que cada conceito criado tem existência própria. Isto permitiu 

a emergência, nas narrativas, de uma análise crítica em torno dos significados idealizados pela 

escola ao que significa pensar. Isso é visível nos predicados atribuídos por eles, quando se 

demonstram satisfeitos em poder praticar uma maneira de pensar que privilegia a formulação 

de sentidos, a produção da diferença e a novidade enquanto um princípio na relação com o 

saber. 

 

(...) a gente aprende umas coisas muito legal, interessante… vamos ver. Na 
aula passada a gente falou sobre os meninos e ele até fez uma pergunta: 
‘como faz para não deixar os meninos da rua sofrer?’. Aí, pra responder eu 
penso bastante. Se eu não entendo a pergunta, aí eu fico: ‘como que faz 
para fazer isso?’ Eu fico pensando até encontrar a resposta (Ana). 
 

Na mesma direção, outro aluno faz a seguinte afirmação: “Eu aprendo muita coisa. 

Principalmente, aprendo a respeitar os outros. Mas tem uma coisa que a gente tem sempre que 

fazer, que pensar (Alan)”.  

Certamente, não temos uma idéia fechada do alcance da afirmação desses alunos e, 

com isso, não queremos dizer que o que se faz e se vive com a experiência filosófica seja o 

pior ou o melhor núcleo de propostas e projetos para a formação dos mesmos. Aliás, qualquer 

modo de pensar que leve a uma construção progressiva dos sentidos e que consigne ao sujeito 

uma intencionalidade determinada soa para nós como uma atmosfera completamente estranha. 

Contudo, é importante destacar o impacto que a incorporação de temas que nos ajudem a 

conhecer melhor os dilemas postos no presente e a possibilidade de discutir sobre questões de 
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direta inferência em nossa existência produz nesses alunos, ao ponto de marcar com tanta 

freqüência suas narrativas. 

Uma outra questão que emerge, também, dessas narrativas refere-se a um encontro 

singular do aluno com a filosofia. A narrativa seguinte vem revelar uma modificação 

conceitual dos alunos em relação a certos aspectos que são habitualmente afirmados como 

aquilo que pode ou não ser feito pelas crianças no processo de aquisição do saber. Uma 

análise mais geral das narrativas apresentadas pelos alunos acerca do que se aprende na aula 

de filosofia parece indicar um engajamento por parte das crianças no processo de construção 

do saber permeado por um movimento mais complexo, por contradições e novos sentidos. A 

aula de filosofia parece ter produzido um certo afastamento de sentidos antigos acerca, por 

exemplo, das formas mais tradicionais do aprender. A referência a formas não habituais na 

relação do saber presentes no cotidiano da escola aponta também para o surgimento de novos 

sentidos sobre os modos de pensar. A indicação de uma forma de pensar que considere a 

existência da diferença na sua constituição e a indicação de uma relação diferenciada com a 

professora em que a aprendizagem se desenvolveu sem uma maior intervenção desta e maior 

engajamento dos alunos com o seu próprio pensar parecem favorecer o pensar filosófico. 

  

A gente aprende [a] responder as perguntas, estudar só pra gente mesmo. 
É como a gente... se você tiver fazendo um dever que não é igual dos 
outros, aí a professora fala: ‘seu dever não é igual ao dos outros’. Isso não 
vai ter problema, porque a gente pode aprender diferente. (Erico) 

 

Ainda que não haja um método que garanta o pensar filosófico, é correto reconhecer 

que determinadas ações o suscitam mais do que outras. Na narrativa acima, é importante notar 

que a ausência de um direcionamento ou de uma condução das ações das crianças no que se 

refere a suas próprias perguntas, mesmo não gerando resultados, estruturou uma arena de 

possibilidades muito mais adequada à criação do novo, do inesperado e do diferente no 

processo de conceitualização das crianças.  

Mesmo sabendo que as práticas de sala de aula ainda estão fortemente marcadas por 

um discurso homogeneizante e totalizante, em que não há espaço para situações fora do que 

foi previsto, do que foi pré-determinado, vemos que a aula de filosofia – embora não fuja 

totalmente a este modelo de entendimento – parece ter ajudado a movimentar possíveis 

transformações na forma de as crianças se relacionarem com o saber. Colocou sob suspeita 

um ideal de ensino e de aprendizagem passível de prescrição e controle, fundamentado no 
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pressuposto de que há uma universalidade da relação ensinar e aprender, assim como um 

mesmo modo de raciocínio. Como conseqüência, todos possuiriam a mesma capacidade de 

aprender e pensar, e aprenderiam e pensariam da mesma forma. Em contraposição a este 

movimento, o que se mostra na narrativa do aluno é uma atração subjetiva, favorável ao 

filosofar e ao desenvolvimento do exercício do pensamento.  

Observamos, ainda, que os alunos identificam diferentes movimentos implicados no 

processo de ensinar e aprender filosofia. Este aparece inicialmente inclinado a ser um 

exercício centrado em um sentido histórico, no desenvolvimento de habilidades por meio de 

formas metódicas para direcionar o pensamento. Em um segundo momento, ele se constitui 

enquanto um espaço da experimentação da intensidade que o filosofar pode produzir para 

além do movimento homogêneo e cerceador do pensamento criativo desenvolvido na maioria 

das práticas com filosofia nas escolas. 

Na fala seguinte, aquilo que se aprende em filosofia surge inicialmente sob o jugo de 

uma forma do pensar e pelo entendimento de que pensar é desenvolver habilidades de 

pensamento, tal como mostra o aluno: “É filosofia, você tem que explicar, prestar atenção 

demais, demais da conta. Num segundo momento repercute na atitude dele por meio de uma 

certa disposição perante a aula: “Não, não é muito difícil você saber prestar atenção”.  

Nessa concepção, evidencia-se a presença de uma pressuposição de que basta 

desenvolver metodicamente os caminhos da reflexão que se chega a um ato do pensamento, 

melhor e perfeito: “E se fizer direitinho, você vai saber o que é que é filosofia”. Tal 

entendimento parece estar mais vinculado a uma prática filosófica que tende a delimitar o 

campo de pensamento do aluno, colocando de maneira fixa o que deve ser pensado e como 

deve ser pensado. Esse caminho tende a gerar uma relação tensa com a filosofia. Tensa, 

porque esse tipo de direção enfraquece o surgimento do novo e do próprio pensar, impondo, 

inclusive, limites e medos aos alunos: “Agora, eu às vezes eu não posso nem falar, porque eu 

não sei se a resposta tá certa ou tá errada”. O aluno só se envolve efetivamente com a aula, 

quando se sente capturado pela experiência, chegando a pensar por conta própria.  

 

É filosofia, você tem que explicar, prestar atenção demais, demais da conta. 
Não, não é muito difícil você saber prestar atenção…E se fizer direitinho, 
você vai saber o que é que é filosofia. Agora, eu às vezes eu não posso nem 
falar, porque eu não sei se a resposta tá certa ou tá errada, mas às vezes, 
eu ficava assim.... eu vou ter que falar, eu digo: vou falar. Se tiver certa, é 
sorte minha, se num tiver, azar é meu. Aí, […] eu já penso assim: filosofia é 
coisa boa, divertida, a gente fala do que a gente nunca falou. Aprendo 
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assim… é tipo uma charada, ela faz uma charada e você tem que descobrir 
o que é que é (Ana).  

 

De certa forma se expressa aqui a forma lúdica que o próprio pensamento pode ter. 

Pode-se experimentar; não é um desastre quando não se acerta, como num jogo em que se tem 

sorte ou azar. Não é preciso ter certeza absoluta para responder; pode-se jogar uma resposta 

no momento em que se tem só um certo grau de certeza. Para matar uma charada pode-se 

tentar várias vezes. O mais interessante aqui é a percepção da aula de filosofia como coisa 

boa, divertida. O pensar não exige ausência do que é lúdico. Podemos brincar com os 

pensamentos certos de chegar a uma posição, mesmo que não seja de absoluta certeza. 

Retornando a questão central que suscitou nossa problemática, qual seja, o que se aprende ou 

se ensina nas aulas de filosofia, podemos a princípio afirmar que seria o próprio filosofar.  

                                                                                                                                                                                                          

4.5.3 Problematizando o ato de Pensar no Projeto Filosofia na Escola: o 

olhar das crianças 

 

O que significa pensar? É tão difícil responder essa pergunta quanto demarcar seu 

campo de alcance. Embora seja um problema de difícil precisão é importante ressaltar, 

conforme já nos referimos anteriormente, a predominância de algumas concepções 

dominantes acerca do ato de pensar. Observa-se ainda hoje uma aposta muito grande numa 

imagem do pensar marcada pelo entendimento de que pensar é desenvolver as habilidades de 

pensamento, ou seja, uma imagem instrumental ou técnica do pensar que tem na variação 

metodológica o ponto central para seu acontecimento. No caso do ensino de filosofia, na 

maioria das vezes, o pensar tem sido ensinado apenas como atividade de “raciocinar”, 

“calcular” ou “argumentar”, e não nos deixamos explorar outra possibilidade filosófica: 

pensar valendo-nos da experiência, ou seja, pensar a filosofia como uma experiência do 

pensar que comporte o envolvimento do pensamento na intensidade da diferença. Tal 

entendimento implica uma aposta no ensino e no aprendizado de quem nela está envolvido, e 

não na sua renúncia, como colocam, logo de início, alguns vínculos pedagógicos, ao imporem 

processos de aprendizagem pouco permeados pela problematização e criação. 

Dessa forma, vemos que o ato de pensar abrange em seu conjunto algo que vai muito 

além do desenvolvimento de procedimentos metódicos necessários a uma forma correta de 

pensar, tal como são os entendimentos de ordem racionalista que impedem na sua constituição 
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a experimentação de um pensamento implicado com a vida, com as diferenças, as 

singularidades e a criação. 

Isso nos coloca outro problema: quais as possibilidades de dar lugar a uma prática 

filosófica nessa perspectiva, considerando que ela tem pouco em comum com o modelo de 

escola que temos e com o tipo de sujeito constituído nessas práticas escolares? Quais as 

possibilidades de dar lugar ao pensar como atividade e experiência do sujeito? Quais as 

chances, dentro da escola, do pensar que liga o sujeito ao mundo e a si mesmo? 

Contrariando as proposições pedagógicas habituais, inclusive no âmbito da prática 

filosófica, a filosofia como experiência do pensar não ocorre sem o envolvimento profundo de 

quem filosofa e sem atravessar a vida de quem a pratica. Assim, cremos que ensinar filosofia 

segundo essa perspectiva é, sobretudo, dar oportunidade ao pensamento. Nessa linha, o 

aprender e ensinar filosofia não pode se resumir à imposição e transmissão de um conjunto de 

pensamentos ou de saberes acabados por meio de manuais ou técnicas de aplicação, que 

impedem colocar em movimento o filosofar. Transmitir somente idéias elaboradas não 

significa, obviamente, permitir que o pensar filosófico possa emergir. Pensar supõe uma 

atitude produtora e criadora e não uma mera reprodução do que existe. O que normalmente se 

transmite e se ensina é a produção pensada por outros. O pensar como experiência requer 

muito mais: trata-se de um ato que depende do desejo e do interesse de cada um e deverá 

irromper o pensar do outro. Para Cerletti (2004): 

 

Isto poderá se dar tanto no contexto dos temas clássicos da filosofia, na 
discussão dos “conhecimentos” filosóficos habituais, como na discussão de 
qualquer problema, já que o fator importante é que a palavra do outro possa 
ter algum sentido diferente de repetir o já sabido; que o que se estabeleça 
em uma aula de filosofia não seja simplesmente um circuito de reprodução 
e verificação; que a aula não seja o lugar onde o professor ofereça respostas 
a perguntas que seus alunos não tenham formulado (p.31). 
 

Para a experiência do pensar, vale mais a relação que se estabelece entre o pensar e o 

conhecimento do que o próprio conteúdo acumulado. Tal relação não se justifica pela 

quantidade de informações que se consegue acumular, mas pela possibilidade e o desafio de 

se abrir ao novo e percorrer novos rumos, transformando-nos a nós mesmos.  

O pensar dessa forma “implica atravessar, apropriar-se ou confrontar o conhecimento 

de uma maneira inédita” (CERLETTI 2004: 33). No mesmo sentido, o pensamento não pode 

ser previsto, nem planejado, ao contrário, sugere incerteza, o desejo pelo estranho e a abertura 

ao desconhecido: “Há que se atrever a pensar, porque isto supõe uma maneira nova de se 
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relacionar com o mundo e com os conhecimentos, e não meramente reproduzi-los” (idem, 

ibidem: 30).  

Como sugere ainda o autor, o pensar é, em última instância, uma aposta pessoal e 

subjetiva. Quer dizer, “o aprendiz de filósofo filosofa quando cria, quando os conhecimentos 

com os quais conta são reordenados a partir de uma nova maneira de os interpelar” (ibidem: 

31). É claro que essa aposta não se presta à domesticação do ensinar e aprender e tampouco se 

reduz ao binômio produzir/reproduzir, que, por sua vez, reduziria o problema do ensino de 

filosofia a uma questão técnica.  

Nessa aposta é fundamental que nos distanciemos do modo como opera a prática 

educativa tradicional. Na experiência filosófica, é necessário que aqueles que se envolvem 

nessa prática – professores e alunos –, antes de mais nada, permitam-se percorrer novos 

rumos, permitindo-se uma experiência de pensamento que abarca a vida de quem a vivencia, 

transformando-a, abrindo o pensar a si mesmo e ao novo (KOHAN, 2000, p. 31). Com esses 

pressupostos, partiremos para a análise das falas dos alunos do Projeto Filosofia na Escola 

relativas ao pensar, as quais revelam uma atração muito grande para um pensar que 

potencializa a singularidade, a diferença e a criação. No entanto, não temos aqui nenhuma 

intenção de definição ou de enquadramento conceitual. Essas características surgem na fala 

das crianças de forma dispersa e por meio de reflexões bem sutis do que pode parecer a forma 

como estão descritas a seguir. 

Nessas falas as crianças colocam em xeque uma certa linearidade prevista para o ato 

de pensar tão comum a uma visão mais racionalista. Seus relatos ativam questões que nos 

permitem discutir o pensar em um contexto de maior movimento e de estabelecimento de 

sentidos menos fechados, comportando características singulares que o mesmo exige. 

Sabemos que as narrativas dos alunos apresentam uma multiplicidade de questões, que 

provavelmente não serão contempladas neste trabalho. Contudo procuramos mostrar algumas 

que dizem mais do sentido do pensar e de fazer filosofia, do que a resposta à pergunta “o que 

significa pensar”.  Assim, as narrativas expressam uma forma de compreensão do pensar que 

é diferente da maneira como se conceitua o pensar na filosofia mais clássica. Ao invés de 

responderem teoricamente o que significa pensar, eles dizem por que e para que é interessante 

pensar. Para as crianças, a filosofia é uma forma de se exercitar o pensar, e numa das suas 

formas mais interessantes, que é justamente na dimensão da experiência, a qual traz ao pensar 

uma certa imprevisibilidade, uma certa impossibilidade de se antecipar o que vai pensar e de 

vivenciar o pensamento em ato, afirmando uma outra dimensão deste, que desestabiliza as 

idéias, os valores que se tem, tornando-se impossível pensar da mesma maneira, e urgente e 
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necessário pensar de outra forma. 

Dentre os muitos eventos de pensamento nas narrativas dos alunos, destacamos a 

presença de possíveis deslocamentos de sentidos em relação ao ato de pensar, não só na 

aprendizagem em filosofia, como em todo o processo educativo, bastante significativo para 

arranjar uma forma de ensinar e de aprender com mais atenção ao processo de construção e 

experimentação da vida. No que segue, procuraremos compreender, com base nas falas dos 

alunos, sobretudo, elementos que dizem de sua compreensão e de sua relação com o pensar na 

aula de filosofia. 

As narrativas dos alunos ressaltam questões muito pertinentes ao processo educativo 

como um todo. Ao falarem sobre a visão de pensar, os alunos apresentam a filosofia como 

sendo o espaço para se pensar diferente. Ao falarem sobre a aula de filosofia os alunos 

destacam que há uma diferença entre o sentido do pensar e o sentido de fazer filosofia das 

demais disciplinas. Aquilo que os alunos vão chamar de pensar diferente são na verdade 

atitudes, como, por exemplo, o poder falar, poder ouvir. Para eles o que vai se tornar 

importante aprender não são conceitos e sim atitudes, tais como: maneiras de se colocar na 

escola, maneiras de se colocar em relação ao conhecimento, maneiras de se colocar em 

relação aos outros colegas, etc. 

 A partir disso, colocamos algumas problematizações que se tornam importantes no 

ensino de filosofia. Ao falarem sobre os movimentos e efeitos que o ensino de filosofia 

produz em suas salas de aulas, ao se referirem ao pensar como atitudes, não estariam 

demandando por outras possibilidades de conferirem sentidos ao pensar? Logo, qual é o 

sentido do pensar? É promover o que alguns fazem, inspirando-se talvez em Descartes, isto é, 

um isolamento do Eu para abstrair a relação desse Eu com o mundo, ou seja, lidar com o 

mundo como alguma coisa fora das relações que se estabelecem com ele ou ver o pensar 

como alguma coisa na qual estão incorporadas as atitudes, as ações, a vida? Mais ainda: que 

possibilidades se abrem para pensarmos o ato de pensar a partir desse olhar desavisado dos 

alunos? Assim, partiremos para apreendermos alguns sentidos implicados nos signos 

emanados pelas vozez das crianças acerca do ato de pensar. 

As crianças deste estudo, através de suas narrativas sobre o sentido do pensar, 

curiosamente apresentaram uma visão atravessada muito mais por uma concepção não linear, 

a qual desvia o pensamento de sua condição sempre segura e verdadeira. Condições que, diga-

se de passagem, são muito comuns nos programas e propostas direcionados ao ensino de 

filosofia.  
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Em quase todo o conjunto das narrativas encontramos traços que estruturam um 

campo de possibilidades em que parece ser mais favorável deflagrar um pensar que abarca a 

ruptura com a reprodução de um modelo, que resiste ao ensino de regras de raciocínio e 

envolve, sobretudo, a criação de uma direção própria e a troca de uma inquietude que deve ser 

sempre vivenciada no campo da diferença. Nas narrativas das crianças apresentadas a seguir, 

o pensar toma formas diferenciadas, faz movimentar a singularidade e a diferença, e cada 

aluno vai apresentando a sua própria inquietação, como veremos. Assim, um dos aspectos que 

as narrativas revelam e parecem colocar em pauta é a importância que tem o fato de o aluno 

se sentir implicado (envolvido) com o pensar. Suas narrativas sugerem, dentre outras coisas, 

que só o fato de termos um tempo reservado para o filosofar não garante que o pensar ocorra. 

Isto significa dizer que não é a fabricação de situações que faz o pensar acontecer, mas é, 

sobretudo, o envolvimento de quem pensa com o próprio pensar que garante a irrupção do 

mesmo. 

 
Eu falaria que para pensar você precisa ter calma e paciência para pensar 
nessa coisa. Porque se você não tiver paciência, você se embola nas 
palavras, você não fala a coisa certa. Eu pensei na aula de filosofia. 
Porque quando eu não pensava na aula de filosofia eu tentava sonhar o que 
a pessoa tentava falar e eu ia explicando na minha cabeça: ‘o que será 
aquela pessoa quer dizer com isso?’ Aí eu fiquei interessado na coisa. 
(Gabriel) 

 

A narrativa do aluno levanta várias questões. Embora se expresse de forma 

aparentemente imprecisa, não é nada desinteressante. A mesma tem várias questões 

envolvidas. É nítido que existe uma certa dificuldade em expressar o que o aluno pensa, mas 

sua narrativa merece ser destacada pela noção de pensamento que traz implícita. 

 Vamos partir inicialmente para a primeira das suas últimas afirmações. “Eu pensei na 

aula de filosofia”. O aluno diz que pensou na aula de filosofia. Para justificar esse pensar ele 

tenta descrever como se deu o processo. Primeiramente ele afirma que não pensou, quer dizer, 

ele fez alguma coisa que ele próprio não considerou pensamento, e tenta descrever o que seria 

esse estado de não pensar. “Por que quando eu não pensava na aula de filosofia eu tentava 

sonhar o que a pessoa tentava falar”. O que ele quer dizer é que, quando ele não pensava, 

simplesmente ficava sonhando ou imaginando o que a pessoa poderia responder. O sonhar 

aqui parece ser compreendido como uma atitude desinteressada, alheia, sem qualquer 

envolvimento de quem pensa com o movimento do pensar. Ele simplesmente imagina o que 

essa pessoa poderia responder. Esta situação aparece na visão do aluno como um pensar 

desinteressante, talvez pela forte afirmação que transmite e pela confirmação que gera.  



166 

O passo efetivo para o exercício do pensar, na percepção do aluno, só ocorre e começa 

quando ele mesmo se esforça para explicar o significado do pensar da pessoa fictícia. Quer 

dizer, quando ele forma uma posição própria sobre uma posição fictícia. Isso para ele seria 

pensar, e o resultado disso se percebe quando ele começa a ficar interessado na filosofia. As 

condições para que se propicie esse pensar, ele coloca logo no início de sua fala, e aqui se 

entende a necessidade da paciência e da calma, e o próprio menino percebe que, quando está 

com pressa, não consegue expressar verbalmente o que pensa. Precisa-se de um tempo para o 

pensamento e um tempo para encontrar a forma adequada de expressar esse pensamento.  

 Mesmo permeada por uma certa imprecisão, a fala do aluno nos apresenta um retrato 

muito interessante do próprio pensamento, qual seja, a de que o movimento do pensar 

envolve, sobretudo, o envolvimento de quem pensa com o próprio pensar. E, mais ainda, o 

pensar supõe uma abertura ao desconhecido. Do contrário, ele é somente repetição de um 

sentido ou de uma compreensão já existente para o outro.  

Na mesma esteira, constatou-se também uma certa “tendência” a entender e operar 

uma leitura do pensar fora das categorias mais habituais à atividade filosófica. Para os alunos, 

aquilo que parece ser essencial ao pensar não se restringe aos aspectos puramente 

epistemológicos. Infinitude, singularidade, erro foram alguns indicadores presentes nas 

respostas das crianças como intrinsecamente ligados ao movimento do pensar. Mesmo 

destacando a importância de se ter respostas certas para serem passadas, a fala seguinte 

também mostra o quão importante é o surgimento do inesperado, do não determinado e até 

mesmo do erro no movimento do pensar. 

 

Aprende a pensar... ah, monte de coisas. É quando a gente pensa cada um 
do seu jeito. Não, mas é importante ter as respostas certas pra poder 
passar. Só, às vezes, a gente pensa errado, mas fica tudo bem; a gente tem 
escola para aprender. (Nicolas) 

 

Esta fala, embora se mostre óbvia e impensada, parece assinalar elementos 

fundamentais à mobilização do pensar. Talvez nos mostre que a aprendizagem do filosofar 

não pode e nem deve ficar limitada à afirmação de um saber já existente. Nessa resposta 

sucinta, o aluno revela que, implicitamente, captou nas aulas de filosofia alguns elementos 

essenciais do próprio pensar. Em um primeiro momento, expressa um “monte de coisas”, o 

que significa que ele já tem uma noção da infinitude da tarefa do nosso pensar. O pensar para 

ele não é algo que se resolve rápido e com pouco esforço. Logo em seguida, enfatiza a forma 

individual do pensamento: cada um pensa do “seu jeito”. O pensamento, nesse sentido, não 
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representa para ele algo universal, comum em todas as pessoas. O pensamento traz em si um 

forte momento de subjetividade. Porém, logo depois dessa afirmação, ele aclama um “não”, 

ressaltando a importância de não passar um pensamento errado para os outros. 

Mesmo admitindo a subjetividade no pensamento de cada um, enfatiza que essa não é 

totalmente aleatória, não é absoluta. Ele não concorda com um relativismo absoluto em 

relação à verdade. Pode-se errar no pensamento. Devem, portanto, existir no pensamento 

alguns elementos que permitem uma avaliação sobre o certo e o errado, mas de acordo com a 

sua capacidade de produzir seus próprios sentidos aos problemas. Assim, o ato de pensar não 

se esgota na capacidade de solucionar os problemas. Logo na frase seguinte ele admite com 

tranqüilidade que “a gente” às vezes pensa errado. A própria subjetividade inclui a 

possibilidade de detectar e reconhecer um erro no pensamento. Isso, para o nosso 

entrevistado, não se constitui num constrangimento: “Mas fica tudo bem”. Além de se dar o 

direito de errar ele aponta finalmente a escola como espaço privilegiado para aprender, 

exercitando o erro e o acerto no próprio pensamento.  

O erro, que, para uma visão linear da filosofia, é considerado como um limite à busca 

do conhecimento verdadeiro, na perspectiva do aluno, parece ser parte integrante do ato de 

pensar e de aprender. Partindo dessa concepção de pensamento, a aprendizagem não pode se 

encaixar em um modelo ou uma única forma. Ela é atravessada sempre por uma cumplicidade 

de elementos universais e singulares que lhes correspondem, uma vez que “nunca se sabe de 

antemão como alguém vai aprender – que amores tornam alguém bom em latim, por meio de 

que encontros se é filósofo, em que dicionário se aprende a pensar” (DELEUZE, 2000, 

p.278).  

Um outro aspecto que aparece na visão dos alunos como característico do filosofar 

está relacionado à imaginação. Esta aparece na visão dos alunos associada à possibilidade de 

vivenciar um pensar menos uniforme, menos desinteressado, como o de quem imita e repete, 

e mais caracterizado pela forte imaginação de novas situações e respostas geradas por nós 

mesmos: “Imaginar na cabeça... pensando na imaginação.... Faço também um pouco” 

(Victor). 

Para Victor o pensamento está ligado à imaginação. Tudo indica que ele tem em mente 

o pensar como pensamento de possibilidades que nós mesmos criamos “na cabeça”. Ele 

mesmo reconhece que essa atitude não é uma atitude corriqueira: “faço também um pouco”. 

Infelizmente não nos informa sobre a serventia que enxerga nessa atitude de imaginação.  

Sem maiores explicações, a aluna Júlia retoma a questão da imaginação. Afirma que a 

aula de filosofia dá mais oportunidade de pensar e, portanto, usa a própria imaginação, que 
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avalia como estímulo positivo para essas aulas: “Pensando na imaginação. Acho que eu penso 

mais na aula de filosofia... Acho mais interessante. Os estudos, né, que a gente faz”. 

Embora não explique, a resposta da aluna, ou melhor, a associação que a mesmo faz 

com a imaginação, parece tornar o movimento do pensar algo mais complexo, que não reside 

no simples oferecimento de uma resposta, muitas vezes habitual e automática. A emergência 

dessas possibilidades é fundamental ao filosofar. Dentre outras coisas, faz-nos desprender dos 

consensos, das afirmações estreitas e gera novas formas e novos conteúdos do pensar. 

O desapego a determinados edifícios teóricos, tidos como esquemas explicativos e 

universalizantes para o ato de pensar, também foi algo indicado na fala dos alunos. E na 

ausência e no lugar de tais fundamentos, o perguntar investigador e problematizador foi 

colocado como atitude fundamental para que se possa colocar as coisas do mundo em relação 

de apreensão. “Ficar quieto, pensando... Aí [a gente] pensa, pensa, quando der fé, já sabe. 

Porque lá ela só faz pergunta e faz um pouco de dever; nas outras aulas, ela faz um 

bocadinho de dever” (Maria). 

Diferentemente do pensar imitativo, muitas vezes exercido pelas crianças em outras 

situações de aprendizagens, o qual normalmente ocorre por meio do desenvolvimento de 

procedimentos e ações objetivas e de situações fabricadas, os alunos, ao falarem sobre a sua 

experiência filosófica, indicam uma dimensão mais dinâmica do pensar na escola, o qual se 

caracteriza pela presença de um perguntar investigativo e problematizador. Pensar, por 

exemplo, para as crianças, dentre outras coisas, depende da relação que se estabelece com o 

que é dito, do quanto um assunto ou uma fala toca e move o pensar. Essa aluna também 

ressalta a necessidade de uma certa tranqüilidade para pensar. Caracteriza o pensar como uma 

continuidade de atos que levam a um resultado. A própria expressão que utiliza, “quando der 

fé, já sabe”, indica que o pensamento, para ela, tendo persistência, chega a um resultado, 

mesmo não sabendo de antemão em que momento. É interessante notar que ela ligou o dever 

de casa à questão do pensamento. Transparece na sua fala que não é muito adepta de tarefas, e 

acha simpático o pouco de dever nas aulas de filosofia. A aula de filosofia se caracteriza pelas 

perguntas e não pelas práticas escolares rotineiras e pouco interessantes. É a pergunta que faz 

o elo com o pensante. É a professora de filosofia que se caracteriza como agente de incentivo 

ao pensamento. Um exemplo disso é apresentado a seguir: “(...) Gosto pela aula; a gente 

pode fazer muitas coisas. Gabriela é muito legal: ela devia vir todos os dias para ter aula de 

filosofia, mas é só nas quartas-feiras (Nicolas)”. 

Os alunos parecem resistentes a determinados mecanismos e procedimentos 

pedagógicos e seus referenciais, muito evidentes nas outras aulas, como eles mesmos 
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destacaram. Observa-se que em suas falas os alunos confirmaram uma tendência para o 

combate de algumas premissas pedagógicas, excessivamente centradas na aquisição de meios 

cognitivos, que terminam por transformar a sala de aula em laboratório de observação e de 

controle de aprendizagens, retomando uma velha tradição que começa com Dewey e se 

expande neste século. 

Mesmo não tendo muita clareza quanto a uma definição precisa do que seria a 

atividade do pensar, note-se que, mesmo de forma desavisada e desprovida de uma precisão 

conceitual, os alunos nos oferecem alguns indicadores que parecem colocar em situação de 

risco determinados modelos mais tradicionais ou mais identificados com uma certa tradição 

do pensamento filosófico, os quais se distinguem do filosofar. Em suas falas, encontramos o 

registro acerca de determinados tipos de intervenção afirmativa que parecem estar 

relacionados ao filosofar em que o pensar é provocado. As intervenções nas quais ocorre o 

pensar nunca são automáticas, incitam o pensar. Este movimento pode ser notado na fala 

seguinte: 

 

Pensar é você tirar alguma coisa que tem na sua cabeça. Então se ela faz 
uma pergunta você vai interpretar aquela pergunta, vai raciocinar aquela 
pergunta e vai falar o que você tem pra falar sobre aquela pergunta. ... 
Assim, na aula de filosofia, se eu sei falar aquela resposta e eu vejo que ela 
está certa, eu falo. Mas também, se eu falar e estiver errada, eu falo. Já na 
prova, você tem que estudar e ter tudo decorado e não ter nenhuma 
dificuldade. Igual um gravador, quando ele grava não fica tudo gravado 
ali. Quando tem prova, a professora diz: ‘estudem’, aí a gente estuda; e 
quando chega no dia da prova, ela diz: ‘quem estudou faz a prova 
direitinho; quem não estudou’[…]. (Rafaela) 
  

A definição que essa aluna nos dá do pensamento não deixa inicialmente claro se se 

trata de um pensamento que somente trabalha na memória em prol de algo aproveitável para 

um pensar específico, ou se “tirar alguma coisa que tem na cabeça” também pode incluir 

uma atividade de construção, invenção ou combinação de elementos mentais em torno do 

objeto do pensamento. O que ficou claro até esse momento é que a atividade do pensar nas 

aulas de filosofia é para responder as perguntas da professora. Também essa aluna não tem 

medo de errar. No pensar podemos fazer tentativas e corrigi-las. É interessante nesse contexto 

a comparação que a aluna faz com as outras disciplinas. Quando fala de prova, certamente não 

fala das aulas de filosofia, pois nessa disciplina as professoras não aplicam provas. A atitude 

diante da prova não é a de pensar, mas de estudar. E estudar é funcionar como um gravador, 

quer dizer, decorar o mais facilmente possível o assunto a ser estudado para a prova. Só nessa 

condição pode-se fazer “a prova direitinho”. Na expressão “quem não estudou...”, as 
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deficiências falam por si só. Essa parte da resposta ajuda-nos a avançar na dúvida sobre a 

definição inicial. “Tirar alguma coisa que tem na sua cabeça” não pode significar 

simplesmente reproduzir memórias. Se assim fosse, pensar seria a mesma coisa que estudar, 

na compreensão dessa aluna. Pensar, porém, vai além do estudo, embora a entrevistada não 

esclareça em que consiste a atividade do pensar. O fundamental é que ele não se esgota na 

mera reprodução. 

Na fala seguinte, embora a aluna demonstre problemas visíveis de expressar o que é 

pensar, a sua fala possibilita uma reflexão interessante sobre a sua relação com o pensar na 

aula de filosofia, que é diferente da que comumente é estabelecida com os outros saberes 

escolares. Faz-se do olhar uma forma de alargar o seu pensamento: “Por exemplo: a gente… 

olhar, tal, tal, tal, ou então pensar, até descobrir o que você quer. […] vai raciocinando”. No 

momento em que utiliza a expressão “olhar, tal, tal, tal”, revela a compreensão de um 

direcionar do pensar igual a nossa visão: quando procuramos alguma coisa, examinamos 

várias. A segunda parte da expressão indica uma finalidade que o próprio pensar pode ter: 

adquirir certeza sobre o próprio querer. Para tal, também é necessário um pensar constante e 

insistente, que ela expressa na repetição do “raciocinando”, palavra que para ela parece ser 

sinônimo de pensar. 

Nesse elenco de características o pensar também é delineado como aquela atitude que, 

de certa forma, para se praticar é preciso se deslocar desse universo mais factual e das 

atividades mais habituais. Em si, na percepção da aluna, o pensar não depende de grandes 

aparatos para se exercer. A sua ocorrência envolve, sobretudo, maior intimidade com o 

pensar, associada ao querer do próprio aluno, ao seu engajamento com o que se pensa ou à 

relevância que atribui ao que tem a dizer. 

 

Pensar… é estudar falando, respondendo perguntas. Questionando, 
perguntando, escutando o outro. Antes eu não conseguia pensar muito. Eu 
ficava correndo, brigando... e com essa aula eu passei a pensar melhor 
sobre diversas coisas. (Júlia) 

 

Para a aluna o pensar é uma forma específica do estudar. Obviamente, ele não tem 

uma compreensão restrita do estudar como seu colega, que identificou estudar com 

memorizar. Estudar, e com isso pensar, envolve um conjunto de atividades: falar, perguntar, 

questionar, responder e, finalmente, escutar o outro. Trata-se, portanto, não de uma definição 

do próprio pensar, mas de uma descrição das circunstâncias em que o pensar acontece na 

própria experiência dele. E essas são exatamente as circunstâncias e atitudes criadas nas aulas 
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de filosofia. Antes da criação dessas circunstâncias essa aluna seguia as atividades mais 

costumeiras nessa idade. Não é de acreditar que essa menina deixou essas atividades 

totalmente por causa das aulas de filosofia. O que se expressa é que se abriu um novo espaço 

antes não percebido como importante: o espaço de pensar melhor sobre as coisas. 

Nesse contexto, emergiu uma compreensão de que a aula de filosofia parece tornar 

realizável o desafio constante de um pensar cheio de sentido, que nos faz mais ser, 

diferentemente das outras disciplinas, em que se percebe uma tendência ao favoritismo de um 

pensar que o constitui como utilitário, pragmático, que parte de concepções que trancam o 

mundo em prisões categoriais, em finalidades previamente definidas e independentes dos 

desejos e quereres dos próprios educandos e, sobretudo, originando-se de uma conceituação 

do próprio “sujeito” como algo que, apesar de toda a sua irredutível maleabilidade, damos, já 

de início, uma forma definida. 

 

O pensamento assim... torna-se melancolicamente um “re-conhecedor” dos 
valores vigentes, um espectador distanciado da vida - sem forças para 
produzir novos modos de existência... um puro ato recognitivo – uma 
faculdade “reconhecedora” do mundo e dos valores” (SCHÖPKE, 2004:28-
29).  

 

Na fala seguinte, o aluno faz um destaque ao perguntar como o ponto de partida do 

filosofar e como o aspecto básico que torna a aula de filosofia diferente das outras aulas. 

Trata-se de um perguntar que parece encarnar uma breve experiência do pensar ou dela se 

aproximar, que não se caracteriza pela afirmação que transmite e nem pela confirmação, mas 

que investiga e que problematiza, amplia a compreensão e favorece a construção de sentidos. 

É um perguntar que deve levar, sobretudo, ao fortalecimento ou a desconstrução de um 

sentido.   

Como sabemos, a possibilidade de vivenciar a pergunta um pensar sem pré-conceitos e 

por si mesmo é o que se tem de mais significativo numa aula de filosofia. Essas perguntas 

“não só se definem pelo conteúdo, o seu caráter, mas, sobretudo pelo movimento que as 

impulsiona e pelo que se espera de suas resposta” (KOHAN, 2002:29).  Devem, entre outras 

coisas, permitir interrogar sobre variadas questões da vida humana, identificar limites, 

explorar o evidente, questionar valores, serem pensadas e não resolvidas e experimentar os 

diversos sentidos da crítica. Este movimento implica, sobretudo, o compromisso interrogativo 

de quem se lança (ibidem). Por isso, o ato de perguntar deve primeiro atravessar a vida e a 

prática de quem a realiza, pois, do contrário, ele se caracteriza como um perguntar que faz 
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perguntas para serem resolvidas e não para serem pensadas. Como tal, alunos e professores 

devem se situar no lugar daquele que pergunta, que questiona a sua prática. Vejamos: 

 

Eu acho que é assim: quando a professora pergunta, a gente vai 
raciocinando até entender... porque, assim, nas aulas de matemática, 
português, tem que levar a resposta na cabeça. E na de filosofia, quando eu 
não sei, eu posso perguntar, pensar. (Lucas) 
 

Como se pode perceber, o aluno também parte na sua explicação do pensar de uma 

comparação das aulas de filosofia com as das demais matérias. As atividades na primeira são 

por ele caracterizadas como um processo de pensar, de raciocinar, até entender; na segunda, 

como levar a resposta na cabeça. Levar a resposta na cabeça não significa necessariamente 

entender. Pensar implica, portanto, para esse aluno, adquirir uma certeza própria, um 

entendimento próprio do resultado do raciocínio. Para se chegar a essa certeza, identifica 

como necessária a possibilidade de perguntas, de se sentir à vontade de expressar as próprias 

dúvidas em prol de um entendimento sempre mais profundo.  

Por fim, um aspecto importante dessa discussão, e que aparece de forma destacada 

entre os alunos entrevistados, diz respeito ao que parece possibilitar o trabalho com filosofia: 

um aprendizado conseqüente e implicado. Suas falas afirmam a necessidade urgente de se 

pensar um ensino de filosofia que não se cristalize na transmissão monológica da tradição, 

mas que se coloque a serviço da potência da experiência de pensamento, para que o pensar 

não se feche, não se acomode tranqüilamente em pontos fixos. Deve ser atravessado por uma 

dinâmica que ajude cada um a encontrar suas próprias inquietações. 

 

Pensar, pra mim? Caçar e procurar. Eu passei a pensar melhor nas aulas 
de filosofia. Porque a gente tem que pensar na […] filosofia… eu nem sabia 
que é que era filosofia; pra mim, nem existia… Mas, depois, quando 
começou ter as aulas […] me incentivaram e […] comecei aprender e 
fiquei mais incentivada... Filosofar é você falar de uma coisa que ninguém 
já sabe, nunca pensou naquilo. (Maria) 
 

Cumpre ressaltar, pois, que os elementos reunidos e expostos aqui não têm nenhuma 

pretensão de esgotar as questões.  Todos os aspectos tratados representam enorme 

complexidade, ficando o desafio de um necessário aprofundamento e a conseqüente 

compreensão crítica dos mesmos. No próximo tópico, trataremos mais diretamente dos 

possíveis impactos e dos efeitos da experiência filosófica na prática pedagógica do professor e 

nas suas convicções.  
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4.6 A experiência filosófica no Projeto Filosofia na Escola, na perspectiva 

dos professores 

 

 

Nesta parte são apresentados os processos de formação do professor, suas aventuras e 

desventuras epistemológicas, metodológicas e subjetivas da experiência no Projeto. Nessas 

falas, foram abordados os mais diversos temas: como eles chegaram a participar do Projeto; as 

visões dos mesmos sobre a prática filosófica com as crianças; o encontro com o filosofar na 

sala de aula e a relação com o saber escolar; a relação entre a investigação filosófica e o saber 

pedagógico; as motivações para participar do Projeto e as repercussões para a sua prática 

pedagógica e as possíveis mudanças de si; as facilidades e dificuldades de inserir o Projeto no 

cotidiano escolar e sugestões para consolidação da proposta.  

 

4.6.1 Motivações iniciais: como os professores chegam a participar do 

Projeto 

 

Como perceberemos em suas narrativas, as motivações dos professores para participar 

do Projeto são as mais diversas possíveis. Estas vão de situações ocasionais, como um convite 

feito pela diretora da escola a um professor até então sem nenhum interesse pela área, a 

escolhas feitas pelos próprios professores, já iniciados em uma reflexão sobre filosofia e seu 

ensino. Não existe, portanto, uma maneira cristalizada para se chegar a participar do Projeto. 

Entretanto, em boa parte dos casos, uma primeira aproximação surge por meio dos cursos 

oferecidos pelo próprio Projeto, o que normalmente acontece na UnB. No que se refere às 

motivações dos professores, embora estes apresentem diferentes linhas de explicações, alguns 

pontos constituem referências comuns. Um deles seria a idéia de que a filosofia poderia 

desenvolver as habilidades lógicas do pensamento das crianças.  

 

Olha, o que mais me seduziu na proposta do Projeto é a própria aquisição 
da racionalidade mesmo, porque as crianças iam aprender a raciocinar. 
Num primeiro momento, eu achei que uma coisa assim ia ajudá-las 
cognitivamente nas outras, nas demais disciplinas, o que acaba por ajudar, 
que a criança aprende a refletir sobre aquilo, não só de maneira lógica, 
mas de interpretar aquilo. A gente sabe que uma das maiores dificuldades 
das crianças hoje na educação é a interpretação, e o Projeto ajuda nessa 
interpretação, que a pessoa tem que interpretar o que o outro está falando, 
o que ela mesma está pensando, para poder assumir aquilo, fazer daquilo 
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um pensamento elaborado, para poder refletir sobre aquilo e fazer um 
discurso para que o outro o entenda. […] isso ajuda muito. Então, a minha 
primeira sedução pelo Projeto foi mesmo a questão cognitiva, que eu achei 
que o Projeto ia desencadear nas crianças. (Agnes) 
 

Embora não se possa negar a importância dos elementos lógicos de um pensar, estes 

não são condições suficientes para o filosofar. O desenvolvimento de habilidades e de 

competência dá conta apenas de um dos aspectos do pensamento filosófico. Um exercício de 

pensamento que de início já impõe os objetivos e metas a serem atingidos, ou seja, um 

pensamento instrumental enfraquece o nascimento de um pensar aprendente. Embora em 

vários momentos de sua fala Agnes expresse uma visão mais afirmativa de um pensar menos 

racional, seu relato mostra um interesse inicial ligado a uma dimensão mais prática do pensar, 

tentando definir seus usos e a extensão do seu conteúdo. Mesmo não percebendo, sua fala 

ainda reforça uma dimensão mais técnica do pensar. Apesar de seus argumentos deixarem 

transparecer indícios de que o pensar não pode resumir-se na escola ao alcance de direções já 

esperadas, sugere mais limites ao pensar do que uma abertura ao filosofar. Tal reação 

demonstra, em parte, a marca das inquietações que esse exercício pode produzir.  

Na fala seguinte, a professora Eva afirma que a grande motivação para participar do 

Projeto foi a possibilidade de ajudar na aprendizagem dos seus alunos. Assim, num primeiro 

momento, ela seria motivada pelos possíveis efeitos práticos dessa experiência. 

 

Só que, quando eu fui participar do Projeto, eu pensei que fosse […] uma 
coisa que ajudasse os meninos … fui em busca disso, para ajudar os 
meninos. Eu estava com uma turma muito difícil, segunda série, difícil de 
aprendizagem e comportamento. Aí, eu fui em busca disso. Achei que fosse, 
realmente. Pode até não ser, mas eu levei para esse lado, entendeu? […] 
me ajudou bastante no desenvolvimento deles, no comportamento, tudo. A 
minha expectativa inicial foi essa, no desempenho, no desenvolvimento 
deles no dia-a-dia. (Eva) 

 

Apesar de descrever essa sua expectativa inicial como superada, a professora diz que a 

experiência filosófica foi uma grande parceira no desencadeamento de novas atitudes por 

parte dos alunos em relação ao conhecimento, na relação com os outros alunos e consigo 

mesma no espaço da sala de aula. 

 

Eu achei que teve um êxito muito grande. Na aprendizagem deles, no 
interesse, na participação deles. Antes não participavam, só brincavam, 
conversavam, discutiam. Chamou muito, assim, a atenção deles, os trouxe 
para dentro da sala novamente. (Eva) 
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Mesmo Eva não tendo inicialmente interesse propriamente na filosofia, ela esperava 

dessa experiência filosófica um efeito “secundário” em sua prática pedagógica, o que afirma 

ter conseguido. A expressão da professora Eva: “os trouxe para dentro da sala novamente” é 

bastante expressiva nesse sentido, pois se refere à presença dos alunos no modelo anterior 

como sendo meramente física. Entretanto, o interesse das crianças, além dos por ela 

assinalados (brincar, conversar e discutir), estaria voltado também para a aprendizagem em 

sala de aula. Vale destacar que essa motivação da professora por uma aprendizagem marcada 

pela “participação” já é uma predisposição identificada com as concepções do Projeto. Neste 

caso, a participação do mediador foi menos tensa, sendo solicitada por ela, conforme seu 

próprio relato. 

 

Eles chegavam com problemas, discutiam, […] acabou aquilo. A gente 
começou… não tenho a menor idéia de como seria, mesmo assistindo, 
passando a semana na UnB, assistindo. Aí, no primeiro dia, eu falei que 
primeiro eu queria ver um deles… veio a Juliana, que era a orientadora na 
época. Foi o primeiro dia na minha sala; depois teve outra e foi 
desenvolvendo … os meninos começando, participando, tanto desenvolvia o 
lado emocional, a coordenação deles, tudo. Por isso que eu fiquei, participei 
do Projeto. (Eva) 
 

Ainda sobre as concepções e expectativas iniciais sobre a proposta do Projeto, a 

professora Agnes relata que, embora a sua participação no mesmo tenha sido uma escolha 

espontânea, foi demasiado impactante a semana inicial do curso. Em sua fala, ela conta como 

foi difícil para os professores esse primeiro contato com a investigação filosófica. 

 

A semana inicial do curso, para quase todos, foi um choque grande. Porque 
a gente achou … a gente não, as pessoas achavam que, ao chegar lá, iam 
achar uma fórmula de como fazer filosofia com criança. Alguma coisa bem 
normatizada, como o Programa do Lipman. Que é o que a grande maioria 
dos professores, de nós, até espera. Então, são pequenas fórmulas que vão 
levar a gente à felicidade de docente. Mas elas não existem mais. Mesmo 
depois de muitos anos de trabalho, tem gente que prefere e pensa que lá na 
UnB, nós vamos para lá, você vai fazer uma roda, então, você agora vai 
fazer uma pergunta[…] se um aluno vai te responder […]assim você vai 
responder de tal forma, mas se ele não te responder assim, você vai agir de 
tal forma. Então, no início, a gente queria mesmo. Mesmo porque era uma 
coisa muito nova para todo mundo. Então, a gente não tinha nenhum […] 
alicerce para além da própria vontade, para poder caminhar. (Agnes) 
 

Uma das coisas que mais incomodaram os professores no seu contato inicial com o 

Projeto foi a ausência de uma formação baseada no desenvolvimento de habilidades, no 

repasse de uma didática ou na apresentação de um modelo pronto para ser incorporado ao seu 



176 

trabalho. Para essa professora, uma das maiores decepções teria sido a palestra do professor 

Walter Kohan, uma vez que o mesmo fugiu completamente das expectativas dos professores. 

Ao invés de prescrever modelos ou ensinar um modo de ser ao professor de filosofia com 

crianças, sua palestra, diametralmente oposta a essas expectativas, esteve investida de um 

caráter experimental de criação do pensamento. 

 

E aí, o curso inicial não foi como a maioria esperava, porque foi um curso 
para fazer uma investigação filosófica com o próprio grupo. Então, eram 
temas. Teve uma palestra com Walter. Essa palestra, assim, ela era a mais 
esperada da semana. Era até numa sexta-feira. [...] a gente achava que o 
Walter ia falar para a gente como é que é, como é que tinha sido a 
experiência dele. E ele nos relatar várias experiências ia dar base para a 
gente, para as nossas experiências. Mas o Walter não fez nada disso; ele 
encheu o grupo inteiro de perguntas. Então, cada pergunta que faziam para 
o Walter, ele devolvia com uma outra pergunta. Então […] as pessoas 
saíam lá da UnB muito mais confusas do que tinham ido. Teve gente até 
que falou: “gente, isso é uma coisa de louco. Ninguém chega nem a um 
consenso; aquilo ali é uma perda de tempo”. Mas o pessoal foi, foi 
caminhando. (Agnes) 
 

O processo de desestabilização provocado pela ação questionadora exercida pelo 

professor Kohan – aprendizado que aos poucos os professores levariam para a sala de aula – 

foi talvez o maior desafio enfrentado pelos professores. Some-se a isso uma resistência 

natural do próprio corpo institucional a qualquer mudança e veremos que a fala da professora 

manifesta insights muito precisos da insegurança que os professores viveram nesse contexto 

inicial, quando se depararam com uma situação que exigiu novos meios de entendimento e 

colocou a possibilidade de os seus instrumentos de inteligibilidade não continuarem intactos. 

O relato seguinte da mesma professora mostra, ainda, a dificuldade que os professores 

da sua escola enfrentaram quando tiveram que realizar suas primeiras aulas de filosofia com 

as crianças. Na fala, é mencionada a figura do mediador (sobre o qual falaremos mais 

adiante), que é um aluno de graduação da UnB, ligado ao Projeto, e que realiza estágio nas 

escolas onde o mesmo é desenvolvido. A relação entre ambos, sobretudo quando o professor 

ainda não conhece bem a perspectiva do Projeto, é marcada por uma certa tensão, uma vez 

que trazem experiências e concepções distintas. Contudo, uma das formas para ajudar as 

professoras a iniciar a prática da filosofia em sala de aula foi associar a cada uma delas um 

mediador. 

 

Esse mediador […] geralmente tem uma teoria, mas ele não tem uma 
prática docente. É o que acontece com a grande maioria dos mediadores. 
Pode ter, pessoalmente, mas a grande maioria é assim. E o professor 
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geralmente tem a prática docente, mas não tem a teoria que o mediador 
tem. Então, teoricamente, tecnicamente, é uma dupla perfeita. Um que tem 
a prática e um que tem a teoria. Mas o diálogo entre eles às vezes é difícil, 
especificamente naquele momento sobre o planejamento. Então, a gente 
nunca acha uma fórmula perfeita. Cada um tem que adequar sua 
necessidade e encontrar outros meios de comunicação. (Agnes) 
 

A concepção de uma dicotomia entre teoria e prática expressa na fala dessa professora 

é reveladora da tensão entre o professor e mediador: o professor, visto como aquele que põe à 

“prova” o que é construído a partir das reflexões acadêmicas, muitas vezes distanciadas da 

dura realidade e dos obstáculos vivenciados no cotidiano da sala de aula; o mediador, 

representando essa reflexão distanciada. Sem sombra de dúvida, há uma diferença no tipo de 

abstração de ambos, o que não significa dizer que o segundo não tenha prática ou que a ação 

do primeiro esteja isenta de teoria. Pode ser que boa parte da teoria subjacente a sua prática 

não esteja consciente. O que nesse caso dificultou a colaboração entre professora e mediador, 

portanto, foram experiências em situações distintas e patamares de abstração diferenciados. 

No seu relato, Agnes diz ter encontrado na adequação dos meios de comunicação a saída para 

essas dificuldades. Certamente, essa comunicação tem que levar em conta as experiências 

diferenciadas.  

Apesar das tensões existentes, a presença do mediador é descrita pelas professoras 

como importante para dar-lhes um suporte inicial. Essa importância fica evidente na fala 

seguinte, em que a mesma professora descreve o caso de uma colega em seus primeiros 

contatos com o Projeto. Ela inicialmente destaca a importância da atuação e da ação do 

mediador com os professores, mostrando, inclusive, como em alguns casos esse suporte é 

visto como imprescindível. A fala retrata, ainda, a insegurança que os professores 

demonstram em levar esse exercício filosófico para a sala de aula.  

 

Tem um caso até muito interessante. Uma das professoras fez o curso, e ela 
fez, na primeira quinta, uma oficina, e foi um mediador para a sala dela. O 
mediador era […] um aluno da UnB, que […] já fez a disciplina  de 
Investigação Filosófica, e está no curso de pedagogia... Então, a professora 
[…] fez a primeira oficina [junto com o mediador] e aí os meninos 
gostaram muito. Quando foi na outra quinta, quando ela chegou na sala, os 
meninos já estavam em círculo. Eles mesmos já tinham colocado a sala em 
círculo. Aí, o mediador dela não veio, ela já sabia que ele não ia e que não 
ia ter filosofia nesse dia […]: “meu Deus, o que é que eu vou fazer”, pois 
ela não se sentia segura o suficiente para fazer uma oficina sozinha. Aí ela 
falou para os meninos: “não, a gente vai voltar a roda pro lugar, e depois, 
aí, na outra quinta, a gente tem [aula de filosofia], que eu não vim para 
isso hoje’. […] mas quando ela viu, ela levou um susto, quer dizer, já há 
pré-disposição de todos os alunos. (Agnes) 
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Como demonstra a fala da professora, na ausência do mediador, optou por não realizar 

a aula de filosofia, provavelmente pelo fato de essa aula fugir ao conjunto de procedimentos e 

rotinas de um professor no interior da escola. Com efeito, mudanças dessa natureza, pelo 

menos em um primeiro momento, são sempre incômodas e desconfortáveis. O relato, no 

entanto, sugere que as crianças não demonstraram nenhuma dificuldade em aceitar o estilo 

das oficinas. O fato de terem arrumado as cadeiras na ausência da professora demonstra, até 

certo ponto, a vontade de continuar a experiência. A abertura dos alunos nessa situação é 

significativamente superior à da professora, o que não significa que não existam resistências 

também por parte dos primeiros. Essas, no entanto, são descritas como “raras exceções”.  

 

Assim, existem exceções, mas são raras as exceções de meninos que não 
gostam de participar. Tem menino que fala: ‘ah, mas é muito difícil ter que 
ficar só perguntando’, que não leva a nada, mas, assim, não dá nem o 
universo de cinco por cento desses alunos. A grande maioria gosta muito 
do Projeto. (Agnes) 
 

A entrada no Projeto esteve também associada ao interesse do professor em conhecer 

“coisas novas”, relativas à sua prática. Este foi visto apenas como uma forma nova de atender 

as necessidades da sala de aula, no confronto com o tradicional. Nesse caso, portanto, a 

motivação para trabalhar com o Projeto deu-se a partir de uma identificação da professora 

com alguns princípios e concepções do Projeto. Nesse e noutros exemplos, pudemos perceber 

que a “propaganda” entre os professores é um fator significativo para despertar o interesse por 

essa experiência com a filosofia, o que fica evidente no seguinte relato.  

 

Olha, nós tínhamos um professor que ele estava terminando […] na UnB, 
Pedagogia, e ele sempre falava nesse curso, ele incentivava. Aí, sempre 
[…] eu tive interesse, porque ele falava muito desse curso e eu sempre 
tenho interesse de aprender coisas novas. (Berta) 
 

A respeito, ainda, das motivações que levaram os professores a participar do Projeto, a 

fala seguinte da professora Berta expressa o fato de a filosofia estar associada a uma estratégia 

explicativa e interpretativa, que fornece princípios sobre as mudanças da realidade e ajuda os 

sujeitos a colocarem as coisas do mundo em um nível de compreensão. A mesma menciona, 

ainda, como fator desencadeador do interesse pelo Projeto, o seu desejo de conhecer melhor a 

filosofia e como esta poderia melhorar o trabalho com seus alunos.   

 

É porque eu sempre gostei muito de tratar com os meus alunos desses 
assuntos. Aí, foi através de um professor. Ele nos perguntou se nós 
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queríamos que o pessoal da UnB viesse para cá para fazer um grupo de 
estudos sobre filosofia. E aí, alguns dos professores concordaram, uns não 
quiseram, porque não gostam mesmo, mas como eu sempre gostei de estar 
sempre lendo, sempre refletindo com eles a respeito das coisas da vida 
mesmo, de um modo geral, aí eu quis. Porque eu queria me aprofundar 
mais, saber mais coisas e que rumo que eu poderia dar, trabalhando sobre 
o assunto filosofia com os meus alunos (Berta). 

 

Neste caso, há uma aproximação com as motivações relatadas pela professora Agnes e 

Eva. Ambas afirmam ter entrado no Projeto pela possibilidade de o contato com a filosofia 

melhorar o nível das suas aulas. A fala acima revela que alguns professores não quiseram 

participar do grupo de estudos porque não “gostam mesmo”. No entanto, a resistência ao 

Projeto vai além do simples “gostar”, fundamentando-se em uma mencionada ausência de 

planejamento e de material didático, na falta de uma aplicação imediata do conhecimento ou 

na forma como o mesmo vem sendo conduzido. Na fala seguinte, por exemplo, uma posição 

divergente das anteriores é colocada pela professora Cássia. Algumas conjeturas presentes no 

seu relato merecem especial atenção.  

 

Eu participei de encontros e inclusive estou pensando em desistir, porque 
eu já não vinha gostando muito e tem a questão do tempo. Eu estou fazendo 
outros cursos, e num primeiro momento eles estão sendo mais de aplicação 
imediata do conhecimento. Esse, de filosofia, ele é muito bom. Agora, eu 
não me identifiquei muito. Agora, eu não sei se foi com o curso em si ou 
com as pessoas que estão coordenando o curso. Eu não sei se foi isso, 
porque a proposta é muito boa e vem justamente ao encontro daquilo que a 
gente quer que se desenvolva na criança, que é o pensamento. Porque hoje 
a gente sempre diz: “ah, mas a criança não tem pré-requisito, não sabe 
analisar, eles não pensam antes de falar”. Então, são essas questões, 
muitas vezes na fala dos professores, que a gente fica atenta (Cássia). 
 

Segundo Cássia, sua entrada no Projeto se deu pelo fato de o mesmo trabalhar com o 

pensar na sala de aula. No entanto, afirma não se identificar muito com sua proposta, sendo 

este – além de questões de ordem pessoal, como a falta de tempo – um dos motivos do seu 

afastamento. Mais adiante, algumas posições mais críticas vão aparecendo. A mesma coloca 

que a não garantia de resultados imediatos da filosofia parece ser um dos motivos que a faz 

priorizar outros cursos e outros projetos, descritos em sua fala como sendo de aplicação 

imediata do conhecimento. Para ela, a filosofia, concretamente, não ajuda muito no que eles 

fazem no cotidiano das suas práticas pedagógicas, uma posição em nada distinta daquela que 

considera a filosofia uma teoria e resiste em operacionalizar didaticamente a investigação 

filosófica. Assim, embora considere a proposta interessante, ela não consegue identificar o 

motivo da sua resistência, se é uma não identificação com os fundamentos teórico-
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metodológicos do próprio Projeto ou simplesmente com a forma como ele vem sendo 

conduzido. É possível que ela não saiba identificar se é uma ou outra coisa, porque o mesmo 

incômodo se encontra nas duas, qual seja, o de ter que livrar-se de práticas padronizadas, que 

fornecem uma suposta segurança ao professor, o que parece ficar mais evidente em sua 

seguinte fala, que revela novos pontos conflitantes. 

 

Então, quando se pensou no curso a gente viu bem…  Já vai dar suporte 
principalmente porque trabalha com a criança […] para que desenvolva 
essa capacidade de pensar. Mas eu não sei se foi o grupo em si, mas eu 
fiquei um pouco decepcionada, porque a sistematização era, assim, meio... 
eu não entendi bem a dinâmica da maneira do Projeto como foi colocado 
aqui. Então, algumas oficinas não tinham aquele planejamento… eu não sei 
se é porque o professor é muito acostumado a planejar, então, tudo que vai 
fazer, a gente tem o hábito de planejar como vai ser e tem o hábito de, além 
de planejar, preparar o material, o que vamos utilizar, com qual objetivo. 
Aí, ficamos projetando situações e em cima dessa projeção a gente vai 
preparando material e [isto] deve ser um hábito do professor das séries 
iniciais. (Cássia) 
 

O primeiro ponto conflitante estaria diretamente relacionado com o processo de 

operacionalização das situações pedagógicas. Cássia destaca a falta de um planejamento no 

Projeto, que visa operacionalizar a prática do professor em sua rotina, como sendo um ponto 

problemático. Isso evidencia, mais uma vez, a dificuldade de se adequar a uma vivência em 

que as ações são conduzidas diferentemente da forma como ela está acostumada na escola. 

Embora reconheça que os preceitos didáticos não devem ser tomados como uma bula ou um 

manual de instrução, generalizável ao absoluto, não deixa de destacar sua viabilidade e 

necessidade, além de apontar a ausência desses no Projeto como um problema. Mais uma vez, 

sua fala remete à dificuldade de estar em um lugar e não ter que agir como age no seu 

cotidiano. 

 

E de repente nós estávamos num curso em que nós tínhamos que fazer 
oficina, e não existia isso. Então, para mim isso foi difícil […]. Você está 
trabalhando … eu não diria com o improviso, mas numa situação que fugia 
daquilo que a gente já tinha acumulado. (Cássia) 
 

Essas concepções, certamente, não são conseqüências de uma experiência isolada. Elas 

mostram os pontos de tensão que a filosofia ainda gera na educação e indicam o quanto as 

escolas têm problemas para incorporar novas práticas. A declaração das fronteiras ao filosofar 

na escola, embora dificulte a prática da filosofia na escola, por outro lado, pode também 

promover o alargamento do pensar nessa situação. Dessa ótica, os obstáculos ao filosofar 
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aparecem como elementos positivos. A possibilidade de se ter o que criticar ou o que se 

refletir pode gerar a transformação da própria prática.  

Por fim, apresentamos uma última fala da professora Cássia, que lança uma luz 

bastante significativa sobre o sistema educacional em vigor, e permite compreender porque 

pessoas não identificadas com o Projeto são motivadas a participar dos cursos por ele 

oferecidos.  

 

Assim, muitas vezes eu tive uma vontade de desistir. Aí as colegas ficavam: 
“não desiste não”. Agora, o argumento que certas pessoas utilizavam, esse 
aí, eu não faço parte dele, que é um curso de 180/h pela UnB e significa 
muita coisa. Para mim, um curso pela UnB de 180/h não significa nada se 
eu não adquirir conhecimento durante esse curso. […] Aqui, pelo plano de 
carreira do sistema da rede, você tem que apresentar os cursos para poder 
pular barreiras, e um dos cursos obrigatórios é esse de 180/h. Aí, tem que 
ter um de 180/h. São 300 horas de curso, mas as outras horas você vai 
somando. Agora, eu acho isso uma mediocridade. Para mim o curso não 
faz sentido por si só; um papel não representa nada. (Cássia) 

 

As estratégias para ascender profissionalmente, melhorar o salário ou aumentar o 

currículo, que não são características apenas dos professores do ensino básico, são fatores que 

devem ser considerados dentro do quadro de motivações. Poderíamos complexificar ainda 

mais a questão questionando até que ponto esses interesses, mesmo quando se busca um curso 

por identificação ou prazer, estão ausentes de qualquer escolha ou decisão profissional. 

 

4.6.2 As visões dos professores sobre a prática filosófica na escola 

promovida pelo Projeto 

 

Mesmo que os professores, em geral, atribuam uma grande importância às atividades 

do Projeto, e reconheçam, sobretudo, seus efeitos práticos e as repercussões na dimensão do 

pensar entre professores e alunos, encontramos entre eles níveis de aproximação diferentes 

com a proposta em análise. Existem os que incorporaram totalmente o Projeto; há aqueles 

que, embora demonstrem algumas resistências, compreendem esse espaço como uma 

possibilidade de sentir, realizar experiências novas; e há, ainda, quem participe, mas que 

resiste firmemente ao Projeto, revelando uma dificuldade de inserir-se no espírito do mesmo. 

Contudo, sua centralidade no pensar filosófico foi identificada pelos professores como sendo 
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a dimensão de maior impacto, o que pode ser percebido no modo como eles compreendem o 

papel do Projeto Filosofia na Escola. Vale salientar que essa participação tem sido sempre 

voluntária e livre para os professores. Ou seja, eles podem entrar ou sair a qualquer momento 

sem qualquer custo. 

 

Assim, eu acho que a grande virtude do Projeto é a preocupação que o 
professor tem de abrir um espaço para o pensar,  que começou com uma 
quinta-feira, uma hora e meia. É claro que a gente vem de uma educação 
secular, tradicional, que é toda montada numa outra lógica, que é do 
professor falando e os alunos escutando. Então, a gente investe nessa 
lógica, que não é essa a do Projeto de Filosofia. (Agnes) 

 

Dentre os pontos positivos, Agnes destaca a possibilidade de poder vivenciar no 

processo educativo uma escuta mais atenta, mais interessada e engajada do outro, como sendo 

uma das experiências mais significativas. Embora essa escuta seja inicialmente frustrante, 

uma vez que aquilo que os alunos falam é, na verdade, uma reprodução dos discursos de 

outrem – inclusive dos transmitidos pelos próprios professores –, a professora Agnes afirma 

que o surgimento desse anseio de apreender o que é dito pelo outro e o estabelecimento de 

uma relação com um pensar que aceita se transformar foram os pontos mais importantes na 

relação com o Projeto. 

 

E aí, no Projeto, a gente começa a escutar a voz do aluno e num primeiro 
momento isso é um pouco decepcionante, porque a gente começa a 
perceber que o que eles falam é a reprodução da nossa voz. Então, tudo 
que a gente, pai, mãe, educação, incutiu neles. Então, num primeiro 
momento, a gente acha que tudo é mágico. Primeiro, que tem uma fórmula 
para fazer filosofia. E a gente descobre que não existe essa fórmula. E, num 
segundo momento, a gente quer que as crianças, na terceira, quarta 
oficina, já estejam filosofando e encontrando a linha de raciocínio de 
Aristóteles. Então, assim, não existe. Isso é uma prática, mas o Projeto 
trouxe uma preocupação dentro de um determinado espaço de tempo da 
sala de aula, da professora e do aluno, de se preocupar com esse pensar. 
[…] então, se a gente perguntava coisas que em outros momentos não se 
perguntava … (Agnes) 

 

Agnes destaca, ainda, que com o Projeto foi possível perceber a diferença entre um 

pensamento que faz pensar e um pensar que é mera reprodução de pensamentos prontos. Essa 

relação promoveu, segundo ela, uma outra forma de se exercitar o pensar e se relacionar com 
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o saber e com os outros. Contudo, destaca que esse ‘pensar filosófico’ não ocorre sem 

dificuldades, nem envolve apenas os alunos.  

 

(...) [com] esse pensar filosófico, ele na criança e na gente mesmo (que a 
gente também é envolvido), a gente começa a se perceber introjetado de 
muita coisa, muita verdade que não foi construída pela gente e, além de 
não ser construída, que só foi incorporada, porque alguém falou e a gente 
incorporou isso socialmente. A gente começa a perceber que muita coisa 
que a gente fala, que a gente faz, a gente sequer pensou sobre ela, refletiu 
sobre ela, parou para pensar sobre ela. (Agnes)  

 

Nesse relato, a experiência com o Projeto é descrita como um processo que 

engendraria uma reflexão mais ampla sobre o próprio saber do professor, o que possibilita 

um estranhamento em relação à sua prática e à construção do seu saber, questões que, por si 

mesmas, já trazem um caráter filosófico. Mais do que formas e métodos para lidar com os 

desafios de ensinar filosofia para (ou com) crianças, a experiência com o Projeto parece ter 

sido importante na desconstrução de paradigmas e na desnaturalização dos processos sociais 

de construção do conhecimento, ou, em termos foucaultianos, na perspectiva de pensar o 

pensamento de forma crítica, tal como sugere a fala da professora Agnes. Mais ainda, ele 

parece propiciar espaço para que os professores possam se pensar a si mesmos, enquanto 

professores. 

Esse pensar crítico e criador, no entanto, envolveria um processo que não se vive de 

forma imediata, o qual estaria, para Agnes, intimamente ligado ao papel do professor, pois 

dependeria do tempo que este dedica às aulas de filosofia.   

 

Então, esse pensar filosófico, ele vem ao longo de uma trajetória. A nossa  
tem três anos de Projeto, mas existem […] idas e voltas das crianças. Tudo 
depende do tempo que a professora dedica ao Projeto. Tem pessoas que 
conseguem dedicar só essa uma hora e meia a ele; tem gente que não, que 
consegue transcender isso e fazer que a criança, quando aprende a 
questionar, ela não questione só aquela uma hora e meia; ela começa a 
questionar a própria prática da professora e em outras aulas em que ela se 
sente à vontade para isso. (Agnes)  

 

Segundo o depoimento da professora, as dificuldades estão sendo superadas de acordo 

com sua identificação com o Projeto e a conseqüente dedicação ao mesmo. O compromisso se 

revela no tempo de envolvimento com o mesmo e se confirma no momento em que a proposta 
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do Projeto se alarga e toma conta da prática da professora em todas as suas atividades 

pedagógicas, ou seja, para além das aulas de filosofia. 

A visão que os professores têm do Projeto, portanto, está relacionada à percepção de 

que a prática filosófica deste tem como referente o âmbito do pensamento vivo, que 

possibilita tanto para as crianças como para os professores explorarem seu pensar justamente 

por um lado que não foi pensado ainda (KOHAN, 2003), o que corrobora com a idéia de não 

se conformar de antemão com o que já foi pensado. 

 

No Projeto, o aluno […] tem a total liberdade de pensamento, de defender 
o seu pensamento, até mesmo de sonhar, por que não? E para mim, o 
pensar, eu acho que faz parte da minha vida [...] isso é, que me faz viver, de 
você, assim, pensar: hoje eu posso não fazer isso, mas você sonha em fazer 
e busca. Também não é só sonhar; você vai e busca seu sonho se realizar, 
de ir além do que você tem ou, então, descobrir coisas. […] você tem uma 
dificuldade, então, você começa a pensar naquilo e você começa a buscar 
alternativas para resolver. (Berta) 

 

Berta expressa bem claramente a dimensão projetiva de um pensamento que sai da 

mera imitação de pensamentos já pensados. Pensar a nossa situação significa para ela incluir o 

sonho de uma situação desejada e inicialmente julgada impossível de ser realizada. A 

experiência de ver, às vezes, realizado o que parecia fora da realidade, justifica incluir o 

sonho no nosso pensar e nas nossas tentativas de realizar o mesmo. Isso para ela significa 

viver, transcender os limites que o pensar comum nos impõe. 

Na fala seguinte, Agnes percebe, num primeiro momento, que o contato com o Projeto 

iria possibilitar tanto a ela quanto aos outros professores e alunos um contato com um 

aprendizado filosófico diferente do que ela teve, aquele em que a filosofia é considerada um 

conjunto de saberes prontos, os quais devem ser transmitidos. Uma situação em que se ensina 

filosofia, mas não se filosofa: apenas se reproduz a história da filosofia. 

 

[…] para mim, seria até uma oportunidade de desmistificar a filosofia. 
Porque a maneira como eu estudei filosofia no ensino médio era aquela 
filosofia bem tradicional e, por tabela, chata, onde você ficava ali 
escutando o professor falar sobre os grandes pensadores, mas você não 
entendia o porquê daquilo tudo. Por que Sócrates pensou isso, por que 
Platão pensou… A gente sabe que muito do conhecimento que nós temos 
hoje foi produto do que eles pensaram naquela época. Mas, assim, a gente 
não via sentido […] todo jovem é imediatista. Então, num primeiro 
momento, você não via aplicação na sua vida prática […] era aquele 
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desinteresse. Então, eu vi no curso uma oportunidade de mudar essa visão 
que eu tinha antes, e pensei também que as crianças que participariam do 
curso durante as oficinas já teriam uma construção diferente dessa que eu 
tive a respeito da filosofia. (Agnes) 

  

Encontra-se, nessa afirmação, uma confirmação da posição que o Projeto tem diante 

do ensino da história da Filosofia: não tem nada de educativo, a menos que se torne referência 

para uma questão significativa da própria vida nesse instante. É também interessante como 

Agnes vê no Projeto uma possibilidade da relação mais habitual que se tem com a filosofia, já 

desde a própria infância. 

Mas nem todas as professoras, como já mencionamos, consideram a experiência com o 

Projeto Filosofia na Escola como positiva. Embora não mencione diretamente o motivo, a 

autora da fala abaixo, que chegou a participar ativamente das atividades do Projeto, relata que 

o contato com o mesmo não superou suas expectativas.  

 

Eu fiquei um pouco decepcionada, porque isso não aconteceu comigo, essa 
desmistificação, e estava lá e durante essas oficinas eu não via esse 
florescer da criança argumentando. Bem, eu não sei se é pela maneira 
como foi conduzido… Pode ser também que todo início é difícil. Estou um 
pouco decepcionada. (Cássia) 

 

 Entretanto, em seguida, ela mesma dá algumas pistas do que pode ter gerado tal 

“decepção”. Possivelmente o problema não esteja na forma como o Projeto trabalha com a 

filosofia, mas na concepção que Cássia tem do que é um aprendizado. Na fala seguinte, ao 

justificar sua apreciação, torna evidente seu distanciamento em relação às premissas do 

Projeto. Uma primeira razão, segundo a própria, seria o fato de os professores das séries 

iniciais serem mais “imediatistas”, ou seja, mais identificados com uma prática que se 

pretende objetiva, supostamente mais planejável e aplicável. 

 

O professor das séries iniciais, eu sei que é uma deficiência nossa, a gente 
quer algo, assim, de imediato. Então, com que objetivo? Por quê? Quando? 
Para quê? E durante o curso, isso ficou muito claro, que a filosofia não 
veio para isso. […] até me coloquei um dia: “olha, eu sou muito objetiva”. 
“Não, olha, o objetivo é esse, é desenvolver sua capacidade de você pensar 
sobre as coisas. Porque muitas vezes as coisas existem, mas a gente nunca 
questiona sobre a existência delas e a filosofia veio justamente pra isso, 
vamos questionar, mas sem aquele objetivo imediato”. (Cássia) 
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Embora afirme reconhecer que a filosofia não veio para reforçar esses objetivos 

imediatos, ela não consegue enxergar as possibilidades de fazer isso com as crianças. Seu 

descontentamento com a falta de respostas precisas e de uma postura mais pragmática na 

proposta do Projeto remete ao desconforto e incômodo, aos quais nos referimos 

anteriormente, de aceitar uma prática que foge à concepção hegemônica de educação na qual 

fomos formados. Esta, por mais que seja criticada, ainda fornece aos mais críticos um porto 

seguro. Embora discordando dessa visão, reconhecemos que seu depoimento é relevante, pois 

dele compartilha um número significativo de educadores. Depoimentos como esse, diferente 

das concepções do Projeto, podem fomentar novas discussões e enriquecer o debate no âmbito 

do próprio Projeto. Afinal, conviver com perspectivas diferentes é uma de suas premissas. Os 

argumentos da professora Cássia estão fundamentados em dois eixos: o primeiro seria a 

inviabilidade do Projeto frente a uma tendência do ser humano de buscar formas “mais 

práticas”, o que seria, supostamente, o modo de operar da sociedade moderna.  

 

Isso ficou claro para mim, agora… como desenvolver isso nas crianças… 
(risos). É o que eu estou te falando, essa questão da gente sempre querer as 
coisas de forma mais prática é uma questão histórico e socialmente 
construída e não tem como fugir disso.  É uma mudança de paradigma, 
realmente. (Cássia) 

 

Na fala acima, portanto, Cássia admite a dificuldade de romper com algo tão 

solidamente construído em nossa sociedade, a dificuldade de romper paradigmas, de fugir do 

pré-estabelecido. De certa forma, a sua afirmação inclui uma limitação epocal própria de certa 

cultura dominante na qual estamos inseridos em relação ao Projeto.  

O segundo eixo no qual se fundamenta seu argumento diz respeito à própria 

concepção de pensar. Para ela, a preocupação em desenvolver um pensar crítico e reflexivo 

nas crianças não seria uma característica exclusiva do Projeto, mas de muitos educadores com 

consciência política. Estes, no entanto, ao contrário dos que fazem o Projeto, estariam mais 

próximos de uma educação comprometida com as transformações políticas da sociedade. Por 

conseguinte, o pensar destes últimos não se limitaria, segundo essa professora, a uma 

dimensão filosófica, mas estaria assentado na ação. Mesmo assim, inicia sua fala 

argumentando que, em essência, a lógica do seu pensar e a lógica do pensar implicada no 

Projeto não são tão diferentes. Mais adiante, no entanto, ela apresenta sua concepção de 

pensar. 
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Não houve tanto essa distinção entre o que eu penso sobre o pensar e o 
pensar do Projeto. Agora, só que é isso, a gente pensa não pensando tanto 
no conceito filosófico. O pensar, a gente pensa para quê? Para poder o 
pensamento sobre a ação. É aquela questão, ação, reflexão e ação, não é? 
Uma (re)significação dessa ação, tendo em vista o pensamento que 
aconteceu antes da ação. Para mim, o pensamento é isso: um pensamento 
que vai embasar minha ação. Depois da ação concluída eu vou pensar 
sobre essa ação. (Cássia) 

 

Essas afirmações sobre o pensamento na dialética de ação-reflexão, pelo menos no 

Brasil, têm sua base em leituras de Paulo Freire e outros autores da Filosofia da Práxis. Parece 

sintomático que também essa posição não esteja sendo absorvida com mais coerência. Ainda 

na tentativa de delimitar a sua concepção de pensar como mais próximo da ação política, 

Cássia diz:  

 

Agora, dentro da filosofia, pela maneira como nos foi colocado, é aquele 
pensamento mais para questionar as coisas, e realmente a gente quer 
desenvolver isso nas crianças, até para que essas crianças, como pessoas 
que irão atuar ou já estão atuando na sociedade, […] possam ter uma 
consciência mais crítica e não se deixem manipular tanto como os pais vêm 
sendo manipulados. Porque aqui na nossa comunidade mesmo, a maioria 
das pessoas vem sendo manipulada com fins políticos. E se a criança for 
desenvolvida nesse aspecto, então, futuramente ela vai atuar na sociedade, 
mas atuar de uma maneira mais crítica, mais consciente, e vai deixar de ser 
manipulada ou manipular o mínimo possível. Então, assim, eu vejo muito a 
questão do ser político, a questão da criticidade, da consciência. (Cássia) 

 

 Percebemos que, mesmo inicialmente detectando o questionar como elemento crucial 

da proposta do Projeto, a professora não absorveu a abrangência da mesma. A questão é, 

então, direcionada para o campo político, em que o questionar é um lugar bastante comum. 

No entanto, da forma em que usualmente é feito, o questionamento se movimenta na 

superfície e raras vezes inclui a própria participação no político. 

 Nessa associação do pensar crítico com uma reflexão política, ela se volta para as 

promessas neoliberais, sem, no entanto, denominá-las como tal. 

 

 O que a gente vê hoje – eu sempre vou pensar pedagogicamente, não tem 
como – e o que a gente vê nas escolas é que o conhecimento não veio para 
lhe proporcionar uma qualidade de vida em todos os aspectos. Mas o 
conhecimento hoje, principalmente para os pais, é que a escola hoje é um 
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meio de proporcionar uma ascensão social. Então, não se quer saber que 
tipo de pessoa a escola está formando, desde que ela saia dali com 
conhecimento suficiente para arrumar um bom emprego e possa dar uma 
qualidade de vida material. Então, assim, preocupa, porque a escola, 
infelizmente, compactua com isso. Então, a escola é altamente conteudista e 
a formação do ser político não entra no mérito aí da questão. E os 
professores conscientes ou inconscientemente estão fazendo parte disso. 
(Cássia) 

 

 Em sua fala, Cássia denuncia o reducionismo, os equívocos e as falsas promessas no 

conceito de educação como garantia de ascensão social. Reafirma uma necessidade de 

formação política, ausente nesse tipo de abordagem. Indiretamente, é feita uma crítica ao 

Projeto, o que fica evidente ao contrapor a dimensão do pensar no âmbito do Projeto a um 

modelo de pensar mais pragmático e politicamente mais atuante, e na argumentação de que 

“os professores conscientes ou inconscientemente estão fazendo parte disso”.  

Na última parte do seu relato, é feita uma referência aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), que nas suas temáticas transversais apontam na direção do próprio 

pensamento. Ao mencioná-los, além da questão da dimensão política de cidadania, ela cita a 

questão filosófica da ética e de valores: “Então, infelizmente, a escola ainda adota essa 

prática, e a gente sabe que os PCN estão aí, os temas transversais, ética, cidadania, valores, 

como um tema transversal, mas que eu acho pouco explorado pelo professor” (Cássia). 

Sabemos que diversos fatores sociais, culturais, entre outros, impedem que uma parte 

significativa dos profissionais da educação supere as rotinas petrificadas e se permita 

vivenciar uma experiência nova. No caso da professora Cássia, transparece em todo seu 

discurso a insatisfação com o estabelecido, embora impregnado de velhas metodologias, 

técnicas de ensino e formas de planejamento, que não enxergam possibilidades de mudança. 

Há, certamente, outras perspectivas de ensino de filosofia para crianças que divergem desta 

proposta, assim como outros argumentos contrários, além dos acima apontados. Essas 

divergências, comuns à dinâmica das disciplinas das humanidades e ciências sociais, ajudam a 

enriquecer o debate sobre o tema. Vale ressaltar que o próprio Projeto tem se mostrado aberto 

a este debate. 

Ainda tratando das interpretações dos professores em relação ao Projeto, percebemos 

que estes costumam se referir à filosofia como uma estratégia explicativa e interpretativa, que 

fornece princípios concatenados sobre as mudanças da realidade. Há uma tendência em 

associar a prática filosófica, vivenciada a partir do contato com o Projeto, com a idéia de 
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filosofia enquanto uma referência privilegiada, que oferece explicações e soluções para nossas 

questões, fornecendo, assim, uma certa estabilidade. Vejamos, a esse respeito, o depoimento 

seguinte: 

 

Mesmo antes do Projeto, tudo que se relacionasse […] ao pensar, refletir 
no que eu estou fazendo, nas minhas atitudes, na minha relação com o 
outro, na minha relação com o lugar onde eu estou, isso, a meu ver, tudo é 
filosofar. Porque hoje em dia tudo que existe de coisas […] que antes eram 
tidas como diferentes, como problemáticas, foi por causa de pessoas que 
usaram o pensar para resolver aquele problema que hoje nós temos as 
soluções. E num determinado momento, eu pensava dessa maneira […] 
sempre pensei e continuo pensando, independente do curso, porque num 
determinado momento do curso […] não sei se foi o coordenador, ele disse 
que isso não era filosofar. Aí eu fiquei com aquele… com o pensamento: 
mas como não é filosofar? Tudo que leva um sujeito a pensar […]é 
filosofar. Mesmo que seja para fazer uma maldade, ele está pensando, mas 
para fazer o mal. Então, ele está filosofando, ele está querendo resolver 
alguma coisa que está lhe causando um certo incômodo. Então, tem 
filosofia social, tem filosofia científica, tudo é pensar. (Diana) 

 

Entre as diversas interpretações do que seria o filosofar, diante da polissemia em que 

se insere o próprio conceito de filosofia, percebemos uma tendência, a exemplo do que diz 

Diana, de pensar o filosofar como uma possibilidade de construir explicações concatenadas e 

coesas. Desse modo, a impressão que se tem é que alguns professores apresentam muita 

dificuldade de perceber o que de fato significa filosofar, a sua especificidade. Infelizmente, a 

professora Diana, em seu depoimento, não expõe explicitamente que atitude o coordenador 

caracterizou como um não filosofar. O que parece ficar claro é que ela ampliou esse conceito 

de tal maneira que qualquer atividade do pensamento pode ser considerada um filosofar. 

Como podemos perceber, há uma concepção diferente do que seja filosofar para a professora 

(que é mais ampla, que considera todo pensar um filosofar) e para o Projeto, que, na voz do 

coordenador aludido, não considera filosofar todo pensar. Assim, Diana se surpreende como 

alguma coisa pode ser excluída da filosofia. Como Diana pondera, a sua concepção da 

filosofia parece não se identificar com a perspectiva e nem com o modo como o Projeto 

procura conduzir as discussões. Ela relata, ainda, que o fato de o filosofar não soar familiar e 

de colocar em xeque algumas categorias e conceitos, a partir dos quais era pensada a filosofia, 

deixa os professores, de certa forma, vulneráveis, ao ponto de pensarem muitas vezes em 

desistir do Projeto. Com efeito, é bastante difícil e complexo para os professores 

relacionarem-se com outras dimensões do pensar, que não a dimensão mais racional. 
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O coordenador falou que não era esse rumo que ele queria dar à filosofia. 
Mas também, assim, não explicou: esse é o nosso objetivo. Assim, às vezes 
fica um pouco tumultuado. Algumas colegas até disseram que iam sair, que 
não estava acrescentando nada. Eu falo com elas: “Calma, filosofar é isso 
mesmo, às vezes você caminha, caminha e não sai do lugar”. (Diana) 

 

Embora as explicações dos professores para a prática filosófica se concentrem em 

reflexões a partir de questões mais práticas, na fala de Diana há uma demonstração de que ela 

parece já pressupor que o filosofar envolve outras intervenções e nos permite viver 

experiências que implicam ações e desconfortos, que não podem ser resolvidas com a simples 

fabricação de situações pedagógicas, nas quais, muitas vezes, não se tem nenhum sinal da 

presença do pensar. Contudo, ainda é muito forte o uso de estratégias de reflexão para fazer 

valer os mecanismos pedagógicos dos quais os professores dispõem para não se verem 

reconduzidos às rotas do inquietante, da incerteza, da indeterminação, colocadas pelo 

exercício do pensar. Este envolve a possibilidade de mudança, inclusive daquilo que parece 

ser inquestionável, naturalizado e bem resolvido. 

A prática filosófica foi pensada, também, como um exercício que parece imprimir um 

significado demasiado relevante na constituição da infância, qual seja, ajudar as crianças a ser 

o que elas são: crianças. Deste modo, ao invés de procurar instituir um modelo ao qual a 

criança deva se adaptar, busca-se possibilitar intensidades criadoras. No seguinte relato, a 

prática filosófica parece apresentar um modo de pensar a educação das crianças contrária à 

lógica escolar. 

 

Tenho a impressão que leva a criança por si só, independente de você, de 
mim, de qualquer um, a descobrir as coisas. Então, de eu ir atrás, 
pesquisar, saber o porquê das coisas. Eu acredito que seja isso. Eu não sei 
bem, se é porque ele é bem diferente. Não sei. Bem diferente eu não sei, 
não. Entendeu? Mas que ele [o Projeto] ajuda muito a criança ir em busca 
disso. Entendeu? De descobrir o eu, seu eu, o porquê das coisas, 
questionar. Entendeu? (Eva) 
 

O discurso dos professores em torno dessa temática, mesmo trazendo em seu âmago 

algumas resistências à prática filosófica, por outro lado, aponta certas indagações e 

problematizações acerca do ideal e do próprio sentido do educar exigido em nossas práticas 

escolares, segundo diretivas modernas, e fornece elementos para que possamos nos perguntar 

sobre a possibilidade de abrir as nossas práticas escolares a uma dimensão do pensar que 

parece pouco presente na escola, a qual abre espaço para fazer dela um lugar de experiências, 
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acontecimentos, um espaço do devir em oposição ao modelo e à forma, aliás, perfeitamente 

aceitável em nossos projetos educativos.  

 

4.6.3 Os desafios colocados no encontro do filosofar com a sala de aula e 

com o interior do sistema escolar: o olhar dos professores 

Dada uma série de limites e condicionantes institucionais, a pergunta sobre a 

possibilidade efetiva de filosofar na escola deve se manter sempre aberta. A sua consolidação 

na sala de aula e a relação com o saber e o interior do sistema escolar evidenciam encontros e 

desencontros que muitas vezes colocam dúvidas acerca da possibilidade de realização desse 

encontro entre filosofia e escola.  Apesar das limitações postas pela instituição escolar, dos 

contra-sensos, de um contexto tão desfavorável à experiência filosófica, pudemos observar 

que os professores, ao discutirem os aspectos mais relativos ao filosofar em sala de aula, 

consideram a prática filosófica um solo forte e relevante, mormente pelos propósitos que a 

circundam.  

É evidente que a lógica do filosofar, tal como a que o Projeto tenta imprimir ao seu 

trabalho – uma lógica assentada na experiência, de resultados não propriamente previsíveis e 

antecipáveis – permanece distante dos nossos esquemas institucionais de formação. Some-se a 

isso a tendência do próprio corpo institucional de reagir contra qualquer desafio e veremos 

que as falas seguintes manifestam aspectos muito significativos no que se refere à experiência 

da filosofia no contexto da sala de aula.   

Ao relatar essa experiência, as professoras nos revelaram traços afirmativos do 

encontro com a filosofia na sala de aula. Dentre eles, destacamos a possibilidade de 

relacionar-se de outra forma com o saber, com os outros e consigo mesmo. Na fala a seguir, 

ao tentar expressar o seu sentimento em relação à presença da filosofia na sala de aula, Agnes 

afirma que é inevitável a mudança na dinâmica do pensar das crianças. Segundo a mesma, 

seria perceptível o acontecimento de um pensar mais livre e aberto entre os alunos. Seu relato 

aponta que, no caso dos professores, um aspecto bastante significativo é a possibilidade de se 

confrontar com os limites da verdade na sua pretensão universalista e perceber suas formas 

imperiais de domínio e de desqualificação do outro. O exercício filosófico foi descrito por ela 

como importante para ajudar a perceber como é distorcida a imagem que se tem da verdade. 

Este é um aspecto fundamental, uma vez que, nas palavras dos professores, o Projeto é 

descrito como desencadeador de uma força distinta e especial ao pensamento dos que nele se 
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envolvem. Enfim, é veementemente colocada sob suspeita a suposta tranqüilidade das velhas 

concepções.  

 

Eu percebo que o movimento na sala de aula com as crianças muda… É 
porque todas as pessoas, num primeiro momento, não estão acostumadas a 
tanta pergunta. O adulto também foi criado num molde tradicional, foi 
educado nesse molde tradicional e também não está muito acostumado a 
argumentar ou até refletir. […] a gente se descobre, nas oficinas, donos de 
verdade que a gente nunca nem parou para pensar e que a gente nem parou 
para questionar […]. A gente vai reproduzindo e aí a gente, observando o 
comportamento das crianças, […] vê que […] é muito parecido com elas 
em muita coisa. Tem muita verdade nossa que a gente nunca questionou 
[…]. É que no Projeto a gente começou a perceber esse movimento, que a 
gente não estava pensando que nem tudo nosso é tão racional. Existe uma 
coisa de repetição mesmo, de imitação, que vai perdendo ao longo do 
desenvolvimento do Projeto e que a gente começa a questionar, a gente 
começa a ter um cuidado até com o que a gente vai falar. E as crianças, no 
começo, se contradizem, elas argumentam, aí vem uma outra, argumenta, e 
ela percebe naquele argumento algo que ela gostou e ela reflete, reformula 
[…] Aí, tem coisas, assim, tão incríveis que a gente acha, ao longo de um 
determinado tempo, que seria impossível uma criança falar, e eles falam, 
sabe? (Agnes) 

  

O espaço do Projeto, portanto, é descrito como um lugar em que as crianças aprendem 

a discutir e refletir de forma diferente. Ao tentar explicar esse processo, ela destaca a condição 

de refletir sobre seu próprio pensamento como algo extremamente afirmativo na vida dos 

alunos, e faz o Projeto, em certa medida, ir além de outras práticas escolares. 

 

Teve uma criança em uma oficina, a gente estava tratando da natureza, da 
criação. […] é uma criança de sete anos, […] se perguntando: “mas se 
Deus criou o universo, quem é que criou Deus?”. Assim, muitas das coisas 
que as crianças não vêem respostas elas colocam. Aí, a gente vai fazendo 
perguntas para tentar fazer eles refletirem sobre isso. Mas aí chega ao 
ponto que elas começam realmente a não só falar algo que não é dela. Ela 
não tem mais nenhuma resposta pronta para dar, então ela pára para 
pensar sobre a pergunta que você fez. Que ali, ela já não tem mais algo que 
seja pronto, que seja dado para reproduzir. Então ela começa, ela pára, ela 
não tem uma resposta para te dar e ela começa realmente a pensar sobre 
aquilo e não a reproduzir aquilo. É a criação e não a reprodução. (Agnes) 
 

Nesse depoimento, Agnes procura descrever e interpretar o percurso através do qual a 

criança vai da repetição à criação. Nessa trajetória, o papel do professor é descrito como de 

fundamental importância, o que fica evidente quando ela afirma: “a gente vai fazendo 

perguntas para tentar fazer eles refletirem sobre isso”. Nesta fala, portanto, o professor é 

descrito como tendo um relativo controle da situação, o que, de algum modo, em que pese 
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todo distanciamento das concepções implicadas, aproxima-o de um modelo tradicional de 

professor. No entanto, ele parece utilizar esse lugar de um modo diferente: para fazer com que 

a criança pense por si e não para que reproduza o que o professor quer que pense. Dentre os 

muitos aspectos que os diferenciam, está a ausência, no Projeto, de métodos e de uma lógica 

pré-determinada de como fazer filosofia. Estes aspectos, no entanto, parecem ser um 

problema para os professores, na medida em que, como qualquer outra atividade no espaço 

escolar, a prática filosófica também enfrenta problemas básicos. Tratando-se de uma atividade 

que não lança mão da técnica, mas que é praticada como um exercício livre e aberto do 

pensar, tais dificuldades podem tornar-se cada vez mais acentuadas, ficando muitas vezes a 

dúvida quanto à possibilidade de se ter um espaço efetivo dentro da escola, tal como ela está 

organizada. Nesse sentido, na visão de alguns professores entrevistados, um dos maiores 

desafios na prática de filosofia com crianças seria o impacto inicial com a linguagem 

filosófica, o que remete a uma preocupação básica, transferindo (e, poderíamos dizer, 

retornando) a ênfase no “que ensinar” para o “como ensinar”. Essa dificuldade, segundo os 

professores, seria sempre vencida, pois as crianças conseguiriam se superar e surpreendê-los. 

 

O linguajar pode ser, inicialmente, um problema para as crianças. Eu 
acho, assim, que tem certas idéias que o aluno, dependendo do meio que ele 
venha, não tenha conhecimento. Mas tem uns que sempre surpreendem a 
gente. Até porque, quando eu fiz um trabalho filosófico aqui, no início, eu 
achei que os meninos não iam responder à altura e eu me surpreendi, que 
eu pensava que eles não sabiam e eles foram além daquilo que eu imaginei. 
(Berta)  

 

No relato seguinte, feito pela professora Cássia, a qual, no tópico anterior, mostrou-se 

mais céptica em relação aos alcances do Projeto, é mencionada a questão da diferença da 

linguagem filosófica em relação ao que comumente ocorre no cotidiano das crianças. Cássia, 

caracterizando a linguagem filosófica como difícil, afirma que uma das maiores dificuldades 

seria tornar compatível o filosofar com o nível das crianças. Por conseguinte, visto que a 

maioria dos entrevistados se formou e absorveu as injunções teóricas e metodológicas 

fundamentadas em um princípio que, na verdade, remete às formas da razão técnica, o 

problema termina por se definir de uma maneira que não poderia ser mais clara: a ausência de 

uma definição programática no fazer filosófico torna-se um grande incômodo para os 

professores (KOHAN, 2007). Naturalmente, na falta de um “manual” de instruções, imperam 

as dúvidas, inseguranças. 
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Olha, a diferença que eu vejo é na questão de como conduzir os 
questionamentos por causa da linguagem. Porque a linguagem filosófica é 
uma linguagem difícil e a gente sabe que para trabalhar com criança, com 
adolescente, tem que haver essa adaptação da linguagem e tem que ver 
essa questão das estratégias: como nós vamos atingir essas crianças para 
que se estabeleça esse tipo de pensar? (Cássia) 
 

 Embora ainda muito presentes os aspectos mais racionais da idéia da atividade 

filosófica, a fala a seguir da professora Cássia já sugere, paradoxalmente, uma relação menos 

dogmatizante com a experiência do pensar filosófico. Apesar de ainda se manterem a 

inquietude e a pergunta sobre como fazer filosofia, a mesma ressalta que o encontro com o 

Projeto permite aos professores uma experiência diferente daquelas normalmente praticadas 

na sua formação inicial, sobretudo nas instituições de ensino superior.  

 

Eu sempre coloquei nas discussões do grupo isso: como chegar? Por isso 
que eu falei que é uma questão mesmo de desmistificar. Porque quando a 
gente pensa em filosofia, […] a gente já pensa nos grandes filósofos, 
naquela linguagem que ninguém sabia do que se tratava, e imagine com 
crianças? Então, assim, uma oportunidade que eu vi durante o curso foi 
essa de estar desvelando aquilo da filosofia em que eu tinha sido ensinada, 
um pouco do que foi passado, e vendo a oportunidade de as crianças terem 
uma outra referência da filosofia e, além de outra referência, da questão do 
pensar mesmo. Agora […] um problema, eu não diria um problema, mas 
um desafio mesmo, é a questão da linguagem. (Cássia)  

 

Levada sempre a dar explicações partindo de argumentos contrários à perspectiva do 

Projeto, Cássia afirma que o fato de serem crianças tornaria as aulas de filosofia ainda mais 

difíceis. Em sua fala, reconhece como positiva a experiência proporcionada a professores e 

alunos pelo Projeto, mas insiste que a ausência de uma linguagem própria às crianças, mais 

que um problema, seria um desafio.  

A professora Diana refere-se à questão da “imaturidade” das crianças como um dos 

primeiros obstáculos nas aulas de filosofia. Assim, experimentar a potência de fluir e produzir 

sintonias com o mundo que está à volta é um movimento que envolve, em certa medida, uma 

“maturidade”. Nesse processo, estariam implicadas, ainda, as diferenças e subjetividades de 

cada um dos alunos, o que fica evidente quando a mesma refere-se a uma “maioria” que ainda 

não teria essa tal maturidade. Vejamos, então, o seu relato: 

 

De início é difícil. Porque, de certa maneira, eles têm uma maneira 
diferente de encarar os fatos, de encarar a vida, de encarar as pessoas, de 
encarar as coisas. Para a maioria deles, ainda não existe […] aquela 
maturidade concreta, não existe ainda aquele viver mesmo… Nem sempre, 
mas observar e pensar sobre o que está acontecendo não é simples. (Diana)  
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 Ainda sobre a questão da ausência de maturidade, ou, talvez, de um certo 

comportamento adulto nas crianças, a professora Eva, do mesmo modo, afirma que a 

atividade filosófica requer o domínio de determinados instrumentos, de critérios lógicos e de 

uma vivência que a tornaria mais apta para esse tipo de exercício do pensamento. 

 

Eu acredito que seja diferente, entendeu? Porque ele está assim, não tem 
muita malícia das coisas, ele está descobrindo tudo. Entendeu? Aí ele não 
tem muito […] o que questionar, o que saber, porque ele está aprendendo 
ali, agora… Como que ele vai ver o amanhã, descobrir o amanhã, saber 
por que, questionar por que, aceitar ou não, entendeu? (Eva) 

 

Embora as professores não descartem a possibilidade de uma prática filosófica com as 

crianças e nem desconsiderem seus efeitos, suas falas retomam, exatamente, uma concepção 

de infância inscrita no marco da incapacidade, do não habilitado, concepção que tem 

estruturado a grande maioria das propostas pedagógicas no terreno educativo e nos discursos 

filosóficos. No conjunto das narrativas coletadas, alguns dos professores mostram o quanto 

ainda apostam ou, pelo menos, mantêm-se filiados a uma mesma estrutura e a um significante 

da infância outorgada pela tradição, qual seja, a infância-objeto, produto de pensamento de 

outros, a marca da ausência, da incapacidade, e que deve ser formada (KOHAN, 2007). 

 

4.6.4 Sobre as perguntas e respostas na sala de aula 

 

Iniciaremos a questão seguinte com algumas breves considerações sobre o perguntar, 

feitas por Kohan. Para ele, uma condição para propiciar a experiência filosófica à escola é as 

crianças e professores perguntarem e se perguntarem. Assim, afirma que a maneira mais 

interessante de perguntar seria aquela que propicia aos sujeitos envolvidos nesse processo 

tratarem seus problemas, inventarem seus sentidos e seguirem uma linha problematizadora. 

Do contrário, estarão somente mimetizando uma interrogação externa (KOHAN, 2003).  

Esse caráter diferenciado do perguntar filosófico aparece como uma preocupação 

constante nos relatos dos professores. No entanto, percebemos que o filosofar na sala de aula 

é muitas vezes confundido com determinadas discussões e formas de participação, utilizadas 

para tornar a transmissão de determinados conteúdos mais agradável e assegurar que os 

mesmos sejam dominados pelos alunos. O relato de Agnes, ao se referir ao exercício do 

pensamento filosófico com as crianças, destaca o perguntar como uma atitude fundamental no 

filosofar. Entretanto, para ela não seria qualquer pergunta que imprime o filosofar. O simples 
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perguntar não poderia ser igualado ao filosofar, mesmo quando este perguntar é estável. As 

perguntas filosóficas, na visão de Agnes, não se resumem àquelas que favorecem somente 

uma troca de opiniões, mas as que colocam a veracidade das coisas sob suspeita e ocasionam 

crise, promovendo uma possibilidade de nos relacionarmos com o nosso pensamento. 

Vejamos: 

 

O que marca esse pensar filosófico é, como eu te falei, não é qualquer 
pergunta. É a pergunta que consegue balançar com essa criança ou com o 
professor ou com a pessoa para a qual você a dirige. Que tem perguntas 
que a gente faz, você vê que são muito óbvias, elas não mexem com a 
pessoa. Mas existem algumas perguntas que conseguem fazer isso. O 
problema é que nossa educação não foi uma educação de perguntar, foi 
uma educação de responder. Então, achar essa pergunta é […] algo que eu 
acho indispensável para esse pensamento filosófico. Assim, o se 
desvencilhar do senso comum, porque o senso comum é, em muita medida, 
ele é importante, mas se desvencilhar das questões que não são minhas, 
entendeu? Daquilo que eu me apropriei, mas que eu nunca pensei, a 
questão da reflexão mesmo. É algo que a gente vai trabalhando não só na 
criança, mas em nós mesmos. (Agnes) 

 

Ainda segundo essa professora, seria fundamental, para que professores e crianças 

pudessem se relacionar afirmativamente com o pensar, criar espaços e assegurar o valor do 

não-saber. Nesse contexto, dar mais atenção ao que dizem as crianças e se colocar de forma 

diferente daquilo que se é no interior da experiência filosófica são ações que adquirem uma 

importância significativa. Assim, aquela figura de professor que mantém uma relação de 

poder com o saber torna-se menos relevante. 

 

O se incluir, para um professor, por exemplo, é algo fundamental para o 
Projeto de filosofia. Sem a inclusão do professor na roda, eles não 
conseguem. Enquanto ele estiver se achando professor e achando que ele 
sabe bem mais que os alunos, que numa situação de investigação […] o 
professor tem uma vivência maior, tem número de elementos que ele pode 
contar mais... Então, essa descoberta do que é realmente meu, que existe 
algo que é realmente nosso, que é produto do meu pensamento, da minha 
reflexão, que eu refleti e me apropriei ou do que é de outra pessoa que eu 
só estou reproduzindo. (Agnes) 
 

Nas nossas práticas educativas, fomos acostumados a dar mais ênfase aos aspectos 

metodológicos, instrumentais do pensar, o que favorece de certa forma uma dimensão mais 

técnica do mesmo. Na fala seguinte, Agnes nos diz ainda da dificuldade e do desconforto que 

essa relação mais inaugural, aberta e livre com o pensar imprime. Ainda destaca que sem a 

experiência com o Projeto provavelmente essa dimensão do pensar não seria experimentada.  
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E no começo é muito difícil a gente saber o que é nosso, o que a gente está 
reproduzindo, o que a criança realmente está falando porque ela acha. 
Porque tem muita criança que fala o que a gente quer ouvir e para 
agradar. O próprio momento voltado para se pensar, um momento voltado 
para a criança refletir sobre seu pensamento, sobre a sua concepção de 
vida, de mundo, um momento para isso é muito importante. Se esse 
momento, por exemplo, se a oficina não existisse, a gente não ia ter essa 
descoberta do momento para isso. Então, o momento voltado, planejado, 
ambientado pra se pensar, para se voltar para o pensar é muito importante. 
(Agnes)  
 

Temos observado que só o planejamento de uma situação não garante que o pensar 

ocorra. Qualquer ação visando despertar o pensar na sala de aula, mais do que metodologias 

exteriores, deve contar com a participação real do aluno, e pode começar por um perguntar 

filosófico. Entre os alunos, os efeitos dessa abertura do pensamento logo ficam evidentes. As 

oficinas do Projeto, segundo a professora Berta, imprimem aos alunos um ritmo diferente em 

sala de aula: uma maior participação, uma experiência de escuta mais cuidadosa e engajada, 

em que se procura entender o que o outro está dizendo, um perguntar mais constante e 

autônomo. 

 

Eles se sentem motivados e eles vão falando e, quando têm interesse no 
assunto que se trabalha, quando é do interesse deles, aí, muito bom. Então, 
eles ficam, perguntam e também dão a sua opinião. Eles dão a sua opinião, 
outros contam fatos que já sabem, contam histórias que já conheceram ou 
que já leram. Eu tenho aqui dois alunos que […] lêem muito, eles gostam 
de ler. Logo que terminam as atividades eles consomem outros livros... Eles 
têm a curiosidade de perguntar, de buscar a resposta. […] como o pensar 
filosófico que ele quer saber muitas vezes nós não temos respostas, a gente 
deixa para que o próprio aluno vá descobrindo com uma outra pergunta: 
“e você, o que é que você acha disso?” E vê a opinião deles. (Berta) 
 

 

Nessa busca dos sentidos construídos na relação estabelecida entre o filosofar na 

escola e o saber escolar, a professora Cássia, que agora, paradoxalmente, mostra-se mais 

identificada com as propostas do Projeto, ressalta que sua participação, de certa forma, 

permite que a escola estabeleça e considere a importância de outros parâmetros para a sua 

própria prática com as crianças, como, por exemplo, o desenvolvimento mais autônomo de 

uma argumentação, de um questionar, em uma realidade escolar que tem estado cada vez mais 

mergulhada numa aplicação imediata do conhecimento. A mesma destaca que o mais 

importante é ver fluir os efeitos de uma postura filosófica dentro da sala de aula, onde se vê o 

“conflito” deixar de ter como sentido a mera discordância de idéias e passar a ser encarado 
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como uma atitude relevante na construção de um pensamento mais autônomo, que ajuda no 

questionamento de si e de suas relações entre as pessoas e seu espaço. 

 

Eu não sei. Talvez seja até a questão da argumentação. Porque os nossos 
alunos, hoje, eles não argumentam, eles não questionam e […] a questão 
do conflito, porque a gente sabe que a escola é um lugar de conflito e a 
gente nega o conflito. É uma negação do conflito, porque se acontece um 
conflito na sala, qual é a primeira atitude do professor: é acabar com o 
conflito. Porque a gente sabe que o conflito […] é necessário. Até a 
construção do sujeito está baseada no conflito. O ser humano é um 
universo muito complexo. Então eu acho que o conflito […] é necessário e 
as pessoas precisam saber administrar esse conflito. Mas o que é que 
acontece? Geralmente se estabelece um conflito, […] a gente quer acabar 
com aquilo ali, para dizer que é um ambiente calmo, tranqüilo, harmônico, 
e não é isso. O conflito ele existe em todas as situações. A gente tem que 
administrar respeitando o outro e chegar a um equilíbrio, consenso, mas 
não na negação do conflito. Então vejo […] que as nossas crianças, da 
maneira como elas estão sendo […] conduzidas, […] nem educadas, serão 
adultos que também não saberão administrar conflitos, porque não se deixa 
que elas argumentem, não se ouve o que a criança tem pra falar. E eu acho 
isso uma deficiência nossa, de não saber ou não querer escutar o que a 
criança tem para falar. (Cássia) 
 

 

Na fala seguinte, essa mesma professora critica a tendência da prática educativa de 

buscar homogeneizações. A escuta seria, portanto, uma forma de inclusão da diversidade na 

sala de aula e, ao mesmo tempo, uma reação à ênfase no conteúdo. É importante notar que 

essas considerações referem-se ao reconhecimento, por parte da mesma (que em suas 

primeiras falas mantivera uma postura mais crítica), das contribuições do Projeto em relação à 

valorização do sentido da escuta nas práticas com as crianças.  

 

A questão da escuta… você escutar e o respeito também à diversidade. 
Porque a tendência é só ter valor o que é convergente. Não, acho que não. 
Eu acho que é exatamente nessa diversidade que está a essência de tudo. O 
que a gente busca é uma unidade nessa diversidade. A gente não pode 
querer padronizar. Eu acho que as nossas crianças […] precisam ser mais 
escutadas e os professores têm que aprender a escutar mais e parar mais o 
conteúdo. As nossas escolas são muito conteudistas e a prática filosófica 
nos possibilita outras aproximações com o conhecimento. (Cássia) 
 

Na seqüência, para exemplificar o que entende por uma prática filosófica, a mesma 

apóia-se no fazer de outra professora participante do Projeto. Essa, por sua forma de agir com 

os alunos e com o saber, é apontada como referência de um fazer filosófico na sala de aula. 

Aqui, mais uma vez, torna-se evidente um relativo deslocamento ao longo de suas falas. Tal 
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deslocamento, mais do que expressar uma contradição presente em seu discurso, revela uma 

tensão que se manifesta em diferentes graus no conjunto das narrativas coletadas. Preferimos 

chamar este deslocamento de relativo, porque permite uma mobilidade do pensamento e das 

convicções dos sujeitos. Vejamos, então, a fala da professora: 

 

Olha, nós temos uma professora aqui na escola que eu a considero saída 
das páginas do Ziraldo. É uma professora completa, eu diria, que às vezes 
[…] peca por excesso. Mas faz isso consciente, tem um vinculo afetivo 
muito bom com os alunos. Então eu considero a prática dessa professora, 
mesmo que ela não coloque em palavras, que ela pratique a filosofia na 
sala dela, mas é uma prática cotidiana. Então, assim, eu considero que essa 
professora trabalha a filosofia com os alunos mesmo que ela não fique 
empregando conceitos, mas a prática dela é uma prática de reflexão, é uma 
construção. Então[…], eu sou uma admiradora do trabalho que ela realiza. 
É uma professora que a prática dela é muito boa e eu acho que ela faz 
filosofia na sala de aula dela. Ela participa do Projeto. (Cássia) 
 

Assim, uma marca concreta da presença filosófica fazendo sentido para alunos e 

professores é quando se verifica o movimento do pensamento e a não filiação a idéias prontas 

ou a verdades de outrem, que impedem o movimento de seu devir. 

 

Na aula de filosofia você começa a ver o resultado quando eles mesmos 
estão interessados, empolgados na aula, quer dizer, eles mesmos já vão 
atrás, pesquisam, perguntam, questionam, entendeu? Tem uma turma que 
eu não esqueço nunca: eles mesmos, independente de você lançar 
perguntas, eles respondem. As primeiras aulas que nós fizemos, no primeiro 
ano que começou aqui, a gente elaborava as aulas, chegava lá, brincava, 
fazia as perguntas, eles não questionavam entre eles. Você perguntava, eles 
respondiam o que eles achavam e a gente ficava: “mas, por que isso?” Aí 
eles não levantavam perguntas, só respondiam, “porque sim”. Depois, 
porque à medida que você vai perguntando eles também vão desenvolvendo 
o raciocínio deles, é, a crítica deles, passam a ser mais críticos[…]. (Eva) 

 

Mesmo que ocorra, por parte dos professores, uma ênfase no fato de as possibilidades 

da prática filosófica se contraporem às idéias constituídas, não se deve desconsiderar os 

limites estabelecidos para o seu aprendizado, especialmente no contexto da escola. Assim, a 

mesma importância dada às possibilidades geradas pela filosofia se deve dar também aos seus 

limites, refletindo sobre os mesmos. 

 A dinâmica das perguntas e respostas na sala de aula, dentro da perspectiva do Projeto, 

relaciona-se diretamente com a abertura de um espaço, pelo próprio professor, à 

problematização e à investigação da sua própria prática, além da criação de novos sentidos 

para sua relação com as crianças. Esse processo, portanto, está na base da aquisição dos 
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saberes na sala de aula, atentando, sobretudo, para a disposição das crianças em partilhar o 

pensar. Esse exercício do pensar, à medida que vai acontecendo, imprime mudanças 

significativas no pensar e no agir do próprio professor.  

 

Eu já estou trabalhando dessa forma, diferente, buscando deixar os alunos 
falar, pensar, dar sua opinião. Muitas vezes eles ficam calados, mas aos 
poucos todos os alunos da sala estão participando. […] isso pra mim é um 
ponto, já mudou também o meu pensar. Até […] no meu planejamento. Eu 
já fico pensando, eu penso para poder planejar. Assim, antes eu planejava, 
mas de forma muito prática. Então, antes, não era muito isso, não. Hoje, 
nós fazemos juntos. Exatamente, o construir junto (Berta).  

 

Então, eis um impacto claro do Projeto no fazer do professor. Berta, que planejava 

sem pensar (como se isso fosse possível), já não pode mais fazê-lo. “Eu penso para poder 

planejar” é mais um reconhecimento do valor e do impacto do PFE no cotidiano dos 

professores, para além da própria sala de aula. Trataremos especificamente deste ponto a 

seguir. 

 

4.6.5 O Projeto e suas implicações no cotidiano, nas práticas educativas e 

subjetividades dos professores 

 

Nosso interesse no presente tópico foi o de ir além de um discurso unicamente 

centrado em objetos “externos” à vida dos professores e tentar observar, a partir de um ponto 

de vista “interno”, as repercussões em seu cotidiano, em suas práticas e subjetividades, que 

eles acreditam terem tido com a participação no Projeto. Claro que alguns destes aspectos já 

aparecem nas falas anteriores, direta ou indiretamente. Contudo, os relatos seguintes tornam 

mais evidentes a tensão e as angústias vividas pelos professores, frente aos desafios de romper 

com o previsível, com o pré-determinado. Uma experiência que suscita a reflexão sobre sua 

própria prática, em seus aspectos metodológicos e conceituais, e uma mudança de concepções 

solidamente construídas não poderiam ser menos conflitantes. Mas as falas seguintes também 

evidenciam o prazer que o encontro com a filosofia, através do Projeto, propiciou aos 

professores. Os relatos dizem, ainda, do aprendizado por eles adquirido, que transpõe os 

limites da experiência profissional, permitindo-nos afirmar que os professores não passam 

imunes a essa experiência do pensar. Além de alguns depoimentos sobre o olhar do professor 
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sobre sua prática e sobre os seus alunos, as falas a seguir dizem, também, das implicações da 

filosofia na vida, no ethos e na visão de mundo dos professores. 

A fala seguinte da professora Diana indica que a vivência filosófica contribui para que 

as pessoas nela envolvidas criem seus próprios sentidos sobre as verdades que a cercam. No 

entanto, ressalta que criar um sentido próprio para as coisas é um exercício cansativo e que 

nem todo mundo se dispõe a enfrentar as dificuldades e os abalos envolvidos no 

estabelecimento de novos critérios.  

 

Eu acho que a prática filosófica ajuda muito na construção da consciência 
interior. Consciência do que está fazendo. Eu acho isso, […] dentro da 
filosofia, independente de qualquer que seja a área filosófica… a questão 
da consciência, […] um ponto importante. Eu acho também, dentro da 
filosofia, o parar para pensar. Que muitas pessoas não gostam de filosofia, 
não pela filosofia em si, mas não tem aquela característica de parar, 
centrar, para poder pensar. E acho que a filosofia […] exige muito isso da 
gente. Porque para você pensar algo, […]não tem como você estar fazendo 
mil coisas ao mesmo tempo e pensando numa coisa. Eu acho que tentar 
encontrar[…] alguma coisa, […] faz com que a gente filosofe. Uma razão 
para o quê das coisas? Por que eu falo isso? Por causa das coisas que eu 
já li a respeito dos outros filósofos. Eles queriam[…] desvendar algum 
mistério, encontrar uma resolução para determinada coisa, isso fazia com 
que eles pensassem. Ah, eles tinham que estudar, tinham que experimentar, 
tinham que fazer outras coisas… anotações, compartilhar idéias com 
outras pessoas a respeito daquele assunto que eles estavam ali pensando. 
Então, eu gosto de filosofar. Eu gostaria muito que todos os meus alunos 
começassem a pensar sobre isso. Muitas vezes, a gente tem que fazer uma 
coisa que é chata, mas que é importante para minha vida. Então, eu 
trabalho muito com isso na sala com eles. Tem dia que a aula é mais 
prazerosa, porque diz algo de bom pra eles. Como diz uma colega: 
“encontra eco dentro deles”. Outro dia a aula é chata, porque não diz nada 
para eles, mas lá na frente eles vão precisar. (Diana) 
 

Com esse mesmo espírito, a professora Eva continua relatando sobre os impactos do 

Projeto. Sua fala descreve as mudanças pelas quais passou uma de suas turmas, na qual a 

filosofia funcionou como um dispositivo de mediação e de ativação de forças singulares. A 

mesma atribui à experiência com a filosofia, entre outros aspectos positivos, o baixo índice de 

reprovação e o fato de as crianças estarem mais interessadas pela leitura. 

 

No início desse ano, quando o Álvaro e os meninos entraram lá, os meninos 
não sabiam […] nada. Tinham um comportamento, não era a mesma coisa 
que a outra turma não. Quando chegou no meio do ano […] eles estavam, 
assim, outra coisa. Tinha os meninos que já produziam. Eles vinham atrás 
procurar, se interessar por livros. Eu e Maurício trabalhamos juntos. Eles 
mesmos iam procurar, eles mesmos iam […] Nós trouxemos os primeiros 
temas […] para eles. Daqueles temas, eles mesmos iam se interessando, 
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iam procurar. Quando Maurício falava assim: “que é que a gente vai 
trabalhar?” Eu falava: “não precisa trazer que eles já sabiam o que 
queriam”. Eles mesmos elaboravam a pergunta, faziam tudo. A gente só 
perguntava, só fazia a primeira pergunta do texto, a maioria já sabe… 
Toda a turma já sabe ler, tanto que a reprovação foi mínima. Eles mesmos 
já liam o texto, eles mesmos já procuravam tudo, perguntavam, 
questionavam. A gente só gravava ou, às vezes, alguma coisa, porque eles 
ficavam muito eufóricos, todos querendo participar, e você tinha que 
controlar. Aí você tinha que falar: “fulano,  entendeu?” Só isso a gente 
pode relatar, o resto era tudo eles… Quando teve no final do ano, já em 
outubro, […]na UnB, aquele encontro, […] eu não ia. Eles não iam 
participar porque eu não ia levá-los e não deu tempo para ir… No outro 
dia, quando cheguei, eles já estavam com tudo pronto. Eles mesmos 
montaram o trabalho, tudo. Só pedi para passar [para a] cartolina. 
Passaram tudo, apresentaram aquilo tudo sozinhos, lá. (Eva) 
 

Alguns dos aspectos positivos descritos, como o baixo índice de reprovação dos 

alunos, parece não coincidir com a fala da professora Diana. Em seu relato, ela refere-se a um 

aspecto ainda não contemplado nos outros depoimentos, que diz respeito ao contexto 

sociocultural dos alunos. Seus argumentos remetem às diferenças e subjetividades com as 

quais o professor tem que lidar. Vejamos: 

 

Um exemplo[…]: eles estão numa quarta série, a maioria vem, brinca... 
minha turma, mais da metade, são alunos repetentes, que têm diferentes 
problemas em casa. Eu tenho alunos, uns que já tiveram problemas com pai 
viciado em droga; tem aluno que teve pai que foi liberado da prisão esse 
ano, estava na Papuda; tem alunos que têm problema, já teve problema de 
depressão. Mas com a filosofia, eu tento passar para eles é essa 
consciência, […]do respeito a si próprio, da responsabilidade. Eu trago 
texto, eu leio pra eles, a gente faz os comentários. O falar deles é belíssimo! 
Os questionamentos que eles fazem são questionamentos, […] um 
paradoxo, porque eles fazem perguntas consistentes, de fundo […], 
científico mesmo. O querer saber sobre aquilo de uma maneira […] 
responsável, mas a prática não é. (Diana) 

 

Outro aspecto bastante presente nas falas dos professores são os seus encontros com os 

coordenadores do Projeto. Esses, em geral, são descritos como um dos motivos que 

movimentam e estimulam a participação dos mesmos. Sabemos que esses momentos, além de 

estimular a aprendizagem e a troca de experiência, são fundamentais enquanto espaço de 

socialização, para criar e manter laços de amizades. Contudo, em alguns encontros de 

preparação, o contato com os professores da Universidade de Brasília, involuntariamente, 

pode inibir os outros professores (esse ponto será abordado mais adiante). Essas questões são 

colocadas no seguinte relato:  
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Uma outra coisa são os momentos de preparação docente. O docente está 
ali dentro de uma roda, de um círculo de investigação filosófica, discutindo 
e aprendendo a se incluir numa roda e vivenciando um pouco do que o 
aluno vivencia na sala de aula. […] ali muitos dos professores se sentem 
até intimidados. Estão lá e têm medo de falar, porque também tem uma voz 
de autoridade, que é um professor da UnB. Eles (os professores das 
escolas) vêm, primeiro, para a criança se incluir na investigação, para o 
professor se incluir na investigação; segundo, para ele experimentar um 
pouco de como é ser aluno também, entender esse outro lado; terceiro, 
para ele poder elaborar o seu próprio pensamento acerca das coisas com 
as quais ele trabalha. Ele está trabalhando não só sobre a investigação do 
pensar, mas ele está trabalhando pedagogicamente dentro de uma 
investigação sobre o pensar. Então ele tem que se preparar para isso, com 
leitura, com discussão, com momento que faça enriquecer nessa arte 
mesmo de pensar, de se expor, de fazer um discurso e ser entendido, de 
argumentar, de perguntar. Então, para ele interagir também. Mas não 
existe[…] um momento melhor do que o outro… acho que cada um segue 
ao seu objetivo: a oficina da sala, que é um momento[…] que é o centro do 
Projeto, ele existe para aquela oficina dentro daquela sala; a oficina com 
os professores é uma preparação pra aquilo. Então, uma coisa é importante 
para outra. (Agnes) 
 

Ao contrário de outras perspectivas de ensino de filosofia, o Projeto valoriza a 

participação do professor em todas as suas etapas, como relata a professora Agnes.  Para ela, o 

mais importante nessas práticas do Projeto seria a possibilidade que se engendra, quando se 

junta o pensar, o aprender e o viver, de tornar o pensamento possível mais uma vez, já que 

acredita que, assim, pode-se experimentar um pensar menos imóvel.  

Na fala seguinte, Berta também ressalta esses momentos como uma oportunidade de 

enriquecimento mútuo. Mas é, sobretudo, a socialização proporcionada pelo encontro entre 

professores, coordenadores e mediadores, o prazer desse encontro, do contato, da troca, que é 

descrita como a melhor de todas as atividades do Projeto. 

 

Sabe o momento que eu mais gosto? É o momento da troca, quando a gente 
se junta para um contar a experiência. Porque isso me enriquece muito, a 
troca. Nesse momento[…] eu me sinto… sabe? É quando eu passo as 
minhas experiências, as colegas passam as delas, levam os trabalhos dos 
alunos que enriquecem muito a gente. (Berta) 
 

Os momentos de formação e planejamento, portanto, são descritos como 

manifestações daquilo que motiva os professores a participarem do Projeto. As leituras e os 

debates travados são entendidos como algo que provoca uma significativa elevação da 

criticidade e disposição para se explorarem novas possibilidades e novos sentidos.  

Essa disposição para vivenciar o novo, abrir-se para uma experiência de pensamento 

mais livre e menos delimitada, é descrita por Cássia como um dos seus maiores desafios no 
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Projeto. Esse desafio, segundo a professora, representou um conflito pessoal e profissional, na 

medida em que a forte aposta que fazia em sua prática nas questões técnicas e didáticas – 

sobretudo na necessidade de um planejamento previamente estruturado – vai de encontro a 

esse modo de ensino que privilegia o pensar e as experiências mais reflexivas que acontecem 

no decorrer do processo. Esse resguarda sempre o caráter de imprevisibilidade e ineditismo, o 

que pode gerar essa sensação de instabilidade e insegurança, especialmente desconfortável 

para quem sempre defendeu os princípios da lógica acadêmica e pedagógica tradicional. A 

própria professora reconhece que deve a esse modelo, na qual foi formada, essa sua 

vulnerabilidade diante do Projeto. 

 

Ficou esclarecido um dia que na filosofia não existe essa objetividade, o 
que existe é subjetividade. Então, eu não estava ali para procurar como que 
eu vou fazer na minha prática pedagógica, como que eu vou utilizar isso. A 
filosofia […] é para ser vivida e não para ser empregada. Então isso já me 
deixou um pouco mais confortável nessa situação. (...) E isso é culpa ainda 
do tradicionalismo em que eu fui ensinada. A filosofia, na época, […] não 
era nem objetiva nem subjetiva, ela era uma aula chata. A gente assistia 
por obrigação. A gente não via sentido. Então, para minha pessoa, e não 
diria nem para o meu lado profissional, foi importante nesse sentido. Foi 
como se quebrasse o conceito construído. O que eu vi de filosofia não 
servia pra nada e, a partir daquele momento, em que houve esse 
esclarecimento, então, para mim mudou. (Cássia) 

 

 Aqui, encontramos um fato curioso e talvez um dos mais sensíveis de toda esta 

discussão: as ambigüidades que percebemos nos depoimentos dessa professora demonstram 

como essa experiência toca no sentido de sua prática e de suas convicções. Em relação a essa 

questão, ela mostra um pensamento diferente das suas posições assumidas em outros 

momentos da nossa entrevista sobre a experiência filosófica, sobre o fazer pedagógico e sobre 

o Projeto. De uma forma ainda muito confusa e incipiente, ela começa a colocar em questão 

alguns imperativos, antes incontestáveis. Deste modo, onde parecia ter um solo estável e 

seguro, que lhe ajudava a localizar-se e mover-se em sua prática, começam a surgir 

inquietações e aberturas para outras maneiras de pensar e uma adesão mais direta ao Projeto.  

 Outro aspecto que nos parece bastante significativo diz respeito ao depoimento 

seguinte da mesma professora, no qual são mencionados os motivos que a fizeram 

permanecer no Projeto, no momento mais crítico do seu descontentamento em relação às 

concepções de ensino e filosofia do mesmo. De certo modo, seu depoimento também expressa 

a importância desses momentos de formação e planejamento, não só no que ele representa em 

seus aspectos teórico-metodológicos, mas enquanto um espaço de troca, do encontro de 
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subjetividades e intersubjetividades, que cria uma relação de afetividade entre os 

participantes. Não por acaso, esses momentos são descritos no conjunto das narrativas dos 

professores e, como veremos mais adiante, também dos mediadores, como manifestações 

daquilo que os motiva a participar do Projeto. A fala seguinte mostra como a professora que 

se manteve inicialmente no curso por fatores burocráticos e profissionais recebe agora um 

estímulo diferente: alguém, sem apelar para vantagens secundárias, por meio de uma carta, 

apresenta alguns argumentos de ordem bem menos racional, demonstrando à colega que vale 

a pena continuar no Projeto. Vejamos o seu depoimento: 

 

O momento que eu gosto mais é das discussões em grupo com outros 
professores. Eu lembro de uma outra situação. Eu estava desistindo do 
curso, inclusive essa pessoa que me deu uma grande força não era do meu 
grupo. Eu era do grupo matutino e essa pessoa era do vespertino. É o 
coordenador do grupo vespertino. E uma colega conversou com ele sobre a 
minha angústia, que eu ia desistir do curso. E nessa carta ele colocou o que 
ele pensava e colocou também as expectativas dele, mas foi uma carta tão, 
como eu diria, tão carinhosa e ele me fez refletir sobre alguns pontos que eu 
não havia atentado, e por isso eu decidi continuar no curso (Cássia).  
 

O que gostaríamos de chamar atenção a partir desse depoimento é a necessidade de 

considerarmos, também, na formação do profissional da educação, outras experiências, para 

além do ato educativo mais racional e consciente, e as implicações dessas experiências em sua 

visão de mundo e de educador. Essa relação não previsível do ato educativo, que não se 

limita, portanto, à instrumentalização do sujeito para o desempenho de sua profissão, também 

parece estar presente na fala seguinte da professora Diana.  

 

[…] justamente por causa desses aspectos, do observar, do pensar, da 
responsabilidade, porque filosofar é uma responsabilidade, porque outras 
pessoas vão estar envolvidas no seu pensar e depois no seu agir. Eu gosto 
quando eu estou com os meus alunos e gosto também quando eu estou com 
os meus colegas […], na minha formação, discutindo. […] a gente aprende 
muitas coisas, sabe? Com essa questão da discussão em cima da filosofia. 
A gente aprende que filosofar, quer dizer, que a gente não vai resolver 
problema nenhum e nem vai sair do lugar, mas faz com que você tenha um 
outro olhar sobre os aspectos que estão em sua volta, sobre as pessoas. 
Porque você aprendeu a pensar e quando a gente pára para pensar é como 
se você diminuísse a sua velocidade para pensar melhor[…] para aprender 
a viver melhor com você mesmo e com os outros e com o meio onde você 
vive. Eu acho que filosofar é isso. (Diana) 
 

Nessa fala, a relação com a filosofia é descrita como uma experimentação do 

pensamento, que só faz sentido enquanto tal, enquanto experimentação propriamente dita. 
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Trata-se, portanto, de uma concepção do fazer filosófico que não, necessariamente, contém 

em si uma natureza utilitária ou prática, utilizável ou aplicável. Seu modo de ver a filosofia e 

as implicações desta em sua visão de mundo – ambos aparecem em sua fala como 

intimamente ligados – fundamentam sua prática com os alunos, aos quais ela espera que se 

estenda o seu interesse pela disciplina. Nesse sentido, a mesma ressalta essa característica 

filosofante da criança e a maiêutica que subjaz, por princípio, ao ensino da filosofia. 

 

É porque muitas vezes a gente pensa assim: “ah, uma criança, o que é que 
uma criança sabe sobre o pensamento? Uma criança não sabe nada!” E 
esse olhar mudou. Essa idéia na escola mudou exatamente por causa disso, 
porque eles sabem muita coisa. Só não sabem que sabem. E muitas vezes só 
não sabem usar o que sabem, não é? (Diana) 
 

Ainda sobre a participação nas atividades do Projeto, a professora Eva fala da 

importância dos encontros com o grupo de professores, que favorecem trocas importantes e 

ajudam a melhorar sua prática. Embora ela pareça demonstrar uma avaliação negativa da sua 

participação, geralmente marcada pelo silêncio, demonstra, ao mesmo tempo, que essa escuta 

(ou seja, o seu modo de participação) é ativa e fundamental para o desenvolvimento do seu 

trabalho.  

 

Aqui eu gosto da sala de aula e também de observar as trocas entre os 
professores. A gente ia […] à noite para lá, aí eu não gostava. Mas depois 
eu fui me interessando. E tinha um grupo de estudo, embora eu não 
participasse também, não falava, só ouvia. Não perdia um. Gostava, e 
ainda gosto até hoje, de ver as experiências que os outros levam, ouvir as 
experiências dos outros, entendeu? Assim, se montava o grupo, aí cada um 
falava sua experiência, falava o que é que estava acontecendo na sua 
escola, como que ele desenvolveu aquilo, se era desenvolvido na escola ou 
na sala de aula… eu gosto. […]. Porque eu aproveito dali, vejo o que eu 
posso mudar na minha prática, o que que eu posso continuar, entendeu? 
Enriquecer mais a minha prática[…]. (Eva). 

 

Outra referência a essa troca de experiência entre os professores é feita por 

Agnes. Em sua fala, ela enfatiza, sobretudo, a importância, no seu aprendizado, do 

saber escutar e como essa mudança de postura em relação à voz do outro, tanto das 

crianças como dos professores, foi significativa para a sua prática na sala de aula e nos 

encontros com outros professores. Vejamos seu relato: 

 

Eu participo ativamente do Projeto. Eu vou para as oficinas. Eu falo uma 
coisa que parece que virou para mim uma frase muito batida, mas eu hoje 
escuto. Aprendi a escutar uma voz que não escutava antes. Escutava só as 
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minhas respostas. Respostas que eu queria, mesmo com toda boa intenção 
do mundo, entendeu? Sempre me achei uma boa professora, mas eu aprendi 
a ouvir a voz do aluno, da criança, do professor que está no Projeto, que 
argumenta e contra-argumenta, apesar de eu falar demais… eu devia falar 
menos. Mas eu aprendi a ouvir mais e aprendi a achar falas muito 
interessantes, que me surpreenderam. Então, é meio que dar a voz a quem 
não tem e descobrir que essa voz pode ser algo enriquecedor, interessante. 
(...) que não é só a minha voz, o meu conhecimento e o meu saber, mas é 
que é uma junção, uma união. E aprendi que eu modifico muito meu 
pensamento e consegui me incluir muito dentro disso, a partir da 
experiência com o Projeto. (Agnes) 

 

 Essa experiência passa, então, a ser entendida como apropriação de meios de 

construção de si, de escrita de si e de delineamento de sua própria figura professoral. 

No relato seguinte, a professora Diana argumenta que o Projeto teria potencializado 

muito uma tendência, nela preexistente, de incentivar o pensar entre os seus alunos. Com o 

Projeto, a mesma teria desenvolvido a preocupação em levar essa prática (o pensar) para além 

dos limites da sala de aula.  

  

Eu comprei livros, aprendi muito mais. Gosto muito de ler, leio muito para 
os meus alunos e muitas coisas que eu ficava na dúvida: “será que eu 
estava fazendo certo mesmo ou não?” […] as questões que a gente se fazia, 
“para onde a gente deve levar esse pensamento?” […] Não estava errado. 
[…] Eu sempre gostei de trabalhar esse lado e agora só veio acrescentar 
mais, porque se eu já fazia, agora eu faço muito mais, porque tudo que eu 
vou trabalhar com eles, todas as matérias, eu sempre procuro dar uma[…] 
puxadinha para o lado do pensar, da transdisciplinaridade, […]trabalhar 
aquele conteúdo ali, mas extrapolar os limites da sala de aula, levar aquele 
conteúdo como se você fosse na sua vida, no seu cotidiano, na sua vida 
diária. (Diana) 
 

 Para ela, portanto, o Projeto só veio intensificar o desenvolvimento de um cunho 

formativo, o qual ela já ensaiava em sua prática – investida do caráter experimental da criação 

–, que, em certa medida, afasta-se mais do fantasma da formação, baseada exclusivamente no 

desenvolvimento de habilidades, na aquisição de conteúdos, na incorporação de uma didática 

e na estruturação de uma identidade pronta e cristalizada, independente dos desejos dos 

próprios educandos. 

Em suas narrativas, percebemos, também, que os professores, ao falarem sobre os 

alcances do Projeto, revelaram a dificuldade e o sofrimento de se abrir para uma 

transformação que não seja nem resultado de modelos, nem se apóiem em saberes 

estabelecidos. Foi interessante verificar que a construção desse percurso é permeada por 

muitas dúvidas, demonstrando certo desconforto em lidar com novas possibilidades, 
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revelando a dificuldade de se desembaraçar dos mecanismos pedagógicos mais tradicionais. 

Como escreveu Bornheim, “de certa maneira, estamos, pois, instalados numa tradição, como 

que inseridos nela, a ponto de revelar-se muito difícil desembaraçar-se de suas peias” (1997, 

p.18). Uma última fala relacionada a este tópico parece resumir bem essa tensão dos 

professores. 

 

Ah, isso deixa a gente[…] sempre na dúvida. Você tem sempre um pé atrás, 
entendeu? Ajuda você muito. Você passa, […] deixa aquilo, o tradicional, 
que a gente era ali. Você passa a deixar aquilo ali ir embora[…], não deixa 
de vez, você sabe, porque […] é uma coisa de muitos anos para você largar 
assim… Mas você já começa a administrar as aulas, já de maneira 
diferente. Você passa mais a questionar o aluno, a levar o aluno a procurar 
as coisas e não dar pra ele. Na criança, no olhar à criança, de tudo. […] 
no começo a gente começa a pensar: “será que é isso mesmo?” Dúvidas 
surgem todo dia, toda hora, você tem sempre dúvida. No dia-a-dia, na sala 
de aula, dentro, fora, você sempre tem dúvidas, mas isso é muito bom. 
(Eva) 
 

Foi interessante verificar nesse depoimento que, mesmo com o desconforto revelado, 

ela destaca a importância afirmativa dessa experiência em sua prática e nas crianças. Nesse 

sentido, apreende-se que a presença do Projeto foi analisada por Eva como um processo que, 

no mínimo, desencadeia um estranhamento em relação à prática do professor, abalando a sua 

relação com o saber. Dessa forma, as falas, até então, permitem visualizar que talvez a maior 

repercussão da atividade filosófica para a prática pedagógica dos professores esteve 

relacionada à possibilidade de pensar o próprio pensar ou, como diria Foucault (2006), fazer 

um trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento, ou seja, pensar-se 

diferentemente em vez de legitimar o que já se sabe. Trabalho de pensamento que nos 

permite, sobretudo, desfazermo-nos não apenas desta ou daquela verdade, mas de uma certa 

relação com a verdade – exercício de pensamento tão ausente em nossas práticas educativas.  

Para melhor compreendermos as visões dos professores sobre a prática filosófica na 

escola promovida pelo Projeto, poderíamos, com base nas narrativas até então apresentadas, 

pensar o quadro de professores como disposto em um contínuo, que seria o seu próprio 

processo de formação, em que teríamos, de um lado – que poderíamos chamar de pólo “A” –, 

as concepções tradicionais e hegemônicas da educação, que estão na base da formação destes. 

Do outro lado, que denominaremos de pólo “B”, teríamos as perspectivas que estruturam o 

Projeto Filosofia na Escola, em cuja base encontramos concepções desconstrucionistas, que 

propõem a revisão de conceitos até então dominantes na educação, bem como a revisão do 

próprio papel do professor. Nas atividades dos professores, mesmo aqueles mais identificados 
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com as idéias norteadoras do Projeto, os dois lados desse contínuo estão presentes, o que pode 

ser explicado pela própria sombra da formação e pela necessidade muitas vezes de se sentirem 

seguros diante da inexistência de respostas prontas, ausência de métodos e de planejamentos 

rígidos das aulas. Com base nesses depoimentos, podemos inferir que a maioria dos 

professores estariam próximos do pólo B, mas que, em algumas questões, deixam transparecer 

uma aproximação com o pólo A. Um lado ou outro pode ser acionado na medida do 

necessário. Se o pólo B se estrutura a partir de novos paradigmas, estes se inserem no 

processo de formação dos professores de maneira complexa e não garantem, portanto, uma 

ruptura imediata, nem na prática, nem na teoria. Essa tensão se mostra presente mesmo no 

caso da professora Cássia, que ora aparece identificada com os ideais do Projeto, chegando a 

reconhecer sua importância, ora se mostra céptica em relação ao mesmo. 

 

4.6.6 Facilidades e dificuldades de inserir o Projeto no cotidiano escolar e 

sugestões para consolidação da proposta 

 

Assumir novas posições tem seu encantamento, mas também seus riscos, suas dúvidas 

e sempre surge um pouco de apreensão e dificuldades. Percebe-se, nas falas seguintes, que 

esses pólos se expressam na fala dos professores de forma muito próxima do que eles já 

haviam colocado em outros momentos das entrevistas, de forma mais geral. Esses relatos 

confirmam, ainda uma vez, aquilo que foi exposto e analisado ao longo deste percurso com os 

professores. Como veremos a seguir, as práticas do Projeto não são pontuais, isoladas, mas 

estabelecem redes, conectam-se a outras questões, tecendo um campo mais amplo de 

investigação. Assim, considerando a familiar vinculação entre as questões da vivência e o 

filosofar, destacaremos a seguir alguns desses elementos que incidem diretamente sobre a 

prática filosófica do Projeto, já que todas, direta ou indiretamente, interferem na significação 

desse processo. Especificamente neste tópico, o olhar se voltou para mapear os aspectos 

relacionados às facilidades e, mais incessantemente, às dificuldades, do ponto de vista prático. 

Já de início, podemos perceber que estas questões são tratadas no Projeto não como 

incômodos, mas como estratégias e desafios que contribuem para o auto-desenho de suas 

Práticas.  

A ênfase maior no presente tópico é dada aos aspectos mais relacionados aos desafios, 

considerando que os elementos facilitadores já foram bastante ressaltados (ou, pelo menos, 

uma boa parte deles) em outros momentos desta análise. Não obstante, pelo que foi exposto 
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pelos professores, uma primeira facilidade destacada em suas falas, como se pode verificar a 

seguir, esteve relacionada ao significado que essas experiências têm para as crianças. 

Seguramente, o entusiasmo das crianças pela atividade filosófica em sala de aula é uma das 

práticas fundamentais do Projeto e premissas básicas para a inspiração e continuidade dos 

professores no mesmo.  

 

O que é facilidade é o próprio entusiasmo que os alunos têm. Eles gostam, 
eles querem, se envolvem lá na participação do Projeto, às vezes tão 
euforicamente que todos querem falar de uma vez, mas isso é uma coisa 
que, ao longo do tempo… (Agnes) 
 

Já em termos das dificuldades, ou melhor, dos desafios – assim entendidos pelo 

Projeto –, como relata a professora na fala seguinte, um dos elementos que contribuem para o 

não favorecimento do filosofar em sua escola está relacionado com as condições materiais. 

Para ela, a falta de um espaço adequado pode, em certa medida, ser um fator de limitação para 

a experiência de pensar na escola, pois o trabalho do pensamento, quando realizado em 

condições mais favoráveis, certamente renderia muito mais.  

 

O que se faz como dificuldade para o Projeto, por exemplo: você fazer uma 
roda com quarenta meninos numa sala de aula, como você entrou hoje, 
apertada, quente. Aquilo ali, assim, não é um ambiente adequado para 
desenvolver uma atividade de pensamento, talvez se a gente tivesse vinte 
alunos naquela sala com condições climáticas melhores, a gente teria mais 
condições até de que os alunos falassem mais, se envolvessem mais, 
conseguissem prestar mais atenção na fala do outro, que muita gente 
falando ao mesmo tempo a gente vai perdendo até a concentração. Só que 
se a gente for esperar isso, a gente não vai fazer o Projeto nunca… Então, 
a gente tem que[…]lidar com o que tem agora, hoje (Agnes).  

 

 

Nessa mesma direção, a questão das condições práticas surge na fala seguinte de 

Diana como elemento limitador ao filosofar. A mesma ressalta que a grande quantidade de 

pessoas, sobretudo crianças, faz com que o exercício filosófico só ocorra até certo ponto, já 

que este não se restringe à transmissão de certos conteúdos. A troca entre as pessoas é um 

possível caminho para o filosofar e, segundo a mesma, com um número grande pessoas este 

processo se torna mais lento e difícil. Vejamos, portanto, o que diz a professora: 

 

... é uma quantidade muito grande. Porque muitos querem falar e aí vira 
um tumulto. Eu acho que grupos menores ficariam melhor, mesmo porque 
existe também, na sala de aula, o mesmo que acontece com os adultos. Tem 
criança que não gosta, não tem essa natureza de fingir, quietude que exige 
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a questão da filosofia, para pensar, para ouvir, que é um momento muito de 
falar, e muito de ouvir. […] eu tenho quarenta alunos. Fora isso… (Diana). 

 

 A presença de limites e de alguns condicionantes nas escolas, hoje, sobretudo nas 

públicas, é para as professoras um incômodo que, de certa forma, leva-as a se questionarem 

sobre a possibilidade de filosofar na escola, fundamentalmente quando se trata de uma 

atividade livre do pensar.  

Na perspectiva mais do professor, uma outra questão destacada em suas falas, no que 

se refere às dificuldades, foi o desconforto em se relacionar inicialmente com a dinâmica da 

investigação filosófica, revelando a dificuldade de se desvencilhar da sua suposta estabilidade 

dos saberes sobre o fazer do professor. “As dificuldades, no primeiro momento, foi eu não ter 

entendido bem como se trabalhar nessa perspectiva” (Berta). 

O fato de desenvolver um trabalho sem um ‘manual’ que indique o caminho a ser 

seguido foi também um complicador. Contudo, para a mesma, quando você começa a 

entender e se apropriar da lógica implicada no Projeto, o trabalho desabrocha. Como ela 

mesma relata a seguir: “neste processo, há começo, mas não há final. Quando você entra, é 

impossível querer ficar só em um dia.”   

 

A partir do momento que eu entendi, eu não quero só para quinta-feira, 
para eu ir trabalhar, para eu … tirar deles, […] fazer eles falarem, […] 
ficar puxando, em vez de eu dar a resposta pronta. Eu não dou mais as 
respostas prontas, eu procuro fazer eles falarem mesmo, dar sua opinião; 
aí, juntos, a gente vai construindo. Isso, para mim, me ajudou muito, foi 
uma das facilidades […] não só na aula de filosofia; é na matemática, é em 
ciências, é em tudo. (Diana) 
 

A professora Diana diz que mesmo ainda tentando, já vislumbra, entre os alunos, os 

primeiros impactos. Ela fala, por exemplo, de como o processo de aprendizagem das crianças 

tem se modificado. A presença de uma nova prática tem impulsionado mudanças. As crianças 

dão mais opiniões e estão criando mais e reproduzindo menos. Ela relata que, com a presença 

do Projeto na sua sala de aula, a discussão entre as crianças se ampliou. 

 

Agora, eu ainda estou tentando. Eu não estou trabalhando cem por cento, 
mas eu estou aprendendo e estou tentando trabalhar em todos os dias 
dentro de sala. E tenho, […] como resultado, […] muitos alunos já darem a 
sua opinião e […] até produção de textos[…] eles já estão sabendo criar, 
já estão criando, […] sem procurar copiar nem tirar respostas prontas. 
(Diana) 
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Percebeu-se, também, que algumas das dificuldades estiveram relacionadas a questões 

puramente práticas, como, por exemplo, a dificuldade de compatibilização da atividade 

filosófica com o restante da rotina escolar. Embora essa seja uma preocupação pertinente, é 

importante ressaltar que a liberação de algumas horas à prática filosófica na escola não é a 

coisa fundamental, pois isso, por si só, não garante que esta ocorra. Mas, para ela, a ausência 

de tempo dos professores destinado ao Projeto, dentro da própria escola, dificulta a 

permanência de alguns deles e, em muitos casos, passa a ser uma barreira para a prática 

filosófica.   

 

O que eu vejo de dificuldade é porque o cotidiano do professor aqui […] já 
é bem delimitado. E para fazer o curso, tinha que quebrar essa rotina dos 
professores. Então, às vezes acontecia de começar o curso e não ter o 
número de professores suficientes, porque ele tinha de planejar, de atender 
o reforço escolar. […] o dia de quarta-feira a gente precisava reunir os 
professores e coincidia com o dia do curso; esse foi um dos problemas. 
(Cássia) 

  

Contudo, para Cássia, o fato de o processo formativo, tanto com os professores como 

com as crianças, ser desenvolvido dentro da própria escola favorece muito o desenvolvimento 

e envolvimento de todos com o Projeto.  

 

Uma das facilidades que eu vi é porque o curso […] veio para dentro da 
escola. E o que eu vejo […] de mais positivo é que as crianças estão 
participando. Em curso algum você vê isso acontecer. No máximo, o que 
você vê é um relato da prática do professor com uma filmagem ali de 
situações em sala de aula, mas o aluno participar, isso nunca tinha 
acontecido. Então eu acho isso altamente positivo. É uma experiência que 
ocorre dentro da escola com o professor e com o aluno ao mesmo tempo. 
Você reflete sobre a experiência que está sendo feita e a questão da 
praticidade dos professores permanecerem no espaço e não ter que sair. 
(Cássia) 

   

A professora Cássia, mais uma vez contradizendo sua crítica feita em outros 

momentos, aqui se coloca de forma muito afirmativa em relação ao fato de a formação 

oferecida pelo Projeto acontecer diretamente na escola. Para ela, esse é um dos elementos 

propulsores para a sua participação no mesmo, afirmando, ainda, que se trata de uma vivência 

formativa diferente daquelas com as quais está acostumada.  

Por outro lado, uma outra dificuldade apontada por Cássia diz respeito à relação entre 

os professores da escola e o contato com algumas pessoas do Projeto, que ela nomeia de 

doutores. Essa questão, já mencionada pela professora Agnes, refere-se ao fato de, 
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involuntariamente, os professores da Universidade de Brasília (coordenadores dos cursos) 

inibirem os outros professores. Segundo a própria, o fato de tratar-se de pessoas muito 

qualificadas, provocaria essa inibição. Assim, refere-se ao medo e à insegurança que os 

professores sentiram durante o desenvolvimento do curso realizado pelo Projeto: 

 

Outra coisa. As pessoas que estão ministrando o curso são pessoas muito 
qualificadas e eu acho que faltou um pouco de empatia justamente por isso. 
De repente, nós... porque a formação aqui chega a pós-graduação e[…] 
nós estávamos lidando com doutores. Isso dá um certo medo e você fica 
com medo de se colocar, porque sua fala pode estar errada. Vai criando 
uma barreira e isso pode ter sido um ponto negativo no processo. (Cássia) 

 

A atuação que o coordenador exerce com os professores, sua maneira de questionar, 

de se expressar, suas estratégias e sua forma interrogativa de dialogar com os mesmos, talvez, 

em alguns momentos, ao invés de criar uma abertura ao novo, parece ter se tornado um 

obstáculo para o falar de alguns professores. É importante lembrar que no Projeto, a reflexão 

se faz experiência prática. Assim, a formação do professor não se dá pela aquisição de 

pensamentos e conhecimentos fora dela ou anunciados por outros, mas o ponto de partida são 

os pensamentos e conhecimentos que vão surgindo no cerne da própria experiência e que vão 

ajudar tanto no fazer filosófico como no fazer educativo. Contudo, como já foi ressaltado por 

alguns professores anteriormente, esse processo não é de fácil realização e nem de rápida 

apropriação, pois envolve a abertura para certa postura que, em virtude da diferença 

implicada, pode ser confundido com atitudes incoerentes com o que de fato está em jogo nas 

relações que se fundam entre as pessoas. Na verdade, o relato da professora Cássia reflete 

uma espécie de “reflexo condicionado”, uma “idéia recebida” e não devidamente avaliada. 

Mas, como postula Kohan, referindo-se ao Projeto, “não é objetivo da nossa prática filosófica 

que entendamos da mesma forma as mesmas palavras. É importante que nos entendamos, pelo 

menos que tentemos fazê-lo” (2000a, p. 36). 

Deste modo, apesar de o Projeto defender uma construção conjunta do conhecimento, 

não se pode ter a garantia de que as relações com o saber estejam completamente isentas de 

certas tensões, por conseguinte, gerando uma certa resistência ao espaço de participação.   

Por fim, podemos perceber que os professores, de um modo geral, ao fazerem uma 

avaliação do Projeto, indicam posições que demonstram certa aposta e afirmação da prática 

filosófica na escola e da especificidade da dimensão filosófica para o processo formativo do 

próprio professor e educativo. As dificuldades de ordem mais práticas foram vistas não como 

limites, mas como desafios que devem ser considerados e assim potencializados como 
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geradores de novos caminhos. Em seguida, abordaremos e analisaremos a fala dos alunos 

mediadores. 

 

4.7 A experiência dos alunos mediadores no Projeto Filosofia na Escola: os 

sentidos construídos e a sua participação no interior de uma experiência 

filosófica 

 

 

Embora situado na Faculdade de Educação, o Projeto, diretamente relacionado com a 

formação de pedagogos e pedagogas, procura dialogar com outros cursos,  promovendo, desse 

modo, o encontro com diversas áreas. Assim, não há nenhuma restrição à participação de 

alunos não ligados à referida faculdade. Entretanto, são os seus alunos que efetivamente têm 

uma maior participação no Projeto. No presente tópico, apresentaremos alguns aspectos dessa 

participação dos alunos do curso de Pedagogia. Para tanto, partimos da questão de como eles, 

em geral chamados de mediadores, elaboram sua leitura do Projeto.  

Embora os alunos mediadores, assim como as outras categorias de participantes, 

tenham suas particularidades ao falar do Projeto, muitos aspectos que encontramos em suas 

falas estão presentes nos relatos dos professores. Podemos, entre outros, destacar os seguintes 

pontos: a ênfase no entusiasmo das crianças pelas aulas de filosofia; a presença de uma nova 

compreensão da filosofia; o impacto evidente dessa experiência em sua prática profissional e 

em sua vida pessoal, influenciando nos seus mais variados sentidos. Contudo, alguns desses 

problemas não parecem afetar do mesmo modo os mediadores, como, por exemplo, a 

dificuldade de lidar com a investigação filosófica, ou seja, de entrar em um novo estilo de 

filosofia do Projeto. Neste sentido, se pensarmos em termos do contínuo, ao qual nos 

referimos anteriormente para melhor compreender as visões dos professores sobre a prática 

filosófica, os mediadores estariam mais próximos do que denominaremos do pólo “B”, no 

qual teríamos as perspectivas teóricas e metodológicas estruturantes do Projeto. 

 

4.7.1 Motivações iniciais: como eles chegam a participar do Projeto 

Filosofia na Escola 

 

Como já nos referimos, a entrada dos mediadores no Projeto, do mesmo modo que 

acontece com os professores, tem histórias e motivações diversas. Contudo, uma das maneiras 
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concretas de ligação, especificamente do curso de Pedagogia, com o Projeto se faz 

inicialmente por meio da organização curricular do referido curso ou como bolsista de 

extensão. A participação, no entanto, acontece de modo espontâneo, uma vez que o aluno tem 

no currículo um número significativo de projetos a escolher. Vejamos, brevemente, como a 

aluna Arlete caracteriza esse momento: 

 

Eu conheci o Projeto primeiro através da organização curricular do curso, 
através dos projetos. A gente tem dentro do currículo o Projeto 1, 2, 3, 4, 5. 
O Projeto 1 e 2 é quando a gente conhece a Universidade, a profissão do 
pedagogo, e no Projeto 3, é quando a gente começa a se inserir nessa 
prática mesmo. Então, Filosofia na Escola é um espaço curricular 
chamado Projeto 3. Quando chega o terceiro semestre, tem esse espaço 
curricular que a gente tem que cumprir. É um espaço obrigatório. Mas aí 
tem vários espaços para você escolher. (...) Por que […] a gente escolhe a 
filosofia na escola? A filosofia me encanta... Eu entrei para saber como é 
que é e acabei me apaixonando pelo Projeto.  
 

Há, portanto, nos alunos que optam pelo Projeto de Filosofia na Escola, um interesse 

em maior ou menor grau pela filosofia, ainda que o interesse curricular ou a bolsa, como 

trataremos mais adiante, pareçam ser as motivações iniciais mais significativas. No caso da 

aluna Arlete, a escolha pelo Projeto não está relacionada a uma possível contribuição 

pragmática, como um meio para atingir um determinado fim, ou seja, a mesma não vê a 

filosofia apenas como um modo de instrumentalização possível para se ensinar e aprender no 

espaço escolar. Numa direção um tanto diferente, os seus critérios de escolha ultrapassam esse 

limite, e a sua aposta na filosofia está para além de qualquer tutela. Esse interesse inicial é 

descrito em termos de “encantamento”, “paixão”, “gostar”, ou seja, uma motivação associada 

à relação de afetividade com o campo da filosofia. No entanto, como acontece com todo 

início, logo surgem os incômodos de um processo que não parte de uma definição pragmática, 

tão presente nas atividades educativas instituídas. 

 

Mas, assim, no início, todo mundo reclama disso. A gente entra e é jogado 
na sala de aula. Então, a gente vai aprender mesmo no dia-a-dia, vai 
aprender fazendo. Claro que a gente tem um monte de coisa que dificulta e 
outras que facilitam essa aprendizagem, dependendo do ponto de vista. Aí, 
eu comecei a partir do contato com o professor de filosofia na época. A 
primeira questão é ter essa necessidade de ter um espaço curricular 
mesmo, mas, aí, a gente decide pela filosofia, porque eu gosto de filosofia, 
não tem outra questão, e acabei ficando e espero que eu fique por muitos 
anos. 
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Percebe-se nessa citação que a experiência inicial dos alunos não é tão diferente da dos 

professores. O fato de não encontrar no Projeto a estabilidade dos programas, do método ou 

qualquer outro tipo de material rigoroso e predeterminado incomoda bastante. 

Na mesma perspectiva, outra mediadora, Marilena, afirma que seu encontro com o 

Projeto se dá, inicialmente, pela organização curricular. O interesse maior pelo mesmo só vai 

acontecer a partir de uma experiência ligada concretamente com as crianças nas escolas, 

apesar dos incômodos iniciais de lidar com um contexto metodológico bem diferente do que 

estamos habituados a ver. A possibilidade de experimentar e de pensar de outra maneira, sem 

dúvida, resultou em um sentimento de inquietude e medo, tal como se relata a seguir: 

 

Quando eu comecei no Projeto, até então eu já tinha ouvido falar aqui no 
nosso curso. No começo, quando a gente entra, faz um estudo da 
Universidade, do curso, para conhecer cada departamento e conhecer os 
projetos que são desenvolvidos em cada departamento. E as meninas 
falaram sobre esse Projeto que elas pesquisaram. Mas até aí eu não tinha 
me interessado muito não. Depois do quarto semestre, eu conversei com o 
professor Dante, que fazia parte, e ele tinha falado coisas bem legais sobre 
o Projeto, que era ir às escolas. Seria uma experiência diretamente com as 
crianças, mas que não era […] algo pronto. Não tem umas regras definidas 
e isso acaba assustando a gente logo no início. Porque o Projeto não tem 
um manual, não tem um livro-texto para a gente seguir; ele tem algo criado 
no dia-a-dia; cada dia é uma experiência diferente com as crianças. 
(Marilena) 
  

Percebemos, por esses relatos, que o interesse inicial pelo Projeto, em menor ou maior 

grau pela filosofia, surge ligado a uma necessidade meramente curricular. Contudo, a partir 

das experiências vivenciadas no âmbito do mesmo, essa motivação inicial dá lugar a um 

interesse mais amplo, gerando um sentimento de pertencimento ao Projeto e um maior 

envolvimento com suas concepções e perspectivas. Esse deslocamento fica ainda mais 

evidente no relato seguinte de Marilena.  

 

Eu vim por interesse […] particular de me inteirar. Porque, até então, eu 
não participava de nem um Projeto e eu acho que isso é muito válido, você 
dentro de Universidade, com tantas opções, você participar de algum 
Projeto, de alguma organização, que eu acho que isso enriquece muito o 
currículo, fora de nota, independente de ganhar nota ou não. Até quando 
cheguei eu ficava pensando: vou aprender um bocado de coisa da filosofia, 
de autores, de teóricos, e daqui a pouco não tinha esse negócio de você 
estudar... Não quer dizer que a filosofia que a gente faz, o pensar que a 
gente faz, não é ligado diretamente nesses teóricos. Esse pensamento não 
fica só no que Sartre fala, Platão... E eu ficava esperando isso. (Marilena) 
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Tal como ela ressalta, a idéia de encontrar o instituído da filosofia acadêmica não é um 

critério demarcador do trabalho filosófico a ser desenvolvido pelo Projeto. Embora houvesse 

um entusiasmo inicial pelo ensino e o aprendizado filosófico que se cristalizasse na 

transmissão da tradição, em um segundo momento ela percebe certa diferença na maneira 

como o Projeto encaminha e entende o exercício filosófico. Como destaca, esse aprendizado 

não se esgota na simples tarefa de comunicar o pensamento filosófico, através da transmissão 

histórica dos conteúdos, mas de um exercício acessível e aberto do pensar. Na visão de 

Marilena, o alcance do ensino de filosofia no Projeto é o filosofar: uma atividade tateante e 

criadora. 

 

4.7. 2 As visões sobre a prática filosófica com as crianças: o olhar dos alunos 

mediadores 

 

A participação dos alunos mediadores é bastante significativa, tanto pela riqueza dos 

seus relatos sobre a experiência do pensar, quanto pela relevância do papel que desempenham 

no Projeto. Ainda que procurem não apontar caminhos, como os professores e os 

coordenadores, eles também expressam uma condição de participantes e aprendizes.  

Uma das práticas mais intensas por eles desenvolvidas em formação inicial se dá no 

contexto da escola, junto aos professores, em processo de planejamento, avaliação e 

desenvolvimento das oficinas. Nesse momento, eles – professores em atividades e futuros 

professores em formação inicial – vivenciam juntos essa experiência formativa, em ambos os 

fazeres: filosófico e educativo. Dessa forma, pedagogia e filosofia se entrecruzam em um 

processo formativo. 

No que diz respeito ao sentido da participação dos mediadores no conjunto de práticas, 

entre as quais se coloca a formação dos professores em atividades, pudemos perceber que 

nenhum mediador apontou como um dos seus objetivos conferir juízos ao que se observa e se 

vivencia na escola. Dessa forma, um dos objetivos da participação desses seria contribuir com 

o desenvolvimento da prática filosófica, possibilitando, assim, uma reflexão construtiva das 

diversas questões que vão surgindo na experiência do pensar filosófico, colocando junto aos 

professores seu fazer em questão. Trata-se, sem dúvida, de um apoio afirmativo e aberto, 

tanto para as crianças em sala de aula quanto para os professores em atividades. Considerando 

o papel representado pelos mediadores, que estão mais próximos das concepções do Projeto, 

perguntamo-nos até que ponto é possível, por mais que se relativize sua participação nas 
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aulas, não haver nenhuma intervenção por parte dos mesmos, considerando as diversas 

dificuldades por eles relatadas nas entrevistas. Voltaremos a esta questão mais adiante. 

 

4.7.3 Da relação com a tradição filosófica 

 

Os alunos mediadores, em formação inicial, também têm suas visões acerca do que 

significa a prática filosófica com as crianças. Nesse contexto, uma primeira preocupação que 

surge entre eles, da mesma forma que entre os professores, é se o que se faz no Projeto pode 

ser chamado de filosofia. Evidentemente que essa preocupação coloca em discussão outra 

questão, que diz respeito à própria noção de filosofia. Nesse sentido, a prática filosófica se 

mostra na visão dos alunos enquanto uma prática que não necessariamente se desenvolve a 

partir da constituição de doutrinas sistemáticas e prescritivas, como relata Arlete:  

 

Quero enfatizar, também, a questão de não ser a mesma coisa desse pensar 
academicamente aceito, que todo mundo fala na faculdade, que geralmente 
é isso que se tem no ensino médio. É uma coisa diferente. Assim, a intenção 
é justamente essa. Não é que não se possa utilizar o pensamento dos 
filósofos, mas que seja um ponto de partida esse pensamento dos filósofos. 
Que a gente siga com os nossos próprios pés. Que a gente vá sempre 
adiante. Que não pare… Geralmente[…] [é assim] quando vai estudar os 
filósofos: “ah, ele pensou isso e em decorrência disso ele fez isso, isso e 
chegou a tal conclusão”. Não é essa conclusão que eu quero, sabe? Não é 
isso aqui que eu acredito. Também não é isso daqui que eu quero estudar. 
Eu quero pensar a partir de outra coisa, então, vamos pensar. A gente não 
tem que ficar preso nessa filosofia tradicional. (Arlete) 
 

Embora a aluna não considere tão importante reverenciar os filósofos do passado, a 

mesma afirma não ter nada contra o diálogo com a tradição, desde que este seja aberto e vivo. 

Para ela, a questão fundamental não se esgota em manter ou não essa relação. Tudo 

dependeria, portanto, do diálogo estabelecido. Assim, seria incontestável que a atividade 

filosófica, na visão dos alunos, suporia o desenvolvimento de um pensar que revele, 

sobretudo, a presença do potencial de cada um, seja com criança ou com adulto. O lastro 

filosófico a ser desenvolvido entre os participantes do Projeto, neste caso, seria, dentre outras 

coisas, um incentivo constante à transformação do pensamento. Deste modo, a prática 

filosófica com as crianças no Projeto deve ser entendida como uma experiência do pensar e, 

como tal, requer basicamente que as pessoas possam problematizar a si mesmas e aquilo que 

as rodeia.  
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Na mesma perspectiva, Marilena, ao falar sobre a prática filosófica com as crianças, 

destaca que a filosofia praticada no Projeto trata-se mais de um ofício criador de conceitos 

novos e menos da transmissão de um legado de tradições filosóficas. Vejamos, pois, o seu 

relato: 

 

 É o pensamento livre. Não é alguém chegar para você e dar uma regra. É 
um pensamento livre. É algo assim que você começa a refletir a partir de 
um assunto. De repente, pode ser uma flor que alguém leve para sala de 
aula. Pode ser motivo de reflexão. As crianças podem entender por que 
existe a flor. E mesmo que você não encontre respostas. A gente não está 
procurando encontrar uma resposta para isso ou para aquilo. A gente quer 
fazer com que as crianças pensem mais o pensar. […] definir o pensar é 
meio complicado, mas […] é uma reflexão da própria existência dela, da 
própria vida dela, do cotidiano, do que acontece com ela na escola, na 
família… Então, é fazer com que elas reflitam. (Marilena) 
 

De acordo com as falas acima, o ensino de filosofia com crianças parece reivindicar 

uma forma bem diferente daquelas que se tem praticado no ensino superior. Como afirma 

Marilena, trata-se de um ensino que, antes de qualquer coisa, deve garantir uma relação com 

esse saber que dá às crianças a possibilidade de pensar sobre o pensamento. 

 

4.7.4 Da relação com a infância 

 

Ao contrário dos professores, as alunas tematizaram nas entrevistas a questão da 

infância. Isso se deveu, em parte, ao fato de vir essa temática adquirindo mais peso nas 

discussões acadêmicas e, principalmente, no interior das teorizações do Projeto. Por outro 

lado, os mediadores, pela posição que ocupam dentro do Projeto, estão mais próximos das 

concepções teóricas e metodológicas do mesmo. Assim, ainda que não tenham abordado a 

questão de modo exaustivo, as alunas enfatizaram a necessidade de romper com as 

tradicionais conceituações da infância. Vejamos, a este respeito, o depoimento de Arlete: 

 

Eu percebo mais que aquele conceito de infância, como aquela coisa 
bonita, de possibilidade de criação, que todo mundo fala… às vezes eu 
chego na sala de aula, eu vejo … […] não é criança isso, que esse conceito 
não bate com o que a gente vê, mas que existem diferenças e 
aproximações… (Arlete) 
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Nesse percurso, uma questão parece despertar um interesse especial da mediadora. A 

mesma refere-se ao encontro com uma zona até então desconhecida, em relação à visão que 

temos de criança. 

 

Essa questão de as crianças não serem mais crianças, segundo o que a 
gente pensava, é o choque de ver a criança. (...) a gente vai lá e vê que não 
é nada disso, sabe? O que será que mudou? Por que não é mais? Como é 
que deveria ser? O que a gente faz? Será que eu tenho direito de ficar 
modificando essas crianças, impedi[-las] de ser o que quiserem? Se eu 
posso fazer isso, se eu posso não impedir? Assim, e como […] é essa 
relação de pensar por mim mesma, digamos assim, dentro dessa questão da 
formação? Como que isso se dá? Isso é uma incógnita... Porque não se 
pode pensar sozinho, não existe possibilidade de você estar pensando 
sozinho, sem sofrer a influência das outras pessoas. E essa influência te 
forma, mas, também, não pode ser tudo. A gente tem que ter esse espaço. 
(Arlete) 

 

A tensão que se instaura nesse depoimento remete, primeiramente, à questão de como 

pensar de modo “autêntico”, como não interferir nesse pensar das crianças, quando se percebe 

que nossas construções não são atos isolados, mas construídos a partir das construções de 

outrem. Esse aprendizado, no entanto, dá-se de modo dinâmico e dialético. A cultura não é 

apreendida pelo indivíduo de uma maneira passiva, mas por meio de uma longa 

“conversação” (BERGER, 1985), de modo que ele também atua como co-produtor de si 

mesmo e do mundo objetivado. 

 Em segundo lugar, em geral, percebemos nas falas das alunas um posicionamento 

crítico em relação à noção romântica e seqüencial da criança. Essa noção teria perdido o seu 

sentido e já não representaria o que a criança é hoje. Haveria, portanto, outra criança, com 

outras temporalidades, outras marcas, que não se encaixariam naquela visão ingênua de 

infância. 

Como também podemos perceber em outros momentos deste trabalho, a infância, do 

ponto de vista do Projeto, não é exaltada na sua visão romântica, mas pelo que ela tem de 

singular, de potência e devir. O procedimento do Projeto em relação às crianças parece ser o 

de uma formação que procura não reforçar a idéia de uma infância que estaria sempre sob o 

julgamento, a vontade e o desejo do adulto. Ainda em relação a essa temática, encontramos na 

fala de Arlete duas questões que merecem ser problematizadas. Uma primeira está relacionada 

com a percepção da mesma em relação ao fato de que não se pode garantir que as projeções 

que se fazem hoje sobre a infância não correspondam à realidade que se vislumbra na sala de 
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aula. Em sua fala, a mediadora chama a atenção para o fato de que a criança, mesmo 

parecendo uma coisa muito próxima, por tudo que pensamos saber sobre ela, dadas as 

inúmeras iniciativas de tentar dizer quem ela é, parece instaurar hoje uma contradição, na 

medida em que já não parece ser algo tão fiel as nossas concepções, revelando-se ao mesmo 

tempo diferente e estranha aos nossos códigos e sentidos, até então bastante sólidos, sobre o 

seu significado. Assim, para a mediadora, parece que a aproximação do mundo da criança e 

do adulto é bem maior nos tempos atuais. Em sua fala, coloca-nos diante de uma velha 

questão: a da concepção de que a criança tem que ser tratada como distinta da fase adulta, 

mesmo que ela seja capaz de fazer determinados gestos e usar expressões que não têm relação 

com a visão poética de Rousseau. Por outro lado, quando a aluna se pergunta sobre a relação 

adulto/criança, não nos parece, aqui, estar exaltando outra concepção de infância bastante cara 

à pedagogia, a qual vê na criança como algo a ser educado a partir do exterior, normatizado 

pelo adulto que educa. Essa forma carrega em seu interior uma grande dificuldade em lidar 

com as noções de igualdade e diferença entre professor-aluno, adulto-criança, já que a 

pedagogia tradicional não incorpora a possibilidade de, numa relação pedagógica, os 

envolvidos tratarem-se como iguais. 

 De acordo com o relato dos alunos, a lógica do Projeto em relação à filosofia que nele 

se pratica, ou seja, uma filosofia assentada na experiência, é a mesma, tanto para as crianças 

como para os adultos. Contudo, há uma diferença que se manifesta no modo ou na forma 

metodológica de o Projeto acontecer, como relata Arlete: 

 

O Projeto já aconteceu também em Paranuá, só que com jovens e adultos. 
[…] Eu não estava nessa época… Pode ser que a própria metodologia seja 
diferente. Metodologicamente, é claro que vai ter diferença. Mas essa 
questão da experiência com o pensar […] e não da filosofia ensinada dos 
filósofos, talvez essas questões […] sejam as mesmas tanto com as crianças 
como com os adultos. (Arlete) 
 

Há, portanto, um reconhecimento de que o trato concreto com as crianças é diferente. 

Desse modo, a metodologia empregada com os adultos, embora a mediadora não revele 

aspectos dessa experiência em Paranuá, deveria ser distinta. Para ela, o que não deveria mudar 

seria a perspectiva de trabalhar com a experiência do pensar e não necessariamente com a 

história da filosofia. Este, portanto, seria um aspecto comum a adultos e crianças. Assim, 

ressalta que não existem diferenças na forma de filosofar, ou seja, não poderia ser diferente, 

portanto, a lógica que se imprime ao pensar. Ambas as formas devem ser permeadas pelo 

sentido que se pretende dar ao Projeto, qual seja, o da experiência. Para a aluna, isto não 
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significa dizer que algumas diferenças nesta relação com o pensar não devam ser 

consideradas. Assim, afirma não estar segura de que se possa renunciar ao ser adulto nessa 

relação com as crianças. 

 

É assim, porque quando a gente está na oficina, a gente está fazendo parte 
também, está sendo mais um ali. Então, como é que fica essa diferença 
entre a infância e o adulto, entre o professor e a criança, nessa situação de 
igualdade. Assim, outro assunto, será que essa situação de igualdade existe 
e deve existir realmente? Aí eu não sei... (Arlete) 
 

As questões colocadas nessa fala remetem mais uma vez a uma reflexão sobre o papel 

do professor. Para os alunos mediadores, esse papel não pode ser de modo algum absoluto, 

pronto, determinado. Se assim o fosse, teríamos uma contradição com a própria filosofia. Por 

outro lado, o cenário com o qual o professor se depara é demasiado complexo, com 

subjetividades diversas. Essas questões, no entanto, nem sempre são consideradas quando se 

analisa o papel do professor. A esse respeito, vejamos o que diz a mesma aluna mediadora: 

 

Porque existem muitas críticas, principalmente em relação ao professor, 
que você não permite que as crianças pensem, que você está 
condicionando...  Será que a gente vai ficar culpando o professor 
eternamente por ele fazer uma coisa que está todo mundo fazendo?  Sabe, 
não é só o professor que faz isso, não é só ele que educa, porque educação 
não se faz só na escola. Mas, assim, a gente vai ficar só culpando? (Arlete) 

 

Nesta alusão à natureza da interferência do professor, a aluna, embora discorde da 

lógica do profissional que fica a serviço da distribuição de um saber sistêmico e cristalizado, 

reconhece as dificuldades e os limites de se exercer uma prática não condicionante. Neste 

sentido, refere-se à ingenuidade de algumas críticas direcionadas aos professores, as quais os 

acusam de não “permitir que as crianças pensem”, sem considerar o fato de estarmos diante 

de um problema mais amplo e complexo. A escola, ainda que um espaço privilegiado para a 

transmissão de conhecimentos, não seria, segundo a aluna mediadora, a única responsável 

pela formação das crianças.  

 

4.7.5 Das atividades com as crianças 

Assim como os professores, os mediadores também enfatizam a importância do 

perguntar na sala de aula. Para eles, não se trata de qualquer pergunta, e sim, de perguntas 
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investigativas e problematizadoras. Para Arlete, a pergunta só seria investigativa quando 

preenchesse os seguintes requisitos: 

 

Primeiro, quando a gente não começa a repetir tudo o que falaram pra 
gente. Assim, quando a gente sabe o que está falando realmente, está 
entendendo realmente o que a gente fala. O perguntar ser, perguntar 
mesmo. É esse meu destaque. A questão da dúvida… Você ter um problema, 
uma dúvida e você está buscando uma resposta para isso, não é a mesma 
coisa que você perguntar para o outro o que é tal coisa, mas é você está 
buscando todas as possíveis respostas. Isso é bonito, legal. (...) Infância é 
aquela que é capaz de criar. Acho que tudo isso é muito importante no 
Projeto. O Projeto inicialmente foi criado em cima disso. Então, não tem 
como não ter resquício disso hoje, não só resquício, mas uma boa parte. 
Criatividade, infância, crítica, acho que tudo isso é importante. Tudo isso é 
importante não só à filosofia, mas a qualquer forma de educação. (Arlete) 

 

Na mesma perspectiva, Marilena diz que o pensar filosófico ocorre quando as 

crianças, e não só elas, mas todos os envolvidos no processo, conseguem ultrapassar e 

problematizar aquilo que até então parecia inconfundível e apropriado em suas vidas, e 

começam a criar novos sentidos e possibilidades.  

 

Eu acho que é quando você sai do sim ou não. Daquela resposta objetiva. É 
quando você, a partir da pergunta, interpreta e começa a buscar razão 
para ela. É realmente você buscar um porquê. É discutir o porquê, mas no 
sentido da razão. Buscar lá a origem do que aconteceu. Isso é um momento 
filosófico. É quando eles perguntam o porquê mais no sentido de pesquisa. 
Outro atributo seria também o interesse. O interesse do saber ser, não do 
saber secular, da matéria. Essa é a vantagem do saber que motiva as 
crianças a quererem saber. Eu acho que tem que ser próprio, individual. 
Porque o que acontece muitas vezes é que um pensa e os outros repetem o 
que ele pensou. Você vê muito numa roda, quando vai seguir as crianças, 
elas repetem mais do que pensam. Principalmente se você fala assim: “ah, 
legal!”. Aí o próximo quer receber o legal e fala exatamente o que você 
falou. Então, assim, a criatividade é também um atributo do Projeto. 
(Marilena) 

 

Para a mediadora acima, portanto, o perguntar investigativo seria um exercício que 

não se limita à mera operação de representação do já existente ou simplesmente pensado por 

outros. Embora essa operação tenha sua importância, a compreensão aqui é de um filosofar 

como exercício implicado com a vida de cada um. Significa dizer que a filosofia é uma 

atividade para sujeitos livres e inquietos. 
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Diferentemente dos professores, os alunos mediadores tematizaram também a 

importância de se estender essa dimensão filosófica para outros saberes. Sendo a filosofia 

uma atividade criadora de conceitos, ela pode ser um impulso para produção de qualquer 

outro saber. Para Arlete, é imprescindível que os alunos possam lidar com a experiência da 

filosofia. Nesse contexto, alguns desafios se apresentam como fundamentais. O primeiro é 

conseguir estabelecer um diálogo da filosofia com os outros saberes e, de acordo com o que 

pensa Arlete, esse diálogo deve se dar através da transversalidade. Desse modo, a relação 

entre os saberes deixa de ser disciplinar e passa a ser transversal, em que a filosofia atravessa 

as demais áreas do conhecimento e ao mesmo tempo é por elas atravessada.  

 

Teve uma discussão quando eu entrei no Projeto sobre essa coisa da 
oficina ter uma aula específica de filosofia ou ser espalhado em todas as 
disciplinas. O que foi falado lá, pelo menos, o que ficou em mim, é que essa 
aula específica seria um início, para que depois seja espalhado nas 
disciplinas. Porque o que se tem é uma forma de pensar, sabe? Você ter 
uma coisa e você está buscando conhecer aquilo. Saber aquilo não é 
simplesmente você aceitar, entende. Para mim, acho que isso vai mudar em 
cada pessoa. E cada pessoa vai mudar […] onde ela esteja: se for em casa, 
se for nas outras disciplinas, na própria escola, na oficina de filosofia. Não, 
eu não considero isso uma dificuldade. Acho que a gente não pode prender 
a escola só aos conteúdos, matemática… Você tem que ter um espaço para 
[…] estar discutindo outras coisas, sabe? Estar discutindo o mundo aí. 
Então, se a filosofia foi esse espaço que você encontrou para discutir esse 
mundo, perfeito. (Arlete) 

 

Um segundo desafio destacado por Arlete está relacionado com a contradição entre a 

lógica filosófica praticada no Projeto e a lógica da escola. Para ela, um dos maiores problemas 

seria encontrar espaço para algo tão inerente à vida das pessoas e tão difícil de precisar em um 

horário específico. Já que a escola que se tem hoje é disciplinar, a única forma de a filosofia 

se fazer presente seria enquanto espaço disciplinar. Para a aluna, ter que aferir à filosofia esse 

espaço disciplinar torna-se um desafio, quando se entende que a mesma é muito mais do que 

uma disciplina: uma possibilidade do pensamento, uma forma de nos relacionarmos com o 

nosso pensamento. 

Um terceiro desafio seria tornar possível o encontro entre os que desenvolvem essas 

práticas com as crianças, de modo que possam garantir o planejamento de estratégias 

necessárias ao filosofar e, ao mesmo tempo, estabelecer com as crianças uma relação mais 

intensa. A este respeito, vejamos o que diz a mediadora Arlete: 
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Uma dificuldade mesmo que a gente tem é que a gente está lá só nos 
momentos mesmo das oficinas. Então a gente não tem muito contato com os 
professores, não tem contato com as crianças fora da oficina de filosofia. 
Isso é um problema, sim. Esse sim, é um problema. Porque a criança não 
fala com a gente, porque a gente é um estranho ali. Eu noto isso!  

 

Dessa forma, uma convivência maior com as crianças daria um reforço significante à 

prática nas oficinas. Naturalmente, um espaço que deveria ser aproveitado pelos professores, 

que lidam mais tempo com os alunos. 

 

4.7.6 A experiência no Projeto e suas implicações na formação dos 

mediadores 

 

O Projeto está estruturado por diversas práticas. No que concerne ao processo 

vivenciado pelos alunos mediadores no mesmo – atraente universo que os envolve – foram 

destacados diferentes momentos como sendo de grande importância para sua formação e para 

o desenvolvimento de novas perspectivas teóricas e metodológicas. O presente tópico, 

portanto, procura situar essas implicações do Projeto na vida e na prática pedagógica das 

alunas mediadoras, partindo dos seus relatos sobre essa experiência. 

As mediadoras, como mencionamos acima, estão mais próximas do Projeto, em seus 

aspectos discursivos e teórico-metodológicos, tendo, portanto, uma relação com o Filosofia na 

Escola diferente da que mantêm as professoras com o mesmo. Essa diferença se manifesta, 

sobretudo, no fato de as primeiras articularem sua prática com uma argumentação mais 

teórica do que as segundas. O que não significa, no entanto, que exista uma homogeneidade 

nos discursos das primeiras, como veremos nos relatos seguintes. Em relação às professoras, 

apesar das diferenças mencionadas, há muitos pontos em comum com o discurso das 

mediadoras, a exemplo da importância para ambas dos momentos de discussão entre 

professores, coordenadores e mediadores do Projeto. Para a mediadora Arlete, por exemplo, 

esses momentos seriam um dos mais potencializadores, fornecendo à experiência educativa 

seu sentido e vivências que lhes são indispensáveis. 

 

Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, assim, são essas discussões 
que a gente tem entre a gente mesmo. Logo que eu entrei no Projeto, a 
gente fez alguns encontros discutindo entre os professores pontos do 
Projeto e foi muito legal. Tem coisa que eu me lembro até hoje, dois anos 
depois, quando, por exemplo, o Anderson falava assim: nós não podemos 
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enganar as criancinhas... […] em relação a falar que eles estão chegando a 
um ponto sozinhos e na verdade [é] a gente que está fazendo com que eles 
cheguem a esse ponto. Sabe? Educação não se faz só na escola. São coisas 
que até hoje eu procuro não fazer na sala de aula, mas, ao mesmo tempo, é 
impossível não fazer, porque isso é a educação. A gente está ensinando 
constantemente. Isso teve a ver depois com a aula que eu falei sobre o 
papel do professor. Esses encontros iniciais foram muito legais. Teve a 
semana de extensão do ano passado. Eram quatro bolsistas, aí a gente 
estava planejando também as oficinas. Foram duas oficinas, uma sobre 
infância e outra sobre ideologia, e a gente discutiu muito, sabe? Foi bem 
legal. (Arlete) 

 

Sobre sua participação no Projeto, embora revele um envolvimento profundo com a 

filosofia do mesmo, Arlete mencionou, em várias ocasiões, a existência de um hiato entre as 

atividades como as acima descritas – mais de reflexão sobre o fazer em sala de aula e sobre 

temas relacionados a este fazer – e as atividades concretas realizadas com as crianças. Em sua 

fala, revela que, mesmo entendendo a importância que tem o momento da sala de aula no 

conjunto de práticas do Projeto, o momento de discussão entre as crianças ainda é desafiante. 

Assim, seria nas conversas com os “adultos” que ela se encontraria mais. Esse seria o seu jeito 

de desenhar-se em prática.  

 

Quando a gente encontra com as crianças talvez não seja a minha 
preferência... Mas é muito legal quando a gente consegue conversar de 
igual para igual. Essas conversas mesmas, interação que existe 
principalmente entre os adultos, acho que é com quem eu me entendo 
mais...  Mas entre as crianças também é muito bom. (Arlete) 

 

Ao contrário de Arlete, Marilena afirma que o momento mais motivador seria a sala de 

aula. Perceber a força criadora dessas crianças e o que a filosofia pode trazer ao seu pensar 

seria uma das suas principais motivações. É importante notar no seu relato a preocupação com 

o aspecto socioeconômico dos seus alunos, o que é apontado pela mesma como o aspecto 

motivador da sua participação no Projeto.  

 

Eu acho que o que me motiva no Projeto, assim, o que me faz permanecer é 
a sala de aula. E também porque a escola que eu vou seja uma escola de 
pessoas pobres, e muita gente pensa que as pessoas pobres não pensam 
nada. Eu acho que a experiência que eles têm é muita rica. O Projeto busca 
a reflexão e a reflexão tanto faz ser com uma criança rica, como pobre, 
mas […] essa oportunidade de a criança ter esse pensamento. Porque às 
vezes a criança cresce e só vai ter filosofia no ensino médio. E é filosofia do 
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autor. Lá do Sócrates, do Platão. E a maioria não gostava. E o Projeto 
busca a reflexão. (Marilena) 

 

Marilena também considera os momentos de discussões sobre a prática do Projeto 

como sendo fundamentais. Contudo, ao contrário de Arlete, seus relatos remetem sempre a 

referências mais concretas em relação à prática com as crianças. Vejamos seu relato sobre o 

momento de discussão entre mediadores e professores após a realização das oficinas.   

 

Uma outra coisa é a discussão que a gente faz depois da sala de aula, da 
oficina, que é o momento que a gente sai da sala de aula, uns frustrados, 
outros encantados, uns tristes, outros alegres. Acho que esse é um momento 
muito rico, porque eu acabo tendo a experiência das outras colegas. 
(Marilena) 

 

Ao falar do seu aprendizado no âmbito do Projeto, Marilena demonstra uma relação de 

afetividade e envolvimento com as crianças, inclusive, como mencionamos acima, em relação 

ao aspecto socioeconômico das mesmas. O relato seguinte evidencia esse aspecto e o impacto 

sobre a mesma de um dos momentos vivenciados com as crianças. 

 

Uma das oficinas que aconteceu lá era na primeira série. E eles são muito 
levados e os professores ficavam frustrados, porque nunca dava certo nada 
ali. Então, teve um dia lá que a diretora, que também faz parte do Projeto, 
falou assim: “já sei! Vamos fazer uma oficina do choque. A gente vai 
chegar e dar um choque neles”. Por exemplo, eles iam ter que discutir com 
ela e convencê-la a liberar o lanche, porque ela chegou lá e disse que a 
partir daquele dia eles estavam sem recreio e sem lanche. Quando ela falou 
que eles estavam sem recreio, aí eles […]: “ah, está bom”. “Então vocês 
vão gostar de ficar sem recreio?” Os alunos disseram: “ah, a gente vem 
pra cá é pra estudar mesmo. É verdade, o recreio a gente dispensa”. Aí 
começou essa discussão com os meninos de sete anos e aí ela começou a 
gostar e instigava. Eles discutem, então, com a diretora, falam pra ela que 
o recreio é importante... Depois, descambou para uma conversa danada e a 
diretora disse: “então vocês não vão ter lanche”. E aí eles pararam e teve 
uma menina que ficou muito intrigada e chegou para a professora e disse 
no ouvido dela […]: “tia, fala para a diretora não deixar a gente sem 
lanche não, eu só como aqui na escola”. Então eles ficaram argumentando, 
porque podiam ficar sem recreio, mas não podiam ficar sem lanche. E aí 
isso foi emocionante. (Marilena) 

 

Nesse relato, também ficou nítido que o engajamento dos alunos no pensar acontece 

quando envolve situações concretas da sua vivência e convivência. 



228 

Arlete, por sua vez, considera como um dos principais aprendizados que o Projeto 

teria lhe proporcionado a capacidade de “ouvir” como um pressuposto básico para se entender 

o outro. Isso implica uma mudança da própria postura para com o outro, não só como atitude 

isolada em determinada situação didática, mas em todas as situações inter-relacionais. Como 

ela afirma, “com tudo que a gente faz tem que estar presente, que geralmente não está”. Estar 

presente significa, nesse caso, estar aberto para perceber, ouvir o outro. Esse, portanto, seria 

um dos aprendizados que a experiência do Projeto lhe proporcionara. Do mesmo modo, a 

partir dessa experiência teria havido uma ampliação da sua capacidade de problematizar o 

mundo à sua volta: “No Projeto eu acho que a gente começa a prestar atenção nas coisas. 

Talvez essas coisas sempre existiram, mas eu nunca prestei atenção a isso. A gente começa a 

prestar atenção e ver como um problema”.  

Ainda sobre sua aprendizagem no Projeto, a mesma mediadora afirma que a 

experiência com a filosofia a fez começar a pensar em todas as áreas da sua vida. No caso 

específico da sua formação profissional, esse exercício do pensar havia lhe proporcionado a 

possibilidade de uma maior reflexão sobre a sua própria prática.  

 

Assim, na própria sala de aula você está aprendendo mesmo a conversar, a 
improvisar. Acho que isso aí é interessante também, essa experiência não 
tanto da filosofia, mas da pedagogia mesmo. Você está numa sala de aula 
conversando com a criança da mesma forma que você estivesse 
conversando com o adulto. Você está formulando hipótese, interferindo, 
perguntando...  (Marilena) 

 

Essa experiência a fez perceber, dentre outras coisas, a necessidade de descer aos seus 

quadros de referência e fazer algumas reflexões acerca das representações construídas sobre a 

sua docência. Dessa reflexão vislumbrou-se poder refletir sobre as conseqüências concretas da 

sua própria ação. 

 

Você está estranhando aquilo, acho que isso é muito importante na 
formação do pedagogo, principalmente se você for professor. Não quero 
restringir a pedagogia a isso; você vai estar num papel de destaque numa 
sala de aula, querendo ou não. Então você tem que saber o que você vai 
estar passando através de suas ações. Eu acho que isso é importante, a 
gente está pensando sobre isso. Articular idéias, essa coisa que o Lipman 
fala, você está conseguindo falar uma coisa clara, ordenada. Essas coisas 
também ajudam, talvez, a própria prática. Sobre a questão pedagógica, eu 
acho que não pode separar as duas nunca. Não necessariamente no 
Projeto, mas é intencional, os seus atos são intencionais, pelo menos é o 
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que a gente vive ouvindo nas faculdades de educação. Então, qual a 
intencionalidade que você quer que seja passada através dos seus atos, 
entende? Não pode separar isso. Você tem que saber o que você está 
fazendo, não é: eu vou fazer isso porque é legal. Eu não acredito que possa 
ser legal porque você está fazendo. Eu acho que você tem que saber o que 
está fazendo e você tem que estar aprendendo com o que você está fazendo, 
nem que seja depois, mas você está pensando sobre aquilo. (Marilena) 

 

Essas concepções teriam sido conseqüência da sua experiência com o Projeto, que, 

segundo a aluna mediadora, teria repercutido na sua visão de mundo e de educadora. Dentro 

dessa nova perspectiva, afirma que a Pedagogia, tradicionalmente, não teria promovido a 

reflexão sobre o fazer pedagógico. “Eu acho que isso é próprio da pedagogia. Porque todos os 

professores deveriam ter essa visão do que estão fazendo. Na verdade, a gente está vendo a 

pedagogia como ela é e não como deveria ser. Eu acho que quem não faz isso não é bom 

Pedagogo”. Diga-se de passagem que a aluna inclui na sua aprendizagem pedagógica também 

a contribuição de Lipman, que, reconhecendo os limites dessa contribuição, foi assimilado 

como positivo pela aluna. 

 A mediadora chama a atenção em sua fala para a necessidade de um estranhamento em 

relação a nossa prática, ou seja, para a necessidade de desnaturalizarmos o ato educativo, 

questionamento próprio do fazer filosófico. Como lembra Chauí (1994), buscar meios de ser 

conscientes de si e de suas ações seria um dos aspectos que faz da filosofia um dos saberes 

mais úteis de que os seres humanos são capazes.  

 Ainda sobre as implicações da experiência no Projeto na formação e na visão dos 

mediadores, Arlete fez o seguinte relato.  

 

No início, quando eu estava no segundo semestre, essa palavra educação 
me fascinava. Depois, aí vamos ver o que é que isso significa? Ai eu fui 
pensando... Isso está na questão da própria educação: o que é essa coisa 
que ninguém sabe responder aqui na faculdade de educação? A idéia que 
eu coloquei... é a idéia de educação como formação. Só que essa formação 
vai depender do que você faz com essa formação; […]você está numa sala 
de aula e aquela aula foi horrível, mas o que você vai fazer com essa aula 
horrível que você teve? […] O processo formativo vai tudo: a minha 
conversa com você, o fato de a colega ter ido embora… não tem um ponto 
específico; a minha vida inteira é tudo. Não tem um ponto que seja 
principal, específico... É justamente a questão de formar a partir da aula de 
Planaltina. (Arlete) 
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Depois de separar com as incertezas e indefinições em torno do conceito de educação, 

ela dá preferência ao da formação. Em sua fala, a mediadora evidencia uma identificação com 

uma perspectiva de formação que não se limita à instrumentalização do sujeito para o 

desempenho de sua profissão. Mesmo que essa formação tenha seus contornos bem 

determinados, não se pode esquecer que essas experiências formativas são vivenciadas por 

sujeitos que participam de outras relações socioculturais, de modo que a formação não pode 

ser pensada como algo específico de um dado momento. Há que se considerar, também, 

outros aspectos inseridos no ato educativo, implicados na construção da subjetividade do 

sujeito. O ato educativo mais racional e consciente, portanto, encontra-se com outras 

experiências do sujeito, que se transforma e as transforma em um movimento marcado por 

uma interinfluência ativa, uma circularidade. No relato seguinte da mesma mediadora, essa 

concepção fica ainda mais clara: 

 

Eu entrei no Projeto no mesmo tempo que eu entrei no movimento 
estudantil. Eu acho que os dois se complementam fortemente em relação à 
crítica, em relação à reflexão, em relação à possibilidade de criar uma 
nova forma de fazer as coisas, novas idéias. Então, eu não sei até que 
ponto a filosofia me ajudou no movimento estudantil ou [este] me ajudou 
na filosofia, mas os dois se conciliaram enormemente. Eu não sei se é 
porque eu sou uma coisa só. Eu não sei separar as coisas. (Arlete)  

 

A experiência do Projeto como algo para além das atividades em sala de aula, para 

além da formação profissional, também foi descrita por Marilena. Neste relato sobre os 

saberes adquiridos, apesar de a mesma mencionar o fato de ter se tornado uma pessoa mais 

questionadora, são enfatizadas, mormente, as mudanças na capacidade de compreensão das 

crianças e no modo como se relacionar com elas. Vejamos, pois, o seu relato:  

 

Eu estou bem mais questionadora agora. Assim, bem mais curiosa com 
relação ao que os professores me passam. Eu às vezes fico até comparando 
o que a gente lá na oficina faz com as crianças e a nossa aula aqui na 
faculdade. Eu tento, procuro instigar os meus alunos a pensar alguma 
coisa, embora eles tenham três, quatro anos e é bem complicado nessa fase 
ele quererem pensar alguma coisa. Porque para eles o mundo deles é que 
está bom e pronto. Mas, assim, eu procuro fazer isso... Mesmo em casa eu 
procuro questionar e refletir mais as coisas que eu faço. Por exemplo, com 
o meu sobrinho tem 10 anos, é a mesma faixa etária das crianças que 
estavam lá na escola, eu estou bem mais compreensiva com ele também, 
quando eu vou ajudar ele a fazer a tarefa. Eu, às vezes, ficava brava com 
ele. E assim, eu comecei a me perguntar: por que ele não está aprendendo 
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na escola? Por que ele não quer prender? E assim, eu passei a ajudá-lo de 
forma diferente. E eu acabei descobrindo. (Marilena) 

 

 Uma última fala, também de Marilena, sobre a experiência no Projeto e suas 

implicações na formação e na visão dos mediadores, expressa, em poucas palavras, a 

importância da Filosofia na Escola para o desenvolvimento de uma postura mais investigativa 

e reflexiva. 

 

O Projeto […] busca a investigação. Seria um outro atributo, uma 
investigação filosófica. E, assim, eu me preparei bem mais. O Projeto fez 
essa melhora em mim, porque antes isso passava despercebido. Agora eu 
creio que eu estou mais pelo lado da reflexão. Ano que vem eu quero 
continuar no Projeto. Eu adoro o Projeto.  

  

Reafirmando sua experiência positiva com o Projeto não hesita em revelar o desejo de 

continuar no mesmo. 

 

4.7.7 Desafios enfrentados no cotidiano do Projeto e sugestões para 

consolidar sua proposta 

 

Sem maiores pretensões, este momento da análise pretendeu levantar alguns elementos 

que possam oferecer ao Projeto uma abertura criativa a novos horizontes a partir das 

sugestões dos seus próprios participantes. Não se pretende, no entanto, arrogar-se o direito 

discursivo de dizer e apontar o lugar e as condições onde os outros se desfazem e se 

reconstroem. Desse modo, limitar-nos-emos a um registro de algumas marcas afirmativas para 

o desenvolvimento do Projeto, a partir do que nos foi relatado pelas mediadoras. É importante 

lembrar, ainda, que as questões aqui colocadas dizem respeito unicamente ao período em que 

realizamos nosso trabalho de campo. Reconhecemos, portanto, as limitações presentes em 

qualquer descrição, considerando a dinâmica do campo, as mudanças e reelaborações que lhe 

são próprias.  

Desde o começo de nossa incursão no Projeto Filosofia na Escola, percebemos que ele 

apresenta uma característica bastante singular, qual seja, o seu comprometimento com um 

novo modo de entender a filosofia e sua prática. Esse aspecto, no entanto, não nos isenta da 

necessidade de refletir sobre essa prática e sobre alguns pontos operacionais que o circundam. 
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Com efeito, embora o Projeto seja contrário a toda e qualquer ação predeterminada, a 

rotatividade de participantes, inclusive dos coordenadores, tem sido apontada pelas 

mediadoras como um dos maiores problemas para a continuidade da prática filosófica na 

escola. Sobre esta questão, vejamos o que nos diz a mediadora Arlete: 

 

Assim, essa alta rotatividade que o Projeto tem de gente, de professores e 
estudantes… Professores em relação à área da filosofia na escola, na 
faculdade, a UnB está com poucos professores. Atualmente, só tem um 
professor, e isso é horrível. O professor fixo que tem é só um e na verdade 
ele está à disposição da Secretaria do GDF. O resto dos professores são 
substitutos. Então, essa forma de legislação atrapalha o Projeto e a UNB 
inteira. No caso do Projeto, atrapalha muito, porque quando o professor 
está começando a se integrar no Projeto, assumir o Projeto, no semestre 
seguinte ele tem que ir embora, então é uma nova mudança. E não são 
todos os professores que vêm para o Projeto. Deveria ser. Ele vem para a 
área de filosofia e não para o Filosofia na Escola. E a gente sabe, aliás, 
que a maioria dos filósofos não gosta dessa idéia de filosofia com crianças. 
Esse é um problema seriíssimo do Projeto e acho que vai ser mais sério 
pelo que está pintando por aí. 

 

Estando ligado à Faculdade de Educação da UnB, o Projeto não deixa de ser afetado 

por alguns problemas enfrentados pela Universidade. Por outro lado, alguns professores 

contratados para ensinar filosofia da educação não demonstram interesse em participar do 

Projeto, o que contribui significativamente para a diminuição do seu ritmo de trabalho. 

Ainda segundo as mediadoras, um outro problema relativo ao desenvolvimento do 

Projeto estaria relacionado aos motivos que levam alguns dos seus participantes a entrar para 

o mesmo. No caso dos alunos mediadores, como o Projeto faz parte da organização curricular, 

em muitos momentos a entrada de alguns alunos estaria ligada unicamente ao fato de, naquele 

momento, ter que se matricular em um dos Projetos oferecidos pelo curso de Pedagogia. 

Quando a motivação inicial gira em torno desse cumprimento formal de créditos, torna-se 

bastante difícil, embora não impossível, de virem a se colocar intensamente no interior do 

Projeto. Como relata Arlete, mesmo quando há uma participação mais efetiva, o tempo de 

cada estagiário no Projeto seria muito breve, ocasionando o mesmo problema acima 

mencionado em relação à participação dos professores temporários, a rotatividade. Vejamos o 

que nos diz Arlete:  

 

 A rotatividade é uma coisa séria, de professores e estudantes. Esse 
negócio do Projeto Filosofia na Escola está dentro da instituição, e 



233 

ter os Projetos 3 e 4 também é um problema. Há falta de interesse, 
porque o interesse é apenas com o estágio. No caso do Projeto 3 e 4, 
o pessoal fica só um semestre no Projeto e vai embora. Alguns ficam 
mais um pouco, outros, não. Isso gera falta de compromisso, gera não 
responsabilidade com o Projeto. Porque a pessoa está ali pra cumprir 
um horário, fazer um relatório e entregar. Ela não está aqui para 
fazer semana de extensão, estudar e outras atividades do Projeto, isso 
é horrível... Assim, é bom porque vem gente nova, conhece o Projeto, 
gosta e fica, mas nem sempre acontece. Fora [o fato de] que a escola 
[…] é anual e não semestral; aí muda o professor, o mediador muda, 
todo mundo. É um problema sério.  

 

 Muitas vezes a falta de vigor, de sintonia e cumplicidade com a proposta entre os 

participantes teria como causa principal, segundo Arlete, um interesse maior em receber o 

certificado. Essa participação menos interessada nas atividades do Projeto e mais interessada 

em “melhorar o currículo” foi também apontada pelas professoras em relação ao curso 

oferecido pelo Projeto.  

 

O interesse por parte dos professores nas escolas, isso é uma coisa que eu 
sinto falta; não são todos. Eles recebem o certificado e muitos deles 
parecem estar mais interessados no certificado, mesmo. Assim, tem 
problemas de estrutura mesmo. (Arlete) 

 

As limitações decorrentes da falta de tempo também seriam um problema para o 

Projeto. Para a mesma mediadora, isto acarretaria a inexistência de um maior contato entre as 

pessoas para problematizarem suas práticas. Fazer a interação refletida, sentida, trocar 

impressões seriam, segundo a própria, ações muito significativas para os que fazem o Projeto: 

 

Acho que a falta de estudo nossa também é um problema. Porque, assim, a 
intenção é que a gente esteja vivendo e fazendo essa experiência na prática. 
Então, acho que a gente podia ter mais tempo de estudo. (Arlete) 

 

 Em decorrência dessa falta de tempo para troca de experiências e conhecimentos, 

assim como em virtude dos problemas gerados pela “rotatividade” dos professores e 

mediadores, Arlete não descarta a importância da presença de participantes mais antigos, que 

os ajude a colocar em discussão seus modos de agir e pensar.  
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Mas é importante que tenha uma pessoa mais antiga no Projeto. Seja 
mediador ou professor, não para estar direcionando, mas que esteja dando 
apoio sabe? Dando toque na pessoa que está entrando, dando apoio, 
devido à rotatividade que existe. (Arlete) 

 

 Outro desafio apontado pela mediadora seria o de unir necessidade e compromisso. 

Por um lado, porque fazer filosofia implica antes de tudo uma disposição que vai além de uma 

razão meramente prática. Por outro, ninguém teria o direito de ficar decidindo o caminho 

alheio. E, no caso do Projeto, isso fica mais difícil, na medida em que existe sempre um 

cuidado em não ser o guardião moral do que fazem os outros. Ao contrário, no Projeto a 

autonomia é algo imprescindível. Assim, uma das maiores dificuldades seria conseguir 

estabelecer a conciliação entre algo que é mais do campo da escolha, do encontro e a sua 

institucionalização. 

 

As bolsas são um problema e ao mesmo tempo é a solução. Sim, a gente tem 
15 bolsas no valor irrisório. Porque a gente precisa de gente pro Projeto 
continuar, tem que ter mediador, não é uma escolha nossa estar indo pelas 
circunstâncias. Então, tem que ter mediador, se não o Projeto não anda, 
principalmente nos momentos de greve e de férias. Então, tem que ter 
bolsista. Então a gente faz seleção e fazer seleção já é uma m... Porque 
muita gente vem e não está interessada no Projeto em si e só está 
interessado na bolsa. Isso é horrível, mas ao mesmo tempo a gente não tem 
como se livrar disso. Eu também não gosto que ninguém fique me 
obrigando a fazer o que eu não quero, entende? Aí, vai muito como que o 
Projeto pensa mesmo, sabe? A gente não fica obrigando as pessoas a 
fazerem o que elas não querem. Da mesma forma que eu não quero que me 
obriguem, eu também não acho que devo obrigar ninguém. (Arlete) 

 

 Essa fala nos remete a uma questão tratada no início deste tópico, quando nos 

referíamos ao papel dos mediadores no Projeto. A questão colocada inicialmente perguntava 

até que ponto seria possível não haver nenhuma intervenção por parte destes, considerando as 

diversas dificuldades por eles relatadas. Assim, quando Arlete diz “A gente não fica 

obrigando as pessoas a fazerem o que elas não querem. Da mesma forma que eu não quero 

que me obriguem, eu também não acho que devo obrigar ninguém”, a mediadora parece 

confundir uma atitude autoritária, na qual se “obriga” a fazer exatamente o que foi 

previamente pensado, predeterminado, com um posicionamento mais crítico e dialógico, 

necessário para que se faça um trabalho dentro da perspectiva do próprio Projeto. Em vez de 

tentar uma suposta neutralidade, posto que não há prática em grupo isenta de tensões, as 

quais, se bem conduzidas, geram um verdadeiro diálogo, é preciso muitas vezes assumir 
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posições. Acreditamos que uma relação dialógica não pressupõe uma negação de princípios e 

compromissos com a educação, na qual deixamos de falar para não sermos mal entendidos. Se 

na perspectiva do Projeto a autonomia é algo imprescindível, parece haver, nesse caso, uma 

inversão de valores e um distanciamento em relação às próprias concepções do Projeto. Como 

havíamos mencionado anteriormente, temos o desafio de equacionar algo que é mais do 

campo da escolha, do encontro, com a sua necessária institucionalização. 

 

4.8 Mapeando as questões: um olhar articulado sobre os dados da pesquisa 

 

No percurso de elaboração do presente texto, esforçamo-nos para mapear as diferentes 

visões sobre o PFE, a partir das diversas vozes que se fizeram e se fazem presentes no mesmo. 

Até aqui, apresentamos uma sistematização dos dados levantados no processo de 

investigação, o que fomentou diversas possibilidades de interpretações das falas dos sujeitos 

participantes do Projeto. Esperamos que as questões e inquietudes apresentadas ao fim deste 

processo possam, em última análise, fomentar novas discussões e servir de impulso para a 

recolocação do Projeto frente as suas potencialidades. Não pretendemos, no entanto, 

estabelecer rótulos, selos indicadores dos bons ou dos maus participantes, de suas práticas 

acertadas ou erradas. Por fim, o que apresentaremos, de alguma forma, é uma síntese das 

análises oferecidas ao longo deste trabalho a partir dos testemunhos já citados. No entanto, 

apesar das possibilidades que se abrem em uma análise desta natureza, reconhecemos – ao 

invés de tentar salvar o “dito” em formas estanques, “pesquisáveis” – seus riscos e limitações. 

São essas dificuldades já apontadas por alguns hermeneutas, como Gadamer: 

 

Em todos esses casos, o que queremos dizer é que o sentido daquilo que se 
oferece à nossa interpretação não se revela sem mediação, e que é 
necessário olhar para além do sentido imediato a fim de descobrir o 
“verdadeiro” significado que se encontra escondido. (GADAMER, 1998, p. 
19)  
 

Mais do que buscar “verdades”, inclinamo-nos para uma aproximação dos sentidos 

contidos nas falas, como aqueles que emergem no momento em que um aluno tem a 

impressão de que alguns colegas que abandonaram a escola poderiam voltar por causa do 

Projeto. Ou, ainda, quando, depois de uma primeira aula, as crianças, na semana seguinte, 

arrumam a sala para viver a mesma experiência. Podemos afirmar, nos dois casos, que essas 

experiências as envolveram de algum modo. Ao mesmo tempo, é possível inferir que, nesses e 
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noutros acontecimentos, expressa-se uma especificidade da criança: sua abertura para novas 

experiências. É claro que não sabemos se esse entusiasmo revelado nas falas continuará. 

Mesmo que o nosso trabalho de campo fosse ainda mais intenso e nossa descrição mais densa, 

seria impossível fazer tal afirmação. Contudo, a disposição das crianças para se lançar em 

uma nova experiência e o entusiasmo das turmas que estão há mais tempo no Projeto indicam 

que esse envolvimento tende mais a ascender do que a decrescer. Aqui, usamos o termo 

“disposições” não significando a realização de certas atividades ou ocorrências, mas a 

probabilidade de serem estas realizadas.  

Essa disposição e entusiasmo das crianças, inclusive, aparece no conjunto dos relatos 

dos professores e coordenadores do Projeto como uma das motivações para a superação das 

dificuldades do próprio Projeto. Há, portanto, entre os alunos e demais participantes do 

mesmo uma interinfluência ativa, uma circularidade. Neste processo, é fundamental o esforço 

para adequar a abordagem teórica às crianças. O próprio arroubo destas em relação ao Projeto 

é um sinal de que a adequação tem dado bons resultados. E, mais, diz-nos que a atividade 

filosófica, na perspectiva do Projeto, é uma experiência possível de ser realizada. O grande 

desafio, paradoxalmente, está relacionado aos professores. Eles procuram manter uma 

segurança que, em princípio, não apenas é desnecessária quanto é inconveniente, se o que 

interessa é promover e participar de uma experiência de filosofar. Este fato, portanto, remete-

nos a uma das marcas percebidas: as crianças se mostraram mais abertas do que os adultos em 

relação a novas experiências. Sendo bem menos definidas e menos enquadradas, elas abrem 

possibilidades a novas experimentações.  

Outro aspecto que diz respeito à relação professor-aluno no Projeto é o fato de se dar 

este encontro, diferente da nossa tradição escolar, na perspectiva da não infantilização das 

crianças. Procura-se, deste modo, evitar a distorção de fato da infância como ela está 

vivenciada hoje. Como os professores normalmente chegam ao Projeto sem terem tido 

nenhum contato anterior com essa questão – vestígio de um vício da nossa pedagogia em 

geral –, essa experiência lhes tem sido bastante significativa. Eis uma marca importante do 

PFE: ele parece estar ajudando os professores a mudarem a consideração que fazem das 

crianças e, a partir disso, estabelecer novos espaços e novas relações entre si.  

A referência ao aprendizado proporcionado pela experiência no Projeto também está 

presente na fala dos coordenadores. Estes, por sua vez, são descritos pelos professores e 

mediadores como fundamentais para a estruturação e suporte teórico-metodológico do 

mesmo. Em que pese o fato de a relação entre ambos, assim como a própria perspectiva do 

Projeto, distanciar-se de uma lógica assentada na hierarquia e numa perspectiva não dialógica, 
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os coordenadores são descritos em algumas falas como os “doutores”. Do mesmo modo, 

como vimos, não faltam relatos da dificuldade de alguns professores de se expressarem na 

presença deles. No geral, a relação entre coordenadores e demais participantes é descrita 

como cordial e amigável. Como não poderia faltar, registramos algumas discordâncias, tanto 

no âmbito conceitual (como a professora que não aceitou a definição de filosofia do 

coordenador), quanto no que diz respeito à coordenação propriamente dita (como a professora 

que afirmou concordar com a perspectiva do Projeto, mas não com a forma como ele vinha 

sendo conduzido). Essas diferenças, no entanto, não foram mencionadas como um 

impedimento para a realização das atividades do PFE.  O fato é que os coordenadores têm 

sido capazes de gerar um ciclo de relações fortes e engajadas, caso contrário, não teriam 

perspectivas promissoras para trabalhar com os professores e crianças, numa situação em 

muitos aspectos adversa.  

Outro aspecto significativo, fundamental para a formação dos alunos universitários 

envolvidos no Projeto, é a importância de se ter uma coordenação convicta do trabalho nele 

desenvolvido, principalmente nos casos em que os alunos não participam por um interesse na 

filosofia ou na proposta do PFE, mas por motivos econômicos (como obter uma bolsa, por 

exemplo).  

Parece-nos que o grande desafio do Projeto está na intermediação entre o grupo que o 

sustenta academicamente e o entusiasmo das crianças. O fator intermediário entre esses dois 

pólos – ainda que reconheçamos a importância dos alunos-mediadores neste processo – são as 

professoras. No conjunto das narrativas, foram elas, em sua maioria, que expressaram as 

maiores tensões e angústias, mas também os encantamentos e afetos em virtude da 

experiência com o Projeto. Em seus aspectos mais teóricos e metodológicos, tentamos situar 

esta tensão no contínuo apresentado acima. No que diz respeito à participação das mesmas no 

PFE, vimos que as motivações e os interesses são bastante variados, de modo que tentar 

elaborar um quadro detalhado neste sentido, que contemplasse as subjetividades, sonhos, 

tensões, estratégias profissionais, etc, exigiria um trabalho mais denso e exaustivo, inclusive 

sobre a história de vida dessas professoras e do seu contexto social e cultural. Achamos 

oportuna esta advertência, considerando especialmente o fato de os métodos de pesquisa de 

campo, inclusive da observação participante e demais procedimentos pelos quais os grupos 

humanos têm sido representados, estarem sendo repensados, revistos.  

Apresentaremos, no entanto, três atitudes diferentes identificadas em relação à 

participação das professoras no Projeto, o que acreditamos ser útil para uma melhor descrição 

deste cenário. Assim, evitaremos o risco de querer enquadrá-las em grupos integrados – 
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possuidores de uma coerência interna, de uma identidade comum e bem demarcada – e 

homogêneos. Antes, percebemos que em muitas delas, ainda que em graus diferentes, mais de 

uma dessas atitudes parecem estar presentes. A primeira diz respeito às professoras que se 

interessam pelo PFE em virtude de uma identificação pré-existente com o campo de estudo da 

filosofia e/ou com a proposta pedagógica do PFE. Neste caso, o Projeto desempenha um papel 

significativo, possibilitando aos professores expandir um potencial já manifesto. Trata-se, 

portanto, de um espaço que se abre para novas perspectivas, experiências e reflexões sobre a 

atividade filosófica e seu ensino, além de possibilitar a participação destes professores em 

cursos, debates e pesquisas sobre temas relacionados às atividades do PFE. Esta é uma 

posição que pode ser verificada no caso das professoras Agnes, Berta e Diana. Isso não 

significa, no entanto, que o Projeto tenha sido condição sine qua non para que elas 

desenvolvessem o referido potencial. É provável que outros projetos e núcleos de ensino ou 

pesquisa encontrassem nelas também uma ressonância forte. O que as caracteriza, 

possivelmente, é a ânsia e inquietude de querer uma renovação mais radical da vida escolar ou 

uma prática mais intensa enquanto profissionais da educação. Uma das oportunidades para 

essa realização foi proporcionada pelo encontro com o Projeto.   

  A segunda atitude é a que podemos denominar de “intermediária”. Ela diz respeito às 

professoras que entram no Projeto, mas que apresentam algumas dificuldades em aceitar sua 

proposta, ou seja, de romper com um modelo de ensino tradicional. Como foi colocado em 

outro momento deste trabalho, algumas se aproximam do Projeto mais interessadas no curso 

por ele oferecido de 180h/a, ou seja, por um interesse, em menor ou maior grau, curricular. 

Podemos citar o caso da professora Cássia, uma interlocutora que, em princípio, parece muito 

ligada ao tecnicismo pedagógico. Ela parece muito convencida da eficácia de uma 

metodologia rígida, sobretudo pela prática e pela facilidade que a mesma encontra nessa 

perspectiva. Não por acaso, essa professora tornou-se coordenadora pedagógica. No que se 

refere a sua experiência no Projeto, ela tinha inicialmente certa expectativa, mas quando 

percebeu que o mesmo ia contra algumas das suas convicções teóricas e metodológicas, achou 

mais conveniente desistir. Esse desinteresse manifesta-se não por incapacidade intelectual, 

mas por uma dificuldade de se confrontar com posições que pudessem possibilitar algum 

movimento novo (não no sentido de mais uma “moda” pedagógica), uma dificuldade de 

mudar os próprios hábitos e rever suas convicções.  

Em princípio, ela continuava no Projeto por motivos secundários, tais como concluir o 

curso e receber o certificado, mesmo criticando a sua própria atitude. Como vimos acima, o 

que a fez não desistir foi uma carta carinhosa de um colega, que a convenceu que valeria a 
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pena enfrentar as dificuldades e desafios que o mesmo acarretava. Ainda que sua permanência 

no Projeto não tenha eliminado por completo os questionamentos e as tensões geradas, em 

suas últimas afirmações encontramos uma maior abertura para novas perspectivas 

relacionadas ao ensino de filosofia e um reconhecimento dos alcances do PFE em sua escola. 

Deste modo, a própria proposta começa a atuar na professora de forma mais atraente. Talvez 

aqui tenhamos um pouco da presença do que Kohan denomina de “força dessacralizante e 

desdogmatizante da experiência do pensar filosófico, uma força tremendamente afirmativa e 

aberta da filosofia. Algo assim como a abertura do que se é ao que não se é e ao que se pode 

ser” (2007, p.23). Finalmente, percebemos neste caso a importância de considerarmos na 

formação dos professores aspectos subjetivos, menos racionais e conscientes, nem sempre 

considerados como constitutivos nos processos formativos.  

Em relação à última atitude, só dispomos de dados indiretos, uma vez que diz respeito 

aos sujeitos que iniciam o curso – atividade primeira de quem entra no Projeto –, mas logo em 

seguida o abandonam. Sem que possamos nos aprofundar na questão, pelas mesmas razões 

que expusemos no início do presente tópico, limitar-nos-emos às seguintes considerações: 

como nos referimos em mais de uma ocasião, alguns professores buscam o Projeto por 

interesse meramente curricular. O fato de fazer parte da estrutura curricular do curso de 

Pedagogia da UnB e de ser bastante acessível o torna ainda mais convidativo. 

Conseqüentemente, ao concluí-lo, ou quando sentem que o esforço é demasiado grande para 

atingir tal objetivo, o abandonam. Como mencionamos, o interesse curricular como um 

elemento motivador deve estar presente, em maior ou menor grau, na grande maioria dos 

participantes. A diferença nestes casos é que não há nenhuma identificação ou inclinação com 

a temática do Projeto, mas um interesse fixado na obtenção do certificado. Contudo, um outro 

aspecto a ser considerado nessa não permanência de alguns professores é a própria dificuldade 

de se situar dentro da perspectiva do PFE, ou seja, de abandonar o “porto seguro” da 

metodologia tradicional, de um esquema pré-fixado. 

Diante do exposto, podemos inferir que talvez o maior desafio que o Projeto enfrenta 

não esteja relacionado ao fato de ter crianças como protagonistas de uma experiência com 

filosofia (como pensam alguns professores ao mencionarem os problemas com a 

“linguagem”), nem tão pouco seria a concepção teórica do mesmo. O maior desafio se 

encontra na intermediação desses fatores na pessoa do professor, o que exige uma preparação 

e um acompanhamento mais constante das suas atividades, possibilitando, desse modo, o 

desenvolvimento de uma prática mais afirmativa. 
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Através dos relatos dos professores, percebemos que os momentos mais significativos 

neste sentido são os de formação, de planejamento, realizados com eles em suas escolas, com 

a participação dos estudantes e coordenadores do Projeto. Em que pese a importância da 

realização de um curso inicial, no qual os participantes podem pensar sobre o próprio Projeto, 

percebemos a importância fundamental de um acompanhamento mais constante do professor 

na sua prática. O aprender se produz na experiência e não se instala em uma prática isolada, 

sem discussão e reflexão, nas quais esses saberes – da proposta do Projeto e da prática dos 

professores – se entrecruzam. Como mencionamos, esse momento da troca de experiência, 

reunindo todos as categorias de participantes, é destacado pelos próprios professores como o 

que lhes proporciona uma maior aprendizagem.  

Esse aspecto corrobora com o que falamos anteriormente: no momento em que o 

Projeto tem essa característica de constante renovação de si mesmo, há uma coerência maior 

com a sua própria proposta, em seus aspectos filosóficos e pedagógicos. Em relação aos 

alunos mediadores, percebemos uma menor dificuldade com essa dinâmica, pois só se 

pronunciam positivamente sobre as suas experiências. 

 Um elemento complicador é o fato de os professores não estarem acostumados com 

estas práticas. Percebemos, neste sentido, o alcance restrito de capacitações e até cursos de 

médio prazo para uma mudança efetiva da prática dos professores. Sem um acompanhamento 

continuado no trabalho pedagógico dos mesmos, em que os próprios participem como co-

protagonistas da mudança, há pouca expectativa de renovação. Por outro lado, percebemos 

que alguns deles ainda têm grandes dificuldades de entrar na dinâmica desse tipo de 

formação. Até que se tornem co-autores dessas mudanças constantes, existe um caminho 

relativamente longo, porém não intransitável. Como sugere Nascimento: 

 

Talvez a tarefa iminente da formação, sobretudo se pensarmos na 
preparação de professores, não seja mais imprimir a forma, formar, mas 
antes transformar (...) Seria a formação que vai desbravando caminhos, 
ouvindo aos anseios e mudanças que a própria subjetividade do 
professorando vai sentindo (2002, p.03). 
 

A possibilidade de o Projeto se tornar uma atividade regular na escola, auto-

alimentando-se crescentemente, ainda é um desafio. Os próprios coordenadores demonstraram 

ter conhecimento e clareza disso. 

O Projeto implica certa postura diante da vida. Aceitar abrir um espaço para ser 

diferente do que se vem sendo não é fácil.  Quando os processos são projetados para não 

serem artificiais com as condições socialmente dadas, eles requerem uma mudança mais 
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profunda na forma de pensamento e até na postura emocional diante das coisas. Como não se 

trata de mais uma fórmula redentora, anunciadora da promessa de salvar a escola, o peso do 

estranhamento e o recuo ocorrem com mais intensidade nos professores. Como vimos, nas 

crianças este estranhamento parece ser menos intenso, considerando que elas são muito mais 

sensíveis a escolhas genuínas e singulares.  

Por outro lado, percebemos que o cultivo de uma atitude filosófica é muito mais 

atrativo para as crianças do que a pedagogia que normalmente se pratica na escola. Na medida 

em que elas percebem que essa experiência contamina as outras aulas, recebem uma 

contribuição na própria maneira de pensar a educação. E todas as dificuldades apresentadas 

pelos professores podem estar relacionadas com o grande incômodo de se permitirem serem 

atravessados por outros fluxos e outros devires da vida.  

Por fim, identificamos que, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, algumas 

mencionadas em outros momentos deste trabalho, o PFE, como qualquer Projeto, necessita de 

revisões, aperfeiçoamentos e adequações, mas consiste, ao mesmo tempo, em uma prática 

consolidada. Não só por fazer parte da estrutura curricular do próprio curso de Pedagogia de 

uma Universidade Pública, reconhecida e séria, nem pelo fato de ter, em certa medida, uma 

prática concretizada nas escolas, mas principalmente pela própria diferença que ele imprime 

dentro da escola. Diferença em relação a todas as outras aulas e revelada na fala das próprias 

crianças (e também dos professores, mesmo aqueles mais críticos com a proposta) como um 

dos aspectos que as motiva a participar do Projeto.  

Finalmente, damo-nos conta da presença de uma inspiração poética e estética da 

filosofia com crianças: ela faz sentido na medida em que vai reforçar algo específico da 

criança, ou seja, essa abertura, essa vontade de experimentar coisas novas, inclusive, no 

pensamento. 
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Nosso trabalho, que versa sobre o campo do ensino de filosofia com crianças, teve 

como principal objetivo investigar a experiência, as concepções, os desafios, caminhos e 

descaminhos, implicados no Projeto Filosofia na Escola. Deste modo, buscamos, sobretudo, 

compreender quais os significados e sentidos dessa experiência, partindo dos relatos dos 

próprios sujeitos nela implicados. Eis, portanto, um aspecto significativo do nosso trabalho, 

considerando que nos propusemos a fazer não apenas uma análise desses relatos, mas a 

“escrita” de uma experiência.  

 Percebemos, ao fim deste percurso, que a própria noção de experiência se apresenta 

como uma palavra-chave em nossa pesquisa, seja pela centralidade que ocupa em nosso 

próprio objeto de pesquisa – o Projeto Filosofia na Escola se assenta em uma concepção de 

pensar enquanto uma experiência –, seja pela própria realização deste trabalho, o qual se 

constitui como uma experiência em um sentido foucaultiano, ou seja, da qual se sai 

transformado. E este é talvez o ponto mais sensível de toda esta discussão: por inúmeras 

questões, já não nos encontramos do mesmo jeito de quando começamos o presente trabalho. 

Este é um dos riscos e possíveis ganhos que enfrentamos quando nos deixamos imergir em 

uma dada experiência.  

O próprio desenvolvimento do trabalho foi nos levando por caminhos teóricos, os 

quais nos convidaram a um redirecionamento das questões por nós inicialmente colocadas. Do 

mesmo modo, percebemos que esses novos caminhos, por assim dizer, parecem incomodar o 

que está na base de todo nosso programa educativo moderno, quando pensamos acerca da 

filosofia, da infância, da educação ou, de modo mais direto, quando ensinamos e aprendemos. 

A própria investigação sobre o Projeto, considerando que este se inscreveu em idéias que irão 

se opor à filosofia das formas fixas, das idéias estáveis e permanentes, contribuiu para esta 

aproximação com um novo terreno teórico, campo movediço, no qual tivemos que nos 

movimentar sem a orientação de fundamentos firmes. Ao fim deste percurso, acreditamos 

poder apresentar algumas considerações, ainda que reconhecendo o caráter de incompletude e 

provisoriedade que acompanha toda reflexão sobre a realidade social, cuja complexidade e 

multiplicidade de significados os códigos das ciências são incapazes de conter. 

Com efeito, sem abrir mão de uma reflexão mais ampla sobre diferentes perspectivas 

teóricas e conceituais implicadas em nossa reflexão, a escuta atenta dos sujeitos envolvidos ou 

que se envolveram no Projeto – professores e alunos, que vivem e sentem a experiência 

filosófica no dia-a-dia nas escolas – acerca de sua relação com a filosofia é uma marca 

fundamental nesse trabalho. Não menos significativa é a consideração da experiência desses 
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sujeitos como possibilidades de uma maior problematização em torno do ato de ensinar e 

aprender filosofia, diferentemente do que normalmente ocorre com algumas pesquisas nesse 

campo. Talvez este seja um dos aspectos que o torna singular e o diferencia de outros 

trabalhos sobre o ensino de filosofia, especialmente no caso da filosofia com crianças, em que 

sua condição é ainda mais precária, uma vez que sequer chega a ser considerada, para alguns 

estudiosos, como um campo possível de atuação da mesma. 

Nesse processo, enfrentamos, ao mesmo tempo, inquietações, dúvidas, situações 

controvertidas e experiências intensas, as quais julgamos fundamentais para a feitura de um 

trabalho dessa natureza, ou seja, que procura aproximar-se dos sentidos e significados dos 

seus interlocutores. Enfrentamos o desafio de nos relacionarmos e nos aproximarmos de 

novos conceitos, os quais, embora tenhamos procurado nos apropriar, remetem-nos a novas 

questões e problematizações – talvez porque são mesmo incompletos e tão pouco se propõem 

a serem verdades. Podemos dizer que tivemos a oportunidade de nos aproximarmos de um 

questionamento radical das totalidades, na medida em que o processo que descrevemos neste 

trabalho esteve assentado todo o tempo no princípio da incompletude.  

Um aspecto que acreditamos não menos digno de consideração é o confronto com o 

limite estabelecido pela localização geográfica do nosso espaço e lugar de investigação, que, 

pela distância implicada, não nos permitia uma locomoção mais rápida e sistemática e com 

menos custos. Tal como imaginávamos, essa distância significou mais um desafio, ainda que, 

acreditamos, não tenha tido maiores implicações sobre os resultados finais da nossa 

investigação.  

Embora de início não tivéssemos uma certeza por que estávamos fazendo nossa 

pesquisa em Brasília, no Projeto Filosofia na Escola – o que não significa dizer que a nossa 

escolha tenha sido arbitrária, como ocorre muitas vezes com certas escolhas que fazemos –, a 

percepção plena do seu significado deu-se no decorrer do trabalho. Do mesmo modo, as 

leituras, o contato com a prática, com os sujeitos participantes do Projeto – que gentilmente se 

dispuseram a discutir suas experiências, que tocam, diretamente, no sentido de suas práticas e 

convicções –, além do contato com os aspectos teórico-metodológicos do PFE, sem dúvida, 

não só afetaram a nossa relação com as dimensões filosofia, educação e infância, como 

aguçou, multiplicou ainda mais nossas inquietações acerca das mesmas. Assim, tal 

experiência não se tratou apenas de um cumprimento metodológico para a coleta de dados, 

mas, sobretudo, de um acontecimento que deixa marcas para o nosso pensamento e a nossa 

formação.  
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Penetrar nas idéias mais gerais do Projeto e perceber algumas singularidades que o 

constituem e lhe correspondem nos conduziu a uma aprendizagem marcada pela atenção ao 

singular, que traz ao processo a experimentação da diferença. Trata-se de uma experiência que 

agrega incertezas, tensões e instabilidade, colocando-nos diante de outro modo de pensar, 

experimentando e problematizando o mesmo. Não por acaso, essas questões e concepções 

foram fundamentais em nosso trabalho. 

Estamos certos de termos explorado um campo particularmente delicado, 

especialmente por tratar-se de uma questão considerada “menor” no âmbito das discussões 

acerca da educação da infância, e por não pretendermos apenas explorar o ensino de filosofia 

enquanto disciplina, mas a dimensão filosófica do ensino. Embora soubéssemos os riscos de 

tal empreendimento, lançamo-nos em um espaço/tempo de uma prática que se constitui, ao 

mesmo tempo, como um lugar de investigação filosófica e pedagógica da educação na escola 

e que reflete de forma diferenciada a relação com o pensar desde a infância. 

No contexto da atividade filosófica desenvolvida pelo PFE, destacamos alguns 

aspectos enriquecedores acerca da filosofia, da infância e de seu ensino. No decorrer de toda 

nossa pesquisa, percebemos que as idéias que o Projeto veicula através da sua experiência 

valem, sobretudo, pela sua crescente atualidade e por possuírem uma dimensão que 

largamente ultrapassa o modo habitual de pensar a interface entre a filosofia e seu ensino, a 

infância e a educação. Da mesma forma, o Projeto possibilita às crianças, aos professores e 

aos estudantes universitários uma relação muito mais aberta e criadora com a filosofia e até 

certo ponto paradoxal ao que comumente a tradição filosófica instituiu, embora tal tradição 

não seja simplesmente descartada. Essa relação pode ser realçada na resposta que nos foi dada 

por um dos coordenadores, quando se referia em sua entrevista à relação do Projeto com os 

modelos históricos da filosofia. De acordo com o seu depoimento, essa relação se estabelece 

com uma dúvida: aquilo que predominaria no lugar nem sempre cômodo da prática e da 

discussão sobre a mesma. A metodologia do filosofar é descrita como o próprio filosofar, 

“como uma história que sabemos existir, mas nem sempre como explorar” (Helena).   

 Dessa forma, a perspectiva filosófica presente no Projeto parece colocar em questão, 

sobretudo, nossa relação com uma imagem tradicional comodamente instalada em nossos 

processos formativos. Mais do que pensar sobre o pensar já existente, tal perspectiva 

filosófica busca possibilitar a invenção de outros problemas, a criação de conceitos que 

apóiam a produção da própria vida. 

Quanto à questão da infância, percebe-se significativa diferença que surge em relação 

a sua imagem, compreendida como nova possibilidade para pensar, reconhecer, compreender 
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o que é ser criança. Abre-se, portanto, uma imagem muito mais afirmativa da infância, que a 

retira da condição de simples etapa cronológica, um momento meio/passagem para a vida 

adulta, possibilitando-nos pensá-la desde outra imagem: como força e não como 

incapacidade; pensá-la a partir do que ela porta, não do que lhe escapa; pensá-la como o que 

é, não como o não-ser.  

No que se refere ao sentido da experiência filosófica com as crianças, vimos 

anunciarem e pontuarem, a partir da sua própria experiência com o Projeto, elementos que 

quebram a linearidade dos discursos correntes sobre o que significa pensar e sobre o ensinar e 

aprender, não só na filosofia, como também nas outras disciplinas. Não por caso, foram elas 

que evidenciaram como a experimentação do pensar diferentemente imprime uma marca de 

certo modo especial ao seu processo de aprendizagem, afirmando, deste modo, a necessidade 

de se reverem nossas concepções mais tradicionais sobre o sujeito da aprendizagem. Ali onde 

parecia existir uma concepção muito demarcada, de certo modo pré-fixada sobre como a 

criança aprende, parece surgir, da voz das próprias crianças, a necessidade de atentarmos para 

outras marcas: a importância do intempestivo, do diferente, do singular no ato de ensinar e 

aprender. A filosofia praticada no Projeto sugere encontrar-se com as crianças permitindo o 

encontro com o imprevisto, o impensado, com o diferente. 

   Contrário à lógica institucionalizada nas escolas, o modo experimental de aprender e 

ensinar empregado nas diferentes práticas do PFE parece devolver ao processo de ensino e 

aprendizagem muito de sua potência criadora. Tal como afirmou um dos seus coordenadores, 

o que mais se ensina e se aprende no Projeto não seria conteúdo ou uma habilidade, mas uma 

relação com o que se pretende ensinar e aprender. 

Em um sentido mais amplo, concentramo-nos na análise de uma experiência, entre 

várias possíveis no cenário do ensino de filosofia em todo o país. Não pretendemos fazer uma 

análise exaustiva do panorama existente, nem fazer estudos comparativos. Mesmo assim, 

ficou evidente que existem diferenças significativas, principalmente em relação à proposta de 

Lipman. Chamamos a atenção, no entanto, para o fato de permanecer aberto o campo de 

pesquisa referente à análise das práticas que as mais variadas propostas desenvolveram.  

As experiências envolvendo crianças e filosofia são recentes e diversificadas, mas 

podemos afirmar, já a partir da nossa pesquisa, a importância do PFE no que diz respeito à 

prática filosófica na escola nos níveis infantil e fundamental. Embora pareça uma dimensão 

de certo modo alheia ao território escolar, a filosofia, tal como experimentada no Projeto, faz-

se importante pelo que ela pretende e pode inquietar e pelo que pode colaborar para uma 
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relação mais aberta e produtiva, entre adulto e criança, produzindo outra imagem da infância, 

que aposta no seu caráter criador. 

Em relação ao pensar e à concepção de filosofia, fica clara a importância da 

investigação filosófica na vida e nas práticas dos professores, como dispositivo e recurso de 

formação, em que a experiência de reflexão se faz, ela mesma, experiência prática. Nesse 

processo, por assim dizer formativo-filosófico, o modo de ser do professor já não é definido a 

priori, mas é imanência, possibilidade que se instaura e se inscreve na experiência.  

Em relação à escola, a prática filosófica pode ajudar a reorientar o caminho que lhe 

tem sido predominantemente comum, dinamizando seu fluxo, favorecendo o encontro com ela 

mesma. Talvez seja um dos sentidos mais importantes deste filosofar. 

É bem verdade que teríamos uma série de questões que não nos foi possível tratar no 

corpo do texto. Algumas porque nos afastaria, sobremaneira, dos interesses mais imediatos do 

presente trabalho. Não podemos negar, em vista dos resultados alcançados, as próprias 

limitações implicadas na pesquisa. Novas observações, considerando a dinâmica própria do 

nosso campo empírico, cujos rumos estão longe de serem predeterminados, podem 

proporcionar acréscimos, atualizações e complementos aos nossos resultados. Outras questões 

relevantes a serem aprofundadas estariam ligadas às histórias intelectuais e de vida dos 

participantes, identificando, nos mesmos, as continuidades e rupturas geradas pelo Projeto, 

bem como as repercussões neste de tais processos. Finalmente, e talvez em médio prazo, seria 

válido pesquisar qual o impacto do PFE na própria vida escolar e comunitária, assim como no 

ambiente acadêmico em que este se insere.  

Resta-nos dizer que, reconhecendo desde a perspectiva hermenêutica o caráter 

inconcluso de qualquer processo investigativo, assumimos essa condição em nosso trabalho, 

contudo, não como falta, falha, insuficiência, mas como abertura para futuros devires. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

Questionário para Entrevista com os Coordenadores do Projeto Filosofia na Escola 

 

1ª-) Quando surge o projeto? 

2ª)  Qual a maior motivação naquela época? 

3ª)  Como vocês se juntaram? 

4ª) Quais os princípios norteadores do projeto? 

• Do ponto de vista teórico 

• Do ponto de vista metodológico 

 

5ª-) Qual o sentido para o projeto da prática filosófica na escola? 

6ª) Nos textos do projeto, encontramos variadas vezes a idéia do pensar como experiência. 

Com o projeto interpreta essa experiência? 

7ª) Há que conceito de experiência  a concepção do projeto se opõe? 

8ª) Qual a relação entre o trabalho desenvolvido pelo Projeto e o Programa de Filosofia para 

Criança? 

9ª) Quando começaram os questionamentos em relação ao PFC (Lipman)? 

7ª) Em que autores o projeto se apóia para delinear seus fundamentos teóricos e 

metodológicos? 

8ª-)  Uma concepção que está diretamente ligada a experiência é a concepção de pensar. 

Como é pensada a tarefa do pensar no Projeto? ( ou como se pensou no período em que você 

esteve participando?) 

10ª-) Qual o sentido atribuído pelo Projeto aos seguintes termos: pensar, filosofia, infância, 

educação, crítica, diálogo? 

11ª-) Como se estabelece a relação do Projeto com a tradição filosófica? 

12ª-) Como ocorre a formação dos professores? 

13ª-) Como ocorre a escolha dos recursos para os momentos filosóficos na escola, com os 

professores, com os mediadores? 

14ª-)Como são escolhidos os temas trabalhados em sala de aula? 

15ª-) Como são selecionadas  as escolas que serão contempladas com o Projeto? 

16ª-) Como ocorre a organização das oficinas? 

 17ª-) Houve modificações do início do Projeto  até o momento em que você esteve 

participando? 

ANEXO 1 



 

 

Questionário para orientação da entrevista com as Crianças 

 

 

Perguntas gerais em relação ao Projeto Filosofia na Escola 

 

 

1) Como você chegou a participar do projeto? 

2) Se você tivesse que explicar para alguém que não é da escola. Como você explicaria o que 

é  o projeto de filosofia na escola para ele?. 

3) Como você se sente nessa aula? Relate sua experiência. 

4) Você acha que a aula de filosofia é diferente das outras aulas? Por que? 

 

 

 

Sobre a experiência vivida na aula de filosofia 

 

 

1 - É difícil para você a aula de filosofia? O que é difícil? 

2 -Na aula de matemática você aprende os números... na aula de geografia você 

aprende sobre os países, rios, etc. O que você acha que aprende nas aulas de 

filosofia? 

3 -Caso o aluno responda que aprende a pensar: O que significa pensar? Será 

que você pensou entes das aulas  de filosofia? 

4 -Fale de uma aula de filosofia que você gostou muito de participar. E de outra 

que você não gostou de participar. 

5 -Em que poderia melhorar a sua participação? 

6 -O que você gostaria que mudasse nas aulas de filosofia? 

 

 

 

 

ANEXO 2 



 

 

Questionário para entrevista com os professores das escolas 

 

1) Como você explicaria o projeto? 

 

2) Como você chegou a participar dele? 

 

3) O projeto quer promover nas aulas um pensar filosófico. O que significa esse pensar 

filosófico no projeto e para você? 

 

4) Esse pensar filosófico é diferente quando envolve crianças e jovens? 

 

5) Fale de situações na sua experiência com o projeto em que você percebeu nitidamente um 

pensar filosófico acontecendo. E de outras situações em que você, por ventura, não 

conseguiu motivar para tal pensamento. 

 

6) Quais os momentos mais importantes na identificação de um pensar filosófico 

acontecendo em sala de aula. 

 

7) Fale das propostas do projeto que mais lhe motivaram para participar do projeto. 

 

8) O que, na sua percepção, poderiam ser os próximos passos para consolidar a proposta. 

 

9)  Relate sua experiência de facilidades e dificuldades de inserir o projeto no cotidiano 

escolar e familiar. 

 

10) A participação do projeto repercute ou repercutiu na sua prática pedagógica e na sua vida 

em geral? 
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Questionário para entrevista com os alunos mediadores 

 

  1)Como você explicaria o projeto? 

 

  2)Como você chegou a participar dele? 

 

   3)O projeto quer promover nas aulas um pensar filosófico. O que significa esse pensar 

filosófico no Projeto e para você? 

 

   4)Esse pensar filosófico é diferente quando envolve crianças e jovens? 

 

   5)Fale de situações na sua experiência com o projeto em que você percebeu nitidamente um 

pensar filosófico acontecendo. E de outras situações em que você, por ventura, não conseguiu 

motivar para tal pensamento. 

 

  6)Quais os momentos mais importantes na identificação de um pensar filosófico 

acontecendo em sala de aula. 

 

   7)Fale das propostas do projeto que mais lhe motivaram para participar do projeto. 

 

   8)O que, na sua percepção, poderiam ser os próximos passos para consolidar a proposta. 

 

   9) Relate sua experiência de facilidades e dificuldades de inserir o projeto no cotidiano 

escolar e familiar. 

 

10) A participação do projeto repercute ou repercutiu na sua prática pedagógica e na sua vida 

em geral? 
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