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RESUMO 

 

A presente dissertação está organizada como um “bordado”, no qual os trabalhos acadêmicos 

publicados na área estruturaram toda a trama por onde as linhas se fixaram. O tema de 

pesquisa foram as experiências filosóficas desenvolvidas com crianças, a partir do programa 

pioneiro “Filosofia para Crianças”, criado pelo filósofo americano Matthew Lipman, nos anos 

de 1960, e a releitura deste, proposta pelo filósofo argentino Walter Omar Kohan, 

denominada “Filosofia com Crianças”. O objetivo geral foi compreender as propostas de 

“Filosofia para e com Crianças” no Brasil desde a sua concepção, implementação e 

envolvimento da comunidade escolar. Para isso, foi necessário conhecer como as propostas de 

“FpC” e “FcC” foram e vêm sendo desenvolvidas no Brasil, fazer um levantamento das 

pesquisas acadêmicas sobre “FpC” e “FcC” e construir reflexões acerca das experiências 

filosóficas em relação à minha própria prática docente. A pesquisa bibliográfica, de 

abordagem qualitativa, foi desenvolvida a partir do levantamento de dissertações e teses sobre 

as experiências filosóficas desenvolvidas com crianças no Brasil, de 1990 a 2018, publicadas 

no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Após as leituras, criamos algumas categorias 

para análise a partir dos elementos que mais se destacaram: as congruências e divergências 

entre a “Filosofia para e com crianças”, a implementação das propostas em escolas públicas e 

privadas, a formação de professores e a presença das crianças nas experiências filosóficas. Os 

principais referenciais teóricos utilizados foram os próprios filósofos pensadores de ambas as 

propostas e alguns de seus colaboradores, além dos pesquisadores que se debruçaram sobre 

tais propostas, estudados a partir do levantamento bibliográfico produzido. Podemos concluir 

que o encontro entre a Filosofia e a Infância é muito potente para pensarmos práticas 

educativas que proporcionem o desenvolvimento do pensamento crítico, criativo e 

autotransformador, bem como rendendo-me bordados que afetaram diretamente minha prática 

docente, na qual encontrei a força motriz para movimentar esta pesquisa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Filosofia para crianças. Filosofia com crianças. Prática docente. 

Infância e Filosofia. 
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ABSTRACT 

 

The present dissertation is organized as an “embroidery”, in which the academic works 

published in the area structured the entire plot through which the lines were fixed. The 

research theme was the philosophical experiences developed with children, from the 

pioneering program “Philosophy for Children”, created by the American philosopher Matthew 

Lipman, in the 1960s, and the re-reading of this one, proposed by the Argentine philosopher 

Walter Omar Kohan, called “Philosophy with Children”. The general objective was to 

understand the proposals of “Philosophy for and with Children” in Brazil since its conception, 

implementation and involvement of the school community. For that, it was necessary to know 

how the proposals of "FpC" and "FcC" were and have been developed in Brazil, to make a 

survey of academic research on "FpC" and "FcC" and to build reflections on the philosophical 

experiences in relation to mine teaching practice itself. The bibliographic research, with a 

qualitative approach, was developed from the survey of dissertations and theses on the 

philosophical experiences developed with children in Brazil, from 1990 to 2018, published in 

the CAPES Thesis and Dissertations Catalog. After the readings, we created some categories 

for analysis from the elements that stood out the most: the congruences and divergences 

between the “Philosophy for and with children”, the implementation of the proposals in public 

and private schools, the training of teachers and the presence of children in philosophical 

experiences. The main theoretical references used were the thinking philosophers of both 

proposals and some of their collaborators, in addition to the researchers who studied these 

proposals, studied from the bibliographic survey produced. We can conclude that the meeting 

between Philosophy and Childhood is very powerful to think about educational practices that 

provide the development of critical, creative and self-transforming thinking, as well as 

yielding embroidery that directly affected my teaching practice, in which I found the driving 

force for move this search. 

 

KEYWORDS: Philosophy for children. Philosophy with children. Teaching practice. 

Childhood and Philosophy. 



11 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01 – Presença de experiências filosóficas com crianças (FpC e/ou FcC) nos Estados 

brasileiros..................................................................................................................................42 

Figura 02 – Reprodução do “esquema desenvolvido por Lipman e colaboradores”, produzido 

por Kohan (2008)......................................................................................................................47  

Figura 03 – Reprodução do tripé sustentador da proposta de “FpC”, produzido por Sátiro 

(1999).......................................................................................................................................54 

 



12 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 01 – Teses e dissertações encontradas no portal digital do Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES...........................................................................................................33 

Gráfico 02 – Distribuição dos trabalhos por tipo (Mestrado, Mestrado Profissional e 

Doutorado)...............................................................................................................................34 

Gráfico 03 – Distribuição dos trabalhos por área do conhecimento (Ciências Humanas e 

outras áreas).............................................................................................................................35 

Gráfico 04 – Número de estudos realizados na área entre os anos 1990 e 2018....................36 

Gráfico 05 – Distribuição dos trabalhos por regiões brasileiras.............................................37 

Gráfico 06 – Concentração dos trabalhos por Universidade..................................................38 

 

 

 



13 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01 – Número de trabalhos disponíveis, após realocação, em cada um dos eixos 

temáticos...................................................................................................................................39 

Quadro 02 – Trabalhos selecionados no eixo “Filosofia para Crianças”................................39 

Quadro 03 – Trabalhos selecionados no eixo “Filosofia com Crianças”................................41 

 

 

 



14 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABRADES – Associação Brasileira de Educadores Sexuais 

ANPOF – Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia  

BNCC – Base Nacional Comum Curricular 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CBFC – Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças 

CEB – Câmara de Educação Básica  

CEUNES – Centro Universitário Norte do Espírito Santo 

CI – Comunidade de Investigação 

CNE – Conselho Nacional de Educação  

DFIME – Departamento de Filosofia e Métodos 

EI – Educação Infantil 

EF – Ensino Fundamental 

FAPERJ – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

FcC – Filosofia com Crianças 

FpC – Filosofia para Crianças 

FE – Faculdade de Educação 

FUNDEC – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico e Políticas Sociais 

GEFI – Grupo de Pesquisa em Educação, Filosofia e Imagem 

GEPFC – Grupo de Estudos e Pesquisas de Filosofia para Crianças 

IAPC – Institute for Advancement of Philosophy for Children (Instituto para o Avanço da 

Filosofia para Crianças) 

IC – Iniciação Científica 

ICPIC – International Council for Philosophical Inquiry with Children (Conselho 

Internacional para a Investigação Filosófica com Crianças) 

IFEP – Instituto de Filosofia e Educação para o Pensar 

INEI – Instituto de Educação Infantil 

LAFIL – Laboratório de Educação em Filosofia  

L.E.R. – Leitura para Educadores Reflexivos  

MP – Medida Provisória 

NEFI – Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias  

NUEP – Núcleo de Educação para o Pensar  

PDPS – Programa de Desenvolvimento Pessoal e Social 



15 

 

PE.A.PAZ – Pensando e Agindo pela Paz 

PFE – Projeto Filosofia na Escola 

PUC Brasília – Pontifícia Universidade Católica de Brasília 

PUC Goiás – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

RCNEI – Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

RESAFE – Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação 

SEAF – Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas 

SME – Secretarias Municipais de Educação 

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso 

UEL – Universidade Estadual de Londrina 

UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

UFES – Universidade Federal do Espírito Santo 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 

UFPI – Universidade Federal do Piauí 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei 

UnB – Universidade de Brasília 

UNESP – Araraquara – Universidade Estadual Paulista – Campus Araraquara 

UNESP – Marília – Universidade Estadual Paulista – Campus Marília 

UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas 

UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá  

UNISO – Universidade de Sorocaba 

UNIT – Universidade Tiradentes 

UPF – Universidade de Passo Fundo 

 



16 

 

SUMÁRIO 

 

Apresentação 

Eu-pesquisadora: que bordados da vida me trouxeram até aqui?.............................................18 

 

Introdução 

O que é a filosofia? Nesta trama, quais bordados podem as crianças?.....................................24 

 

Capítulo 01 

Iniciando o bordar: uma revisão bibliográfica..........................................................................33 

 

Capítulo 02 

Dando linha ao bordar: filosofia para e com crianças..............................................................44 

 

2.1 “A Filosofia vai à escola”: Bordados sobre o programa “Filosofia para crianças” 

de Matthew Lipman.....................................................................................................44 

 

2.2 “Filosofia na escola pública”: bordando reflexões acerca da proposta de “Filosofia 

com crianças” de Walter Kohan...................................................................................56 

 

Capítulo 03 

Outros bordados: das experiências que atravessam o pensar....................................................65 

 

3.1 Bordando caminhos da Filosofia na educação básica brasileira: a implementação 

de “FpC” e “FcC” em escolas das redes pública e privada de ensino........................69 

 

3.2 Bordados sobre a implementação de “FpC” e “FcC” no Brasil: experiências de 

formação dos professores..............................................................................................83 

 

Capítulo 04 

Bordando n(a) infância: “o que podem as crianças na filosofia?”............................................99 

 

Bordando reflexões sobre a filosofia para e com crianças: algumas considerações........110 

 



17 

 

Referências.............................................................................................................................116 



18 

 

APRESENTAÇÃO 

EU-PESQUISADORA: QUE BORDADOS DA VIDA ME TROUXERAM ATÉ AQUI? 

 

“Vamos bordando a nossa vida, sem conhecer por inteiro o risco; representamos o 

nosso papel, sem conhecer por inteiro a peça. De vez em quando, voltamos a olhar 

para o bordado já feito e sob ele desvendamos o risco desconhecido; ou para as 

cenas já representadas, e lemos o texto, antes ignorado. E é então que se pode 

escrever – como agora faço – a ‘história’” (SOARES, 1991).  

 

 Tomo de empréstimo esses escritos de Magda Soares (1991), para iniciar a escrita da 

minha “história”. Com a consciência de estar bordando a minha vida, representando meu 

papel antes mesmo de conhecer a peça inteira, sigo. A vida que aqui será tratada, apesar de 

ainda estar sendo bordada/escrita, projeta-se para mim como uma obra, atravessada por 

muitos encontros, afetos, potências e amor pela Educação. Este bordado ou esta peça 

constitui-se, para mim, em uma perspectiva de inacabamento, de busca incessante pelo 

conhecimento, de aventura na pesquisa. Não almejo um fechamento nesta pesquisa nem 

tampouco lançar um possível ponto final, mas, sim, delinear uma trajetória, usando ainda mais 

linha neste bordado e de muitas outras cenas desta peça porvir. 

 Meu nome é Cristiane Fatima Silveira, tenho 25 anos e sou natural de São João del-

Rei, Minas Gerais. Inicio este texto evocando a memória aos anos finais da década de 1990 

quando estava na fase pré-escolar. Já nessa época, meu amor pela Educação começou a 

ganhar forma e a paixão pela escola se refletia em muitos dos meus gestos.  

 “Sem conhecer o risco por inteiro”, fixava uma lousa pequena em um prego da 

varanda e brincava de ser professora das minhas bonecas sem a dimensão de que se tratava do 

rico ato de educar. Certamente, nessa época, afirmei pela primeira vez que gostaria de ser 

professora, pois, nos anos subsequentes, já no Ensino Fundamental (EF), sempre que 

perguntada sobre minha escolha profissional, dizia, sem recuar, que o meu sonho era esse. A 

cada ano que passava, esse desejo crescia dentro de mim em decorrência de uma profunda 

admiração pela profissão docente e pelo sonho de modificar o sistema no qual eu estava 

inserida: a educação básica.  

Minha mãe nasceu e cresceu na zona rural de São João del-Rei e nunca frequentou a 

escola, mas sabe ler e escrever, porque teve uma professora que ia até sua casa lecionar para 

ela e seus nove irmãos. Já meu pai, nasceu e cresceu na zona rural de Tiradentes, em um 

povoado chamado Elvas, e lá frequentou a escola quando criança. Ao se mudar para São João 

del-Rei, aos 11 anos de idade, estudou na Escola Estadual Inácio Passos, ainda existente, até 

completar o “ginásio”, desistindo dos estudos logo após em função das condições financeiras 
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de sua família. Ambos começaram a trabalhar muito jovens, com cerca de 12 anos de idade, e, 

infelizmente, o sonho que eles tinham de frequentar uma escola ficou no passado. 

Apesar de minha mãe não ter frequentado a escola e meu pai ter deixado os estudos 

cedo, é muito forte em mim o sentimento de que eles valorizaram, e ainda valorizam, a 

escolarização, talvez até mesmo pelo fato de esta ter sido algo muito distante na vida deles. 

Meus pais sempre me incentivaram a estudar e me conscientizaram sobre a valorização aos 

professores e sobre a riqueza que a escola possui enquanto possibilitadora de construção de 

conhecimentos, transformadora de realidades e, sobretudo, como esperança, na vida daqueles 

que, assim como eu, vivenciam o cotidiano e a falta de possibilidades enfrentadas pelas 

camadas populares. 

Em meio a idas e vindas, em avanços e recuos neste “estar bordando” que é a vida, 

pego-me, neste momento, pensando no que a minha pesquisa toca a minha história de vida. 

Acredito que escrever sobre este questionamento me renderia muitas páginas, talvez 

intermináveis. Minha pesquisa é, a meu ver, um desdobramento da minha história de vida, da 

minha trajetória escolar. As marcas que carrego comigo de minha escolarização vão de um 

extremo a outro, pois tenho memórias lindas e doces, mas também tenho lembranças doídas e 

profundas, as quais afetaram até mesmo meus estudos no Ensino Superior, enquanto 

licencianda em Pedagogia, pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), e 

atualmente, enquanto mestranda, nesta mesma Universidade. 

Minha escolarização, após a Educação Infantil (EI), foi marcada pelo ensino 

tradicional, no qual o professor é o sujeito ativo do processo, único detentor do conhecimento, 

enquanto o educando é visto como mero agente passivo, receptor, em uma “educação 

bancária”, como disse Paulo Freire (1996). Os 11 anos que passei na escola (entre Ensinos 

Fundamental e Médio) deixaram marcas que refletem no meu processo de “bordar” a vida. 

O silêncio marcava as salas de aula por onde passei, sendo quebrado apenas com os 

dizeres das professoras e professores. Cresci nesta cultura do silêncio, aprendendo que 

silêncio é “sinal de respeito”, não participando das aulas, não me posicionando, não usando a 

minha voz. As escolas onde estudei, na maior parte de meu processo educativo, são, como já 

citei, tradicionais em minha cidade e, na época, eram conhecidas por serem rígidas e exigentes 

com seus alunos.  

Lembro-me de que gostava muito de participar das aulas até o segundo ano do EF, 

quando mudei de escola. Encenei peças teatrais como protagonista, realizei apresentações de 

dança e contação de histórias... Era uma criança bem comunicativa. Mas isso alterou a partir 

da mudança para outra instituição, pois as professoras (não todas, mas a maioria) eram 
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fechadas e não davam espaço para que os alunos participassem. Essa postura provocou em 

mim uma série de dificuldades para lidar com situações cotidianas, como medo, nervosismo e 

ansiedade em tudo aquilo que envolvia falar em público, ou melhor, estar em público, no 

espaço escolar. 

Recentemente, enquanto aluna no curso de Pedagogia, ainda tive dificuldade para falar 

em público, posicionar-me, tomar a palavra. O medo que sentia quando criança já não era 

mais sentido, mas o suor nas mãos e a palpitação no peito ainda estavam presentes apesar de 

as professoras e os professores serem muito abertos e fazerem o convite, frequentemente, para 

que participássemos das aulas. Porém, sinto que a minha formação em Pedagogia me 

transformou, pois me deu autoconfiança e coragem para hoje estar na pós-graduação e atuar 

como professora, sonhando com outros voos antes impensáveis.  

Apesar de ainda ter certa dificuldade em me comunicar em público, hoje luto contra 

meus receios e busco contribuir com as discussões, libertando-me dessas “couraças” 

(PEREIRA, 2011) e buscando um modo de viver mais leve e livre. Posso dizer que vivi, e 

ainda estou vivendo, um processo de autotransformação, no qual a Filosofia teve e ainda tem 

papel crucial não como única área capaz de promover o pensamento crítico e 

autotransformador, mas como possibilidade muito potente para esse fim. 

Toda a minha escolarização, marcada pelo silêncio e por uma “educação bancária” 

(FREIRE, 1996), me fizeram sonhar em um dia ser educadora e fazer diferente. Quando 

conheci a proposta de composição de experiências de “Filosofia com Crianças (FcC)”, ao 

longo do desenvolvimento de uma Iniciação Científica (IC), na graduação, encantei-me e 

senti a necessidade de levar aquela prática para o maior número de crianças possível, 

“bordando” com elas uma educação “verdadeira”, uma formação para a criatividade, para a 

autonomia e para o desenvolvimento do pensamento crítico. Como afirma Cirino (2015, p. 

142),  

 

[...] a filosofia nesse sentido pode ser percebida como espaço de potência e de 

tensão, pois coloca em questão as certezas já estabelecidas e convida à busca de 

alternativas, de outras possibilidades para continuar problematizando, convidando, 

inventando e criando formas de habitar a escola. 
 

Dessa forma, escrevo uma nova cena em minha “peça”, delineio uma nova linha em 

meu bordado, desenvolvendo uma pesquisa que tem como principal objeto experiências de 

“Filosofia para e com Crianças (FpC/FcC)”, buscando refletir sobre as provocações geradas 

por esta nas escolas. Tais provocações se direcionam ao que toca a transformação de 
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cotidianos, a modificação de currículos e a visão de que as crianças são seres dotados de 

multiplicidades e que precisam ser reconhecidas, e não podadas.  

Como já dito, meu primeiro contato com a “Filosofia para/com Crianças (FpC/FcC)” 

se deu ainda na graduação, no ano de 2015, quando desenvolvi, sob a orientação da profa. 

Dra. Giovana Scareli, um projeto de IC, denominado “A pesquisa com imagens no campo 

educacional: uma análise de desenhos infantis produzidos a partir de fábulas”. Esse foi um 

subprojeto de um projeto “guarda-chuva”, coordenado por Scareli, denominado “A pesquisa 

com imagens no campo educacional: educação visual, produção cultural e produção infantil”. 

A partir desse grande projeto de pesquisa, iniciado em 2009, quando a professora ainda era 

docente na Universidade Tiradentes (UNIT) – Aracaju/SE, foi criado, no ano de 2011 o 

projeto de extensão “Oficinas para ler e pensar: filosofia com crianças”, desenvolvido no 

Núcleo de Educação da UNIT, pelas professoras Giovana Scareli e Rosana Fernandes e seus 

alunos de mestrado e IC.  

Nessa IC, analisei desenhos resultantes desse projeto de extensão, desenvolvido com 

as crianças matriculadas nesse Núcleo do 1º ao 4º ano do EF I. A pesquisa tinha como 

objetivo investigar o campo da Educação Visual, por meio da análise de desenhos produzidos 

por crianças a partir da contação das fábulas “A Cigarra e a Formiga” e “O Lobo e o Cão”, em 

oficinas inspiradas na composição de experiências de “Filosofia com Crianças”, proposta por 

Walter Kohan, comparativamente às ilustrações dessas fábulas encontradas em livros e/ou 

disponíveis na internet, à luz de teorias sobre o grafismo infantil. 

Considero essa minha primeira pesquisa um potente encontro na minha caminhada, 

pois, embora o foco não tenha sido a composição de experiências de “FcC” pensada por 

Kohan, a proposta me encantou e me tocou subjetivamente. 

Num segundo momento da minha graduação, quando realizei minha pesquisa para o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), desenvolvi oficinas de “FcC” em uma escola da rede 

pública estadual de ensino de São João del-Rei, com alunos do 1º ano do EF, construindo, 

também, como atividade de síntese das oficinas, desenhos.  

 Essas duas pesquisas, embora possam ser consideradas “superficiais” em relação ao 

ensino de Filosofia, por terem o grande foco na Educação Visual, potencializaram minha 

formação enquanto pesquisadora e me trouxeram até aqui. Ao me deixar levar por novos 

caminhos que surgiram, deparei-me com a “Filosofia para/com Crianças” e, nesse momento, 

fui movida a pesquisar. 

 Acredito nos movimentos imprevistos, nos bordados inimagináveis, nas cenas 

impensáveis. Creio que no meu caminhar, pela vida e também pela pesquisa, nada é e nem 
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será fixo, estático, estável. Novos desafios, novas possibilidades, novos olhares e novos 

encontros me afetam, e, ao me afetarem, potencializam o meu desejo de viver 

“rizomaticamente”, não prevendo, de antemão, um início ou um fim, mas vivendo no meio, 

deixando-me afetar por dimensões múltiplas, que, certamente, potencializarão meu processo 

de formação enquanto pesquisadora, professora e também enquanto ser humano.  

Enquanto professora, tenho buscado bordar novos caminhos na educação. Vejo todas 

as propostas e elementos que desejo desenvolver em minha sala de aula como as agulhas de 

meu bordado, como minhas “ferramentas” para a promoção do pensamento na escola. A 

minha existência e, principalmente, a minha resistência a tudo aquilo que almeja me 

aprisionar são as linhas pelas quais caminho nesta incessante busca. Já a vivência em sala de 

aula e as experiências filosóficas são meus bordados em construção permanente.  

Para mim, a Filosofia ultrapassa os limites de uma disciplina ou área do conhecimento, 

pois é, antes de qualquer coisa, uma postura de vida. Postura que me leva ao desenvolvimento 

das experiências com tamanho entusiasmo, pois acredito que a Filosofia pode promover não 

só transformações, mas também autotransformações. E é a partir desse olhar, de educadora, 

em transformação e em autotransformação, que me proponho a pensar as experiências de 

filosofia para e com crianças nas escolas brasileiras, a partir dos trabalhos acadêmicos lidos. 

Ressalto que, em meio a diferentes elementos, no item 3.2, especificamente, da presente 

dissertação serão trazidas, algumas reflexões acerca das diferentes possibilidades de formação 

dos professores para trabalho com ambas as propostas (FpC e FcC). 

Sabemos que inúmeras correntes pedagógicas e filosóficas têm adentrado as nossas 

escolas, porém acredito que o educador, assim como qualquer outro profissional, deve ser 

movido por aquilo que lhe dá potência, o fascina e o faz acreditar que suas ações podem 

interferir diretamente no futuro de seus alunos. Uma educação para a construção de um 

pensamento crítico, criativo e autotransformador é, a meu ver, uma educação para a vida, por 

isso tanto me instiga. 

Ressalto que sou pedagoga, por formação, e que minha paixão pela Filosofia tem me 

rendido intensas reflexões. Por vezes, peguei-me pensando sobre a ousadia de construir uma 

pesquisa, cujo tema de estudo é a Filosofia, sem sólidas bases para isso. Todavia, junto às 

pesquisas encontradas em meu trabalho, senti-me pertencente a um grupo de pesquisadores e 

pesquisadoras, que, assim como eu, são professores e se movem na busca por práticas dotadas 

de sentido e uma boa dose de reflexão, as quais a Filosofia pode nos oferecer!  

Pensar a Filosofia junto às crianças tem sido para mim muito mais do que um objeto 

de pesquisa. Vejo a potência que me move a pesquisar, a caminhar, a garimpar propostas 
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educativas diferenciadas e dotadas de criatividade, criticidade e potencial de transformação. 

Indo além da pesquisa acadêmica, percebo que, cada leitura, cada encontro com um grupo de 

pesquisadores envolvidos com a temática, reflete diretamente em minha prática docente. 

Dessa maneira, o presente trabalho busca compartilhar os “bordados” construídos até o 

momento, e as reflexões apresentadas aqui não se esgotam, mas abrem-se para novos 

pensamentos. 
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INTRODUÇÃO 

O QUE É A FILOSOFIA? NESTA TRAMA, QUAIS BORDADOS PODEM AS 

CRIANÇAS? 

 

“[...] Parece haver algo na filosofia que rejeita qualquer tentativa de apropriar-se 

dela. Afirmando-se pelo pensamento, a filosofia antes abre do que fecha portas. 

Matthew Lipman sabe disso. Incomodava-lhe o modo como os filósofos tinham 

sistematicamente fechado suas portas para as crianças. Considerou este 

impedimento insensível e injusto. Lançou a ideia de que as crianças podem e 

merecem ter acesso à filosofia. Não apenas lançou uma ideia, mas criou uma 

instituição e desenvolveu materiais e metodologia para que esta ideia fosse uma 

realidade” (KOHAN; WUENSCH, 1998, p. 13). 

 

 Nessa passagem, Kohan e Wuensch (1998) nos trazem a ideia de que existia um 

impedimento ao acesso à Filosofia pelas crianças, fruto de insensibilidade ou mesmo 

desconhecimento sobre o potencial das crianças de exercitarem o pensamento. Mendes (2016, 

p. 40) pontua que, no cenário brasileiro, “parece haver dois movimentos em relação à 

Filosofia: um de atração, onde a Filosofia é fonte de curiosidade e, outro de repulsão, onde 

predomina a visão da Filosofia como sendo um campo inacessível do saber”. Seria a Filosofia 

uma disciplina? Um conhecimento único e exclusivo dos filósofos? Seria possível delimitá-la 

a partir da atividade individual de cada filósofo? Seria possível viver uma vida filosófica? 

Aprender e/ou ensinar Filosofia é filosofar? E mais, seria a Filosofia algo fechado, totalizante, 

como acreditavam os filósofos com os quais Lipman “caminha na contramão”? Esta 

dicotomia (curiosidade x repulsa) e esse conjunto de questões iniciais são alguns dos 

dispositivos que me movem a pesquisar. 

 Essas perguntas me conduzem à ponta de uma linha para este bordado inicial: o que é 

a Filosofia? Nesta trama, quais bordados podem as crianças? Essa linha me renderia infinitos 

bordados, pois, assim como Lipman, sinto-me incomodada pelo modo como os filósofos (e 

também os professores, muitas vezes) fecha(va)m as portas para as crianças, e acredito que as 

crianças podem e merecem ter acesso à Filosofia. 

 Inicialmente, ouso me questionar “"o que é a filosofia?”, como se essa pergunta fosse 

possível e cabível de respostas fixas, simples e limitadas. Pensemos, inicialmente, na 

etimologia da palavra “filosofia”, a qual é resultante da composição de duas palavras gregas: 

“philos” e “sophia”, sendo que a primeira refere-se a uma derivação de “philia”, cujo 

significado remete à amizade, amor e respeito, enquanto a segunda refere-se à sabedoria ou ao 

ato de saber. Dessa forma, a palavra Filosofia vem significar respeito pelo saber, amor pela 

sabedoria, e o filósofo, por conseguinte, seria aquele que ama a sabedoria, que busca e deseja 
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o saber.  

 A Filosofia teve origem com os gregos antigos a partir do século VI a. C. Conforme 

Gadelha Segundo (2017, p. 17), o seu ensino tinha como preocupação primordial a formação 

do cidadão grego como “um sujeito virtuoso, livre, justo, prudente, sábio em seu agir, que 

amava o conhecimento e que amava a verdade”. A essa educação filosófica, os gregos davam 

o nome de “Paidéia”.  

 O autor afirma ainda que a Filosofia é relevante construtora da instituição 

universitária, chegando a consolidar na Europa seu status de “rainha das ciências” ou “serva 

da Teologia”, status que foi se perdendo progressivamente ao longo da Modernidade, num 

período demasiado das tendências cientificistas, do nascimento das ciências sociais e do 

apogeu do positivismo, que focavam em inferiorizá-la, reduzindo-a à epistemologia.  

 Porém, Gadelha Segundo (2017, p. 19) afirma que, no Iluminismo, é reconhecido na 

Filosofia seu potencial emancipador, capaz de desenvolver nos homens “a capacidade de 

pensar por si mesmos e libertá-los do terreno de qualquer autoridade”. Com tamanha riqueza e 

contribuições de diferentes filósofos que, cada um a seu modo, enriqueceram a área, a 

Filosofia não se encerra em um único lugar, uma vez que se revela, desde o início, em um 

amor à sabedoria, respeito pelo saber, que são possíveis em múltiplos lugares, movimentos, 

temporalidades. 

 Kohan (2012a, p. 157) assevera: 

 

A filosofia escapa a todas as pretensões de captura, inclusive as que surgem desde a 

própria filosofia. Como conceito e como instituição, ela resiste às pretensões de seu 

fechamento, de sua totalização ou universalização. Não há como encerrar num 

único lugar a filosofia e sua prática, seu movimento histórico, seu devir 

intempestivo, o que se faz em seu nome. 
 

 A própria filosofia resiste às pretensões de sua totalização e não se fecha nas práticas 

de um único grupo; no caso, os filósofos. Ao longo de seu movimento histórico, as crianças 

foram concebidas de diferentes formas. Neste momento, inicio o bordar de meu segundo 

questionamento como forma de potencializar as reflexões: “nesta trama, quais bordados 

podem as crianças?” 

 As filosofias clássicas da infância tinham em si muito do retrato criado por estudiosos 

acerca do que seria a “criança”. Historicamente, foi se construindo um mito em torno da 

infância, o qual está presente até os dias de hoje em muitos elementos de nossa sociedade. A 

criança vista como “tábula rasa”, mente esvaziada de sabedoria, inferior, e até mesmo como 

uma “miniatura do adulto”, é a imagem de toda uma construção histórica que não olhava para 



26 

 

a criança. 

 Com o passar dos anos, a criança começou a ser notada por estudiosos e suas 

especificidades passaram a ser objetos de estudo de diferentes áreas. Kohan (2005b) traz as 

duas teses centrais dos estudos de Philippe Ariès para pensar a infância desde sua invenção 

moderna: a primeira afirma que, nas sociedades europeias, no período medieval, não havia 

uma consciência de “infância”, que a diferenciasse dos adultos. A infância era compreendida 

como um espaço de tempo curto, em que a criança permaneceria no âmbito familiar, visto 

que, logo que elas pudessem “abastecer-se fisicamente” (KOHAN, 2005b, p. 64), passariam a 

habitar o mundo dos adultos; ou seja, viveriam como os adultos, longe de qualquer percepção 

de que a infância se tratava de algo distante e diferenciado da fase adulta. 

 Já em sua segunda tese, Ariès declara que, a partir do século XVII, houve uma 

importante mudança, pois deu-se início ao processo de desenvolvimento de um sentimento 

novo em relação à chamada “infância”, passando a criança a ocupar papel central na 

instituição familiar. Foi nesse período que a criança passou a ser insubstituível na família 

(visto que, até então, era grande o número de “infanticídio tolerado”), que a Arte passou a 

trazê-las para posições centrais em suas obras, e mais, que o Estado passou a se preocupar em 

formar o caráter delas. Apesar de Kohan (2005b) ressaltar que tais estudos foram alvo de 

intensas polêmicas (relacionadas a algumas de suas questões, dentre as quais não irei me 

aprofundar), o autor os reconhece enquanto potencializadores de muitas reflexões posteriores, 

de uma segunda fase, quando a infância passou a ser percebida “como dimensão mais do que 

como etapa” (KOHAN; 2009, p. 52). Julgo serem imprescindíveis para clarear esta ideia de 

que a infância pode ter sido, por muito tempo, despercebida”.  

 Pois bem, quando o Estado passou a assumir a essencialidade da formação das 

crianças e da distinção de seu desenvolvimento do modo de vida adulto, foram criadas as 

escolas, instituições que eram, segundo Kohan (2005b, p. 238), “complexos dispositivos de 

poder em um marco de confinamento e reclusão”. Percebe-se que, apesar de reconhecida, a 

infância passou a ser “domesticada” e seus corpos passaram a ser “docilizados” 

(FOUCAULT, 2014) em modelos escolares que executavam o poder sobre os corpos por 

meio de duas premissas, apresentadas por Foucault (2014, p. 167): “vigiar” e “punir”. O autor 

ressalta que o controle, a disciplina e a vigilância, dentre outras ações, compunham um poder 

disciplinar, que tinha como foco um “bom adestramento” (FOUCAULT, 2014, p. 167).  

 Todas essas premissas eram tomadas em diferentes espaços, pois, segundo Foucault 

(2014, p. 175):  
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Na oficina, na escola, no exército, funciona como repressora toda uma 

micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupções das tarefas), da atividade 

(desatenção, negligência, falta de zelo), da maneira de ser (grosseria, desobediência), 

dos discursos (tagarelice, insolência), do corpo (atitudes ‘incorretas’, gestos não 

conformes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, indecência). Ao mesmo tempo é 

utilizada, a título de punição, toda uma série de processos sutis, que vão do castigo 

físico leve a privações ligeiras e pequenas humilhações. Trata-se ao mesmo tempo 

de tornar penalizáveis as frações mais tênues da conduta e de dar uma função 

punitiva aos elementos aparentemente indiferentes do aparelho disciplinar: levando 

ao extremo, que tudo possa servir para punir a mínima coisa; que cada indivíduo se 

encontre preso numa universalidade punível-punidora. 

 

 Passados séculos, continuamos a ver em nossas escolas muito dessas micropenalidades 

às mínimas coisas, das marcas de uma cultura do silêncio, da “poda” da infância. As crianças 

são, desde cedo, inseridas em um sistema tradicional de ensino, que não só traz consigo a 

vigilância, a disciplina e a punição, mas que, nos dias de hoje, carrega junto a si a 

competitividade e a busca incessante por altos índices de produtividade. 

 O EF, antes iniciado aos sete anos, atualmente tem início aos seis anos de idade. A EI, 

apoiada nos três pilares fundamentais: cuidar, educar e brincar; tem um período de sua 

composição transferido para o EF, e esses pilares tendem a ser substituídos por outros, tais 

como: alfabetizar, produzir e disciplinar.  

 Os elementos de um ensino tradicional deixam marcas nas trajetórias dos mais 

diferentes sujeitos e a extensão do EF, para nove anos, tende a aprofundar tais marcas, uma 

vez que a EI foi compactada. O aluno, precocemente, é inserido em um sistema que não só 

busca avaliá-lo a todo instante, em sala de aula, mas que também é alvo de diversas 

avaliações externas, como forma de classificar e conceder maiores ou menores benefícios às 

escolas de acordo com as notas obtidas. 

 Baseando-me em minhas experiências profissionais, enquanto professora, pude 

perceber, no dia a dia da escola, o quanto os alunos da EI têm práticas lúdicas e expressivas 

em sua rotina. Hoje, tendo me desvinculado da EI e atuando no EF, percebo que, com 

tamanha cobrança, esse tende a se tornar um círculo vicioso, no qual o aluno é avaliado 

quantitativamente e a “docilização” dos corpos é desejada para que o professor consiga 

ministrar toda a carga de conteúdo indicada em curto espaço de tempo. 

 As crianças são disciplinadas, docilizadas e muito de seu potencial é sucumbido. Nos 

encontros do Grupo de Pesquisa em Educação, Filosofia e Imagem (GEFI), numa das 

discussões, uma frase ficou ressoando em mim quando um dos membros disse que “não 

precisamos ‘dar’ voz às crianças, porque elas têm voz; nós é que precisamos deixá-las falar”. 

Nesse momento, comecei a me questionar sobre meus próprios dizeres. Afinal, ouve-se muito 
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que “precisamos dar voz às crianças”, mas estas têm voz, são voz e por que não as deixamos 

falar? Ou ainda, por que não as escutamos quando elas falam? 

 Penso que práticas sensíveis, que possibilitem a fala das crianças, são necessárias e 

imprescindíveis em nosso atual sistema de ensino, e a Filosofia se apresenta para mim como 

fundamental. Estudar a Filosofia me encanta e, apesar de ser licenciada em Pedagogia, 

reconheço a potência da Filosofia em sala de aula e me proponho a pensar sobre isso em 

minha prática docente. Em participação na XIX Semana da Filosofia, realizada na UFSJ, na 

mesa “Educação e o pensamento crítico”, uma das professoras participantes disse que “a 

parceria educação, filosofia e infância tem nos rendido muitos bons frutos”, e eu compartilho 

de sua ideia.  

 Assim, venho estudando a relação existente entre a Filosofia, a Educação e a Infância, 

pensada, pioneiramente pelo filósofo norte-americano Matthew Lipman, em seu programa 

denominado “Filosofia para Crianças (FpC)” e, posteriormente, por Walter Omar Kohan, 

filósofo e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o qual propõe uma 

composição de experiência conhecida por “Filosofia com Crianças (FcC)”. Acredito na 

potência de tais propostas enquanto “tentativa de levar a prática de filosofia às crianças, 

tentativa de tornar a história da filosofia acessível para que as crianças filosofem com ela” 

(KOHAN, 2008, p. 15).  

Junto a essas propostas, tais bordados vão se construindo, tendo como enfoque: “o que 

podem as crianças na Filosofia?”, trazendo as experiências filosóficas com crianças no Brasil, 

estudadas em pesquisas stricto sensu na área de Educação, para potencializar minha proposta 

de pensar sobre, em uma trama que ainda há de me render infinitos bordados, em busca de 

uma nova Educação, tendo em vista o que afirma Kohan (2009, p. 61): 

 

O novo, no tempo – como na educação e em quase todas as outras coisas –, é 

questão de experiência. De atenção. De inícios imprevistos, interruptores, criadores. 

De pensar inícios e de iniciar-se no pensar. A cada vez. Sempre, com a intensidade 

da primeira vez. Com a intensidade da filosofia. Da infância. Da composição entre 

filosofia e infância. 

 

 Com a intensidade da “composição entre filosofia e infância”, busco pensar as infindas 

possibilidades que as crianças possuem nessa trama, na qual se constroem os bordados da 

infância, da filosofia, da educação, da vida. Muitas questões precisam ser refletidas, pois a 

filosofia requer ser vista como algo possível e preciso às crianças. Em vídeo ao blog “Em 

Caxias, a filosofia en-caixa? A escola pública aposta no pensamento”
1
, Kohan traz uma rica 

                                                           
1
 O blog do projeto está disponível em: <https://filoencaixa.wordpress.com/>. Acesso em: 28 jul. 2019. 

https://filoencaixa.wordpress.com/
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reflexão acerca da forma como olhamos às crianças, mostrando-nos que é exatamente esse 

olhar que possibilita ou não o desenvolvimento das suas potencialidades do pensamento: 

 

Se eu penso, por exemplo, que o ser humano é um ser em desenvolvimento, que ele 

começa muito pequenininho, que seu pensamento pode muito pouco quando ele é 

uma criança e que pode só muito quando ele é um adulto, certamente o que eu vou 

pensar que ele pode fazer enquanto criança é bastante pouco. Se além disso, eu 

conseguir que a filosofia é uma coisa muito sofisticada, muito complexa, que exige 

um desenvolvimento do pensar muito grande, vai ser impossível que a filosofia e a 

infância se encontrem. Então, ao contrário, o que eu penso, a ideia com a qual nós 

trabalhamos, é que o ser humano, basicamente, tem sempre a mesma capacidade de 

pensar, a inteligência humana é uma só. Nós nascemos com uma capacidade de 

pensar e o encontro com a filosofia é a ampliação dessa possibilidade, dessa 

capacidade, para uma efetiva potencialização. A filosofia também não é uma coisa 

tão sofisticada, tão erudita, que só alguns poucos podem compreender. A filosofia é 

a coisa mais concreta que tem, ela lida com nossas questões mais cotidianas, com 

problemas mais existenciais, com o sentido da nossa vida. Então, se temos essa 

imagem da filosofia e essa imagem da infância, não há nenhuma razão para inibir a 

infância do campo filosófico. Ao contrário, é necessário, é importante, porque a 

filosofia vai ser mais um passo para que tudo que uma criança possa fazer com seu 

pensamento faça de uma maneira mais intensa, mais aberta, mais reflexiva
2
. 

 

 Que tenhamos essas imagens da filosofia e da infância e que acreditemos na 

possibilidade e, principalmente, na essencialidade da relação Filosofia-Educação-Infância. 

Corroborando as ideias de Kohan, Ranciére (2002) afirma que todos são capazes de construir 

seus conhecimentos, o que é apresentado no que o próprio autor define por “igualdade das 

inteligências”. Para o autor, “o que embrutece o povo não é a falta de instrução, mas a crença 

na inferioridade de sua inteligência” (RANCIÉRE, 2002, p. 50), o que vem a legitimar, mais 

uma vez, a importância da filosofia enquanto potencializadora do pensamento e instigadora da 

consciência de que todos podem e devem refletir, pensar, questionar, construir significado 

para sua própria educação, o meio em que está inserido, sua vida, a começar pela infância. 

 Kohan (2004) afirma que: 

 

[...] podemos também perguntar a respeito da infância e sua educação: ‘o que pode 

uma criança?’ Não o sabemos. Quem sabe a pergunta não seja tão diferente da que 

se interroga o que pode um corpo. Não estamos certos. Mas nesse espaço que a 

insistência da pergunta abre – e que nenhuma resposta consegue fechar – talvez 

encontremos forças para desdobrar potências impensadas na infância. E um novo 

início para a educação. 
 

Desdobrando potências impensadas na infância, em especial em sua relação com a 

Filosofia, utilizamos como método a uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa. A 

pesquisa bibliográfica é, segundo Gil (2008), desenvolvida com base em material já 

                                                           
2
 Destaque dado ao texto por se tratar de transcrição de uma fala do pesquisador, presente em um vídeo do blog 

de seu projeto. 
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elaborado, constituído, principalmente, de livros e trabalhos científicos, enquanto a 

abordagem qualitativa “apresenta como preocupação fundamental a contextualização do 

objeto de estudo em dada realidade social dinâmica perpassada por relações e interações que 

se implicam mutuamente” (MELLO; CASTILHO, 2018, p. 83). Dessa forma, os dados 

construídos ao longo de toda a pesquisa bibliográfica não foram analisados quantitativamente, 

mas sim, foram aprofundados e explorados em relação aos processos e elementos vivenciados 

nas experiências filosóficas com crianças e desdobrados em tais pesquisas acadêmicas. 

O objetivo geral de minha pesquisa foi compreender as propostas de “Filosofia para e 

com Crianças” no Brasil desde a sua concepção, implementação e envolvimento da 

comunidade escolar. Para isso, foi necessário conhecer como as propostas de “FpC” e “FcC” 

foram e vêm sendo desenvolvidas no Brasil, fazer um levantamento das pesquisas acadêmicas 

sobre “FpC” e “FcC” e construir reflexões acerca das experiências filosóficas em relação à 

minha própria prática docente. 

Dessa forma, realizei, inicialmente, estudos que tinham como foco a contextualização 

de meu objeto de estudo, as experiências filosóficas com crianças no Brasil, realizando o 

levantamento de dados quantitativos, mas não me atendo a estes, e, sim, propondo-me a 

dialogar com eles e refletir sobre a temática e também sobre a minha própria prática. 

Diferentemente da pesquisa de cunho quantitativo, que se baseia em dados numéricos e 

estatísticos, a pesquisa qualitativa centra-se no objeto de estudo, olhando-o atentamente, 

buscando acompanhar os processos, relações e interações envolvidas. 

Entre maio e outubro de 2018, foram realizadas buscas no Catálogo de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
3
, 

utilizando as seguintes palavras-chave: “Filosofia para Crianças” e “Filosofia com Crianças”. 

A partir desse levantamento inicial, 102 trabalhos foram mapeados; destes, 43 estavam 

disponíveis para leitura
4
. Todos os trabalhos foram lidos, fichados e distribuídos em grupos de 

acordo com suas aproximações e distanciamentos. Na sequência, foram estruturados gráficos 

e tabelas com o intuito de representar visualmente os dados construídos na busca inicial: tipo 

de pesquisa (mestrado, mestrado profissional e doutorado), aglomeração de pesquisas por área 

do conhecimento, número de estudos por recorte temporal (de 1990 a 1999, 2000 a 2009 e 

2010 a 2018) e concentração de pesquisas por região e por universidade. 

 Busquei, inicialmente, responder às seguintes questões: estão sendo desenvolvidas 

                                                           
3
 Disponível em: <http://catalogodeteses.capes.gov.br>. 

4
 Após o levantamento inicial, realizei uma nova busca, entre outubro de 2018 e janeiro de 2020, constatando 

que um novo trabalho foi publicado na área, na busca com a palavra-chave “Filosofia com Crianças”, totalizando 

103 pesquisas. 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/
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experiências filosóficas com crianças no Brasil? Se sim, como tais experiências vêm sendo 

desenvolvidas? Como a “FpC” chegou ao Brasil? Como a “FcC” foi pensada? Tem se 

pesquisado tal área? O que nos dizem as pesquisas publicadas?  

Percebe-se, desde as questões iniciais, que as pesquisas da área foram fundamentais 

para as reflexões que se seguiram. Foi a partir delas que as categorias de análise para a 

temática na pesquisa se estruturaram: “Filosofia para e com crianças”, “Implementação das 

propostas em escolas públicas e privadas”, “Formação de professores” e “O que podem as 

crianças na Filosofia”. 

Dessa maneira, o texto está organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

“Iniciando o bordar: uma revisão bibliográfica”, inicio meu bordado, por entre dissertações e 

teses publicadas na área, como forma de me aproximar e apropriar das experiências 

filosóficas já desenvolvidas e em desenvolvimento no Brasil. Construo um levantamento de 

dados quantitativos referentes às pesquisas, compondo, com a ajuda de gráficos, os 

movimentos de pesquisa com a temática, como, por exemplo, a questão de onde se 

concentram os estudos da área e quais universidades dentre outros. 

No segundo capítulo, “Dando linha ao bordar: Filosofia para e com crianças”, dou 

linha ao meu bordado com um breve histórico da “FpC” e da “FcC”, trazendo o 

desenvolvimento de ambas as propostas, suas congruências e divergências, sendo as primeiras 

calcadas em todo o reconhecimento existente ao pioneirismo de Matthew Lipman na área, 

enquanto as segundas são estruturadas nas críticas elaboradas por estudiosos do Programa 

criado pelo pesquisador. Ressalto que as pesquisas de ambas as propostas compõem o 

primeiro elemento com o qual me proponho a pensar as experiências filosóficas no Brasil com 

base nos trabalhos encontrados: Filosofia para e com Crianças. 

Já no terceiro capítulo, “Outros bordados: das experiências que atravessam o 

pensar”, busco refletir acerca do conceito de “experiência”, a fim de bordar novas reflexões 

com outros dois elementos, pensados a partir da leitura dos trabalhos encontrados, que têm 

como objeto de estudo experiências filosóficas com crianças: a implementação de “FpC” e 

“FcC” em escolas das redes pública e privada de ensino brasileiras e as experiências de 

formação dos professores para ambas as propostas.  

Os elementos foram se estruturando à medida que alguns temas se destacavam em um 

determinado grupo de pesquisas e me moviam a refletir sobre, por serem questões intrínsecas 

ao desenvolvimento de uma prática em escolas, e em especial, por se destacarem no 

desenvolvimento das propostas de “FpC” e “FcC”. 



32 

 

No quarto e último capítulo, “Bordando (n)a infância: ‘o que podem as crianças na 

filosofia?’”, busquei ouvir as crianças, trazidas pelas pesquisas, propondo uma reflexão 

acerca do conceito de infância e da presença das crianças nas experiências filosóficas 

estudadas ao longo da pesquisa. Neste capítulo, permiti-me bordar novas reflexões por entre 

os dizeres das crianças que tive contato via pesquisa bibliográfica e das que eu tive contato 

nas experiências filosóficas que realizei. 

Todos esses questionamentos me levaram a ver a minha pesquisa como uma trama, na 

qual vem se desenvolvendo meu bordado pela Filosofia, pela Educação e pela Infância. 

Imaginei, a cada momento de pesquisa, uma agulha em minha mão, uma linha colorida e um 

novo “ponto” por mim delineado. Viajei, a todo o momento, pelas experiências relatadas e vi, 

junto a elas, possibilidades de novos bordados em minha trama. E em meu “bordar”, conheci 

a artista Íris Palo, quem, com tamanha sensibilidade, expressou em uma linda imagem muito 

daquilo que eu gostaria de dizer. Seu desenho, presente em minha capa e em minha epígrafe, é 

muito mais que uma ilustração dentro da temática... É a forma como eu vejo a minha pesquisa 

espelhada em uma imagem. Ao pedir à Íris que criasse essa ilustração para minha pesquisa, 

busquei desvelar aquilo que ainda não havia conseguido dizer, aquilo que a potência da 

imagem é capaz de expressar. 

Convido o leitor a pensar a Filosofia, a Infância e a Educação junto a mim e às 

pesquisas acadêmicas publicadas na área, pois, juntos, poderemos bordar novos caminhos! 
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CAPÍTULO 1 

INICIANDO O BORDAR: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Por que filosofia? Ou, por que filosofia, hoje? Por que desejar a filosofia neste 

mundo atual? A pergunta é urgente, pela impertinência do presente e pelo 

compromisso vital a que a resposta aspiraria (CERLETTI apud XAVIER; 

KOHAN, 2012, p. 85-86). 

 

 O programa “FpC” (Lipman) e a proposta “FcC” (Kohan) me tocam de distintas 

maneiras. Desejando a filosofia neste mundo em que vivemos, e me propondo a refletir acerca 

das potencialidades das propostas de “Filosofia para e com crianças”, realizei os primeiros 

traçados de uma revisão bibliográfica sobre o tema, buscando responder ao seguinte 

questionamento: “Onde e como as experiências filosóficas vêm sendo desenvolvidas em 

nosso País?” 

 Para início desta reflexão, penso ser muito relevante conhecer as pesquisas já 

existentes na área a partir de um mapeamento das teses e dissertações defendidas em nosso 

País. Dessa forma, realizei buscas no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES
5
, entre 21 

de maio e 16 de outubro de 2018, tendo definido o recorte temporal de buscas de acordo com 

o andamento da pesquisa e a necessidade de encerrar essa etapa para iniciar os próximos 

passos
6
. As palavras-chave utilizadas na busca foram “Filosofia para crianças” e “Filosofia 

com crianças”, respectivamente. Na primeira busca, foram encontrados 71 trabalhos e, na 

segunda, 31 trabalhos, como pode ser visto no Gráfico 01. 

 

Gráfico 01 – Teses e dissertações encontradas no portal digital do Catálogo de Teses e Dissertações da 

CAPES 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

                                                           
5 
Acesso em: out. 2018. 

6
 Conforme dito na Introdução, após o levantamento inicial, realizei uma nova busca, entre outubro de 2018 e 

janeiro de 2020, constatando que um novo trabalho foi publicado na área, na busca com a palavra-chave 

“filosofia com crianças”, totalizando 103 pesquisas. 
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Dos 102 trabalhos mapeados, 84 são dissertações de mestrado acadêmico 

(constituindo 85,68% do total), 16 são teses de doutorado (15,68%) e somente dois (1,96%) 

são trabalhos de mestrado profissional, como mostrado no Gráfico 02. 

 

Gráfico 02 – Distribuição dos trabalhos por tipo (Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado) 
  

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

 Já em relação à área do conhecimento, a área de Ciências Humanas se destacou, 

englobando 92,82% (91) do total de trabalhos encontrados. Dentro desta, as pesquisas 

situam-se nas áreas de “Educação”, “Educação Escolar”, “Psicologia Cognitiva”, “Psicologia 

Escolar e do Desenvolvimento Humano”, “Filosofia”, “Processos Socioeducativos e Práticas 

Escolares”, “Educação nas Ciências” e “Gestão de Ensino da Educação Básica”. 

Os trabalhos restantes se encontram em áreas diversas. São elas: “Linguística, Letras e 

Artes”, “Ensino de Ciências e Matemática”, “Ensino na Educação Básica”, “Ciências Exatas 

e da Terra”, “Ensino e História das Ciências e da Matemática”, “Ensino de Ciências”, 

“Educação, Administração e Comunicação”, “Bioética”, “Ensino de Humanidades”, 

“Divulgação Científica e Cultural” e “Gestão do Conhecimento nas Organizações de 

Ensino”. Acredito que o fato de a maioria dos trabalhos na temática estar inserido na área de 

Ciências Humanas é decorrente de suas especificidades. As Ciências Humanas são 

responsáveis pelo estudo das atividades e relações humanas, sendo, portanto, o homem o seu 

objeto de estudo. Desse modo, essas ciências englobam múltiplas áreas do conhecimento, tais 

como Educação, Sociologia, Comunicação e Filosofia.  
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 A Filosofia para/com crianças é uma proposta de estabelecer relações entre os 

conceitos de Filosofia, Educação e Infância, constituindo-se, portanto, em um rico objeto de 

estudo das Ciências Humanas. Os dados referentes a essa distribuição de pesquisas por área 

do conhecimento podem ser observados no Gráfico 03. 

 

Gráfico 03 – Distribuição dos trabalhos por área do conhecimento (Ciências Humanas e outras áreas) 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
 

 O ano de produção também é um elemento que merece destaque. Comprova-se um 

aumento no número de estudos na área após os anos 2000, o que pode ter sido influenciado, a 

meu ver, por uma série de fatores, como, por exemplo, pelo fato de que, nos últimos tempos, 

a Filosofia e seu ensino estão conquistando reconhecimento e interesse por pesquisá-la, por 

se mostrar uma área do conhecimento enriquecedora a alunos de diferentes idades e 

modalidades de ensino, que podem compreender desde a EI até o Ensino Superior. Porém, 

acredito que essa elevação também pode ter sido ocasionada pelo aumento do número de 

Programas de Pós-graduação e pela consequente elevação do número de vagas ofertadas 

nessa modalidade de ensino.  

 Além disso, percebi que muitos trabalhos da área, examinados para a presente 

pesquisa, foram publicados nos anos finais da década de 1990 e anos iniciais de 2000. A 

própria coleção “Filosofia na Escola”, organizada por Walter Kohan e diversos 

colaboradores, foi publicada entre os anos de 1998 e 2000. Tal coleção é um exemplo que 

nos ajuda a refletir sobre a Filosofia para e com crianças, pois teve visibilidade e alcance no 

contexto acadêmico, no campo de estudos voltados às experiências filosóficas com crianças e 

suas especificidades. Dessa forma, creio que maior produção acadêmica no campo pode ter 

como resultado maior número de estudiosos/adeptos/pesquisadores, causando expansivo 
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crescimento no número de pesquisas realizadas com essa temática. 

 Outro fator a se considerar é a obrigatoriedade do ensino da disciplina de Filosofia no 

Brasil, pois, em 15 de maio de 2009, com fundamento no parecer do Conselho Nacional de 

Educação (CNE)/Câmara de Educação Básica (CEB) nº 22/2008, foi assinada, por Cesar 

Callegari
7
, a resolução que tornavam obrigatórias as disciplinas de Filosofia e Sociologia no 

currículo do ensino médio brasileiro. Considerando-se que a disciplina ficou fora dos 

currículos da educação básica por longos 37 anos (desde 1971, com a exclusão dela pelo 

regime militar em vigor na época, até 2008), a luta pelo direito e a garantia de sua presença 

nas escolas, certamente, favoreceram a existência de debates na temática, o que, 

consequentemente, pode ter avultado o número de pesquisas na área. 

 Gostaríamos de ressaltar ainda que, apesar de o Programa “FpC” ter chegado ao 

Brasil nos anos de 1980, muitas pesquisas começaram a ser realizadas com o ingresso de 

Walter Kohan na Universidade de Brasília (UnB), no ano de 1997, como professor visitante, 

e seu posterior deslocamento para a UERJ, em 2002. Kohan é um pesquisador importante na 

área e suas pesquisas e projetos possuem visibilidade, o que também pode ter contribuído 

para o crescimento de pesquisas dentro dessa temática.  

 No Gráfico 04, podemos visualizar esse movimento de pesquisas em torno da 

educação filosófica com crianças. 

 

Gráfico 04 – Número de estudos realizados na área entre os anos 1990 e 2018  

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Entre os anos de 2000 e 2009, foram realizadas 54 (55,08%) pesquisas na área, 

havendo, a partir de 2010, uma queda na produção, totalizando 34 trabalhos, até o momento 

final de busca, em 2018. Acredito que, até o final desta década, podem ser defendidas novas 

                                                           
7
 Foi, dentre suas muitas funções exercidas, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, membro e 

presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação por dois mandatos.  
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teses e dissertações voltadas à educação filosófica com crianças. Todavia, essa queda também 

pode ser ocasionada por outros elementos, como, por exemplo, pela “avalanche” de novos 

temas na área educacional na última década e pela “explosão” de temas que “viralizaram”. 

 A seguir, representamos a distribuição de trabalhos por regiões brasileiras como 

forma de visualizar os locais onde se concentram as pesquisas na área (Gráfico 05). 

 

Gráfico 05 – Distribuição dos trabalhos por regiões brasileiras 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Os gráficos apresentados foram pensados como forma de representar visualmente os 

dados e informações numéricas e também foram utilizados para representar o número de 

trabalhos por região brasileira e por Estado. Em relação às regiões de nosso País: no Norte, 

foi publicado apenas um trabalho; no Nordeste, foram nove; no Centro-oeste, obtivemos o 

número de 18 pesquisas; no Sudeste, 57; e no Sul, 17.  

A região Sudeste se destacou na realização de pesquisas voltadas à educação 

filosófica com crianças, o que, a meu ver, ocorre em decorrência do fato de que grandes 

pesquisadores da área se encontram em universidades dessa região, como, por exemplo, na 

UERJ (onde leciona o professor Walter Kohan, pensador da proposta de “FcC”), 

universidade responsável pelo maior número de pesquisas na área por universidade, 

totalizando 10 produções. Esse é um número considerável se pensarmos que há trabalhos 

publicados em 35 universidades do País. 
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Gráfico 06 – Concentração dos trabalhos por Universidade 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Por meio do Gráfico 06, podemos perceber que seis das 35 universidades que 

desenvolveram pesquisas na área concentram 48,96% (48) dos trabalhos. Cabe destacarmos, 

ainda, o fato de que essas Universidades se concentram nas regiões Sudeste e Centro-oeste, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (10)

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/Araraquara (09)

Universidade Federal de Mato Grosso (09)

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/Marília (07)

Universidade Estadual de Campinas (07)

Universidade de Brasília (06)

Universidade de São Paulo (04)

Universidade de São Carlos (04)

Universidade Federal do Pernambuco (03)

Universidade Estadual de Londrina (03)

Pontíficia Universidade Católica de São Paulo (03)

Universidade Federal de Santa Maria (03)

Fundação Universidade Federal do Piauí (02)

Fundação Universidade de Passo Fundo (02)

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (02)

Universidade Federal da Paraíba/João Pessoa (02)

Universidade Federal de Goiás (02)

Universidade Federal do ABC (02)

Universidade Federal de São João del-Rei (02)

Centro Universitário São Camilo (01)

Centro Universitário de Maringá (01)

Pontíficia Universidade Católica de Goiás (01)

Universidade Católica de Pernambuco (01)

Pontíficia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (01)

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (01)

Universidade de Sorocaba (01)

Universidade do Estado de Santa Catarina (01)

Universidade do Oeste Paulista (01)

Universidade do Vale do Itajaí (01)

Universidade Federal de Pelotas (01)

Universidade Federal do Espírito Santo (01)

Universidade Federal do Paraná (01)

Universidade Federal do Pará (01)

Universidade Metodista de Piracicaba (01)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (01)

Universidade São Marcos (01)

Universidade Católica de Brasília (01)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (01)

Universidade Tuiuti do Paraná (01)
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maiores desenvolvedoras de pesquisas na área de educação filosófica com crianças no País. 

 É imprescindível ressaltar que, dos trabalhos encontrados, apenas 56 estavam 

disponíveis para download diretamente no catálogo da CAPES ou na biblioteca depositária 

indicada pelo catálogo. Destes, 13 trabalhos fugiam completamente à temática, por exemplo, 

sendo alguma pesquisa da área de Filosofia completamente desconexa das propostas de 

Filosofia para e com crianças, e 10 constavam tanto nas buscas de “FpC” quanto nas de 

“FcC”, o que me levou a uma realocação das pesquisas, acondicionando-as no grupo julgado 

por mim mais pertinente. Após esse momento, obtive os seguintes números, que constam no 

Quadro 01. 

 

Quadro 01 – Número de trabalhos disponíveis, após realocação, em cada um dos eixos temáticos 

EIXOS TEMÁTICOS NÚMERO DE TRABALHOS DISPONÍVEIS 

“Filosofia para Crianças” 31 

“Filosofia com Crianças” 12 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

 Foram acrescidos, a esse grupo de 43 trabalhos, outros quatro, encontrados em busca 

na internet, neste momento inicial de mapeamento. Esses trabalhos não constavam na busca 

no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, mas trata-se de pesquisas referentes à “FpC” 

e/ou à “FcC”. 

 Diante dos trabalhos encontrados, foi necessário selecioná-los, para aprofundamento, 

de acordo com as categorias estruturadas para análise a partir da leitura deles. Inicialmente, 

propus a presente reflexão acerca das pesquisas relacionadas a uma das propostas (“FpC” e 

“FcC”) e venho, a seguir, propor pensar o olhar para escolas públicas ou particulares e as 

experiências de formação de professores com ambas as perspectivas. Primeiramente, serão 

apresentadas as pesquisas selecionadas referentes ao eixo “Filosofia para Crianças” (Quadro 

02). 

 

Quadro 02 – Trabalhos selecionados no eixo “Filosofia para Crianças” 

ANO AUTOR TÍTULO TIPO UNIVERSIDADE 

1998 SILVEIRA, 

Renê José 

Trentin 

A Filosofia vai à escola? Estudo 

do “Programa de Filosofia para 

Crianças” de Matthew Lipman  

Tese – Doutorado 

em Educação 

UNICAMP 

 

2001 SILVEIRA, 

Raquel Vianini  

Empresa de filosofia: militância 

e luta pela harmonização das 

sociedades  

Tese – Doutorado 

em Educação 

UNICAMP 

2005 ELIAS, Gizele 

Geralda Parreira  

Matthew Lipman e a  

Filosofia para Crianças  

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

PUC Goiás 
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2006 GIANOLLA, 

Maria Susie Da 

Silva 

O programa de desenvolvimento 

pessoal e social e o ensino de 

Filosofia 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

UNISO 

2007 SILVA, Vânia 

Mesquita 

Trindade 

Formação docente em Filosofia 

para Crianças 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação Escolar 

UNESP – 

Araraquara 

2009 OLIVEIRA, 

Adjanira Maria 

Borges de 

Filosofia para Crianças da 4ª 

Série do Ensino Fundamental: 

Análise de uma Experiência no 

Distrito Federal  

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

PUC Brasília  

2009 DIAS, Marinês 

Barbosa de 

Oliveira 

 Professores de Filosofia 

para Crianças – quem são eles? 

Uma análise crítico-diagnóstica 

da construção da identidade 

profissional dos professores que 

trabalham com o Programa 

Filosofia para Crianças de 

Matthew Lipman 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

UNICAMP 

2010 MAIRINQUE, 

Igor das Mercês 

Comunidade de investigação 

como vivência  

construída em sala de aula: uma 

análise das práticas e posturas 

desenvolvidas em uma turma 

salesiana de 2°  

ano do ensino fundamental  

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

UFSJ 

2011 CARDOSO, 

Ana Lucília   

Educação para o pensar: o lugar 

do diálogo na teoria e na prática 

lipmaniana  

Dissertação UFSJ 

2012 ROSA, Maria 

Aparecida Lima 

Piai 

A filosofia na infância como um 

caminho possível para o 

desenvolvimento das 

potencialidades humanas  

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

UEL 

2013 FAGUNDES, 

Katherine 

Cortiana  

O que pode o filosofar no 

Ensino Fundamental: Caminhos 

para uma educação na 

perspectiva emancipatória  

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

 UNESP – 

Araraquara  

2014 WONSOVICZ, 

Silvio 

O ensino de Filosofia na escola 

fundamental: O Projeto de 

Educação para o Pensar de 

Santa Catarina (1989-2003) – A 

proposta, a crítica, contradições 

e perspectivas  

Tese – Doutorado 

em Educação 

UNICAMP 

2015 RENDÓN, 

Martha Lucía 

Atehortúa 

Filosofia para crianças: do 

desenvolvimento das 

habilidades do pensar bem à 

formação de atitudes 

Tese – Doutorado 

em Educação 

UNESP – Marília   

2016 MENDES, 

Carla Daiane 

Alencar 

O ensino de filosofia para o 

desenvolvimento do pensar 

crítico: estudos com crianças no 

ensino fundamental  

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

UFPI 

2017 GADELHA 

SEGUNDO, 

Felinto  

O ensino da Filosofia para 

Crianças: Matthew Lipman e a 

perspectiva da educação 

emancipatória na formação dos 

sujeitos autônomos  

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

UFRN  

2018 LEVORATO, 

Thalita Beatriz 

A construção do conhecimento 

nas comunidades de 

investigação de Matthew 

Lipman  

Dissertação – 

Mestrado em 

Gestão do 

Conhecimento nas 

Organizações  

UNICESUMAR  
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2018 SANTOS, 

Glória Regina 

dos  

Filosofia para crianças: 

possibilidades de uma política 

educacional para a infância  

Dissertação UPF 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

No Quadro 03, estão listadas as pesquisas relacionadas à temática “Filosofia com 

Crianças”, as quais não somente contribuíram com as reflexões e análises dessa primeira 

categoria, mas também são base para as outras duas categorias que se seguem. 

 

Quadro 03 – Trabalhos selecionados no eixo “Filosofia com Crianças” 

ANO AUTOR TÍTULO TIPO UNIVERSIDADE 

2006 RIGER, Leila 

Lurdes Gerlach  

O Riso na Prática de Filosofia 

com Crianças  

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

UERJ 

2008 SALLES, 

Conceição 

Gislane Nóbrega 

Lima de 

O projeto Filosofia na Escola: 

uma experiência com a prática 

filosófica na infância 

Tese – Doutorado 

em Educação 

UFPE 

2011 GOMES, Vanise 

de Cássia de 

Araújo Dutra 

Filosofia com Crianças na 

escola pública: possibilidade de 

experimentar, pensar e ser de 

outra(s) maneira(s)? 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

UERJ 

2013 SANTIAGO 

JÚNIOR, José 

Ricardo Pereira  

Filosofia com crianças: dos 

saberes da infância à infância 

dos saberes 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

UERJ 

2014 OLARIETA, 

Beatriz Fabiana  

Gestos de escrita: pesquisar a 

partir de uma experiência de 

filosofia na escola  

Tese – Doutorado 

em Educação 

UERJ 

2014 CUNHA, Edna 

Olímpia da  

Suspensões e desvios da escrita: 

travessias da filosofia na escola 

pública  

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação 

UERJ 

2015 CIRINO, Maria 

Reilta Dantas  

Filosofia com crianças: cenas de 

experiência em Caicó (RN), Rio 

de Janeiro  

(RJ) e La Plata (Argentina)  

Tese – Doutorado 

em Educação 

UERJ 

2017 SILVA, Silvia 

Cristina Barbosa 

da 

Filosofia e cuidado de si na 

escola: entre a fala e a escuta 

Dissertação – 

Mestrado em 

Educação Escolar 

 UNESP – 

Araraquara  

2017 GOMES, Vanise 

de Cássia de 

Araújo Dutra  

Dialogar, conversar e 

experienciar o filosofar na 

escola pública: encontros e 

desencontros 

Tese – Doutorado 

em Educação 

UERJ 

2018 CUNHA, Mauro 

Britto 

Em busca da infância: 

experiências filosóficas com 

crianças numa escola pública 

municipal de São Mateus, ES 

Dissertação – 

Mestrado em 

Ensino na Educação 

Básica 

CEUNES 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
 

Todos esses trabalhos foram fundamentais para as reflexões que se apresentam nesta 

pesquisa e contribuíram com minhas reflexões acerca das temáticas “FpC” e “FcC” por se 

constituírem potentes exercícios de pensamento, que trarão novos elementos para 

aprofundamento nas duas propostas. Neste bordado contínuo, puxo, dentro dos trabalhos 
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encontrados, uma linha, propondo reflexões acerca das experiências relatadas por 

pesquisadores, em produções acadêmicas de programas de pós-graduação stricto sensu, 

desenvolvidas em escolas brasileiras.  

 Este movimento, de experiências filosóficas com crianças no Brasil, pode ser 

observado no mapa a seguir (Figura 03). As “nuvens de pensamento” foram escolhidas por 

mim como objeto usado para me referir às experiências filosóficas com crianças (FpC e FcC) 

no Brasil por remeterem ao ato de pensar, objetivo da presente pesquisa 

 

Figura 01 – Presença de experiências filosóficas com crianças (FpC e/ou FcC) nos Estados brasileiros 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir das leituras realizadas de pesquisas publicadas na área. 

 

Esse mapa nos mostra que 16 dos 26 Estados brasileiros, acrescidos ao Distrito 

Federal, desenvolveram e/ou desenvolvem experiências filosóficas com crianças. Tais dados 

foram construídos a partir da leitura realizada com os trabalhos da área e mostram que 63% 

dos Estados brasileiros tiveram e/ou têm, em seu território, experiências filosóficas sendo 

desenvolvidas com crianças. 

Realizar o levantamento do número de trabalhos relacionados a cada uma das 
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propostas (FpC e FcC), o tipo de pesquisa, a área do conhecimento, as modificações de 

acordo com o recorte temporal, as regiões do País onde se têm publicadas pesquisas na área e 

a distribuição de trabalhos por Universidade foi fundamental para o desenvolvimento da 

presente pesquisa.  

A partir desse levantamento, diversos elementos me chamaram a atenção nos trabalhos 

lidos e foram estruturando as reflexões que eu gostaria de trazer para a minha pesquisa, como, 

por exemplo, a implementação de ambas as propostas nas escolas públicas e privadas de 

ensino, elemento muito presente nas pesquisas encontradas. 

O mapa, as tabelas e os gráficos elaborados ao longo do capítulo me proporcionaram 

um dimensionamento das pesquisas que vêm sendo realizadas na área. Por meio deles, pude 

compreender mais facilmente aquilo que os dados numéricos me trouxeram. A meu ver, 

visualmente, as informações relacionadas aos dados quantitativos ficam mais claras e me 

auxiliam no processo de análise dos dados. 
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CAPÍTULO 02 

DANDO LINHA AO BORDAR: FILOSOFIA PARA E COM CRIANÇAS 

 

“As crianças são capazes de inverter a lógica, criar palavras, pensar sempre com a 

curiosidade do ‘não saber’. 

Gosto de insistir nessas linhas de que as crianças nos oferecem a possibilidade de 

um declínio necessário para habitarmos o mundo da linguagem não se adaptando 

tão cegamente, tão civilizadamente a esse mundo. Oferecem-nos imagens para que 

possamos ainda existir ou ainda (re)sistir através das paixões” (LIMA, 2017, p. 

308). 

 

 Pensar junto com as crianças, aprender com elas, invertendo a lógica usual, criar 

palavras e não abdicar da curiosidade são questões que me instigam a pensar. A infância me 

encanta com as infinitas possibilidades de habitar o mundo junto a ela, longe dos pré-

julgamentos, da forma cega e extremamente civilizada de agir. Caminho por essas imagens, 

oferecidas pelas crianças, para que, enquanto pesquisadora, resista, “através das paixões”, a 

todas as formas que almejem me aprisionar. 

 Nesta caminhada, como uma criança curiosa e aberta ao mundo, deparo-me com a 

relação entre Filosofia, Educação e Infância, pensada, pioneiramente pelo filósofo norte-

americano Matthew Lipman, em seu programa denominado “Filosofia para Crianças (FpC)”, 

e, posteriormente, por Walter Omar Kohan, filósofo e professor da UERJ, quem propõe uma 

composição de experiência conhecida por “Filosofia com Crianças (FcC)”. 

 

2.1 “A Filosofia vai à escola”: Bordados sobre o programa “Filosofia para crianças” de 

Matthew Lipman
8
 

 

 Lipman nasceu no ano de 1923, no estado de Nova Jersey, Estados Unidos (onde veio 

a falecer em 2010). Dentre as suas diversas experiências, em diferentes contextos, cabe 

destaque a sua atuação na Segunda Guerra Mundial, enquanto soldado de infantaria de seu 

país, e a promissora vida acadêmica, em universidades renomadas, lugares onde realizou 

pesquisas nas áreas de artes, estética e metafísica e onde presenciou as revoltas estudantis de 

1968. Lipman relata ter levado para os campos de concentração o livro Inteligência no mundo 

moderno, de John Dewey, e ter tido, em seus poucos momentos de descanso, um encontro 

com a teoria educativa do autor ao ler a obra.  

 Graduou-se em Stanford (Califórnia) em 1948 e obteve seu título de doutor no ano de 

                                                           
8
 “A filosofia vai à escola” é o título de uma obra de Lipman (1990), na qual o autor traz suas concepções acerca 

de seu programa “FpC”. Julguei interessante trazer esse título pelo fato de que Lipman foi pioneiro na área, 

levando a Filosofia à escola de crianças. 
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1954, pela Universidade de Columbia (Nova York), o que o levou, a partir de 1956, a 

ministrar aulas de Introdução à Lógica e Introdução à Indagação Filosófica na mesma 

Universidade.  

 Em 1969, profundamente inquieto pelo comportamento de seus alunos e por observar 

as formas de ser/agir/pensar deles, Lipman estruturou o programa de ensino “FpC”, buscando 

relacionar práticas educativas com a infância e a filosofia. Silveira (1998) afirma que o 

desenvolvimento da proposta se deu em decorrência de duas motivações, sendo uma de 

caráter pedagógico-cognitiva e outra de natureza político-social. A primeira diz respeito às 

dificuldades de raciocínio e aprendizagem, observadas por Lipman em seus estudantes, 

enquanto a segunda refere-se ao comportamento dos jovens, preocupação que se iniciou 

quando pôde observar de perto as revoltas estudantis de 1968. 

 Dessa forma, o filósofo realizou suas primeiras experiências com a proposta em Nova 

York, tendo como aporte teórico inicial as ideias de Dewey, como podemos observar nesta 

conversa entre Lipman e Kohan no ano de 1999: 

 

WOK: A filosofia para crianças é deweyana? 

ML: Certamente. Embora Dewey não idealizou a filosofia para crianças 

como tal, foi feito um esforço muito consciente para seguir as suas 

recomendações sobre a maneira como deveria ser estruturada a educação para 

o pensamento. [...] ele afirma que uma aula ideal deveria resultar em 

pensamento, e que o pensamento deveria ser reflexão com base na 

experiência. Sendo assim, a experiência deveria vir primeiro, seguida do 

pensamento sobre o que é problemático nela. Dewey acha que a experiência 

deveria estimular o pensamento, que ela poderia simplesmente estar repleta 

de valores instigadores. Daí eu tirei a ideia de que toda aula deveria começar 

com um relato que instigue o pensamento. É por isso que nós sempre lemos 

um relato no início da aula. Daí veio a ideia dos romances. Isso é muito 

deweyano (KOHAN apud KOHAN; WUENSCH, 1999, p. 172).
9 

 

Silveira (1998) assegura que Lipman se sentia incomodado com o fato de que os 

jovens tinham dificuldade de leitura e compreensão dos conteúdos filosóficos, e que, em uma 

reunião de pais, teve a sugestão de uma mãe para que criasse um método de estudo, nascendo, 

assim, a iniciativa do programa “FpC”.  

Em seus escritos, Lipman (2001, p. 22) aborda reflexões acerca da ideia construída 

pela sociedade de que as escolas existem para “fazer com que as crianças aprendam”, 

enquanto as crianças, muitas vezes, pontuam que as aulas são desinteressantes e 

insignificantes. Para o autor, isso decorre do fato de que ousamos afirmar que a educação é 

uma forma diferenciada de experiência que só a escola pode proporcionar, quando, na 

                                                           
9
 As abreviaturas “WOK” e “ML” foram utilizadas na transcrição da entrevista para referenciar, 

respectivamente, as falas de Walter Omar Kohan e Matthew Lipman. 
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verdade, deveríamos cultivar a ideia de que “qualquer coisa que nos ajude a descobrir o 

significado da vida é educativo e que as escolas são educativas apenas na medida em que 

facilitam essa descoberta” (LIPMAN, 2001, p. 23).  

O próprio Lipman (1998) aponta que lhe foi sugerida a criação de uma história para 

crianças e que suas perguntas iniciais giravam em torno da inquietação com a possibilidade de 

proporcionar a elas a construção de um pensamento com mais habilidade, por meio do qual 

descobririam por si mesmas, e não com a ajuda impetuosa de um adulto. Assim, o autor volta 

suas atenções ao desenvolvimento de sua proposta. Afinal, “não tinha dúvidas de que as 

crianças pensavam tão naturalmente como falavam e respiravam. Mas como conseguir que 

pensassem bem?" (LIPMAN, 1998, p. 22)  

 Tal questionamento o levou a refletir sobre a inserção de questões filosóficas no 

cotidiano escolar mais cedo, a fim de que os alunos aprendessem a pensar criticamente, pois, 

para ele, “o problema pedagógico é, ao menos no primeiro estágio, transformar a criança que 

já pensa numa criança que pensa bem” (LIPMAN, 2001, p. 34). Para isso, Lipman (2001) se 

propôs a pensar sobre como seria uma metodologia de ensino que asseguraria aos estudantes a 

produção de ideias e questionamentos mais significativos, relevantes e fundamentados. E a 

resposta para isso, segundo o autor, está em compor um ambiente com algumas condições que 

satisfazem essa ideia: “um professor que seja provocativo, questionador, impaciente com o 

pensamento descuidado, em um grupo de estudantes ávidos por se envolver num diálogo que 

os desafie a pensar e produzir ideias” (LIPMAN, 2001, p. 34). 

A partir dessa inquietação, Lipman (2001) compôs seu programa com textos, que 

compreendiam as novelas (as quais deveriam ser lidas com as crianças) e manuais (para uso 

dos professores), que continham instruções e uma série de questionamentos, indagações e 

propostas para o desenvolvimento das aulas. Tal elaboração foi fundamentada em sua 

premissa de que, “embora não se ensinem temas filosóficos às crianças, é possível extrair 

delas a reflexão e o questionamento característico do comportamento filosófico em qualquer 

idade” (LIPMAN, 2001, p. 145).  

É importante destacar que as novelas de Lipman eram separadas de acordo com a 

idade/série escolar dos alunos e que sua escrita foi motivada pela falta de histórias infantis que 

pudessem ser trabalhadas com os temas, os quais o Programa gostaria de levar para as escolas. 

Sobre isso, Lipman (2001, p. 197) assevera que “depende de ter material disponível que possa 

suscitar essas discussões, e é exatamente para isso que os temas filosóficos das novelas foram 

pensados”. 

Os textos eram escritos de modo que o grupo de crianças, (personagens) da novela, 
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pudessem servir de modelo para os alunos, para que se identificassem em algum aspecto com 

as vidas envolvidas na narrativa. Conforme Lipman (2001, p. 197), “[...] refletindo a respeito 

das opiniões e das ações dos personagens das novelas, as crianças são incentivadas a tirar 

inferências, comparar e contrastá-las e a se envolverem numa investigação compartilhada”. 

Assim, Ari dos Telles foi a primeira novela escrita, por meio da qual Lipman buscava 

abordar noções elementares da lógica formal e informal. Em seguida, foram escritas três 

novelas para alunos de 13 a  anos: Luísa (com a expectativa de se tratar a indagação ética), 

Satie (voltada à indagação estética) e Marcos (abordagem de questões referentes à filosofia 

social e política).  

Com o desenvolvimento do Programa, foram escritas novelas para crianças menores: 

Pimpa (reflexão sobre a linguagem e raciocínios de tipo analógico), Issao e Guga (questões 

relacionadas à filosofia da natureza), Elfi (na qual a atenção é colocada em evidência como 

forma de aprendizagem e valorização para a estruturação de boas perguntas) e Nous (voltada à 

formação ética). É interessante pensar que todos os romances foram escritos com base em 

ideias de filósofos apreciados por Lipman. No quadro a seguir, podemos observar alguns 

dados sobre as novelas de Lipman: 

 

Figura 02 – Reprodução do “esquema desenvolvido por Lipman e colaboradores”, produzido por Kohan 

(2008) 

 

Novela  

filosófica 

Elfie Issao e 

Guga 

Pimpa Nous A 

descoberta 

de Ari dos 

Telles 

Luísa Satie Marcos 

Ano de 

publicação 

2. ed.  

1988 1982/86 1981 1996 1974/1982 1976/

1983 

1978 1980 

Manual Colocand

o juntos 

nossos 

pensame

ntos 

Maravilh

ando-se 

com o 

mundo 

Em busca 

de sentido 

Decidind

o o que 

fazer 

Investigação 

filosófica 

Invest

igaçã

o 

ética 

Investi

gação 

estétic

a 

Investiga

ção 

social 

Idade 5-6 anos 7-8 anos 9-10 anos 11-12 

anos 

13-15 anos 13-17 

anos 

13-17 

anos 

13-17 

anos 

Série 

escolar 

Pré-

escola  

1ª e 2ª 

séries 

3ª e 4ª 

séries 

3ª e 4ª 

séries 

5ª e 6ª séries 7ª e 

8ª 

séries 

Ensino 

médio  

Ensino 

médio 

Temas Comunid

ade de 

investiga

ção 

filosófica 

Filosofia 

da 

natureza 

Filosofia 

da 

linguagem/

ontologia 

Formaçã

o ética 

Lógica/teori

a do 

conheciment

o/filosofia 

da educação 

Ética  Estétic

a  

Filosofia 

social e 

política 

Fonte: Kohan (2008, p. 52). 

 

Lipman (2001, p. 235-236) afirma que a novela filosófica, além de estabelecer um 
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meio indireto de comunicação, também é válida para outros propósitos: 

 

Serve de modelo do diálogo filosófico; também pode servir como trampolim para o 

processo de descoberta. [...] Outra função essencial da novela filosófica é 

sensibilizar as crianças quanto à complexidade e ambiguidade das situações morais 

e, às vezes, quanto à necessidade de inventar ou criar a conduta moral adequada. [...] 

À medida que as crianças vão se envolvendo na trama e refletem criticamente a 

respeito dos atos dos personagens [...], envolvem-se num processo que pode resultar 

num aumento da sensibilidade moral – isto é, um aumento do senso do que é 

apropriado nas ações humanas. Além disso, a novela, como tal, pode facilitar a 

discussão entre as crianças e entre elas e o professor, convertendo-se num veículo de 

transformação da dinâmica tradicional [...]. 

 

No decorrer da pesquisa, tive acesso a alguns manuais do Programa, durante uma 

entrevista realizada com uma docente do Departamento de Filosofia e Métodos (DFIME) da 

UFSJ, e pude visualizar sua composição, tal como descrita anteriormente: trata-se de um 

material impresso, com uma série de instruções/passo a passo de como desenvolver a aula e, 

em seguida, uma série de questionamentos e propostas para o desenvolvimento destas, de 

acordo com a novela à qual o manual pertence. Lipman (2001, p. 136) pontua que esses 

manuais para os professores “fornecem vários planos de discussão que permitem ao professor 

dirigir a discussão estrategicamente sem ter que, constantemente, perguntar-se o que vai dizer 

em seguida”, construindo, assim, uma discussão filosófica com os alunos. A meu ver, o 

manual é interessante para o professor iniciante, mas, de certa forma, pode limitar a 

experiência filosófica, pois, à medida que o professor vai propondo experiências filosóficas 

com as crianças, os questionamentos surgirão naturalmente por meio da discussão filosófica, 

estruturada pelas perguntas que sejam mais significativas e instigantes para cada grupo. 

Filosofar com os alunos sobre aquilo que mais lhes chamou a atenção na novela parece-me 

mais potente do que chegar à aula com uma série de questionamentos prontos. 

A partir de suas premissas, em 1973, Lipman deixou a Universidade de Columbia e 

fundou o Institute for Advancement of Philosophy for Children (Instituto para o Avanço da 

Filosofia para Crianças – IAPC), tendo como cofundadora Ann Margaret Sharp, sua 

assistente. Nas três décadas que se seguiram, Lipman se tornou um grande nome nas 

pesquisas em torno do desenvolvimento do pensamento crítico na área da Filosofia e, assim, 

“FpC” se tornou um movimento em nível nacional.  

Logo, as novelas de Lipman passaram a ser comercializadas em formatos de 

instruções para que os educadores as desenvolvessem em suas salas de aula. Workshops 

também foram organizados em diferentes estados americanos. Em decorrência disso, seu 

movimento ficou conhecido mundialmente, estruturando organizações locais e nacionais em 
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aproximadamente 40 países e associações regionais na Europa, Austrália e América Latina. 

Recentemente, Fonseca (2012) afirma que, mais de 60 países vêm trabalhando com a proposta 

e que o Programa já foi traduzido para mais de 40 línguas. 

Lipman (2001, p. 81) pontua que o objetivo central do Programa “FpC” é “ajudá-las a 

pensar por si mesmas”, sendo mais do que um programa de lógica ou pensamento crítico, 

consolidando-se em uma iniciativa que visa ao desenvolvimento do diálogo sobre temas e 

conceitos aos quais as crianças lutam para dar sentido, incentivando-as a “pensarem por si 

mesmas” e ajudando-as a “descobrirem os rudimentos de sua própria filosofia de vida” (p. 

114). Porém, o autor diz que a proposta de “incentivar as crianças a pensarem filosoficamente 

não é uma tarefa fácil para os professores desempenharem” (LIPMAN, 2001, p. 117), o que o 

levou a pensar também esses processos de formação para os professores que trabalharão com 

a proposta.  

Em “A Filosofia vai à escola” (1990), Lipman explana como eram organizados os 

diversos seminários/eventos de formação de monitores (aqueles que preparariam os 

professores de 1º e 2º Graus) e professores (que desenvolveriam a proposta em suas salas de 

aula). Segundo o autor, para a formação como monitor era exigido sólido conhecimento 

filosófico, podendo se candidatar a tal formação os professores de Filosofia da faculdade, 

portadores de títulos em Filosofia e aqueles com conhecimento comparável (com formação no 

exterior que fosse equivalente). Já a preparação dos professores ocorria em três diferentes 

estágios: exploração do currículo, modelador e de observação.  

No primeiro estágio, a formação ocorria em uma oficina com quantidade de 15 a 20 

professores (candidatos à formação) e um monitor (em oficinas mais intensas, de cinco dias 

de duração, eram necessários dois monitores), com seminários de investigação de currículo, 

que variavam de três a 14 dias. Os mais curtos lidavam com apenas um programa (por 

exemplo, 5ª e 6ª séries) e os mais longos com dois programas, simultaneamente. Os 

professores vivenciavam, na formação, aquilo que é proposto pelo Programa: realização da 

leitura compartilhada do texto, levantamento de tópicos para a discussão a seguir, anotação 

destes no quadro-negro da forma mais próxima possível de como foi verbalizado, 

agrupamento dos temas e conscientização de que o coordenador deve manter vivo o interesse 

causado pela leitura, gerando diálogos produtivos. Assim, as turmas para os seminários não 

passavam de 25 alunos e os materiais trabalhados eram compostos pelos manuais, novelas e 

produções textuais de Lipman e seus colaboradores. 

Já as sessões modeladoras aconteciam cerca de seis semanas após o professor ter 

começado a executar o Programa na sala de aula. E após seis semanas, ocorria o estágio de 
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observação, quando os monitores voltavam à sala de aula para observar e avaliar o progresso 

da execução do Programa pelo professor. 

Segundo Kohan (2008), os seminários intensivos de formação aconteciam quatro 

vezes ao ano: janeiro e novembro (seminários introdutórios, com duração de 10 dias) e maio e 

agosto (seminários de aperfeiçoamento, com duração de 15 dias). Os seminários introdutórios 

não requeriam requisitos prévios; todavia, para os seminários avançados, era necessário ter 

participado de algum introdutório em qualquer lugar do mundo onde aconteciam.  

A proposta de tais eventos era um aprofundamento na prática de Filosofia para 

Crianças com a abertura para diferentes ideologias. Kohan (2008, p. 80) ressalta, porém, que a 

proclamada imparcialidade do Programa, o fato de estar aberto a todos e ser visto como um 

produto cultural estadunidense culminou em uma expansão significativa, mas que pode custar 

“um preço alto demais” por equipará-la a empresas que seguem a mesma lógica de mercado: 

“Coca-cola, McDonald’s ou Microsoft” (p. 80). 

Kohan (2008) assegura que, além dos seminários e formações oferecidas pelo IAPC, o 

Instituto também contava com programas de mestrado e doutorado em Educação, cuja área de 

concentração era a “Filosofia para crianças”. No programa de mestrado, havia três 

possibilidades de estudos: “Filosofia para crianças” (para professores que já desenvolviam a 

proposta ou estudantes com sólida formação em Filosofia), “Filosofia para crianças” (para 

iniciantes) e “Pensamento crítico”. Já o doutorado contava com duas opções: “Filosofia para 

crianças” e Educação matemática”, tendo ambos como pré-requisitos o curso de mestrado, 

formação consistente em Filosofia e compromisso com a chamada “Reforma educacional”, 

sendo que a segunda opção ainda requeria formação na área matemática.  

Em 1985, foi fundado o International Council for Philosophical Inquiry with Children 

(Conselho Internacional para a Investigação Filosófica com Crianças – ICPIC), na cidade de 

Copenhagen (Dinamarca), cujo principal objetivo, segundo Kohan (2008, p. 82), era  

 

[...] promover a investigação filosófica com crianças nos mais diversos níveis, 

propiciar o diálogo entre filósofos, educadores e demais pessoas comprometidas 

com o desenvolvimento do pensar na educação, bem como estimular os filósofos a 

comprometer-se em melhorar a qualidade da educação das crianças. 

 

Com tais propostas, o ICPIC vem organizando conferências internacionais bienais, 

como forma de difundir sua temática, em diferentes instituições do mundo, sendo que, no 

Brasil, o evento foi realizado duas vezes, nos anos de 1988 (em Maringá/PR) e 1999 (em 

Brasília/DF). Em 2019, tivemos a ocorrência de tal evento na 19ª Conferência Internacional 

do ICPIC, sediado na Corporação Universitária Minuto de Dios, em Bogotá (Colômbia), com 
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o título “Filosofia para/com crianças e o cidadão-agente”, entre os dias 25 e 27 de julho, após 

20 anos do último evento na América Latina.  

Destaco que o Programa chegou ao Brasil em 1984, por meio de Catherine Young 

Silva, professora que cursou o mestrado em “Filosofia para crianças”, na Montclair State 

University (Estados Unidos). Após seu retorno ao Brasil, ela iniciou, junto com seu filho 

Ricardo Silva e sua amiga Marion Burleigh, o processo de divulgação da proposta em escolas 

e universidades da cidade de São Paulo. Wuensch (1998) afirma que, além dos dois 

colaboradores, Catherine Silva contou com a ajuda de Ana Luiza Falcone e Marcos Lorieri 

(professores de Filosofia) e Sylvia Mandel (professora de Língua Inglesa) para fundarem o 

“Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças” (CBFC), no ano de 1985, com sede na cidade 

de São Paulo, dentro das instalações da escola de idiomas Yázigi. Esse grupo foi 

extremamente importante para a difusão da proposta de Lipman no Brasil.  

Silveira (1998) relata que, ainda no ano de 1985, Lipman esteve no Brasil, 

promovendo seu programa e visitando as cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Porto 

Alegre (RS), Vitória (ES) e São Luiz (MA), com vistas à divulgação em meios acadêmicos.  

Todavia, Wuensch (1998, p. 55) ressalta que, na época, os filósofos universitários 

brasileiros que souberam da proposta mostravam receios, pois acreditavam que aqueles que 

demonstravam entusiasmo e interesse pela proposta teriam de enfrentar dois desafios: “a 

questão, mais teórica, sobre a possibilidade do ensino da filosofia para crianças” e “realizar 

esta proposta em sala de aula, vivenciá-la e acompanhar seu desenvolvimento e seus 

resultados”.  

Gostaria de salientar, porém, que o CBFC encerrou suas atividades no ano de 2010 e 

que, daí em diante, o Instituto de Filosofia e Educação para o Pensar (IFEP) assumiu a 

continuidade das atividades do Programa no Brasil, considerando sua relevância enquanto 

“novo paradigma educacional que tem na reflexão filosófica seu principal fundamento”
10

.  

Retornando à prática das primeiras experiências com o Programa “FpC”, gostaria de 

                                                           
10

 Afirmações encontradas na página “Philosletera”, a qual pode ser acessada em 

<http://www.philosletera.org.br/index. php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=130>. Na 

página “Philosletera”, pode-se encontrar informações sobre cursos, palestras e oficinas, as quais são ministradas 

presencialmente, nas instituições interessadas. São 15 cursos oferecidos pelo Instituto nas seguintes temáticas: 

“Filosofia para crianças – educação para o pensar”, “A coordenação pedagógica numa educação para o pensar”, 

“Filosofia no ensino médio”, “A educação filosófica no currículo escolar”, “O filosofar e a 

interdisciplinaridade”, “Estratégias e materiais para a aula de filosofia”, “A filosofia e o fenômeno religioso”, “A 

questão étnica negra”, “Lavra-palavra”, “Contar e encantar: a arte de contar e ouvir histórias”, “Caixa mágica”, 

“A ludicidade no contar”, “Leitura, pensamento e expressão”, “O desenvolvimento de habilidades de 

pensamento” e “Ética e educação para valores na escola”. Segundo informações da página "Philosletera”, os 

cursos, palestras e oficinas do IFEP podem ser ministrados presencialmente, em escolas e/ou instituições que se 

interessarem, mediante contato via telefone ou e-mail. Acesso em: jan. 2019. 
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salientar que Lipman sentiu a necessidade de expandi-lo. Para isso, criou a denominada 

“Pedagogia da Investigação”, a qual consiste em conscientizar os educadores de que a sala de 

aula tradicional deve ser transformada em uma “Comunidade de Investigação (CI)”,  

 

[...] na qual os alunos não são apenas espectadores passivos das informações 

fornecidas, mas atores que com reflexão crítica-criativa delas geram a Investigação 

ética-cognitiva em solidariedade cooperativa, tornando os conhecimentos 

significativos e desenvolvendo habilidades cognitivo-criativo-dialogais, preparando-

se para pensar científica-eticamente tanto para descobrir princípios éticos 

importantes e construir consensos indispensáveis quanto para saber dialogar 

verdadeiramente e construir conhecimentos relevantes (BÜTTNER, 1999, p. 227). 
 

De acordo com Silveira (2001, p. 102), o termo “CI” foi pensado por Charles Pierce, 

para se referir a grupos de cientistas que possuíam os mesmos objetos e objetivos de estudo e, 

posteriormente, foi agregado ao vocabulário de Dewey, em suas reflexões “sobre a relação 

entre educação, vida e experiência, que tomam como modelo privilegiado de aprendizado o 

método de pesquisa das ciências duras”. 

Lipman (2001) afirma que, “quando as crianças estão incentivadas a pensar 

filosoficamente, a sala de aula se transforma numa comunidade de investigação”. Porém, 

segundo o autor, certas condições são elementos essenciais para que isso ocorra: a prontidão 

para a razão, o respeito mútuo (das crianças entre si e das crianças e professores entre si) e a 

ausência de doutrinação.  

Na CI de Lipman, primeiramente, o professor conversa com as crianças, a fim de que 

elas compreendam como será a composição da aula. Pode-se, por exemplo, pedir a elas que se 

organizem em círculo, para que todas se vejam mutuamente e, posteriormente, firmem as 

regras como forma de não perder momentos do diálogo para conversar sobre elas. Em 

seguida, será realizada a leitura compartilhada da novela filosófica, em voz alta, e, na 

sequência, haverá o levantamento de questionamentos que surgirem a partir desta. O professor 

anota na lousa as questões e, orientado pelos manuais (oferecidos pelo Programa), conduz as 

crianças ao diálogo. Por fim, as crianças participam de um momento que, além de filosófico, 

também é lúdico, utilizando-se de atividades como música, dança etc., para explorar, ainda 

mais, os assuntos discutidos.  

Cirino (2015), afirma que essa proposta transforma não só o espaço físico da sala de 

aula, mas também a forma de condução do diálogo e a construção da aprendizagem em 

parceria na comunidade dentre outros. A autora acentua: 

 

A alma da investigação é a prática dialógica, a partir da qual Lipman propõe um 
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trabalho dialógico-investigativo, realizado por grupos de alunos/as, com a 

coordenação de um/a professor/a, a fim de, juntos, construírem respostas e questões 

acerca de suas experiências problematizadoras de mundo, assim como a exposição 

de seus pontos de vistas e a internalização de determinadas habilidades, tais como: 

as habilidades de raciocínio, autocorreção, escuta, respeito mútuo, entre outras. 

Entretanto, o diálogo não pode ser compreendido apenas como estratégia 

pedagógica, mas, sim, um princípio educacional, a natureza da comunidade de 

investigação é o diálogo (CIRINO, 2015, p. 83). 
 

Tendo o diálogo como “alma” da comunidade investigativa, Lipman (apud KOHAN, 

2008, p. 33), aponta 15 critérios mínimos a serem observados em uma sala de aula, para que 

se comprove se está se desenvolvendo nela uma investigação filosófica verdadeira. São eles: 

definição de um estado mental adequado à prática da filosofia; identificação com os atos 

mentais dos personagens; reconhecimento com o conteúdo das proposições apontadas pelos 

personagens; identificação com atos mentais ou investigativos de outras crianças da sala; 

aquisição de habilidades de investigação por meio da repetição conjunta de atos mentais e de 

fala; inserção das crianças no texto em busca de observações problemáticas ou intrigantes, 

oferecendo intervenções desligadas desses aspectos; relacionamento entre pensamentos e 

observações conectados entre si pelas crianças; colocação e enumeração das perguntas 

produzidas pelas crianças no quadro; criação de uma agenda para a discussão por meio de 

voto democrático das crianças; internalização do pensamento construído em grupo por cada 

criança; estruturação de perguntas mais avançadas pelas crianças; aumento da criatividade, 

criticidade e atenção nos atos do pensar das crianças; reconhecimento dos estudantes da 

realização dos diálogos, enquanto investigação progressiva, que tem como produto o juízo; os 

estudantes assumem o compromisso de estarem igualmente dispostos a cooperar para a 

elaboração de um ponto justo a todos; e o encontro, por cada comunidade, de sua maneira de 

desenvolver o pensar de ordem superior, o raciocínio, a deliberação razoável e o juízo, além 

de preparar os participantes para uma democracia fundamentada na investigação.  

Esses 15 critérios nos ajudam a pensar quais eram os ideais de Lipman para o seu 

Programa e quais habilidades ele esperava desenvolver com seus alunos, induzindo-nos a 

pensar que, por meio da “FpC”, as crianças precisam participar ativamente das discussões em 

sala de aula, estabelecendo relações dialógicas de ensino filosófico, nas quais adquiram, cada 

vez mais, “um pensar crítico, criativo, ético e político” (SOUZA, 2013, p. 2). Sátiro (1999) 

representa o tripé que sustenta a “FpC” por meio da Figura 03. 

 

 

 



54 

 

 

Figura 03 – Reprodução do tripé sustentador da proposta de “FpC”, produzido por Sátiro (1999) 

Fonte: Sátiro (apud KOHAN; LEAL, 1999, p. 245). 

 

Nessa representação gráfica, a “Comunidade de Investigação” aparece no centro, por 

ser o núcleo metodológico da proposta, tendo como colaboradores para sua realização a 

interação entre os “temas” universais da experiência humana, as “atitudes” consideradas 

éticas e as “habilidades” do pensamento. Os alunos que participam ativamente na CI têm a 

possibilidade de potencializar suas habilidades de pensamento junto ao desenvolvimento de 

posturas em relação a diversos temas.  

 Lipman acreditava que as dificuldades de raciocínio e a construção de significado aos 

conteúdos estudados seriam decorrentes da proposta metodológica desenvolvida nas escolas, 

fundada no pouco ou nenhum questionamento, memorização, repetição e ausência de 

criticidade. Para o filósofo, a solução para esse problema poderia ser a introdução da Filosofia 

no cotidiano escolar desde cedo, ampliando as possibilidades de pensamento, reflexão, 

criatividade e criticidade das crianças, o que poderia ser conquistado pela metodologia 

diferenciada da CI. 

 Nessa proposta, o educador deveria assumir o papel de mediador no processo de 

construção do conhecimento, fugindo, assim, do ensino tradicional, no qual o professor é 

concebido como “depositário” de conteúdos nas mentes de seus educandos. Para isso, o 

professor deveria se apropriar da metodologia de “FpC” para efetivar, em sua prática, esta 

proposta voltada a formação de sujeitos críticos. Porém, segundo Lipman (2001, p. 157), 

“conseguir com que os estudantes se envolvam num diálogo filosófico é uma arte” e “a arte 

de ensinar filosofia às crianças não se adquire rapidamente”.  

Sendo assim, Lipman (2001, p. 53) afirma:  

 

O futuro da filosofia na sala de aula depende basicamente do treinamento oferecido 
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aos professores, não só para que compreendam a dimensão filosófica das disciplinas 

que atualmente lecionam, mas também para que aprendam como alimentar e aguçar 

(e não só tolerar) sistematicamente essas investigações filosóficas realizadas pelos 

alunos.  

 

Junto ao treinamento dos professores, o autor salienta que, para que as crianças se 

envolvam no diálogo filosófico, é imprescindível que quatro importantes condições se 

efetivem em sala de aula: o estabelecimento de um compromisso com a investigação 

filosófica, a ausência de doutrinação, o respeito às opiniões dos alunos e a conquista da 

confiança das crianças. 

 O corpo de professores é visto por Lipman (2001, p. 120) como o “ingrediente mais 

importante” para o bom funcionamento do programa “FpC”, tendo em vista que “o ensino de 

filosofia requer professores que estejam dispostos a examinar ideias, a comprometer-se com a 

investigação dialógica e a respeitar as crianças que estão sendo ensinadas” (LIPMAN, 1990, 

p. 173). Para Lipman (2001, p. 93), “o ensino que enfatiza o conteúdo deixando de lado o 

processo de investigação é, a longo prazo, tão prejudicial às crianças”, tendo em vista que 

“podemos conseguir muita coisa se, partindo da própria experiência das crianças, as fizermos 

compreender a possibilidade de ir além do que veem e do que leem, desenvolvendo a 

capacidade de fazer inferências”.  

 Lipman (2001) aponta diversos questionamentos que o educador deveria fazer a si 

mesmo, a fim de compreender se está efetivamente contribuindo para que as crianças pensem 

por si mesmas e se tornem independentes e autossuficientes. São eles: 

 

– O que adianta eu lhes fornecer respostas rápidas cada vez que fazem perguntas? 

– O que adianta memorizarem a informação dos livros sem tentarem compreender os 

conceitos ou as pressuposições implícitas? 

– Estou sendo para as crianças um modelo de pessoa que questiona constantemente, 

que sempre está buscando respostas mais apropriadas, que está mais interessada no 

diálogo e na descoberta do que na memorização dos fatos? (LIPMAN, 2001, p. 131) 

 

A meu ver, os trabalhos pioneiros de Lipman contribuem com a formação de 

professores que tiveram acesso a eles até os dias atuais, uma vez que o autor apresenta uma 

preocupação em “renovar” as práticas educativas de forma a beneficiar o processo de 

construção de conhecimento de nossos alunos. Lipman deu um primeiro passo para o 

estabelecimento de relações entre a Filosofia, a Educação e a Infância, o qual rendeu inúmeras 

pesquisas e práticas. Ao propor um programa que visa ao desenvolvimento de um “paradigma 

de ensino para o pensar que sirva a todas as disciplinas, quer ocasional ou regularmente” 

(LIPMAN, 1990, p. 175), o autor promove a aproximação dos educadores, quer sejam 
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filósofos de formação ou não, com a Filosofia, possibilitando, consequentemente, esta 

aproximação entre a Filosofia e as crianças (alunos e alunas). 

Seus dizeres de que “a arte do professor consiste em estimular com habilidade os 

comentários das crianças de modo a propiciar o desenvolvimento da discussão e, ao mesmo 

tempo, conseguir a maior participação possível da classe” (LIPMAN, 1990, p. 145), dentre 

tantos outros, se consolidam em ideias que podem ser muito válidas para a formação docente 

inicial e continuada, uma vez que o educador pode construir práticas potentes com seus alunos 

se estes participarem ativamente das discussões de todas as disciplinas. 

 

2.2 “Filosofia na escola pública”: bordando reflexões acerca da proposta de “Filosofia 

com crianças” de Walter Kohan
11

 

 

Posteriormente ao desenvolvimento de “FpC”, o pesquisador Walter Kohan (que 

também foi aluno de Lipman), propôs uma releitura da proposta pioneira de Lipman, porém 

não com o formato de um programa, mas, sim, com orientações presentes em seus próprios 

escritos, a qual ficou conhecida por “Filosofia com Crianças” (FcC). Nessas orientações, 

constam os momentos necessários para a realização de uma prática filosófica de modo que os 

educadores possam desenvolvê-la em suas salas de aula.  

Kohan não deixou de reconhecer a importância de Lipman para se pensar a filosofia 

como essencial ao desenvolvimento de todas as crianças, desde a mais tenra idade, mas 

elaborou críticas direcionadas a diferentes aspectos, tais como institucionais, teóricos e 

metodológicos, os quais, do seu ponto de vista, necessitavam ser repensados, para que a 

proposta se expandisse e se efetivasse.  

Kohan (2008) nos traz três perguntas para se pensar cada um dos desafios apontados 

por ele em relação às práticas de filosofia com crianças desenvolvidas no Brasil. Em 

referência aos desafios institucionais, o autor nos propõe as seguintes reflexões: “Qual o 

sentido de praticar filosofia com crianças nas escolas brasileiras? Qual o papel de filosofia 

para crianças no sistema educacional brasileiro? Quais as estratégias mais adequadas para tal 

função?” (KOHAN, 2008, p. 107). Já em relação aos desafios teóricos, o autor questiona: 

“Por que filosofia? O que é a filosofia? Para que filosofia para crianças?” (KOHAN, 2008, p. 

104). E quanto aos desafios metodológicos, a reflexão se baseia em: “O que é um bom 

                                                           
11

 “Filosofia na escola pública” é o título de uma obra de Walter Kohan e quis trazê-lo neste subtítulo pelo fato 

de a democratização do acesso à Filosofia pela proposta do autor ser algo que, a meu ver, é um dos elementos 

que enriquecem sua proposta.  
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professor? O que significa aprender? Como ensinar a filosofar?” Tais questionamentos nos 

auxiliam a compreender, mais profundamente, as indagações que levaram Kohan, mesmo 

reconhecendo a importância do trabalho de Lipman, a questioná-lo e propor algo diferente. 

Em muitos de seus escritos, esses aspectos são retomados para se pensarem os desafios 

do Programa de Lipman. Em 2005, em entrevista à Revista Sul-Americana de Filosofia e 

Educação (RESAFE), Kohan apontou como desafios institucionais aqueles que se referem à 

“acomodação” do Programa “FpC” com o contexto educacional privatizante da América 

Latina. Contentavam-se em criar uma instituição, traduzir e vender os materiais e, 

consequentemente, serem desenvolvidos somente nas instituições que podiam pagar pelo 

Programa, pela formação dos professores e pelos materiais. Dessa forma, “FpC” não chegava 

às escolas públicas, pois somente as instituições privadas possuíam condições de adquirir o 

Programa devido ao seu alto custo.  

Kohan (2008, p. 107) inquietou-se com o modo organizacional do Programa e passou 

a concentrar seus estudos na universidade pública por acreditar que, apesar de todas as 

dificuldades e problemas pertencentes a ela, continuam sendo “espaços privilegiados para a 

discussão crítica das diversas propostas filosóficas e educacionais, como a de Lipman”. Esse 

parece ser um primeiro elemento que o impulsionou a pensar uma nova forma organizacional 

para a proposta de relacionar filosofia, educação e infância de um modo que, a seu ver, seria 

mais acessível e efetivo. 

No que se refere aos desafios teóricos, Kohan (2005a) afirma que o pragmatismo do 

Programa lhe era cada vez menos satisfatório quando pensado em relação aos pensamentos de 

filósofos franceses contemporâneos que não trabalham com a ideia de validação de algo a 

partir de seu êxito prático. O autor exemplifica essa questão dizendo que, junto às reflexões de 

Gilles Deleuze, pôde perceber que o Programa de Lipman era fundamentado em uma imagem 

dogmática do pensamento, enquanto com Michel Foucault sentiu que a instituição escolar e os 

processos de constituição de subjetividade estavam sendo dotados de uma concepção ingênua, 

e com Jacques Rancière, em particular em seu livro O mestre ignorante, sentiu-se instigado a 

repensar o conceito de democracia e as concepções de ensino e aprendizagem propostas em 

“FpC”.  

Ainda nesse aspecto, Kohan (2008, p. 104) ressalta que as concepções de Lipman 

relacionadas à Educação parecem não abarcar toda a função social que as escolas possuem em 

nossas sociedades neoliberais, uma vez que a filosofia “luta para colocar em questão as 

formas de poder excludentes, discriminatórias e destrutivas imperantes e para mostrar as 

condições de possibilidade de sua superação”. Ele salienta, como em muitos de seus escritos, 
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que as práticas filosóficas podem abrir espaço para a voz das crianças, propondo que estas 

sejam ouvidas, colocadas em proeminência, ao invés de permanecermos olhando para elas 

como “adultos em miniatura” ou como sujeitos que educamos hoje para termos no futuro 

cidadãos de uma determinada forma ou de outra. Kohan, portanto, nos convida a pensar as 

crianças enquanto o que elas são, em si, e não em relação àquilo que elas podem vir a ser, no 

futuro, em outra dimensão e temporalidade. 

Kohan (2005a) aponta, enquanto desafios metodológicos do Programa, aqueles que se 

referem diretamente à prática com os materiais (os manuais e as novelas). Na perspectiva do 

autor, não seria plausível apenas a substituição dos materiais por outros novos, mas a revisão 

da concepção defendida sobre filosofia e sobre as posições em que são colocados os docentes 

e as crianças. Segundo Kohan (2008, p. 105), a prática de filosofia com crianças requer “uma 

relação filosófica, ativa e crítica, de professores e crianças, sobre todas as dimensões dessa 

prática, enquanto sujeitos legítimos do filosofar”. O autor ressalta que tanto os professores 

quanto as crianças devem colaborar na criação e escolha dos materiais a serem utilizados nas 

práticas. É preciso pensar que o material, por ser pronto, não permitia que os professores 

trabalhassem com temáticas relacionadas ao contexto político/social/histórico dos alunos, 

apenas seguindo, sequencialmente, as novelas e as instruções dos manuais.  

Também, nessa direção, Fagundes (2013, p. 8) propõe um estudo com base no 

seguinte questionamento: “Até que ponto a proposta de Lipman é uma alternativa teórico-

prática condizente com uma educação que colabore com a formação de indivíduos 

emancipados?” Para tanto, impulsiona uma reflexão sobre as origens do desenvolvimento da 

proposta de Lipman, sobre os aspectos centrais da mesma e até mesmo sobre as críticas à 

“FpC”.  

 A autora demonstra seu apoio ao desenvolvimento de Filosofia junto às crianças, 

todavia acredita ser relevante a realização de um levantamento das críticas perante as 

concepções estruturadas acerca dos conceitos de infância, experiência e filosofar por Lyotard, 

Kohan, Benjamin e Larrosa. Fagundes (2013) afirma que, guiada pelas críticas, julga 

extremamente necessária a busca da promoção de práticas de filosofia com crianças, jovens e 

adolescentes, na tentativa de formação de sujeitos emancipados, no entanto que acredita que 

os educadores não devem permanecer estáticos, fixos a materiais e metodologias 

determinadas, mas, sim, devem se abrir para o novo, para a investigação e a construção de 

pensamentos e reflexões, promovendo, cada vez mais, experiências do pensar.  

Vemos também, na tese de Silveira (2001), uma sólida crítica ao Programa “FpC”, 

desde o título (“Empresa de filosofia: militância e luta pela harmonização das sociedades”) até 
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as reflexões que se desdobram ao longo do trabalho. A autora aponta, por exemplo, que as 

primeiras imagens que possui do Programa foram assistidas em um documentário produzido 

pela BBC-Londres, nos anos 1980, em uma série chamada “Os Transformadores”, na qual 

crianças de aproximadamente sete anos discutiam sobre o ato de pensar, debatendo, de forma 

tranquila e calma, cada um falando de uma vez. Para ela, as imagens do documentário 

“pintam um quadro absurdamente diferente daquele das salas de aula nas quais temos vivido” 

(SILVEIRA, 2001, p. 1). A autora estrutura outras críticas ao Programa, dentre as quais, 

gostaria de destacar a afirmação de que estão presentes no Programa elementos recorrentes, 

que são apresentados pelos apoiadores como se fossem inovadores na área (a autora não 

explana quais seriam estes) e sua fala de que o Programa apresenta uma “imagem atraente e 

utópica” (SILVEIRA, 2001, p. 3). 

Wuensch (1998, p. 54) cita o fato de que, em 1985, ano de criação do CBFC e de forte 

divulgação da proposta, Henrique Nielsen Neto, presidente do Núcleo Regional da Sociedade 

de Estudos e Atividades Filosóficas (SEAF) de São Paulo na época, afirmou que era preciso 

“suspeitar dessa proposta e investigar cuidadosamente seus pressupostos e bases ideológicas, 

ressaltando que o programa parecia bem estruturado, mas o que poderia ser bom para as 

crianças norte-americanas talvez não fosse bom para as crianças brasileiras”. 

Além disso, para Kohan (1998), no programa “FpC”, o professor se tornava uma 

espécie de “pastor filosófico”, pois sua prática era limitada ao papel de mediador das 

discussões entre os alunos, não participando ou enriquecendo as discussões. Filósofos e 

professores aparecem distantes, sendo os primeiros os “criadores” da metodologia e os 

segundos os “aplicadores” desta. Porém, para Kohan (1999, p. 71):  

 

A filosofia não se aplica. Se pratica, se vive, se tem uma experiência dela. Para isso, 

não pode haver receitas, manuais ou fórmulas prontas, mas sim a própria filosofia, 

suas perguntas, e seus métodos desenvolvidos ao longo de sua história. A prática da 

filosofia com crianças – referindo-se ou não ao dispositivo particular de textos e 

métodos que Lipman propõe para ela – está dando lugar a filosofias e será 

provavelmente o veículo para o surgimento de filosofias das crianças. 

 

 Kohan propõe, assim, a mudança da nomenclatura “Filosofia para Crianças” para 

“Filosofia com Crianças”, defendendo a ideia de que sua proposta de composição de uma 

experiência é junto às crianças, em interação com elas, e não é algo desenvolvido para elas. 

Ou seja, para Kohan, o Programa “FpC” foi elaborado “para” as crianças e sua metodologia 

também traz esse distanciamento, de certa forma, como afirmado anteriormente, entre os 

criadores do método, os professores e os alunos. Os criadores estruturaram os materiais, 
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impressos e pensaram a formação dos professores. Estes, por sua vez, passaram pela formação 

e têm os materiais em suas mãos, até mesmo com os questionamentos a serem feitos às 

crianças. Essas últimas estão presentes na proposta do método, entretanto participam das aulas 

que já contam com todo o material pronto e definido previamente (inclusive em sequência 

cronológica) “para” elas. A “FcC” requer essa mudança na nomenclatura por haver também 

uma mudança em sua proposta de composição estrutural, como, por exemplo, no fato de que 

os textos são definidos a partir dos momentos “com” as crianças, os questionamentos são 

estruturados “com” crianças e a partir disso ocorre a seleção de temas “com as crianças” 

dentre outros elementos. Desse modo, o estudioso acredita que essa modificação aproxima 

filosofia e criança em uma relação que se dá de modo horizontal e multidimensional.  

 O autor traz em seus escritos a proposta de composição de uma experiência filosófica 

com crianças, de forma sistematizada, em uma série de sugestões e apontamentos para o 

desenvolvimento de tal proposta, de maneira efetiva, consistindo na contemplação de seis 

momentos essenciais, a serem desenvolvidos em sala de aula. Esses momentos são: 

“disposição inicial”, “vivência (leitura) de um texto”, “problematização do texto”, “escolha de 

temas/questões”, “diálogo” e “para continuar pensando”. 

 O momento da “disposição inicial”, apresentado por Kohan, foi também sugerido por 

Lipman, caracterizando uma atividade prévia, que pode visar a diferentes fins. Nesse 

momento, podem ser apresentados não somente textos escritos, mas também imagens, 

produções artísticas e musicais, trabalhos lúdicos e corporais etc., com o intuito de, dentre 

outras possíveis razões, promover uma experiência primária afetivo-reflexiva com as ideias a 

serem trabalhadas, proporcionar uma experiência emocional e intelectual benéfica ao trabalho 

coletivo ou incitar uma discussão sobre algum aspecto psicopedagógico que a classe esteja 

precisando trabalhar.  

Porém, o intuito primordial da atividade prévia consiste em “romper pesados 

dualismos, como indivíduo-comunidade, corpo-mente, emoção-razão e convocar o grupo e as 

pessoas que o formam como um todo diverso e complexo” (KOHAN, 1998, p. 94). O autor 

pontua ainda que “atividades prévias são excelentes espaços para propiciar outras formas 

expressivas como a criação de imagens, o trabalho gestual e corporal, apresentações musicais 

e outras manifestações artísticas” (KOHAN, 1998, p. 94). 

 Após esse primeiro momento, é sugerida a realização da “vivência (leitura) do texto”, 

momento quando se realiza a apresentação de textos, podendo estes serem “escritos, 

narrativos ou poéticos, também imagéticos, dramatizações corporais, audiovisuais ou 

informáticos” (KOHAN; OLARIETA, 2012, p. 20). Kohan (1998, p. 93) acentua ainda que é 
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lícito partir de “qualquer forma de ‘textualidade’ que seja potencialmente provocadora da 

inquietação filosófica”. Vale ressaltar que, no caso de trabalhos com histórias, o uso de 

elementos lúdicos, como dramatização, marionetes e outros, pode enriquecer a proposta, 

especialmente quando as experiências são realizadas com crianças pequenas que ainda não 

aprenderam a ler.  

 Após a vivência do texto, as crianças devem levantar questões, provocadas pelo texto, 

podendo trabalhar, nesse momento (e nos demais), individualmente ou em grupo. Trata-se de 

as crianças formularem perguntas (as quais devem ser anotadas em algum lugar, como a lousa 

ou uma cartolina, por exemplo) com a ajuda do educador, para que estas sejam 

compreensíveis e claras a todos os envolvidos na oficina, potencializando a reflexão. As 

perguntas devem ser consideradas em sua totalidade, pois Kohan (2012b) defende a ideia de 

que não há perguntas boas ou ruins, mas, sim, perguntas que propiciam ou limitam o caminho 

do pensar, lembrando que Kohan (1998, p. 97) pontua que “nem todas as perguntas têm o 

mesmo valor nem a mesma potencialidade filosófica, mas toda filosofia surge quando se 

problematiza o mundo e todo problema tem sua origem numa pergunta”.  

 A partir dessas questões, haverá a “escolha de temas”, momento em que se busca focar 

o problema ao qual a discussão será direcionada, tendo como requisito de escolha as questões 

que foram exploradas em grupo, inicialmente, quando apresentadas. Esse é o ponto de partida 

da discussão filosófica. Afinal, para que aconteça uma experiência filosófica, perguntas são 

necessárias. Todavia, não são quaisquer perguntas. São indagações que instigam o 

pensamento, que levam as crianças a refletirem, que potencializam o pensamento. 

 No momento seguinte, “diálogo”, desenvolve-se uma prática dialogada, quando há 

forte troca de argumentos, opiniões e ideias, ocorrendo uma discussão filosófica. Esta é 

caracterizada por Kohan como a “terra dos ‘por quês’ e dos ‘para quês’” (KOHAN; 

OLARIETA, 2012, p. 21), partindo do princípio de que ocorrerá uma discussão ampla, 

compartilhada, na qual os envolvidos questionarão a todo o momento. Vale ressaltar que, 

nessa proposta, o educador deve ser extremamente cauteloso, agindo de modo a ser mediador 

do processo de construção do conhecimento, não dando respostas prontas em momento 

algum, mas, sim, questionando os alunos a cada nova indagação, a fim de que eles mesmos 

construam suas concepções acerca da temática abordada, permitindo que sejam ativos, em um 

espaço livre de pré-julgamentos, e se sintam livres para falar, expressar e agir.  

 Como afirma Kohan (1998), todas as etapas anteriores a essa são uma preparação para 

seu acontecimento. A discussão filosófica é o núcleo, onde devem ser concentrados 2/3 do 

total de tempo destinado à experiência, “é o coração da prática filosófica e que, ao longo do 
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tempo, deve se tornar a espinha dorsal do trabalho” (KOHAN, 1998, p. 100). Com esse 

momento, busca-se que as opiniões e ideias dos alunos sejam expostas e dialogadas, 

potencializando os questionamentos iniciais e gerando novos a todo o momento.  

 Kohan (1998) acentua que as crianças podem dialogar entre si e que o educador, 

apesar de possuir um papel primordial no início do processo de investigação, precisa, aos 

poucos, se tornar um facilitador da discussão, permitindo que todos os alunos tenham uma 

participação efetiva. Assim, ele deixará de ser o ponto por onde todas as perguntas e respostas 

passam e permitirá que as crianças conversem entre si, construam ideias juntas, explorem o 

pensamento e aprendam a trabalhar cooperativamente. Lipman (1990, p. 147) também 

apontava a essencialidade do trabalho cooperativo entre as crianças ao afirmar que: 

 

Talvez uma das características mais interessantes do programa de Filosofia para 

Crianças seja o fato de que ele procura mostrar como as crianças podem aprender 

umas com as outras. Essa dificuldade é detectada hoje em dia em todos os níveis da 

educação: existem estudantes em faculdades, escolas secundárias e escolas primárias 

que tentam ‘aprender por si mesmos’, sem realmente procurar aprender uns com os 

outros ou assimilar a experiência de vida de seus colegas, mesmo quando, por meio 

da discussão, esse tipo de aprendizagem está ali ao seu alcance. 

  

A experiência filosófica requer, portanto, que o educador se posicione delicadamente, 

permitindo que as crianças interajam entre si e não estabelecendo verdades e saberes 

previamente elaborados, mas permitindo às crianças que embarquem em uma investigação 

coletiva, por meio de seus questionamentos, podendo, somente, potencializar a discussão e 

enriquecendo as perguntas. Kohan (1998, p. 105) aborda em seus escritos a essencialidade do 

educador na experiência filosófica e ressalta o quão sensível sua prática carece ser, partindo 

do princípio de que:  

 

[...] não temos que demonstrar nem transmitir nenhum saber em particular. Não se 

trata de transferir conteúdos ou doutrinas filosóficas. Pelo contrário, é recomendado 

que sejamos socráticos, no sentido de reconhecer que não sabemos as respostas às 

questões e problemas que as crianças levantam e de estar dispostos a empreender 

uma busca compartilhada de questionamento e investigação. Os melhores docentes 

de filosofia não são aqueles que ‘mais sabem’, mas aqueles que mais desejam saber.   

 

As ações do educador podem promover a construção de uma criticidade ainda não 

incorporada não somente pelas crianças, mas também por todos os adultos de hoje. Porém, 

infelizmente, é muito comum em nossas escolas a falta de interesse e/ou conscientização dos 

educadores para a importância da construção de sujeitos críticos, criativos, autênticos e 

reflexivos em seus modos de ser/pensar/dizer/fazer. Para Freire (2000), a formação é 
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permanente, tendo em vista sua concepção de inacabamento, de busca incessante pelo saber e, 

sobretudo, de construção do saber, os quais vêm sendo sucumbidos em nossas escolas face à 

crescente ideologia do treinamento, transmissão, competição, memorização e repetição. 

 Voltando à proposta da “FcC”, deparamo-nos com o último momento de sua 

realização: “para continuar pensando”. Tal atividade não terá, em hipótese alguma, intuito de 

fechamento devido ao fato de que o interesse, neste momento, é “privilegiar o modo de 

construir o pensar filosófico” (KOHAN; WAKSMAN, 1998, p. 109), enaltecendo os saberes 

estruturados pela discussão filosófica, como um grande crescimento cognitivo, afetivo e 

compreensivo de si no mundo, tendo a consciência de que as reflexões sempre poderão ser 

retomadas, potencializadas, e que jamais terão um fim, um fechamento que venha a fixar 

alguma ideia como verdade.  

Sharp (1998, p. 17) caracteriza a filosofia como um “processo educacional de 

libertação da criança” por meio do qual a criança se liberta e passa a pensar por si mesma, a 

construir significados a partir das palavras, conceitos, ideias e valores trabalhados ao longo da 

experiência. A proposta permite às crianças o conhecimento de que o seu pensamento tem 

poder, de que são capazes de refletir e construir, até mesmo, diferentes significados para uma 

mesma palavra.  

A proposta de composição de experiências de “FcC”, pensada por Kohan e seus 

demais trabalhos, contribui com a formação de professores que estiveram e/ou estão tendo 

acesso a eles, tendo em vista que, a meu ver, na “FcC”, a Filosofia é ainda mais explorada e 

democrática, pois se apresenta de tal forma que os educadores e educadoras podem 

desenvolver em suas salas de aula mesmo sem o aporte de uma formação oferecida pelo 

estudioso, bastando as leituras de seus escritos e o real desejo por transformar a educação, por 

promover uma (nova) educação para o pensar, para a criticidade, criatividade e 

autotransformação de nossos educandos. 

Como mostrado ao longo do capítulo, as ideias de Lipman e Kohan se convergem em 

diferentes aspectos, a começar pelo fato de que Kohan não só foi aluno de Lipman, mas 

estudou a fundo sua proposta. “FpC” e “FcC” se estruturam em movimentos que têm como 

premissa o relacionamento entre a Educação, a Filosofia e a Infância de modo que os 

educadores, mesmo em nível fundamental (quando na maioria das escolas ainda não há aulas 

de Filosofia), possam desenvolver em suas aulas experiências filosóficas. 

Porém, elas se divergem também em muitos elementos, sendo o maior deles o fato de 

que a “FpC” se consolida em um programa, vendido, caro, de difícil acesso, enquanto a “FcC” 

se estrutura em livros e textos de Kohan, de fácil acesso, nos quais os passos são descritos e 
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permitem que educadores de diferentes séries/ciclos/anos escolares possam desenvolvê-los em 

suas salas de aula não só em determinados momentos, mas em todas as disciplinas. A “FcC” 

aparece como algo a ser incorporado pelo educador em sua prática, como uma postura de vida 

que refletirá em seu trabalho docente. 

Ao olhar para as minhas próprias práticas, enquanto educadora que desenvolve 

experiências filosóficas em sala de aula, posso afirmar que as propostas de Lipman e Kohan 

contribuíram com minha formação. Quando licencianda em Pedagogia, ainda na IC, ao ter 

contato com ambas, construí novos olhares para a educação, passando a pesquisar e buscar 

novas leituras que pudessem contribuir para que eu tivesse conhecimento suficiente para 

desenvolver tais propostas com meus alunos quando professora. A relação entre a Filosofia e 

a Infância ainda não era conhecida por mim e me senti instigada a conhecer sempre mais por 

acreditar que a Educação pode se efetivar em práticas mais significativas e intensas à medida 

que os profissionais se engajem na busca de práticas como essas. 

Lipman, com seu pioneirismo, e Kohan, com seus anseios que se aproximam ainda 

mais de mim, me proporcionaram uma formação mais consciente, o que me leva a crer que 

tais conhecimentos deveriam constar nas grades curriculares dos cursos de formação de 

professores. Aproximo-me das ideias de Kohan por acreditar que estas se consolidam em uma 

proposta mais democrática, passível de ser desenvolvida em todas as escolas, mesmo aquelas 

que não dispõem de recursos para compra de um programa, como a que trabalho atualmente. 

Com minha aproximação aos seus estudos, percebo a transformação dos cotidianos, de 

minhas práticas e da formação de meus alunos. 

Ao olhar para a licencianda que fui e a professora que sou, percebo que estas se 

encontram, convergem e se somam por terem em si a busca incessante pela defesa de uma 

educação para a promoção da criticidade, da criatividade, da autotransformação e do pensar 

potencializados pelas “Filosofia para e com crianças”! 
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CAPÍTULO 03 

OUTROS BORDADOS: DAS EXPERIÊNCIAS QUE ATRAVESSAM O PENSAR 

 

A filosofia que praticamos [...] é, nesse sentido, uma experiência de pensamento, um 

movimento do pensar que atravessa a vida de quem a pratica (KOHAN apud 

KOHAN, LEAL; e RIBEIRO, 2000, p. 31). 

 

A Filosofia com crianças e sua prática atravessam a minha vida, aproximam-se de 

mim, sendo uma das “paixões” que me levam a resistir, sempre, em defesa de uma educação 

para a promoção do pensamento, para a criatividade, para a criticidade e para a 

autotransformação. Busco, portanto, uma defesa da escola, junto aos pensamentos de 

Masschelein e Simons (2017, p. 11), pois acredito que este seja um espaço de trocas e 

possibilidades de (re)novar e (re)inventar o mundo: 

 

Reinventar a escola se resume a encontrar formas concretas no mundo de hoje para 

fornecer ‘tempo livre’ e para reunir os jovens em torno de uma ‘coisa’ comum, isto 

é, algo que aparece no mundo que seja disponibilizado para uma nova geração. Para 

nós, o futuro da escola é uma questão pública – ou melhor, com essa apologia, 

queremos torná-la uma questão pública. 

 

Assim, como os autores, venho desenvolvendo a presente pesquisa com a certeza de 

que o futuro da escola é uma questão pública. Desse modo, comprometo-me a buscar novos 

tempos e práticas que permitam que as crianças tenham “tempo livre” para vivenciar 

experiências de autotransformação, construção e crescimento, tais como as proporcionadas 

pelas experiências filosóficas.  

Ressalto que, conforme Masschelein e Simons (2017, p. 09), a escola foi, desde o seu 

início nas cidades-estados gregas, uma fonte de tempo livre “para o estudo e a prática 

oferecida às pessoas que não tinham nenhum direito a ele de acordo com a ordem arcaica 

vigente na época”. A escola surge assim, como a esperança de um futuro melhor para aqueles 

que não tinham acesso aos estudos e, consequentemente, não dispunham desse “tempo livre” 

em seu cotidiano para a frequência nas escolas públicas. Dessa forma, o “tempo livre” 

presente na etimologia da palavra “escola” nos direciona o pensamento à suspensão do tempo 

do trabalho, das atividades que nos tomam, para que, num espaço público, tenhamos tempo 

para algo tão importante em nosso desenvolvimento: a construção do conhecimento. 

Em defesa da escola, e de tudo aquilo que permite aos alunos que tenham nela “tempo 

livre” e “espaço público” (BONDÍA apud RECHIA et al., 2017, p. 10) para seu pleno 

desenvolvimento, considero necessária a reflexão sobre as experiências realizadas em nosso 
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País com a educação filosófica com crianças até o presente momento. 

 Como dito anteriormente, em maio de 2009, com fundamento no parecer CNE/CEB nº 

22/2008, foi assinada, por Cesar Callegari, a resolução que tornavam obrigatórias as 

disciplinas de Filosofia e Sociologia no currículo do ensino médio brasileiro. Porém, no ano 

de 2016, deu-se início, em nosso País, à tramitação da Medida Provisória (MP) nº 746/2016, a 

qual ficou conhecida por “Reforma do Ensino Médio”. Em 2017, essa MP já foi sancionada e, 

em meio à escrita da presente pesquisa, a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

vem sendo implementada em nossas escolas. Com relação à tamanha nebulosidade, as etapas 

da EI e EF da BNCC foram homologadas em 2017 e, em dezembro de 2018, foi homologada 

pelo então ministro da Educação, Rossieli Soares
12

, a etapa do Ensino Médio. Por meio desta, 

as escolas trabalharão a partir das “competências gerais da educação básica” (BRASIL, 2018, 

p. 467): 

1. Linguagens e suas tecnologias; 

2. Matemática e suas tecnologias; 

3. Ciências da natureza e suas tecnologias; 

4. Ciências humanas e sociais aplicadas; 

5. Formação técnica e profissional. 

Para Savian Filho, Carvalho e Figueiredo (2018), no site da Associação Nacional de 

Pós-graduação em Filosofia (ANPOF)
13

, é difícil sabermos qual será o futuro da Filosofia 

enquanto unidade curricular no Ensino Médio, tendo em vista que a BNCC “não exclui a 

Filosofia nem dá diretrizes rígidas para a sua configuração no Ensino Médio”, cabendo aos 

estados, municípios, e suas respectivas escolas, decidirem sobre este. Além disso, os autores 

afirmam que “a permanência de Filosofia como unidade curricular dependerá da resistência 

das escolas”, mas ressaltam que não querem depositar toda a responsabilidade da conservação 

ou retirada da Filosofia nos professores do Ensino Médio ou professores e estudantes 

universitários, mas, sim, “conceber certa atitude realista em que seja ativada nossa parte de 

possível luta e resistência!”  

Ainda no ano de 2000, Kohan (apud KOHAN et al., 2000, p. 42) havia escrito sobre 

isso, afirmando que a filosofia é um espaço de resistência e que o próprio pensar filosófico 

está em risco:  

 

                                                           
12

 Rossieli Soares foi escolhido pelo então presidente da República Michel Temer para substituir Mendonça 

Filho em abril de 2018. 
13

 Para acesso ao site da Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia (ANPOF): 

<http://anpof.org/portal/>. 

http://anpof.org/portal/
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Porque o pensar, nestes dias, é concebido como reconhecimento dos valores 

dominantes (‘o onipoderoso mercado’) ou como negação; ele faz parte da lógica 

totalizante e excludente ou é clausurado, excluído. Procura-se cooptá-lo ou eliminá-

lo. Mas a filosofia não aceita essa lógica, uma vez que é antiglobalizadora, não 

totalizante e múltipla. Ela vive de pensares diferentes, de forma que a própria 

filosofia está em risco. Mas não é só o pensar filosófico que está ameaçado [...] são 

todos aqueles valores, ideias, saberes, formas sociais e políticas que não 

correspondem à lógica tirana do mercado. 

 

 A educação filosófica com crianças não é prática recorrente no Brasil apesar de já ter 

alcançado um grande número de estudiosos e de crianças praticantes. Inúmeras perdas se 

efetivarão à medida que as disciplinas voltadas à reflexão e ao autoconhecimento se tornem 

facultativas.  

Gostaria de salientar que considero tardia a inserção de tais reflexões somente no 

Ensino Médio, pois, como afirma Lipman (1998, p. 24), “as crianças pequenas e a filosofia 

são aliados naturais”, podendo e devendo, portanto, serem relacionadas. Sátiro e Puig (1999, 

p. 365) corroboram essa ideia ao dizerem que são recorrentes afirmações de que “crianças e 

filósofos têm em comum a capacidade de maravilharem-se, de fazerem-se perguntas, de 

interrogarem-se sobre o óbvio”.  

 Porém, Kohan (1999a, p. 280) impulsiona uma interessante reflexão ao apontar: 

“Qualquer oficialização não deveria impor a filosofia como disciplina obrigatória. A filosofia, 

como qualquer prática humana, não funciona quando não é desejada. Impô-la seria condená-la 

à morte. Não cometamos essa loucura”. 

 Compreendo seus dizeres, mas penso que, de certa forma, a “desobrigação” da 

implementação de aulas de Filosofia na escola contribui com este ideal capitalista, neoliberal, 

que vivemos, no qual a reflexão e a transformação querem ser “sucumbidas”, para que a 

produtividade e a mecanização se façam, cada vez mais, presentes. 

Venho, adiante, trazer reflexões sobre algumas experiências desenvolvidas em nosso 

País com a Filosofia e as crianças, realizadas a partir da leitura de dissertações e teses 

encontradas no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Entretanto, inicialmente, 

gostaria de propor uma reflexão acerca do conceito de “experiência” por mim utilizado.  

Penso “experiência”, com a ajuda de Kohan, enquanto movimento. Para isso, ele 

exemplifica que esse “per” no meio da palavra “experiência” é o mesmo que existe em 

“percurso”, por exemplo, e que indica o ato de se movimentar ou o próprio movimento. Para 

Kohan (2018, p. 299), “a experiência é como um deslocamento, como um movimento, como 

sair de um lugar e encontrar outro lugar”. De acordo com o autor, não ocupamos apenas um 

lugar físico, mas também um lugar no pensamento, sendo este relacionado com o tempo, com 
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a infância. E quando fazemos a experiência, estamos nos expondo ao “perigo” (palavra que 

também possui esse “per” em sua composição), pois nos atrevemos a sair de um lugar 

conhecido, confortável, e nos (per)mitimos alcançar outros lugares, inexperienciados:  

 

[...] na raiz da palavra experiência há uma preposição (ex), que indica origem, 

procedência, e um tema verbal (perí), que indica um movimento que atravessa, um 

percurso que não tem destino certo e por isso é indeterminado, perigoso. Como o 

indica sua etimologia, toda autêntica experiência é uma viagem, um percurso que 

atravessa a vida de quem a sustenta. É também um perigo (KOHAN, 2000, p. 31). 

 

A experiência, então, acontece, de acordo com tais ideias de Kohan, quando algo nos 

movimenta, nos tira de nosso lugar e nos leva a outro. A exposição ao perigo, ao 

desconhecido, nos permite viver “experiências” com nossas ideias, conceitos e pensamentos. 

Gostaria de ressaltar que Kohan compartilha suas ideias de “experiência” com Jorge Larrosa 

Bondía (2015, p. 10), para quem a experiência é entendida como “algo que nos acontece e que 

às vezes treme, ou vibra, algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que 

luta pela expressão”. 

Nessa mesma direção, López (2008) nos assevera que o conceito de experiência se 

refere a esta relação estabelecida entre o indivíduo e o mundo. Na perspectiva do autor, a 

experiência “diz respeito não só ao sensorial, desde uma perspectiva biológica, mas também à 

relação de sentido que se estabelece nesse encontro” (LÓPEZ, 2008, p. 12). É no encontro, na 

afecção, nos sentidos estabelecidos entre o indivíduo e mundo, que a experiência acontece. O 

autor afirma ainda que “Fazer ‘filosofia com crianças’ não tem a ver com ensinar história da 

Filosofia, mas com fazer da filosofia uma experiência” (LÓPEZ, 2008, p. 97). 

Dessa forma, o desenvolvimento de experiências filosóficas com crianças foi 

considerado “experiências” por se tratar de projetos que não somente passaram ou 

aconteceram. Mais do que isso. Foram projetos que aconteceram, movimentaram e tocaram 

aqueles que estavam envolvidos, originando até mesmo pesquisas de mestrado e doutorado, 

que são, em sua grande parte, sustentadas nesse movimento, no acontecimento que os tocou e 

ainda toca.  

Indo além, ouso afirmar que tais experiências filosóficas, por meio das pesquisas, 

passaram, movimentaram e afetaram outras pessoas não só as envolvidas fisicamente com os 

projetos, mas como, por exemplo, eu mesma. Enquanto pesquisadora, as experiências 

filosóficas desenvolvidas com crianças e desdobradas em pesquisas acadêmicas têm 

potencializado minhas reflexões. Enquanto professora, tais experiências têm me inspirado e 

motivado no desenvolvimento de experiências filosóficas com meus alunos de modo a 
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proporcionar a eles um pouco daquilo que me encanta nas vivências relatadas. 

A seguir, proponho o movimento de bordar pelos caminhos percorridos pela Filosofia 

na educação básica de nosso País, pensando como se deu a implementação de tais propostas 

nas redes pública e privada de ensino. 

 

3.1 Bordando caminhos da Filosofia na educação básica brasileira: a implementação de 

“FpC” e “FcC” em escolas das redes pública e privada de ensino 

 

O programa “Filosofia para Crianças”, de Matthew Lipman, chegou ao Brasil, nos 

anos de 1980, por intermédio de Catherine Young Silva, uma norte-americana naturalizada 

brasileira, que, em leitura à Revista norte-americana Ladies Home Journal, teve seu primeiro 

contato com a proposta e viajou para os Estados Unidos em busca de conhecê-la melhor.  

Catherine Silva iniciou os trabalhos com a proposta no ano de 1984, com um pequeno 

grupo de colegas, simpatizantes da ideia, como afirmado anteriormente, e em um segundo 

momento, com professores de algumas universidades, que também se entusiasmaram por 

estudar o Programa de Filosofia para Crianças e se mobilizaram para que este fosse 

desenvolvido. Desde o início, como forma de divulgação do Programa, foram realizadas 

conferências, encontros e congressos em todo o país, tendo o próprio Lipman presente, em 

algumas ocasiões, para falar sobre o “FpC” e dar maior credibilidade à sua proposta.  

 Lorieri (apud SILVEIRA, 1998) pontua que a aceitação da proposta de Lipman no 

Brasil foi maior em escolas particulares, inicialmente, pois, apesar do intuito de seus 

apoiadores de levá-la às escolas públicas, isso se consolidava em algo que era “complicado”, 

porque as escolas públicas não obtinham recursos financeiros para a compra dos materiais 

para os alunos e professores e para a remuneração dos monitores (crítica também 

compartilhada por Kohan).  

Partilhando dessa ideia, encontramos no trabalho de Silveira (2001, p. 2) a afirmação 

de que o Programa de Lipman atrai escolas privadas “para as quais oferece (com a 

possibilidade da implantação de filosofia no ensino fundamental) um novo produto/serviço 

sempre necessário para a atração de pais/clientes na guerra do mercado de educação”. 

Segundo Silveira (1998, p. 41), o Programa de Lipman servia como uma “estratégia de 

marketing”, para atrair a confiança dos pais, o interesse das crianças e justificar as altas 

mensalidades. Dessa forma, o Programa esteve presente em muitas escolas, as quais recebiam 

auxílio de alguma iniciativa pública ou dispunham de condições financeiras para sua compra e 

manutenção (formação dos professores e compra de materiais didáticos dentre outros).  
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Atualmente, conforme afirma Mendes (2016), o Programa “FpC”, traduzido e 

adaptado para o nosso País pelo CBFC, vem sendo desenvolvido nas cidades de São Paulo 

(SP), Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Porto Alegre (RS), Curitiba 

(PA), São Luís (MA), Fortaleza (CE), Vitória (ES), Brasília (DF), Goiânia (GO) e Manaus 

(AM). Porém, a autora também afirma que a implantação do Programa em escolas públicas é 

complicada, em função de diferentes fatores, mas limita-se a essa afirmação sem a explanação 

de quais seriam estes. 

Enquanto professora na rede pública de ensino, penso, a todo o momento, na 

essencialidade de trazer a Filosofia às crianças e no quão complicado seria adquirir o 

Programa devido ao seu alto custo. Infelizmente, em nossas escolas, não há, muitas vezes, 

recursos financeiros para as coisas básicas e essenciais. Desse modo, reconheço todo o 

potencial do programa pioneiro de Lipman, mas me identifico e me proponho a desenvolver, 

com entusiasmo, a proposta de Kohan, por esta ser possível de ser praticada em todas as 

escolas, sem exceção. Todas as professoras e professores que desejarem desenvolvê-la não 

necessitam de recursos financeiros, mas, sim, de uma força interna que a Filosofia desperta... 

um desejo de olhar a criança enquanto aquilo que ela é e valorizar o seu pensamento, instigá-

lo, desenvolvê-lo, para que, cada vez mais, ela construa um pensar crítico, autêntico e 

criativo, que lhe será muito benéfico por toda a vida. 

 Em leitura de pesquisas realizadas na área, deparei-me com algumas experiências de 

Filosofia para e com crianças que se tornaram objetos de pesquisa, desenvolvidas tanto em 

escolas particulares quanto em instituições públicas de ensino. Gianolla (2006) realizou um 

estudo em uma escola da rede particular da cidade de Sorocaba (SP), onde foi criado, pelo 

responsável da instituição, um “Programa de Desenvolvimento Pessoal e Social (PDPS)”. 

Este tem por objetivo a formação de sujeitos participativos, críticos e criativos, responsáveis e 

comprometidos (tendo em mente um padrão de cidadãos para uma determinada sociedade) de 

acordo com os dizeres do PDPS.  

 O objetivo do PDPS foi formulado pelo responsável pela escola após viagens 

realizadas aos Estados Unidos, onde pôde conhecer a proposta de Lipman, e, por meio de 

pesquisas, chegar à escolha do Programa “FpC”, por concebê-lo como um caminho possível 

para a articulação de seus anseios em relação aos processos de ensino e aprendizagem e ao 

desenvolvimento da racionalidade, junto às habilidades de pensamento, em sua instituição. 

As professoras, denominadas “polivalentes” (chamadas, assim, por lecionarem as 

disciplinas de Português, Matemática, Estudos Sociais e Ciências), deram início ao 

desenvolvimento do Programa. Porém, o que se vê nessa experiência é uma forte crítica ao 
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Programa. Este foi extinto do PDPS em função de diferentes fatores, dentre os quais gostaria 

de destacar a formação inconsistente oferecida pelo CBFC (a qual será mais aprofundada no 

subtítulo a seguir). 

Em minha prática, busco seguir os apontamentos de Kohan, presentes em seus textos, 

para o desenvolvimento das experiências filosóficas. Mas, se pensarmos um programa, com 

todos os materiais prontos, previamente, e uma formação inconsistente, para professoras que 

certamente não possuem formação em Filosofia, assim como eu, o sentimento disseminado 

deve ser o de insegurança ou incompreensão. Acredito que, em minha prática, a Filosofia 

esteja presente em muitos momentos, porque venho tendo um contato com as propostas há 

alguns anos e gosto muito de desenvolver experiências filosóficas em sala de aula. Sinto-me 

motivada e acredito no potencial da Filosofia por ela ter despertado em mim uma força 

interior que me move a pesquisar. Porém, para educadoras que não possuem esse contato e 

que ainda não conhecem práticas semelhantes, é preciso uma boa base, bons estudos, para que 

se sintam seguras, confortáveis e acreditem no potencial da proposta. 

Mendes (2016), em sua pesquisa, analisou o cotidiano de uma turma de segundo ano 

do EF, do “Colégio Augusto Batista”, pertencente também à rede privada, mas da cidade de 

Timon (MA), onde a disciplina de Filosofia é ministrada desde o primeiro ano do EF, uma 

vez por semana, em uma aula de 50 minutos.  

A autora afirma que o critério de escolha por esse Colégio, pertencente à rede privada, 

se deu em função do desejo de que a pesquisa fosse realizada em uma instituição educacional 

que ministrasse a disciplina “Filosofia” desde os primeiros anos do EF. O fato de tal 

disciplina não ser obrigatória no currículo escolar do EF faz com que grande parte das escolas 

só a adote no Ensino Médio, o que acredito ser ocasionado não só pelo esquecimento da 

importância de seu trabalho com as crianças, mas também pela inviabilidade financeira e/ou 

instrucional para o seu desenvolvimento.  

Mendes (2016, p. 90-91) acentua que a proposta de Lipman possibilita a formação de 

sujeitos mais críticos perante a sociedade, tendo em vista que  

 

[...] as crianças que estudam Filosofia desde os anos iniciais do ensino fundamental 

desenvolvem seu pensamento crítico, têm melhor relação com os colegas, tornam-se 

mais participativas, pensam melhor sobre si e sobre a sociedade em que vivem, 

tornando-se cidadãos mais críticos. 

 

Ressalto que, na escola estudada por Gianolla (2006), as aulas de Filosofia eram 

desenvolvidas com o aporte do curso do CBFC, enquanto no colégio estudado por Mendes 
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(2016), as professoras, também consideradas “polivalentes”, desenvolvem a proposta com o 

auxílio de livros didáticos de Filosofia sem relação direta com o Programa.  

A formação pelo CBFC está presente também na pesquisa de Riger (2006), uma vez 

que a autora participou da formação no “Centro de Filosofia Educação para o Pensar” de 

Florianópolis, quando este ainda era vinculado ao CBFC, em 1997. No momento de pesquisa, 

ela afirmou estar associada ao Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias (NEFI)
14

 e atuar 

como assessora de Filosofia de quatro escolas da rede privada de ensino do Rio de Janeiro, 

desde o ano de 2002, sendo que seu objeto de seu estudo foram as experiências de “Filosofia 

para Crianças” desenvolvidas em duas dessas escolas. 

 Riger (2006) ressalta que tais escolas são judaico-israelitas e todas as crianças, com 

exceção dos filhos de professores, eram judias. O material do Programa de Lipman não era 

utilizado (pelo fato de as instituições não estarem vinculadas ao CBFC), no entanto os 

pressupostos teóricos e a metodologia eram mantidos a partir de releituras de outros 

pesquisadores, como Kohan, por exemplo.  

Apesar de a autora citar sua formação pelo CBFC, ela se restringe a esse dado, não 

incorporando à sua pesquisa informações referentes ao processo de implementação da 

proposta em ambas as escolas estudadas. Riger (2006), então, participou da formação 

oferecida no CBFC, porém seu trabalho atual não se ancora em Lipman, mas, sim, nas 

propostas e anseios do NEFI e nas releituras de seu trabalho pioneiro, fundamentadas, 

principalmente, nos escritos de Kohan. 

Em relação ao desenvolvimento das propostas em escolas públicas, ainda no ano de 

1985, foi firmada uma parceria entre o CBFC e a Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo, possibilitando o desenvolvimento do Programa na rede estadual de ensino. Registra-se 

que o primeiro caso de implementação da proposta em esfera municipal se deu na cidade de 

Ubatuba (SP) em 1986. 

 O trabalho de Santos (2018) traz um exemplo dessa implementação em âmbito 

público. Neste, encontramos um olhar para uma experiência em escola pública, refletindo 

sobre a “FpC” a partir do contexto da cidade de Passo Fundo (RS), onde foi fundado o Núcleo 

de Educação para o Pensar (NUEP), no ano de 2000, por uma parceria entre um grupo de 

professores do curso de Filosofia da Universidade de Passo Fundo (UPF) e um grupo de 

professores de escolas de EF envolvidos com a temática. Em decorrência das ações do NUEP, 

a UPF passou a oferecer cursos de Pós-graduação Lato Sensu em “Metodologia da Educação 
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para o Pensar”, ampliando as possibilidades de estudo e pesquisa na área para os interessados 

e envolvendo tanto escolas públicas quanto instituições privadas do estado. 

 Fávero e Casagranda (s.d., s.p.)
15

 também afirmam que o conjunto de ações (promoção 

de espaços de reflexão filosófica sobre as atividades educativas, cursos de capacitação para os 

professores, organização de eventos relacionados ao projeto e construção de materiais 

didático-pedagógicos dentre outras) promovidas pelo NUEP permitiram que mais de 150 

escolas das redes pública e privada de ensino não só de Passo Fundo, mas de todo o Rio 

Grande do Sul, participassem do Programa. Ambos os autores compartilham a ideia de que os 

propósitos do Núcleo giram em torno da estruturação de uma educação democrática para os 

alunos e que seu trabalho tem ampliado e consolidado a proposta de Filosofia no Estado. 

 Nos escritos de Fávero e Casagranda (s.d., s.p.), é destacada a grandiosidade do 

trabalho realizado pelo NUEP, o qual conquistou o interesse das instituições públicas pela 

Filosofia. Os autores pontuam que o “Projeto Filosofia com Crianças” já foi implementado 

em mais de  Secretarias Municipais de Educação (SME) e é mantido pela Associação 

Regional de Educadores com sede em Passo Fundo. É interessante pensar que, conforme 

colocado pelo autor, algumas das SME têm recorrido ao Legislativo Municipal, por meio de 

projetos de lei, para conseguir a transformação da Filosofia em disciplina obrigatória no EF.  

 O NUEP vem ainda, desde o ano de 2007, trabalhando no desenvolvimento da Revista 

Pragmatéia Filosófica
16

, uma publicação anual, vinculada ao curso de Filosofia da 

Universidade de Passo Fundo, que tem como propósito a divulgação da produção acadêmica e 

científica nacional e internacional na área de Filosofia e Educação. 

 Encontramos, assim, experiências inspiradas no Programa “FpC” em escolas públicas, 

proporcionadas pelo envolvimento de pesquisadores e estudiosos da área, que estão 

oferecendo, a inúmeros alunos da rede pública de ensino brasileira, uma educação para o 

desenvolvimento do pensamento crítico e criativo a partir de uma perspectiva de democracia 

na Educação.  

 Com esse mesmo intuito, Wonsovicz (2004) analisa, com maior ênfase, o contexto de 

Santa Catarina, Estado onde também se concentram importantes grupos de pesquisa e 

desenvolvimento do Programa “FpC”. O autor tem como foco a experiência do “Centro 

Catarinense de Filosofia no 1º Grau”, o qual veio a ser chamado posteriormente de “Centro de 

Filosofia Educação para o Pensar” (1989-2003), situado em Florianópolis (SC). De acordo 
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 O texto citado encontra-se publicado na RESAFE da UnB. Porém, o arquivo que encontrei não possui data 
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com Wonsovicz (2004), a proposta de criação do Centro e o processo de implementação nas 

escolas foi sustentado com muito empenho, pois os idealizadores se depararam com inúmeros 

contratempos relacionados às dificuldades já apontadas.  

Porém, o autor ressalta que o Centro foi responsável pela criação do programa 

filosófico-pedagógico “Educar para o Pensar: Filosofia com Crianças, Adolescentes e 

Jovens”, e que os trabalhos de Lipman serviram como uma inspiração inicial para as 

atividades, na busca pela construção de uma educação reflexiva e emancipatória, e que os 

pesquisadores desejam solidificar, ainda mais, seu compromisso com os professores, alunos e 

pais, a fim de que sua proposta seja efetivada em uma educação emancipatória.   

 Wonsovicz (2004) enumera alguns dos eventos organizados pelo Centro, tais como: o 

“Encontro Nacional de Educação para o Pensar” (1994), os “Congressos Nacionais de 

Educação para o Pensar e Educação Sexual” (2001 e 2003) – os quais foram realizados em 

parceria com a Associação Brasileira de Educadores Sexuais (ABRADES), a Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), as Editoras “Sophos” e “Pallotti” e diversos colégios e 

professores de todo o País – além de projetos desenvolvidos com as escolas, como “Pensando 

e Agindo pela Paz (PE.A.PAZ)”, “Corujas Itinerantes”, “Café com Ideias”, “Leitura para 

Educadores Reflexivos (L.E.R.)”, “Autor/Filósofo na escola”, “Socializando as práticas 

filosófico-pedagógicas” e “Philó Online”. Os eventos e o movimento de construção de uma 

educação emancipatória junto aos professores, alunos e pais, certamente, estão contribuindo 

para a construção de uma educação para a promoção do pensamento.  

Há, ainda, em São João del-Rei (MG), o projeto “A comunidade de investigação 

filosófica no Ensino Fundamental”, desenvolvido pelos alunos do Laboratório de Educação 

em Filosofia (LAFIL), sob a coordenação da profa. Maria José Netto Andrade, do curso de 

Filosofia da UFSJ. Criado em outubro de 2003, o projeto vem sendo desenvolvido, 

atualmente, em duas escolas públicas da cidade de São João del-Rei: Escola Estadual Tomé 

Portes del-Rei e Escola Estadual Ministro Gabriel Passos. Os estudos e práticas do projeto 

fundamentam-se nos escritos de Lipman e sua assistente, Ann Sharp, e há 16 anos vêm 

proporcionando às crianças práticas diferenciadas.  

 Os trabalhos apresentados baseiam-se no Programa “FpC” de Lipman. As instituições 

particulares e as escolas públicas, que obtiveram apoio de alguma entidade e/ou 

pesquisadores, tiveram acesso aos materiais, manuais e formação pensados para a proposta. 

Wonsovicz (2004) nos apresenta, também, outros argumentos em relação às dificuldades 

encontradas para a implementação do Programa “FpC” nas escolas: as questões burocráticas e 

a própria descrença dos profissionais da área. Mas, conforme aponta Mendes (2016), o custeio 
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de tal programa o torna inacessível às instituições públicas de nosso País (exceto nos casos de 

apoio exteriores à escola), uma vez que lutamos, diariamente, para que nossas escolas tenham 

o básico: materiais didáticos, estrutura e alimentação para os alunos.  

Partindo desse princípio, Walter Kohan pensa a proposta “FcC” e viabiliza o acesso da 

escola pública à Filosofia com crianças. Sua proposta, entre tantas outras diferenças apontadas 

no capítulo 1, é construída dentro da universidade pública, pensando a escola pública. Seus 

apontamentos e sugestões estão acessíveis em seus escritos e livros e o educador pode 

transformar sua sala de aula em espaços de composição de experiências filosóficas a todo o 

momento. É preciso lembrar que a Filosofia não é pensada aqui enquanto disciplina, mas, sim, 

como algo a ser desenvolvido em todas as aulas, de todas as disciplinas, com um olhar atento 

e cuidadoso àquilo que o aluno é, traz e é capaz de construir, em conjunto. 

Dessa forma, Kohan também é responsável pela criação e/ou desenvolvimento de 

projetos dentro da temática. O projeto “Filosofia na Escola” (PFE) contou com sua 

contribuição, no ano de 1997, quando integrou o corpo docente da Faculdade de Educação 

(FE) da UnB como professor visitante. Kohan deixou o projeto em 2002 quando se transferiu 

para a UERJ. Entretanto, apesar disso, o projeto não deixou de existir e continuou sendo 

desenvolvido por estudiosos da área na referida universidade. É um projeto de extensão, que 

tem como intuito o estreitamento da relação entre professores da UnB, alunos dos cursos de 

Psicologia, Filosofia e Pedagogia e professores da rede pública de ensino em prol da questão 

do filosofar na escola. 

 Por conseguinte, Oliveira concluiu, no ano de 2009, uma pesquisa, cujo objeto de 

reflexão foi esse projeto desenvolvido na UnB. Seu estudo foi realizado em uma turma de 22 

alunos, com idades entre 11 e 14 anos, que estavam cursando a 4ª série (atual 5º ano) do EF 

em uma escola da rede pública do Distrito Federal. Nesta, a implantação do Programa se deu 

em 2004, a partir de uma iniciativa da FE/UnB, por meio do Departamento de Teoria e 

Fundamentos da Educação (onde Kohan lecionava).  

Oliveira (2009a) relata que o início do trabalho com a “Educação para o pensar” se 

deu em 1992, em algumas escolas particulares de Brasília, e, no final do ano de 1997, 

começou a ser implementado nas escolas públicas do Distrito Federal (DF). Percebemos, 

então, que o PFE foi criado na universidade pública e, inicialmente, desenvolvido em escolas 

particulares de Brasília até chegar às escolas públicas do DF, o que, apesar de não ter sido 

explicado, pode ter sido ocasionado por diferentes fatores, tais como a resistência inicial à 

implementação da proposta (como propõe Wonsovicz, 2004) e a disponibilidade e 

aproximação dos idealizadores com profissionais das escolas particulares dentre outros. 
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A riqueza do projeto é evidenciada nas “vozes” das crianças quando questionadas 

sobre o que se tratava o projeto Filosofia na Escola em uma instituição pública. Elas 

apresentaram o projeto “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” 

(SALLES, 2008, p. 146). 

 Oliveira (2009a) constrói em sua pesquisa a trajetória do trabalho de filosofia com 

crianças em Brasília, a qual veio se desdobrando em diferentes atividades. O autor relata que, 

no ano de 1993, o Instituto de Educação Infantil (INEI – Educação Integral) fundou um 

Núcleo de Filosofia para Crianças, sob a coordenação da professora Ana Mírian Wuensch, a 

qual era responsável não só pela formação dos professores, mas também pela divulgação do 

trabalho em eventos (palestras, seminários etc.) para o público interessado (escolas e 

professores). Já em 1995, foi realizada a 1ª Jornada do Ensino de Filosofia, em nível de 

primeiro e segundo Graus, contando com a participação de professores da rede pública e 

privada além de alunos de graduação interessados pelo ensino de filosofia para crianças. 

Como afirmado, Kohan colaborou com o PFE nos anos de 1997 a 2002 enquanto esteve como 

professor visitante na UnB até quando se transferiu para a UERJ. 

 Já na UERJ, no ano de 2007, Kohan deu início ao projeto de extensão “Em Caxias, a 

filosofia en-caixa? A escola pública aposta no pensamento” a partir de uma parceria realizada 

entre o Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias (NEFI/UERJ) e a Escola Municipal 

Joaquim da Silva Peçanha, do município de Duque de Caxias (RJ), contando com o apoio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).  

Inicialmente, os professores participantes do projeto foram convidados para um 

encontro motivacional, quandoonde o coordenador Walter Kohan apresentou-lhes a proposta. 

Gomes (2011) lembra que Kohan chegou ao primeiro dia com um cartaz com a seguinte frase 

do professor francês Jacotot
17

: “É preciso que eu lhes ensine que nada tenho a ensinar-lhes” e 

que, a partir dali, um lindo trabalho se iniciou.  

Inicialmente, o projeto contou com a participação de oito professores, a diretora, duas 

orientadoras pedagógicas e uma orientadora educacional. Porém, no ano de 2008, somente as 

professoras, a diretora e uma orientadora pedagógica permaneceram no projeto. Já nos anos 

de 2009 e 2010, somente três professoras e a diretora deram andamento às atividades. Vale 

ressaltar que, no ano de 2010, algumas professoras, que não participavam do projeto, foram 
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 Apud Rancière (2009). 
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procurar as professoras participantes por estarem interessadas em ingressar nele no ano 

seguinte. As interessadas passaram por uma formação, a qual foi desenvolvida da mesma 

maneira prática como se desejava que elas desenvolvessem em sala de aula com seus alunos. 

Seguindo os apontamentos de Kohan, os professores que participaram e ainda participam do 

projeto são convidados, a todo o momento, em suas escolas, a pensar uma nova educação, 

novos pensamentos, novas relações entre a filosofia e a infância. Ressalta-se, aqui, que o 

projeto desenvolvido em Duque de Caxias pela UERJ oferece também apoio aos professores 

em relação à sua formação de modo que no seu próprio “formar” construam conhecimentos 

do que será preciso e crucial desenvolver nas experiências filosóficas. 

Em 2009, a Escola Municipal Pedro Rodrigues do Carmo, situada no mesmo 

município, foi incluída no projeto, levando esse trabalho a um maior número de crianças e 

aumentando essa rede que, segundo os envolvidos (em postagem no blog do projeto, já 

referenciado anteriormente) têm como intuito proporcionar às crianças e adolescentes a 

construção de um pensamento com mais atenção à própria prática, a abertura para aceitação 

de outras formas de pensar, o sentimento de capacidade de pensar de igual para igual com 

qualquer pessoa, o desenvolvimento do pensamento de forma cooperativa e a atenção ao seu 

próprio pensamento como forma de autotransformação. 

 No vídeo “Em Caxias, a filosofia en-caixa? A escola pública aposta no pensamento”, 

disponível no blog do projeto, são enumeradas 10 palavras-chave que compõem os princípios 

norteadores do trabalho desenvolvido por eles: 

 

[...] a problematização como maneira de abrir espaços onde habitualmente não há 

perguntas; a investigação criativa como modo de compor e recompor o pensar e o 

sentir, de reconfigurá-los e fazê-los proliferar; o diálogo participativo, aberto e 

fundamentado, não para convencer os outros, mas para pensar com os outros; o 

trabalho colaborativo; a resistência frente a toda imposição; o enriquecimento da 

vida, para tornar mais complexo o mundo e explorar outras dimensões da 

existência; o exercício permanente sobre o próprio pensamento, sobre as ideias, 

valores e saberes afirmados; a igualdade da capacidade de pensar de todos os 

participantes; a diferença como afirmação da irredutível singularidade da vida; a 

experiência como modo de se abrir ao novo e se relacionar com o próprio 

pensamento (transcrição de fala narrada no vídeo). 
 

 O pensar transformador é construído a partir do desenvolvimento de todos esses 

princípios e refletirá não só na formação dos alunos que participam das oficinas, mas em 

todos ali envolvidos, como é o caso da professora Cristina, participante do projeto em Duque 

de Caxias. Ela relata: “A filosofia encanta quando nos permite ouvir o que está dentro de nós. 

Quando nos permite reconstruir certezas, quando revemos criticamente aquilo que somos. Se 
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conseguirmos perceber esse encontro, gostamos de filosofar
18

”.  

 Em sua dissertação, Santiago Júnior (2013) estudou os efeitos das práticas de Filosofia 

com Crianças desenvolvidas na Escola Municipal Pedro Rodrigues do Carmo, em Duque de 

Caxias, oriundas do projeto mencionado, a partir de seu olhar enquanto professor, envolvido 

com o projeto desde o ano de 2009. Sobre isso, o autor diz que pesquisar algo relacionado à 

sua própria prática oferece um risco à investigação: “Se por um lado abre-se a possibilidade 

de tratar de um ponto que nos é bastante familiar, [...] por outro se pode perder um pouco da 

objetividade e da potencialidade da pesquisa”. Todavia, o que percebemos é um trabalho 

muito rico, que apresenta um pouco de tudo aquilo que foi construído nessa escola, das 

transformações dos tempos/espaços, pensando em um tempo “aion” enquanto “tempo da 

experiência e do acontecimento” (KOHAN apud SANTIAGO JÚNIOR, 2013, p. 37). 

 Santiago Júnior (2013) ressalta que o projeto chegou à Escola Municipal Joaquim da 

Silva Peçanha após a Direção ter mostrado dispor de características significativas para o 

desenvolvimento dele. Por se tratar de uma escola carente, com professores e gestores abertos 

e interessados pela proposta, proporcionando a possibilidade de reflexões éticas e políticas, o 

NEFI firmou a parceria. Porém, foram dois anos após a implementação do projeto que este 

chegou à Escola Municipal Pedro Rodrigues do Carmo em razão de um pedido da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 Partilhando deste olhar, voltado ao projeto em Duque de Caxias, mas certamente 

agregando infinitos outros elementos sobre a reflexão acerca da educação filosófica com 

crianças, Gomes (2011, p. 96) se põe a pensar sobre a prática filosófica com crianças e se 

questionar se “seria possível a filosofia na sala de aula com crianças das séries iniciais do 

ensino fundamental?”, enquanto professora participante do projeto de Kohan em Duque de 

Caxias, na Escola Municipal Joaquim da Silva Peçanha. A autora tece uma reflexão, a 

respeito do processo de apropriação dos alunos da escola das experiências de Filosofia e 

demonstra acreditar na proposta enquanto passos de uma “caminhada que ousamos atravessar 

com riscos diante da enigmática, porém excitante aventura de pensar o impensável na escola e 

na sala de aula” (GOMES, 2011, p. 99).  

 Gomes (2011) relata, ainda, que, na escola, havia uma sala interditada por problemas 

estruturais e que, após a sugestão do NEFI de que o projeto fosse desenvolvido em uma sala 

diferente das demais, pensou-se na possibilidade de reformá-la. Foi, assim, que, nas férias de 

janeiro de 2008, o espaço foi reformado com financiamento da FAPERJ. A sala, até então 
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Relato extraído de Kohan e Olarieta (2012, p. 53).  
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trancada e sem utilidade, passou a receber o nome de “sala do pensamento” e a dispor de 

novas paredes na cor lilás e pufes coloridos, alegrando o ambiente escolar. Após a reforma, os 

tempos e horários das experiências filosóficas precisavam ser pensados. Foi decidido que 

estas aconteceriam semanalmente com a duração de duas horas: a primeira hora era destinada 

à experiência filosófica do pensar (quando participavam a professora, as crianças, o 

coordenador e a professora bolsista) e a segunda hora era voltada às reflexões sobre a 

experiência (quando a professora, o coordenador e a professora bolsista desenvolviam a 

avaliação e o planejamento). 

 Em relação aos materiais utilizados, foram adquiridos para o projeto, com 

financiamento da FAPERJ, materiais de papelaria, como papéis diversos, tesoura, cola, lápis, 

lápis de cor, tinta etc., além de armários para estocagem e equipamentos tecnológicos, como 

filmadora, câmera fotográfica digital, impressora e notebook dentre outros.  

 Somando-se aos trabalhos na área, Silva (2017) relata em sua dissertação que 

desenvolveu um projeto de IC na temática e participou do Grupo de Estudos e Pesquisas de 

Filosofia para Crianças (GEPFC), coordenado pela profa. Dra. Paula Ramos de Oliveira, na 

UNESP – Campus Araraquara. Paula Ramos de Oliveira, docente na UNESP, criou, no ano 

de 1998, o GEPFC, para desenvolver estudos na área. Inicialmente, o grupo realizou estudos 

sobre as obras e as novelas filosóficas de Lipman. Com o passar do tempo, foram iniciados 

projetos de extensão voltados ao ensino de filosofia em uma proposta próxima ao trabalho 

desenvolvido por Kohan. Estes foram desenvolvidos em Araraquara, na Escola Municipal 

Waldemar Saffiotti e na Casa da Criança “Lar Cristo Rei”, e, recentemente, na Escola 

Municipal de Dança. 

 É interessante pensar que Silva (2017) constrói suas reflexões acerca da 

implementação do trabalho desenvolvido pelo GEPFC em Araraquara por meio de projetos de 

extensão universitária, assim como nos projetos desenvolvidos em outras universidades, como 

na UERJ, por exemplo.  

Recentemente, no início de 2018, Cunha publicou sua dissertação, na qual estão 

presentes as reflexões acerca de experiências de pensamentos com crianças em escolas 

públicas da cidade de São Mateus (ES). O autor relata que há iniciativas da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, desde o fim da década de 1990 até o ano de 2017, para a realização 

de movimentos em torno da implementação do ensino de Filosofia para as crianças. Houve a 

formação de grupos de estudos por professores da rede, capacitações no CBFC, formação 

continuada promovida pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) em parceria com 

a Prefeitura do município, e, sobretudo, a promoção de concurso público para contratação de 
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professores efetivos nos meses finais do ano de 2015 e iniciais do ano de 2016, a fim de 

lecionarem Filosofia na rede de ensino.  

 Vale ressaltar que o autor assevera que, nesse processo de conhecimento das práticas 

filosóficas com crianças desenvolvidas em São Mateus, cidade para onde se mudou após 

aprovação em concurso e no Mestrado, sente-se descolado do pensamento elaborado por 

Lipman. Cunha (2018) afirma que a iniciativa de Lipman é plausível, pois ele se pôs a pensar 

a Filosofia além das universidades, levando-a as crianças. Porém, acredita que ele percebe as 

crianças por meio de uma lógica instrumental e uma ótica pragmática, defendendo, portanto, 

que suas reflexões têm partilhado os pensamentos de Kohan, o qual pensa as crianças pelo o 

que elas são: “crianças, infâncias, movimentos, cores, aromas, enigmas, imaginação, 

aventureiras, potências, alegres, amigas, provocadoras, devircriança” (CUNHA, 2018, p. 

159), e não os de Lipman, que olha os pequenos pensando não no que eles são, mas no que 

podem vir a ser, no que podem fazer pela sociedade futura. 

 Essas experiências e tantas outras que, certamente, aconteceram e ainda acontecem no 

País me provocam também a pensar na importância dos projetos de extensão por meio dos 

quais a universidade pública estabelece diferentes relações com as escolas públicas. Na 

presente pesquisa, vemos pesquisadores de universidades distintas trabalhando 

separadamente, mas em benefício de um interesse comum: proporcionar às crianças espaços 

de reflexão e construção de um pensamento mais consciente, crítico e criativo, por meio da 

Filosofia, no mundo onde vivem.  

 Assim, após a explanação dessas experiências filosóficas com crianças no Brasil, nas 

redes pública e privada de ensino, alguns fatores me suscitam reflexões. É clara a percepção 

de que o Programa “FpC”, de Lipman, chegou e ainda chega somente às escolas particulares 

(as quais possuem recursos financeiros para pagar por seus materiais e formação dos 

profissionais) e públicas que recebem algum auxílio de entidades e/ou pesquisadores 

interessados em disseminar as ideias do Programa. Viabilizar o acesso do Programa “FpC” às 

escolas públicas é algo difícil como pudemos perceber pelas barreiras encontradas e 

apresentadas pelas pesquisas nesta breve revisão de trabalhos acadêmicos com esse tema. 

 Dessa forma, no que se refere à implementação do Programa “FpC” e da proposta de 

“FcC” em nossas escolas, acredito que, ainda hoje, o Programa de Lipman é acessível 

somente àqueles que podem pagar pela formação e/ou pela implementação em suas escolas, 

tendo em vista que, para o seu desenvolvimento, a instituição deve comprar os materiais e 

custear a formação dos profissionais. Em contrapartida, a proposta de “FcC” pode estar 

presente tanto nas escolas públicas quanto nas instituições privadas, uma vez que, para o seu 
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desenvolvimento, bastam as leituras dos escritos de Kohan, verdadeira vontade por modificar 

as salas de aula, por transformá-las em espaços de reflexão, e o desejo de compor, junto às 

crianças, experiências filosóficas. 

 Percebemos, também, a diferença entre ambos quando voltamos nossos olhares aos 

relatos de pesquisa de como se deu essa implementação nessas escolas. A “FpC” chega com 

os materiais prontos, as novelas, um cronograma sequencial, e os profissionais participam de 

uma formação oferecida pelo CBFC (atualmente, pelo NUEP). Ressalto que a formação, 

conforme tais relatos, é de apenas 40 horas e que os materiais são prontos, isto é, fechados, 

com propostas até mesmo de questionamentos a serem levantados de acordo com as novelas 

filosóficas. Acredito que o formato do Programa limita a experiência filosófica, pois os temas 

poderiam ser definidos segundo o contexto e a discussão poderia ser orientada a partir dos 

questionamentos das próprias crianças, dentre outros elementos, da forma como vem sendo 

desenvolvido na “FcC”. 

 Esta, diferentemente, tem chegado às escolas por meio da iniciativa de universidades 

públicas, que estão se movendo em busca de uma aproximação com as escolas de Educação 

Básica, por acreditar nas possibilidades de transformação das salas de aula em espaços de 

reflexão e por despertar nas crianças o conhecimento de que podem filosofar e se 

autotransformar. A proposta é alicerçada nos escritos de Kohan, em seus apontamentos e 

sugestões, mas, conforme podemos perceber nos relatos de pesquisa, são realizados encontros 

para estudos e planejamentos dentre outros. A universidade se faz presente a todo o momento, 

acompanhando os passos dos projetos, propondo novos avanços e fortalecendo a equipe da 

escola que se abriu para o novo. 

 Na perspectiva de Perosa, Lebaron e Leite (2015), um dos principais meios de 

segmentação do sistema de ensino brasileiro é a diferenciação produzida pelas instituições 

públicas e privadas de educação. A instituição particular, muitas vezes, oferece um grande 

leque de possibilidades, para atrair os pais/clientes, como coloca Silveira (1998). Já a 

instituição pública carece de inovações por falta de recursos e apoio. Levanto essa reflexão 

para pensar a essencialidade do estabelecimento de relações de troca entre a universidade 

pública e a escola. Por esse motivo, a proposta de Kohan, a meu ver, carrega tanta boniteza, 

pois, mais ainda do que o fato de esta proporcionar às crianças práticas educativas tão ricas, 

traz consigo uma atenção e cuidado tão necessários, principalmente nos dias atuais, com 

nossas escolas, valorizando e defendendo a educação pública. 

 Kohan (2000, p. 48) afirma que a opção pela escola pública não é algo movido em 

razão das circunstâncias, mas sim, em decorrência do fato de que “a educação pública é local 
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de todos e propriedade de nenhum”, assim como a filosofia, que necessita ocupar o espaço 

público para que a sua essência não seja ameaçada. Para o autor, o espaço público é aquele 

que não está submetido aos interesses particulares ou leis de mercado, mas sim, é um espaço 

de luta política, legitimação e circulação de saberes, bem como, “é o espaço das classes 

excluídas, daqueles que não podem pagar mais do que já pagam pela sua educação”. Dessa 

forma, a escola pública se apresenta como um espaço de abertura, luta e resistência, na busca 

por um ideal do desenvolvimento das experiências filosóficas com crianças: “transformar o 

mundo” (p. 49). 

 Perosa et al. (2015, p. 114) afirmam ainda que “o espaço das desigualdades educativas 

é também um espaço de lutas e de investimento no jogo escolar (não desistir, não abandonar, 

buscar as melhores alternativas da oferta escolar local etc.)”, o que me leva a refletir sobre as 

experiências filosóficas a partir de um olhar voltado aos dizeres dos alunos envolvidos. As 

“vozes” dos alunos são evidenciadas nas pesquisas e elas dizem muito sobre a implementação 

desses projetos nas escolas, já que podem proporcionar outros espaços/tempos a eles.  

O meu olhar de professora me aponta que a desigualdade em nosso País é acentuada e 

que construir práticas de filosofia com crianças pode proporcionar aos alunos a construção de 

um eu crítico, criativo e consciente de si no mundo, como pode ser visto no relato do 

educando Ricardo H. S. de Jesus Júnior, participante do projeto desenvolvido por Kohan em 

Duque de Caxias (RJ), no livro A escola pública aposta no pensamento (KOHAN; 

OLARIETA, 2012, p. 52), oriundo das experiências filosóficas proporcionadas pelo projeto: 

 

Filosofia pra mim 

É saber escutar 

Mas se tiver vontade 

Também podem falar 

 

Filosofia é um dom 

Que se chama filosofar 

É um momento da aula 

Que paramos para pensar 

 

Falamos um pouco de tudo 

Nesse nosso momento 

Já falamos sobre o nada 

Liberdade, pensar e tempo 

 

É uma sexta-feira 

De muita alegria 

Quando nós descemos 

Para fazer filosofia 

 

Afinal, filosofia pra mim 

É tentar explicar o inexplicável 
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Responder o que não é pergunta 

Fazer o difícil virar fácil. 

 

 O relato do educando nos permite, mais uma vez, olhar para as experiências filosóficas 

com crianças nas escolas. Possibilidades como as experiências filosóficas na escola pública 

podem transformá-la, pois, como afirma Ranciére (2002, p. 136), a instrução pública é “o 

meio de equalizar progressivamente a desigualdade. Vale dizer, de desequalizar 

indefinidamente a igualdade”, e afirmo, novamente, que a defesa dela pulsa na presente 

pesquisa. Boas leituras, boas parcerias e um olhar cuidadoso e atento a ela podem equalizar, 

progressivamente, a desigualdade em suas mais diferentes formas. 

 Além da implementação das propostas em escolas públicas e privadas, a formação 

oferecida aos professores nesses processos de implementação também foi algo que me 

chamou a atenção por serem muito distantes: enquanto a “FpC” oferece uma formação no 

CBFC, com carga horária específica e alto custo, a “FcC” vem sendo desenvolvida com 

acompanhamento de pesquisadores e uma formação que se faz no próprio caminhar dos 

projetos. A seguir, busco, com o auxílio das pesquisas encontradas, compor uma reflexão 

acerca das experiências de formação de professores para o trabalho com “FpC” e “FcC”. 

 

3.2 Bordados sobre a implementação de “FpC” e “FcC” no Brasil: experiências de 

formação dos professores 

 

 A formação dos professores para o desenvolvimento de ambas as propostas foi algo 

que me afetou, pois fui percebendo, ao longo da leitura dos trabalhos, as divergências na 

preparação dos profissionais da Educação para o desenvolvimento de experiências filosóficas 

com crianças. Algumas experiências serão retomadas e/ou apresentadas neste tópico, para a 

construção da análise de tais formações. 

Conforme relatado, Gianolla (2006) realizou um estudo em uma escola da rede 

particular da cidade de Sorocaba (SP), onde foi criado, pelo responsável da instituição, um 

Programa de Desenvolvimento Pessoal e Social (PDPS). As professoras da instituição, 

denominadas “polivalentes”, deram início ao desenvolvimento do Programa, após serem 

convidadas a participar da implantação da referida proposta, realizando os cursos do CBFC na 

própria instituição, onde recebiam uma coordenadora que fazia parte do Programa de Lipman 

e que, segundo relatos das professoras, se tratava de uma filósofa (da qual não recordavam o 

nome).   
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Os cursos tinham duração de aproximadamente 40 horas e eram relacionados a uma 

história (novela) específica do Programa de Lipman, como, por exemplo, o curso direcionado 

ao trabalho com a novela “Ari dos Telles”. As professoras receberam os manuais, livros e 

demais materiais para uso com os alunos, os quais deveriam ser utilizados caso elas se 

“sentissem perdidas” (GIANOLLA, 2006, p. 23), conforme instrução da própria monitora que 

ministrava o curso com a metodologia e demais elementos do Programa.  

Contudo, as professoras relatam que a única formação em Filosofia que elas possuíam 

era oriunda do curso realizado no CBFC (de 40 horas), o que, segundo elas, não as preparava, 

efetivamente, para tal atuação. Vale ressaltar que a pesquisadora Gianolla (2006, p. 28) 

também era uma das professoras que atuava nessa instituição: 

 

Esses materiais (propostos pelo C.B.F.C.) que deveríamos seguir (o P.D.P.S. I) 

preconizavam a questão do ‘pensamento de ordem superior’ (também descrito em 

sua metodologia), determinando-o como o pensamento ‘crítico’ e ‘criativo’, e 

somente a Filosofia, para Lipman, poderia possibilitar essa junção. Porém não 

tínhamos sequer uma concepção formada sobre Filosofia, e nada nos foi atribuído 

para que pudéssemos compreender a ideia de que nossas aulas deveriam basear-se 

em Filosofia. Em qual Filosofia? 

 

 Entre dificuldades e tentativas de manter a proposta, a autora relata que, no ano de 

2000, o Programa de Lipman foi abolido da escola, mas acredita que tal abolição pode ter sido 

ocasionada pela falta de envolvimento dos professores, até mesmo para questionarem e 

esclarecerem suas dúvidas em relação a ela. Essa pesquisa traz uma forte crítica ao Programa 

“FpC”, cabendo destaque, nessa experiência, a inconsistência da formação oferecida às 

professoras, uma vez que nenhuma delas tinha formação em Filosofia e o que puderam se 

aproximar da área foi somente nessas 40 horas oferecidas pelo CBFC. O curso, por si só, foi 

inconsistente para as professoras darem continuidade ao trabalho, porque o direcionamento a 

uma novela/temática acabava não as preparando para lidar com as multiplicidades de cada 

sala de aula, tendo em vista que os cursos de graduação em Pedagogia não possuem, em sua 

maioria, disciplinas voltadas ao desenvolvimento de experiências filosóficas com crianças e o 

primeiro contato das professoras com o tema se deu no curso oferecido pelo CBFC. 

 Se pensarmos em nível de formação continuada, 40 horas de curso é uma quantidade 

muito pequena. As professoras “polivalentes”, assim como eu, possuem, em sua maioria, 

licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior e podem lecionar desde a EI até o 5º ano do 

EF. Porém, em nossa formação, a única disciplina que se aproxima da Filosofia é a “Filosofia 

da Educação”, que contribui com a nossa formação de maneira ímpar, mas não cursamos 

disciplina alguma que apresente a relação possível entre a Filosofia, a Educação e a Infância. 
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Dessa forma, o que se vê na experiência de Sorocaba é que uma primeira e única aproximação 

com a proposta, em 40 horas, parece inconsistente e inviável. Se pensarmos que a ministrante 

da formação possui apenas essas horas para abordar diferentes elementos, que variam desde a 

apresentação da proposta, seus pressupostos metodológicos até a novela e as possíveis 

temáticas a serem trabalhadas, realmente é um número ínfimo de aulas. Seria como se 

oferecêssemos aos alunos um curso de aproximadamente oito dias, no horário de aula, para 

construirmos, junto a eles, um conhecimento complexo e profundo com o qual se deseja 

permear não só a escolarização deles, mas toda a vida. 

Já em Timon (MA), no “Colégio Augusto Batista”, pertencente à rede privada de 

ensino, a disciplina de Filosofia é ministrada uma vez por semana, em uma aula de 50 

minutos, pelas professoras regentes das salas, como afirma Mendes (2016). Elas também são 

denominadas “polivalentes” (assim como as professoras de Sorocaba/SP) por ministrarem 

todas as disciplinas. Porém, nessa instituição, as aulas de Filosofia são ministradas com o 

apoio de um livro didático, chamado Cidadania, Moral e Ética, dos autores Armando Moraes 

e Maria Soledade da Costa, o qual tem em suas propostas de atividades o foco em propostas 

para reflexão sobre assuntos do cotidiano das crianças. Todavia, na perspectiva de Mendes 

(2016), a metodologia das aulas de Filosofia para Crianças no colégio consiste na perspectiva 

de transformação da sala de aula em uma “Comunidade de Investigação”, elemento que me 

leva a crer que, embora o trabalho seja desenvolvido com o auxílio de um livro didático, as 

bases deste estão consolidadas no Programa “FpC” de Lipman.  

Além disso, Mendes (2016) ressalta que as professoras “polivalentes” do Colégio 

Augusto Batista não têm formação em Filosofia. Afinal, a profissional habilitada para o 

trabalho com o 2º ano do EF é a pedagoga. Esta, conforme relatado, ao cursar a licenciatura 

em Pedagogia, constrói conhecimentos básicos (fundamentos e didática) de várias disciplinas, 

como Língua Portuguesa, Ciências, Matemática, História, Geografia e Educação Física, entre 

outras, que a habilitam a lecionar nas séries iniciais da Educação Básica. No entanto, apesar 

de ter contato com a Filosofia, nos estudos da Filosofia da Educação, disciplina alguma 

direcionada a experiências filosóficas com crianças, como a “FpC” e a “FcC”, é ofertada 

durante os cursos de Pedagogia em sua maioria. 

Dessa forma, o Colégio Augusto Batista desenvolve a disciplina Filosofia nos 

primeiros anos do EF, porém não oferece ao professor formação alguma para ministrar essas 

aulas de Filosofia, o que, segundo Mendes (2016, p. 77), faz com que elas se tornem “um 

pouco repetitivas”. Para a autora, “se fosse oferecido, ao menos um curso de formação 

filosófica a esse profissional, com certeza estas aulas seriam ainda mais prazerosas” 
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(MENDES, 2016, p. 77). 

Acredito, enquanto professora que desenvolve experiências filosóficas em sala, que as 

aulas não seriam somente “mais prazerosas”; mais do que isso, seriam aulas mais 

significativas e construtivas. O fato de a escola de Timon oferecer aulas de Filosofia nas 

séries iniciais já demonstra uma iniciativa interessante, que se soma à nossa busca pela 

implementação da Filosofia nas escolas desde cedo. Entretanto, acredito que, se as professoras 

tivessem uma formação para o desenvolvimento de experiências filosóficas com crianças, 

certamente, as vivências teriam maior potência, pois, ao invés de se ater ao livro didático, elas 

poderiam alçar outros voos junto às crianças; voos iniciados por uma história, uma imagem, 

uma música... por qualquer coisa que pudesse afetar a turma. 

Percebe-se que o profissional que propôs o início das aulas de Filosofia na escola tem 

um conhecimento acerca da temática, em relação aos estudos de Lipman, já que se evidencia 

na pesquisa que a busca é por transformar a sala de aula em uma comunidade investigativa. 

Tal conhecimento pode render bons frutos se apresentados às professoras da instituição, as 

quais desenvolvem as aulas de Filosofia.  

A escola estudada por Gianolla (2006) desenvolvia as aulas de Filosofia com o aporte 

do curso do CBFC, enquanto, no colégio estudado por Mendes (2016), as professoras, 

também consideradas “polivalentes”, desenvolvem a proposta com o auxílio de livros 

didáticos de Filosofia sem relação direta com o Programa. Além disso, nesse caso, relatado 

pela autora, as professoras não receberam qualquer tipo de formação e incorporaram à sua 

prática a Filosofia como forma de “mostrar o tipo de homem que a educação pretende formar, 

ou seja, fazer com que essas crianças se tornem cidadãos mais críticos, mais responsáveis e 

com um pensar e agir mais consequentes e autônomos” (MENDES, 2016, p. 78).  

Porém, para Kohan (2005), devemos olhar a criança não projetando o que ela virá a 

ser, mas, sim, enquanto o que ela é. Temos incorporado, em nossos atos, a projeção do futuro, 

depositando neste muitas de nossas expectativas e anseios nas crianças, como é o caso da 

proposta de Lipman, que tem como objetivo a formação de sujeitos mais críticos para a 

sociedade futura. No entanto, corroboro as ideias de Kohan, pois acredito ser fundamental 

olhar as crianças enquanto o que elas são, nesta temporalidade, neste momento: crianças, 

dotadas de singularidades, especificidades e potencialidades. 

Com tais pensamentos, Kohan veio se destacando na área com a participação/criação 

de projetos de Filosofia para/com crianças no Brasil. Sua primeira contribuição em um projeto 

voltado ao desenvolvimento de experiências filosóficas com crianças no País se deu em 

Brasília, no ano de 1996, quando ele ainda era professor do Departamento de Filosofia da 
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Universidade de Buenos Aires. Nesse ano, foi realizado um curso de extensão, chamado 

“Educação para o Pensar”, com apenas 16 horas/aula, para os envolvidos na implementação 

do projeto Filosofia na Escola no Distrito Federal. Apesar de ser um curso reduzido, foi de 

extrema importância para a comunidade que vinha desenvolvendo estudos na área, uma vez 

que, além de Kohan, também estiveram presentes outros nomes que tinham a contribuir com 

as reflexões do curso, tais como Ann Margareth Sharp, assistente de Lipman e coautora do 

Programa “FpC”, dentre outros professores da própria UnB. Mais de cem professores da 

educação básica participaram do evento e esse foi um primeiro passo do Departamento de 

Teoria e Fundamentos da Educação (FE/UnB) para trazer o filósofo Kohan para a 

Universidade, como professor visitante, e também para envolver os professores da Educação 

Básica com a proposta do projeto “Filosofia na Escola”. 

 Em 1997, Kohan já estava na UnB e junto com Ana Mírian Wuensch (organizadora do 

curso de extensão “Educação para o Pensar”) e outros dois professores do Departamento de 

Filosofia da Universidade de Brasília, Carlos Loddo e Louise Brandes, deram início à 

realização de oficinas, palestras, eventos e vídeos, somando esforços para que a Filosofia 

chegasse às escolas públicas do Distrito Federal. O que é afirmado por Oliveira (2009, p. 54), 

ao final de sua pesquisa, é que o trabalho realizado com a Filosofia junto às crianças permitiu 

uma “evolução crítica e reflexiva dos professores e alunos” (segundo as falas da diretora da 

escola) e uma “ampliação de visão de mundo” (conforme os dizeres da coordenadora 

pedagógica) dentre outros benefícios visíveis. Vale ressaltar que, em sua pesquisa, o autor 

salienta que Kohan opta por não utilizar a proposta de Lipman e seguir apontamentos para a 

composição de uma experiência filosófica. Nas aulas observadas, Oliveira (2009) pôde 

presenciar discussões filosóficas acerca de temas relevantes e terminantemente atuais, tais 

como: “pensar”, “brincar”, “direito”, “igualdade”, “oportunidade”, “responsabilidade”, 

“diálogo”, “justiça”, “paz” e “bem viver”. 

Salles (2008) também tem o projeto “Filosofia na Escola” como objeto de estudo em 

sua pesquisa de doutorado. Nesta, a autora concentra seus olhares em duas escolas públicas, 

localizadas nas cidades satélites de Brasília, envolvendo a participação de vários sujeitos do 

projeto. Participaram três coordenadores, doze alunos e cinco professores, além de 

mediadores, que são alunos da Universidade, em formação inicial, os quais também 

desenvolvem o projeto. O intuito da autora é compreender o projeto a partir das diferentes 

vozes desses múltiplos sujeitos envolvidos na proposta. 

 Nesse trabalho, é afirmado, por um dos coordenadores, que as origens do projeto 

“Filosofia na Escola” tiveram início anteriormente, pois, na época, a professora Ana Míriam 
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Wuensch, do Departamento de Filosofia da Universidade, havia trabalhado com o Programa 

de Lipman em uma escola particular do Distrito Federal. E, posteriormente, ao chegar à 

Universidade, teve contato com Kohan e uniram as propostas de trabalho de Filosofia junto às 

crianças, dando início a um projeto que tinha como intuito esse trabalho, mas não utilizando o 

Programa de Lipman. Kohan, enquanto estudioso da proposta, e Wuensch, enquanto 

professora, que já haviam desenvolvido a proposta. Decidiram, assim, dar início ao projeto, 

no ano de 1997, com oficinas nas escolas, para posterior escolha das instituições. Em 1998, o 

projeto ganhou corpo com o desenvolvimento nas quatro escolas públicas selecionadas. 

 Vale ressaltar que Salles (2008) estrutura um mapeamento das quatro atividades 

desenvolvidas para que o Projeto se desenvolvesse bem. A primeira prática seria a realizada 

em sala de aula, ou seja, as oficinas com as crianças, das quais participam os professores, os 

alunos, estudantes de graduação, e, por diversas vezes, os coordenadores. A segunda se refere 

aos momentos de planejamento entre professores e mediadores, os quais eram realizados ao 

término das oficinas em uma espécie de reunião para refletir sobre o andamento do Projeto e 

os próximos passos a serem dados. Já a terceira prática seria relacionada aos encontros 

mensais na UnB, encontros gerais de formação, quando todos os participantes do Projeto se 

encontravam, refletiam e descreviam as atividades desenvolvidas. Por fim, a quarta prática diz 

respeito às reuniões entre coordenadores e mediadores, que ocorriam dentro da Universidade.  

 Considero que, no desenvolvimento relatado do projeto “Filosofia na Escola”, todos os 

quatro momentos apontados por Salles (2008) são espaços de formação para os profissionais. 

Inicialmente, as oficinas com as crianças em sala de aula são os momentos de formação 

prática, quando os profissionais teriam espaços de efetiva formação e autotransformação. Já 

em relação aos momentos subsequentes, de planejamento, encontros gerais de formação e as 

reuniões entre coordenadores e mediadores, estes se consolidavam enquanto espaços e tempos 

de reflexão, partilha e construção de conhecimentos para o melhor desenvolvimento do 

Projeto. 

Além de participar do projeto “Filosofia na Escola”, alguns anos após, Kohan, então 

professor titular da UERJ, criou o projeto “Em Caxias, a filosofia en-caixa” em Duque de 

Caxias (RJ), com o objetivo de que as experiências filosóficas com as crianças proporcionem, 

tanto aos adultos envolvidos quanto s crianças, um pensamento com “mais cuidado na própria 

prática”, a abertura “a considerar outros pensamentos”, o sentimento de que são “capazes de 

pensar de igual para igual com qualquer pessoa”, o pensamento de “forma cooperativa” e o 

desejo de “dar mais atenção ao seu próprio pensamento como forma de autotransformação” 

(conforme relatado no site do projeto). Tendo como premissa tais objetivos, a formação inicial 
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dos professores aconteceu nos dois primeiros dias letivos de 2008, segundo Gomes (2011), na 

Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico e Políticas Sociais (FUNDEC), de Duque de 

Caxias, onde os professores puderam pensar sobre as experiências filosóficas a partir de 

diferentes atividades propostas pelo NEFI.  

Gomes (2011) ressalta que, na instituição estudada, a Escola Municipal Joaquim da 

Silva Peçanha, onde também trabalha, era habitual a realização de encontros quinzenais para 

planejamento e que foi em um desses encontros que o professor Walter Kohan chegou para 

falar um pouco sobre sua iniciativa de desenvolver um projeto ali, naquele espaçotempo
19

 em 

que elas estavam inseridas. Porém, o mais surpreendente nesse relato é que a autora revela 

que, nesses encontros, as professoras criticavam os autores e as produções acadêmicas destes, 

pois se questionavam se realmente os acadêmicos se preocupavam com as escolas e as 

problemáticas enfrentadas por estas em seu cotidiano. Ver Kohan ali, propondo o 

desenvolvimento de um projeto de filosofia na escola, com as crianças, pareceu-lhes algo 

atrativo e desafiador, mas, ao mesmo tempo, deixou-lhes algumas dúvidas e questionamentos 

por se tratar de uma proposta diferente de tudo aquilo que a escola já havia experienciado.  

De lá para cá, muitas atividades e diversos outros desdobramentos foram obtidos a 

partir do projeto, como podemos perceber em leitura dos trabalhos da área, de múltiplos 

sujeitos, que, assim como Gomes (2011), se propuseram a “pensar o impensável”, neste 

espaçotempo escolar, que muito tem a ser potencializado com novas práticas. 

Ao longo das leituras, pude pensar sobre a riqueza dos trabalhos desenvolvidos por 

Kohan e seus parceiros na Universidade e que tiveram impacto direto na escola pública, uma 

vez que, como trabalho na rede pública municipal de uma cidade pequena, de 

aproximadamente nove mil habitantes, a qual não possui nem universidade pública (estadual 

ou federal) nem Instituto Federal de Ensino Tecnológico (IFET), consequentemente, também 

não há projeto de extensão algum sendo desenvolvido em nenhuma escola. Como estou 

presente na Universidade, cursando o mestrado em Educação, tenho a oportunidade de 

participar de muitas reflexões, de diferentes temas, e pensar a minha própria prática a partir 

destas. Porém, a maior parte das professoras reside na cidade onde trabalho e não possuem 

vínculo com a Universidade. Vejo, assim, o quanto a formação oferecida pela Universidade 

em seus projetos contribui com a escola pública e o quanto sua ausência é sentida por mim e 

talvez pelos demais professores. 

 Pensar novos movimentos, novas propostas, me movem sempre. Movo-me em busca 
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 A junção de termos, como espaçotempo, foi uma opção da orientanda e do orientador presente ao longo da 

obra, e esse termo consta em seu texto. 
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de novas práticas, que deem mais sentido à Educação daqueles que, muitas vezes, se movem 

pelo novo mesmo que inconscientemente: as crianças. Cada dia em que me disponho a entrar 

em minha sala de aula e buscar oferecer aos meus alunos uma aula mais significativa que a do 

dia anterior, vejo despertar neles uma curiosidade e uma sensibilidade a cada pequena 

aprendizagem, a cada mínima possibilidade de transformação dos tempos/espaços escolares, 

ao reconhecimento do potencial de seu pensamento. 

Segundo Cunha (2014, p. 13), também estudiosa das experiências filosóficas 

desenvolvidas na Escola Municipal Joaquim da Silva Peçanha, “a experiência de filosofar 

com crianças tem potencializado o pensar sobre a relação que temos mantido com a ideia de 

um saber e de um não saber”. A autora nos afirma que as crianças, de modo contrário ao 

adulto, apresentam uma abertura maior ao novo, ao desconhecido, pois são curiosas e 

ousadas, o que as leva a fazerem perguntas inusitadas, que são capazes de nos tirar do lugar, 

de nos desestabilizar. Seus questionamentos e sua sensibilidade aos detalhes, àquilo que não 

importa aos discursos oficiais e ao paradigma em que vivemos, fazem da experiência 

filosófica com elas algo muito rico e potente, capaz de criar outros tempos e espaços. 

 Dessa forma, Cunha (2014, p. 82) ressalta:  

 

A experiência de filosofar com crianças tem posto em questão toda uma forma de 

pensar que separa corpo e pensamento, razão e emoção, percepção e afeto. 

Nas experiências de pensamento somos convidados a habitar essa temporalidade que 

vem se constituindo como um novo modo de estar presença, de provocar esse 

sentimento, essa ‘atenção ao mundo’. Trata-se, portanto, de estar em atenção, de 

estar aberto ao que se passa no mundo. Não seria esse o olhar que busca o outro, 

buscando-se a si mesmo?  

Assim como o poeta, a criança se interessa pelas pequenas coisas, pelas ruínas, pelos 

pedaços que ficam abandonados e despercebidos pelos adultos, passantes 

apressados, preocupados com um mundo de sempre mais coisas a produzir. 
 

 Pensar na “corrida” por resultados e certificações, que comandam o cotidiano de 

nossas escolas e possibilidades de “suspensão” desse tempo, para que as crianças tenham 

espaço e tempo livres, são questões que se fazem presentes nos escritos de Cunha (2014) e de 

tantos outros. Promover uma reflexão acerca da relação existente entre a escrita e as 

experiências filosóficas na escola, como a criação de um tempo que suspende de alguma 

forma as aulas de Língua Portuguesa tradicionais, é mérito de tal autora. Percebo que, 

enquanto professora de tal disciplina, ela se sentiu mobilizada a pensar sobre isso e propor 

alternativas que pudessem “fazer da escrita a suspensão da escrita, entendida aqui como 

maquinaria de produzir texto” (CUNHA, 2014, p. 88), a partir do momento em que pôde 

vivenciar práticas filosóficas com seus alunos em uma escola e perceber o quão elas eram 
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benéficas para o desenvolvimento do pensamento. A pesquisadora, também professora, 

passou não só pelo processo de formação desenvolvido pelo projeto, mas também por um 

processo único, singular, de autoformação, de transformação de suas práticas em aulas de 

Língua Portuguesa. 

 Encontramos, também, no trabalho de Gomes (2017), um convite a pensar sobre o 

projeto desenvolvido pelo NEFI em Duque de Caxias. A autora, anteriormente mencionada 

por sua dissertação de mestrado, vem, nessa pesquisa, trazer as contribuições de sua tese de 

doutorado para a área. Com os olhares voltados ainda à Escola Municipal Joaquim da Silva 

Peçanha (Duque de Caxias), a autora constrói uma reflexão sobre os impactos do projeto do 

NEFI na escola, olhando, por diversas vezes, para sua própria prática. Gomes (2017, p. 30) 

afirma que o projeto proporcionou a ela uma experiência única de formação, o qual permitiu 

que ela saísse de uma visão de observadora para a de uma “professora de experiência”, que 

deixou de acreditar que precisava transformar os alunos por meio do método científico para 

“deixar-se afetar e ser ela própria transformada pela experiência de co-habitar com seus 

alunos uma sala de aula” (p. 30).  

 A fala de tal autora reafirma a concepção que possuo de que, a partir do momento em 

que o educador ou educadora se dispõe a desenvolver experiências filosóficas com seus 

alunos, a Filosofia não estará presente somente nas oficinas ou aulas de Filosofia, mas, sim, 

em todos os momentos. Acredito que a Filosofia é uma postura de vida, que perpassa os 

muros da escola; e assim sendo, permeia as aulas de todas as disciplinas, permeia os 

cotidianos e práticas educacionais.  

 É interessante pensar que Kohan, Olarieta e Wozniak (2012) se puseram a pensar, 

junto a convidados, as práticas e sentidos do programa coordenado pelo NEFI (UERJ) em 

Duque de Caxias, no ano de 2011. Um dos questionamentos que estavam intrigando os 

participantes do projeto era justamente “Como pensar a formação docente para filosofar com 

crianças?” (KOHAN et al., 2012b, p. 170), reflexão compartilhada por mim ao longo da 

presente pesquisa, em especial neste bordar que proponho como uma sessão do presente 

capítulo. Os autores pontuam que, após as experiências com as crianças, é destinado um 

tempo com os docentes para refletirem juntos sobre a experiência e pensar os próximos passos 

para o encontro seguinte, além de realizarem encontros na Universidade, os quais poderiam 

ser concebidos como espaços de formação docente.  

Porém, eles ressaltam que veem a experiência de pensar como algo dissociado de um 

mero conteúdo ou mecanismo e que, por isso, ela parece distante da ideia tradicional de 

“formar”: “Se não temos conteúdo e não temos método a transmitir, como dar consistência a 
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um espaço que se espera que seja de formação ou de introdução de professoras numa 

prática?” (KOHAN et al., 2012b, p. 175). Os idealizadores do projeto “Em Caxias, a filosofia 

en-caixa?” apontam que o trabalho desenvolvido com as professoras é voltado à construção de 

um estado de atenção, ou melhor, de “trans-formação da atenção” (KOHAN et al., 2012b, p. 

177). Para os autores: 

 

De qualquer modo, quando embarcamos na experiência de pensar, nossa preparação 

e a preparação das professoras poderia ser pensada basicamente como um processo 

de sensibilização, como um exercício sobre o tornar-nos sensíveis ao movimento, à 

complexidade do mundo que exige um tipo de trabalho que se assemelha mais ao 

trabalho do poeta, do pintor que ao do técnico, que não atua guiado por uma 

‘atenção’ no aperfeiçoamento das formas preestabelecidas, mas com uma atitude de 

‘dis-tensão’, de afrouxamento dessa tensão que o liga a interesses práticos e se 

entrega à exploração dessas formas, à de-formação’, à ‘trans-formação’ do mundo 

habitual, à sua ‘re-invenção’. Formar suporia ajudar a ‘des-aprender’ hábitos típicos 

do fazer do professor que inibem a experiência no pensamento e estranhar o que esse 

fazer incorporou de típico ou temporal (KOHAN et al., 2012b, p. 176). 

 

 Enquanto professora, que não participou da formação oferecida pelo CBFC nem 

obteve o aporte dos pesquisadores do NEFI, posso afirmar que os pressupostos já apontados 

pelos autores se efetivam na prática. Desde o primeiro contato que tive com as propostas, o 

trabalho que venho desenvolvendo junto às leituras dos textos de Kohan é justamente voltado 

ao desenvolvimento de uma sensibilidade; de um afrouxamento das tensões existentes na 

escolarização, ligadas à interesses práticos; de uma “de-formação” e “trans-formação”, 

pensando uma formação que é mais “re-invenção” do que apreensão de algo. O “des-

aprender” na Filosofia nos permite oferecer aos alunos exercícios de pensamento que muito se 

distanciam das típicas práticas do fazer do professor tradicional. 

Por meio das pesquisas encontradas, pode-se perceber que a formação oferecida em 

cada uma das propostas (“FpC” e “FcC”) é extremamente diferente. A formação do Programa 

“FpC” é realizada no Brasil no CBFC (atualmente, no NUEP) ou nas instituições que 

“compram” o curso. Dentro de uma carga horária específica, palestras e estudos são 

realizados para que o professor participante tenha uma base para o desenvolvimento do 

trabalho com o material do Programa em sua sala de aula. Para a escola, vão materiais de uso 

do professor (manuais), que serão seguidos ao longo das experiências filosóficas. 

 Já na proposta de “FcC”, os pesquisadores apresentam a proposta, realizam momentos 

de estudo, mas acompanham todo o desenvolvimento dos projetos, com participação nas 

oficinas, encontros na Universidade e na própria escola, onde podem refletir e (re)pensar suas 

próprias práticas. Com muita sensibilidade e frequência, os projetos são pensados pela 
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Universidade e pelos colaboradores da escola, em uma parceria, de troca entre ambos. Como 

Gomes (2011) aponta, a presença do pesquisador na escola desafia e convida a pensar sobre 

novas práticas, tendo em vista que, infelizmente, a Universidade não está sempre presente na 

escola de educação básica. 

 Porém, após as críticas à formação oferecida pelo Programa “FpC”, como, por 

exemplo, na pesquisa de Gianolla (2006), gostaria de suscitar os seguintes questionamentos: 

uma formação inicial, não assistida continuamente, “dá conta” de uma experiência com 

tamanha dimensão? No que mais se diferem as experiências de formação de “FpC” e “FcC”? 

Buscando responder aos seguintes questionamentos, proponho pensar no que consiste 

a palavra “formação” e sua relação com os professores, mais especificamente com aqueles 

preparados para desenvolver ambas as propostas. 

A palavra “formação” deriva do latim formatio, onis e refere-se ao ato de dar forma ou 

criar. Proponho pensarmos aqui a formação, então, como o ato de criar, criar um novo 

professor, a partir do processo de conhecimento da experiência filosófica. Partindo desse 

princípio, a formação não poderia ser apenas inicial, tendo em vista que é construção, é algo 

permanente, uma vez que requer cuidado e atenção à própria prática. Construir um novo eu, 

um novo profissional, leva tempo, um tempo de intensidades, a partir de nossas experiências e 

vivências. 

Para pensar a formação, recorro aos escritos de Paulo Freire, quem dedicou boa parte 

de suas obras à formação docente. Na visão de Freire (1996, p. 14), a formação docente deve 

ser pensada junto à reflexão sobre a prática do educador em favor da autonomia dos 

educandos a partir de saberes, que, a seu ver, são fundamentais ao docente. Esses saberes 

seriam:  

“Não há docência sem discência”; 

“Ensinar não é transferir conhecimento”; e, por fim, 

“Ensinar é uma especificidade humana”.  

Acredito que os escritos de Freire são pertinentes para a presente pesquisa quanto ao 

conceito de formação de professores, pois o autor aponta saberes essenciais ao educador que 

dialogam, em todos os aspectos, com as propostas de composição de experiências filosóficas 

com as crianças.  

O educador que se abre para essa possibilidade necessita vivenciar em suas práticas 

uma filosofia de vida, que vai além dos momentos de aula, mas que faz parte de seu eu. Em 

uma perspectiva de “inacabamento”, de “incompletude”, Freire (1996) nos propõe pensar 

sobre seu primeiro apontamento, a relação docência/discência, afirmando que nossa 
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experiência de formação deve ser permanente e que nós, educadores, não formamos algo ou 

alguém, em uma relação vertical, mas, sim, devemos ter em mente, desde o início dos 

processos, que “quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e 

forma ao ser formado” (FREIRE, 1996, p. 25). Ou seja, para Freire, educador e educando se 

formam juntos, em uma construção coletiva do conhecimento, permanente.  

Freire pensa que a educação deve ser construção, e não um mero sistema de educação 

“bancário”, onde o educador “deposita” o conhecimento nas mentes de seus educandos, visto 

como meras “tábulas rasas”. Nesse ponto, vejo nitidamente a proposta de formação de 

professores concebida por mim como ideal para o trabalho de filosofia com crianças 

“encontrar” as premissas de Freire. A docência não existe sem discência, e é junto ao 

educando que o educador realmente se forma, tendo a possibilidade de (re)ver a sua própria 

prática. Tendo em vista isso, acredito na formação oferecida pelos pesquisadores da UERJ em 

seu projeto em Duque de Caxias, pois esta se desenvolve junto ao projeto, junto às práticas. 

Junto aos educandos, os educadores têm amplas possibilidades de construção de 

conhecimento, as quais não seriam possíveis em nenhum curso em um centro de estudos. 

Além disso, Freire (apud KOHAN, 2019, p. 230) ressalta que, em contraposição à 

educação bancária, temos a possibilidade de uma educação “problematizadora”, a qual se 

constitui em um modelo dialógico de ensino, em que educadores e educandos ensinam e 

aprendem uns com os outros, movendo-se pelo desejo de transformação. A educação 

filosófica com crianças é uma prática problematizadora, uma vez que proporciona aos alunos 

espaços/tempos de reflexão, discussão, investigação e construção de saberes juntos, em grupo. 

Em seu segundo apontamento, Freire (1996, p. 52) assevera que “Ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção”, propondo que o educador, ao entrar em sua sala de aula, seja um ser crítico, 

aberto às indagações, à curiosidade e aos questionamentos dos alunos, de forma a convidá-los 

a construir o seu próprio conhecimento. O educador que se propõe a desenvolver experiências 

filosóficas com crianças construirá, na prática, esse saber, pois uma verdadeira aula filosófica 

não disporá de respostas prontas e dadas, mas, sim, se consolidará em uma “terra dos por quês 

e dos para quês” (KOHAN, 2012, p. 21), porque os alunos se sentirão seguros e confortáveis 

para questionar e expor seus pensamentos. 

Já em seu terceiro apontamento, Freire (1996, p. 36) afirma que “Ensinar é uma 

especificidade humana” e traz várias especificidades do ser humano para pensar a relação 

educador e educando, como, por exemplo, a autoridade, a generosidade, a liberdade, o saber 

escutar e o caráter ideológico da educação dentre outros. Nessa construção, Freire (1996, p. 
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103) pontua que “o professor que não leve a sério sua formação, que não estude, que não se 

esforce para estar à altura de sua tarefa não tem força moral para coordenar as atividades de 

sua classe”. Com tais dizeres, Freire nos leva a refletir sobre sua perspectiva de que somos 

seres incompletos, inacabados, que necessitamos estar em constante formação, e que a sala de 

aula é um local que requer muito do ser humano, o qual está em formação continuamente, 

para que esteja à altura de sua tarefa.  

Dessa maneira, a formação dos professores é, como afirmam Mariani e Carvalho 

(2009, p. 2413), em estudo sobre a formação docente em Freire, um “fator decisivo no 

processo de transformação da educação”, já que somente uma formação que possibilite a 

reflexão crítica sobre a própria prática construirá uma educação com práticas dialógicas e 

potentes. 

Leal (2000, p. 95), colaboradora de Kohan no projeto desenvolvido em Brasília/DF, 

afirma que pensam que “um processo continuado de formação docente e um paralelo 

acompanhamento do trabalho pedagógico realizado nas escolas, aliado ao aprofundamento 

teórico que a prática alimenta, ampliarão as possibilidades”. A autora traz a essencialidade da 

formação docente desenvolvida junto à revisão da própria prática, assim como Kohan propõe 

na “FcC”, junto a um processo de formação contínuo (e não pontual) e um acompanhamento 

sistemático dos pesquisadores da universidade pública que se dispõem a desenvolver os 

projetos dentro das escolas públicas.  

Como pode ser visto em algumas das pesquisas apresentadas, o movimento de 

formação dos professores para a composição de experiências filosóficas com as crianças 

possui espaços de reflexão, onde os professores podem pensar sobre a própria prática, 

potencializando as experiências que estão porvir. Pensar a formação dos professores para o 

desenvolvimento dessas práticas é essencial, uma vez que eles serão os agentes dentro da 

escola para que a transformação se inicie. Nesta direção, Kohan afirma que (2012, p. 15), o 

trabalho filosófico com crianças encontra sentidos éticos e políticos atraentes àqueles que 

propõem o seu desenvolvimento, quando encontram, dentre outros elementos, “um quadro de 

professores interessados pela filosofia e abertos a novas práticas de formação”. 

Antônio Nóvoa (2011, p. 45), também, contribui para estas reflexões, uma vez que 

defende uma “formação de professores construída dentro da profissão”. Para o autor, cinco 

disposições podem caracterizar o trabalho docente na sociedade contemporânea: o 

conhecimento, a cultura profissional, o tato pedagógico, o trabalho em equipe e o 

compromisso social. O “conhecimento” é valorizado por Nóvoa (2011, p. 48) ao afirmar que 

ninguém pensa no vazio e que “é a partir do conhecimento, da sua aquisição e compreensão, 
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que se constrói a educação de uma pessoa”. Já a “cultura profissional” é pensada pelo autor 

em decorrência da necessidade de que o professor compreenda os sentidos da escola e perceba 

a essencialidade de desenvolver em sua prática atitudes como o registro de seus trabalhos, a 

avaliação como forma de aperfeiçoamento e a reflexão sobre o trabalho.  

 Além disso, Nóvoa (2011) propõe pensarmos o “tato pedagógico”, o qual se refere às 

capacidades de se relacionar e comunicar, habilidades tão importantes para o efetivo ato de 

educar. Esse tato pedagógico possibilita ao educador conduzir o educando para a “outra 

margem” (NÓVOA, 2011, p. 49). Ressalto que Nóvoa pensa a Pedagogia enquanto uma 

“terceira margem” (NÓVOA, 2010), utilizando-se do conto de Guimarães Rosa
20

, para propor 

essa metáfora. Em um rio, temos as duas margens (direita e esquerda), pensadas por Nóvoa 

como as dicotomias presentes em nosso cotidiano: instrução/educação, aprendizagem/ensino e 

igualdade/autoridade dentre outras. A Pedagogia, para o autor, não se encaixa em nenhuma 

dessas margens; portanto, ela é a “terceira margem” do rio.  

Porém, Nóvoa (2010) afirma que, para Guimarães Rosa, a terceira margem seria o 

próprio rio, o que o leva a dizer que, enquanto terceira margem, a Pedagogia é, então, o 

próprio rio, rio esse que segue um percurso, em viagem, onde o pensamento não se fecha 

“nem nas fronteiras do imediato, nem na ilusão de um futuro mais-que-perfeito”, mas 

constrói-se no viajar. 

 A metáfora feita por Nóvoa (2010) é muito potente para pensarmos a formação de 

professores para o desenvolvimento de experiências filosóficas com as crianças, uma vez que 

são pedagogas e pedagogos, em sua maioria, que passam pelos processos de formação 

oferecidos pelos Centros do Programa “FpC” e nos projetos de “FcC”. Esse profissional, 

estando na terceira margem, segue uma viagem e tem a possibilidade de ir junto de seus 

alunos por ela, no “entre”, e não nas polarizações. A filosofia para/com crianças está no curso 

do rio, nessa terceira margem que, a cada trecho de suas águas, proporciona aos alunos novas 

reflexões, e, junto a eles, o educador também tem a oportunidade de se (re)(trans)formar.  

 Nóvoa (2011) também defende a essencialidade do “trabalho em equipe”, de uma 

intervenção conjunta nos processos educativos, que aconteçam não somente no interior de 

cada escola, mas que ultrapassem as fronteiras organizacionais. Junto a isso, o autor traz uma 

reflexão sobre o “compromisso social” da profissão docente, afirmando que “educar é 

conseguir que a criança ultrapasse as fronteiras que, tantas vezes, lhe foram traçadas como 

destino pelo nascimento, pela família ou pela sociedade” (NÓVOA, 2011, p. 49).  

                                                           
20

 ROSA, João Guimarães. A terceira margem do rio. In: ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. 4. ed. Rio 

de Janeiro: J. Olympio, 1968. p. 32-37. 
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Nóvoa (2011) nos propõe, assim, pensar uma formação de professores para ultrapassar 

as fronteiras organizacionais, para possibilitar às crianças que ultrapassem as fronteiras 

traçadas pelo destino em suas vidas, e é nesse caminho que acredito ser possível a 

transformação de nossa Educação. A proposta de formação docente de Nóvoa é voltada à 

formação inicial, aos cursos de formação de professores, os quais devem, segundo as ideias do 

autor, dispor de tempos e práticas para o desenvolvimento desses cinco apontamentos e de 

tantos outros, mas também vai de encontro à proposta de formação permanente defendida por 

Freire, pois, dentro da profissão, já atuante, o professor se forma junto ao seu aluno. Nóvoa 

finalizou a conferência “Que currículo para o século XXI?”, no ano de 2010, citando 

Guimarães Rosa, o qual diz que “Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente 

aprende”. 

Junto às experiências filosóficas com crianças, acredito que, realmente, mestre não é 

quem sempre ensina. Afinal, o verdadeiro mestre sempre será aquele que, “de repente, 

aprende”, no estar junto aos seus alunos. Ressalto, novamente, que, para Kohan (1998), no 

Programa de Lipman, o professor aparece como um “pastor filosófico”, pois sua prática 

parece se limitar ao papel de mediador das discussões entre os alunos. Filósofo e professor 

aparecem diferenciados, sendo os filósofos os desenvolvedores do método e os professores os 

aplicadores deste, o que distorce o sentido da filosofia em sala de aula.  

Ressalto que, como afirmado no capítulo 2, a formação oferecida pelo programa 

“FpC” consiste em um embasamento teórico para o trabalho dos professores com os manuais 

nas escolas. Para Lipman (1995, p. 325), “oferecer aos professores manuais de instruções é 

propiciar-lhes uma das formas mais valiosas de estruturação. [...] esta pode ser uma espécie de 

estruturação que não deveria ser removida mesmo quando os professores acreditam que estão 

prontos a dispensá-los. A meu ver, o manual, com questionamentos e temáticas prontas acaba 

por limitar a experiência filosófica. Não só a concepção de educador, enquanto 

mediador/aplicador do método, mas também a formação oferecida, de 40 horas, me levam a 

concordar com os dizeres de Kohan e a crer que, na “FcC”, a Filosofia é ainda mais 

explorada. 

Na “FcC”, acredita-se que o educador é um potencializador da discussão filosófica, da 

experiência, mas, jamais, o centro, por onde todos devem passar. Enquanto potencializador de 

práticas educativas dotadas de sentido, criticidade e criatividade, o educador necessita de uma 

formação que o prepare para a mediação das experiências filosóficas e amplie seus horizontes 

para a consciência de que sua formação é permanente e que, junto aos alunos, ele se (re)forma 

continuamente e se (trans)forma.  
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Kohan (1998, p. 90) afirma que, enquanto docentes, podemos inicialmente propiciar às 

crianças um ambiente democrático para que as crianças sintam-se participantes do espaço que 

formam, de forma que a experiência ocorra de forma efetiva. Daí a importância de uma 

formação de professores “dentro da profissão”, como ocorre nos projetos de “FcC”, onde os 

professores são acompanhados a todo o momento e suas práticas são planejadas e 

(re)avaliadas em encontros periódicos de planejamento e estudos. 

A meu ver, o professor necessita estar em constante formação, (trans)formação, 

(re)formação, de modo que o “novo” sempre esteja presente em suas aulas. Todas as salas de 

aulas são heterogêneas, por menores que sejam, e buscar novas formações pode contribuir 

com o desenvolvimento de práticas mais significativas. A formação pensada pelos 

pesquisadores que vem desenvolvendo a proposta de “FcC” é, para mim, ideal. Formar-se 

continuamente, na prática, na experiência filosófica, permite ao educador a construção de um 

olhar mais sensível, atento e aguçado àquilo que é essencial nas experiências: a escuta atenta 

às crianças. Dessa forma, no próximo capítulo, proponho uma reflexão acerca do que podem 

as crianças na Filosofia, pensando a Infância enquanto um tempo único e singular, que carece 

de práticas como as proporcionadas pelas experiências filosóficas.  
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CAPÍTULO 04 

BORDANDO N(A) INFÂNCIA: “O QUE PODEM AS CRIANÇAS NA FILOSOFIA?”  

 

Ser criança, o que é?  

Ser criança é viver brincando,  

pulando, rindo e cantando?  

É gostar de pegar bicho-de-pé?  

Criança deveria ser apenas criança.  

E nunca crescer.  

Talvez um dia até pudesse,  

mas só depois de muito viver.  

Já imaginou um mundo feito só de crianças? 

(OLIVEIRA apud CUNHA, 2018, p. 119). 

 

O bordado delineado até aqui traz consigo diferentes reflexões acerca de propostas que 

têm como elemento central um espaço-tempo: a infância. Entretanto, primeiramente, gostaria 

de propor os seguintes questionamentos: afinal, “ser criança, o que é?”, de qual infância estou 

falando? Com qual teoria me identifico e me proponho a pensar a infância e seu 

desenvolvimento? 

Etimologicamente, segundo Sarmento (apud SANTANA, 2014), a palavra infância é 

de origem latina, cujo significado é “aquele que não fala” (in – negação, fans – o que não 

fala). Como sabemos, essa ideia de infância, enquanto tempo daquele que “não fala”, 

perdurou por séculos, mas o que vemos hoje são passos em busca de um novo olhar para esta 

e é neste caminho que direciono meu bordar.  

De acordo com Kuhlmann Jr. e Fernandes (2004, p. 15): “Podemos compreender a 

infância como a concepção ou a representação que os adultos fazem sobre o período inicial da 

vida, ou como o próprio período vivido pela criança, o sujeito real que vive essa fase da vida”. 

 Nos dizeres dos autores, a Infância pode ser considerada a partir de um duplo olhar: 

tanto do adulto (que olha a criança) quanto da criança (que vive esse período). O adulto olha a 

infância, o ser que vivencia seu período inicial na vida, mas também a criança olha a si, 

enquanto ser que está vivenciando e experienciando esse período. Certamente, ambos terão 

um olhar diferenciado sobre esse mesmo período.  

Reforçando a ideia de visão do adulto, Kohan (2005) afirma que a criança, de acordo 

com Platão, não tinha valor, mas, sim, o que nela poderia ser refletido. Educar na infância 

tinha importância, porque a ideia predominante era a de que a criança de hoje seria o futuro 

governante da pólis
21

. Ou seja, buscava-se moldar a criança ao que ela deveria vir a ser. 

                                                           
21

 Pólis é o nome dado ao formato das cidades gregas desde o período arcaico até o período clássico. Devido às 

suas características, o termo é sinônimo de cidade-estado.  



100 

 

Kohan (2007) traz em seus escritos acerca do conceito de infância, que a criança deve 

ser vista enquanto o que é e não em relação ao que virá a ser. Nesse aspecto, Kohan (2000, p. 

66) traz um pouco dos ideais de Lipman ao formular o programa “FpC” para pensar a 

Infância.  

Segundo o autor, Lipman foi um filósofo que se dedicou a criar uma proposta de 

ensino que relacionasse a Educação e a Infância, e isto é reconhecido. Porém, o filósofo acaba 

por olhar as crianças como se olhasse para um espelho, projetando aquilo que desejava para 

si: “o seu grande passo é considerar as crianças aptas para a prática da filosofia; mas, segundo 

ele, a prática da filosofia vai permitir a constituição de pessoas razoáveis, democráticas, 

tolerantes, ou seja, tudo o que nós, adultos, não somos e gostaríamos de ser”. 

Em outra direção, Kohan nos propõe olhar a criança em seu presente e não projetar um 

futuro sobre ela, enquanto um ser, dotado de multiplicidades e especificidades. Dessa forma, a 

infância não se mostra como uma fase, mas como dimensão na vida humana, a partir do 

momento em que: 

 

Infantes são os sem voz, os que não nascem falando, aqueles que estão aprendendo a 

falar e a ser falados. Mais uma vez, não devemos entender a infância apenas como 

uma idade cronológica. Infante é todo aquele que não fala tudo, não pensa tudo, não 

sabe tudo. Aquele que, como Heráclito, Sócrates, Rancière e Deleuze, não pensa o 

que todo mundo pensa, não sabe o que todo mundo sabe, não fala o que todo mundo 

fala. Aquele que não pensa o que já foi pensado, o que “há que pensar”. É aquele 

que pensa de novo e faz pensar de novo. Cada vez pela primeira vez. O mundo não é 

o que pensamos. “Nossa” história está inacabada. A experiência está aberta. Nessa 

mesma medida somos seres de linguagem, de história, de experiência. E de infância 

(KOHAN, 2005, p. 246-247). 

 

 A Infância aparece assim como dimensão, como tempo contínuo (e não demarcado 

cronologicamente), por meio do qual concebemos nossa história como inacabada e nos 

propomos a construir sempre. Se nós, enquanto educadores e educadoras, temos essa 

concepção de “infância”, abrimo-nos para experiências tão ricas quanto às experiências 

filosóficas com crianças, por conceberem estas como capazes de pensar, construir e se 

(auto)(trans)formar.  

Diante de tais premissas, enquanto educadora, pensei este subtítulo não propondo 

bordar o que dizem as crianças, infantes, sobre as propostas de “FpC” e “FcC”, mas, 

propondo reflexões acerca do que dizem as crianças nas experiências filosóficas e o que 

consta registrado em pesquisas acadêmicas.  

Dessa forma, penso, junto aos escritos de Rinaldi (2012), sobre Reggio Emilia
22

, a 

                                                           
22

 Reggio Emilia é uma cidade no nordeste da Itália, onde vem sendo desenvolvida uma experiência educativa 



101 

 

essencialidade de se pensar, no presente trabalho, a “pedagogia da escuta”, de maneira a não 

só ler aquilo que as crianças escreveram ou disseram ao longo das pesquisas realizadas com 

elas, mas de modo a atravessar as linhas dos textos escritos, permitindo-me escutá-las 

verdadeiramente, assim como elas “escutam a vida em todas as suas formas e cores, e escutam 

os outros” (MALAGUZZI apud RINALDI, 2012).  

As crianças as quais busquei “ouvir” em minha pesquisa são, diretamente, àquelas que 

participaram das pesquisas acadêmicas publicadas na área e que possuem seus relatos ou falas 

nas dissertações e teses lidas. Porém, indiretamente, meus ouvidos se abriram para esta 

infância a partir de outras crianças, meus alunos, com os quais convivo e que dizem muito 

sobre o meu processo de “ouvir” a infância. 

A denominada “pedagogia da escuta” traz em si alguns pressupostos que convergem 

com a ideia defendida pela filosofia para e com crianças, como, por exemplo, o fato do que se 

pensa o respeito e a abertura para o outro, a escuta do outro em sua própria experiência, além 

do fato de que: 

 

O trabalho com a ética de um encontro na pedagogia da escuta requer que o 

educador pense no Outro como alguém que ele não pode aprisionar, e que desafia 

todo o cenário da pedagogia. Pois, a pedagogia do escutar representa ouvir o 

pensamento – ideias e teorias, questões e respostas de crianças e adultos; significa 

tratar o pensamento de forma séria e respeitosa; significa esforçar-se para extrair 

sentido daquilo que é dito, sem noções pré-concebidas sobre o que é certo e 

apropriado. A pedagogia da escuta trata o saber como algo construído, em 

perspectiva e provisório, e não a transmissão de um corpo de conhecimentos que 

transforma o Outro num igual. Para cada questão, é preciso abrir-se para a 

Alteridade [...] (RINALDI, 2012, p. 43). 

 

 Cunha (2014, p. 42), em seus estudos acerca das experiências filosóficas com crianças 

também afirma: 

 

Ao pensar sobre o que pensamos, como vem ocorrendo nas experiências realizadas 

na escola, vamos percebendo a importância do compartilhar o pensamento, de 

expressar o que pensamos, de dar voz às palavras, de escutar o silêncio, porque 

sentimos que há, na temporalidade das experiências, uma escuta que se revela numa 

acolhida ao próprio pensamento, ao pensamento do outro. 

 

Na busca pela “escuta” das crianças, deparo-me com diversas pesquisas que tematizam 

o encontro entre a Filosofia e a Infância e que trazem esses “sujeitos” para dialogar com as 

reflexões teóricas. Em sua pesquisa de campo ao longo de seu processo de doutoramento, 

                                                                                                                                                                                     

pensada pioneiramente no pós-guerra, mas que chegou a atingir reconhecimento internacional somente na 

década de 1990. Segundo Rinaldi (2012, p. 22), a proposta “[...] é uma experiência que abarca, nas palavras de 

Gilles Deleuze, ‘uma crença no mundo’ e promete esperança para uma cultura renovada sobre a infância e sobre 

a recuperação da escola como espaço público de importância crucial nas sociedades democráticas”. 



102 

 

Olarieta (2012, p. 82) registra a fala de um aluno participante do encontro: “Pergunto-lhe: ‘E 

na sala de aula você não aprende?’ Responde: ‘Na sala de aula a gente aprende a passar de 

série estudando. Aqui [se refere ao encontro de filosofia] a gente aprende a discutir, vai 

sabendo mais das coisas, vai fazendo mais perguntas’”.  

 O “aprender a discutir” também é evidenciado por Santiago Júnior (2013) em sua 

dissertação ao chamar a atenção para a fala do aluno Bruno, que lhe permitiu ir além do 

“maravilhamento” do texto apresentado na experiência filosófica. Bruno, em uma discussão 

sobre a temática vida e morte, diz: “Por que tem gente que consegue ficar o dia inteiro sem 

morrer, e tem gente que fica o dia inteiro sem viver” (SANTIAGO JÚNIOR, 2013, p. 34). 

Segundo o pesquisador, Bruno é um aluno calado e retraído, e seus dizeres o deixaram 

surpreso. Bruno mostrou, em poucas palavras, a construção de um “aprender a discutir”, até 

então escondido por ele, mas que, naquele dia, se permitiu florescer. Indo além, ouso me 

questionar sobre os infindos elementos que podem estar “por trás” dessa fala de Bruno: seu 

modo de perceber no mundo a vida, sua concepção de qual é o sentido da vida e a sensação de 

que existem pessoas que ficam o dia todo vivas, mas que, apesar disso, podem estar o dia todo 

sem viver por não estarem desenvolvendo comportamentos e/ou atitudes que ele acredita 

serem intrínsecas à vida dentre outros.  

Os atos de existir e viver parecem ter, para Bruno, uma conexão e uma divergência ao 

mesmo tempo. Afinal, existir e estar vivo são termos que se referem a nós, que existimos e 

vivemos. Porém, a existência não é sinônimo de que a pessoa esteja vivendo se pensarmos a 

condição do viver como algo significativo, carregado de sentido. A vida, enquanto 

experiência, extrapola o limite da existência, e é justamente isso que Bruno parece trazer em 

sua fala.  

 Como pontua Cunha (2018, p. 124), “as narrativas que as crianças constroem são 

permeadas por muita imaginação, ficção, fantasia e sensibilidade”, o que pode ser evidenciado 

em sua pesquisa de mestrado ao relatar os dizeres dos alunos participantes, em uma discussão 

que se originou de um desenho de dois peixes feito pelo pesquisador na lousa: 

 

Aluna A: peixe não pensa, porque ele não ouve.  

Pesquisador: e cachorro pensa?  

Aluna A: cachorro pensa sim, porque ele ouve.  

Aluna N: o pensamento entra pelo ouvido e vai até a cabeça [...] 

Pesquisador: mas como o pensamento vai parar dentro da cabeça?  

Aluna J: ele já fica lá dentro.  

Aluno H: tio Mauro, existe um guarda-roupa dentro da nossa cabeça onde os 

pensamentos moram. Aí, tiramos eles de lá.  

Aluna I: quando eu assisto a um filme e vou dormir, fico sonhando com ele. Penso 

nele!  
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Pesquisador: então, pensamos quando vemos e ouvimos?  

Aluna I: não, só quando vemos. O pensamento entra por aqui (apontando para o 

olho).  

Aluna P: não é assim! Pensamos quando fechamos os olhos. Aí, quando a gente 

fecha os olhos, o pensamento vem.  

Pesquisador: vamos fechar os olhos, então, para ver se o pensamento vem! Toda a 

turma fechou os olhos [...] (p. 122-123). 

 

 Os alunos participantes constroem juntos reflexões que têm como ponto de partida 

apenas um desenho na lousa. Permito-me escutá-las, olhá-las, atentamente, mesmo que 

somente por meio dos escritos do autor (também pesquisador). Quando o aluno H diz “existe 

um guarda-roupa dentro da nossa cabeça onde os pensamentos moram”, a criatividade e a 

imaginação se manifestam de forma explícita. Afinal, onde os pensamentos moram?  

As crianças têm a capacidade de se maravilhar com as coisas e de encontrar respostas 

para tudo aquilo que as intriga. Escutá-las nos permite também uma aproximação com a 

capacidade de questionamento, criação e invenção, e o nosso “guarda-roupa de pensamentos” 

passa a ficar, cada vez mais, repleto de reflexões e novas questões. 

 Nos escritos de Cunha (2014), encontramos registros de pensamentos de alunos que, 

ao participarem das experiências filosóficas de sua pesquisa, aceitaram se aventurar pela 

escrita de poemas. Vanessa, uma das alunas, escreveu o poema “Coisa minha”, o qual pode 

ser lido a seguir: 

 

Nós, adolescentes, parecemos que não temos medo de nada. [...] Parece, inclusive, 

que não temos medo de morrer.  

Mas nós somos adolescentes, temos um medo muito grande da solidão. Não 

conseguimos ficar sozinhos, com nós mesmos. A solidão nos deprime, por isso não 

desgrudamos da internet e do celular. Por isso estamos sempre em grupos. Mas 

dizem que esta sociedade é o oposto da amizade porque ela é feita de igualdades. 

Todos temos que ser iguais. Quem é diferente, claro, está fora, não pertence. Não é 

convidado. Fica em casa.  

A amizade é o encontro de duas solidões. [...] Amigos são raríssimos. ‘Eu quero ter 

um milhão de amigos’. O Roberto Carlos estava louco quando disse isso. A amizade 

requer tempo. Como ele teria tempo bastante para ter um milhão de amigos? Mas te 

falo uma coisa: basta ter um amigo parar encher a solidão de alegria e sinceridade 

(CUNHA, 2014, p. 39). 

 

 Vanessa descreve, em sua fala, muitos pensamentos que, provavelmente, são comuns à 

maioria dos adolescentes, mas que muitos não possuem possibilidades de construção de um 

senso crítico, um olhar aguçado e uma facilidade para expressar aquilo que sentem. A aluna 

traz os temas “medo”, “morte”, “solidão”, “amizade”, “diferença/igualdade”, “alegria” e 

“sinceridade” em um único poema, profanando seus sentimentos. Penso, enquanto educadora, 

na importância de que os professores proporcionem experiências de pensamento aos seus 
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alunos de modo que, assim como Vanessa, sintam-se seguros para se expressar e mostrar o 

olhar que têm sobre a realidade que vivem.  

Vemos em nossas escolas um silenciamento muito grande. Ouve-se de professores que 

“o silêncio é necessário para darmos conta da quantidade de conteúdos a serem ministrados”. 

A escola passa a funcionar em um círculo vicioso, entre o silenciamento, os conteúdos e as 

cobranças de produtividade advindas de diferentes lados, como as avaliações externas, por 

exemplo.  

Enquanto professora, percebo o quanto as práticas tendem a ser mecanicistas, focadas 

na produtividade e na busca incessante por números. Dizem buscar, assim, uma educação “de 

qualidade”, entretanto nos cabe questionar qual seria a “qualidade” buscada. Qualidade, 

certamente, não é sinônimo de quantidade. Então, por que quantificar elementos na 

escolarização valorizando o produto em detrimento do processo? A meu ver, a qualidade da 

educação está justamente no seu potencial de transformação da sociedade, na maneira como 

afeta o aluno e toda a comunidade escolar processualmente. Uma educação “de qualidade” 

prioriza, dessa forma, a abertura ao outro, o reconhecimento da grandiosidade dos 

pensamentos e falas dos alunos. Se em minhas aulas tenho meus alunos participativos, 

tomando voz e sentindo-se confiantes para falarem e exporem seus pensamentos, já me sinto 

realizada e esperançosa de que a educação de qualidade não está no silêncio marcado por 

dados quantitativos, mas, sim, na discussão dotada de boas reflexões. 

Os projetos de “FpC” e “FcC” são, a meu ver, uma quebra do silêncio nas escolas que 

os desenvolvem. Junto a isso, a escuta atenta potencializa os processos, como podemos ver 

nos desdobramentos das experiências filosóficas com as crianças nas escolas relatadas na 

pesquisa de Salles (2008). O pesquisador questiona os alunos sobre qual a compreensão que 

eles possuíam do que seria o Projeto Filosofia na Escola desenvolvido na cidade de 

Brasília/DF. As respostas dos alunos foram organizadas pelo autor em quatro linhas: há 

aqueles que veem o projeto como “um espaço para aprender e ensinar”, onde a construção do 

conhecimento se dá no movimento educativo de aluno e professor aprenderem e ensinarem 

juntos; outros acreditam ser “um lugar para se pensar sobre todas as coisas”, tendo em vista 

que qualquer assunto pode ser discutido nas experiências e também a ideia de que a Filosofia 

não é uma área específica do conhecimento, mas, sim, um interesse por todos os assuntos; ou, 

como a maioria disse, que é “um lugar onde todos participam igualmente”; e também 

afirmaram que a proposta é “uma experiência fascinante”, acompanhada de relatos de 

sensações de alegria, prazer e bem-estar.  

Enquanto professora e pesquisadora na área, venho desenvolvendo experiências 
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filosóficas com meus alunos e vejo, em seus olhares, a alegria de “dizer”, o respeito pelo 

outro, a participação de todos e o fascínio pela experiência. Realizar a presente pesquisa e ler 

os relatos de tantos alunos que se veem beneficiados pelas experiências têm contribuído com 

minha prática de modo a consolidar, cada vez mais, a crença em uma educação para a 

construção do pensamento crítico, criativo e autotransformador. Cada voz de um aluno, seja 

ele de Brasília, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, ou de tantos outros locais onde as 

experiências filosóficas vêm sendo desenvolvidas em nosso País, me motivam e fortalecem.  

Oliveira (2009a) também desenvolveu sua pesquisa de mestrado nas escolas que 

recebem o PFE em Brasília, observando discussões em uma turma de 4º ano acerca dos temas 

“pensar”, “brincar”, “direito”, “igualdade”, “oportunidade”, “responsabilidade”, “diálogo”, 

“justiça”, “paz” e “bem viver”. Ressalto que o termo “direito” levou os alunos à exaltação, 

pois, antes de formularem a ideia de direitos para as crianças, estes questionaram o fato de 

que os pais são “injustos” ao determinarem o que deveriam ou não fazer.  

Além disso, juntos, os alunos construíram a ideia de que um trabalho em comunidade 

requer ações de “diálogo” e que a “justiça” garante os direitos dos homens.  

Tantos temas, muitas discussões, mas o que mais nos chama a atenção é a forma de 

exposição de um pensamento crítico e criativo. As possibilidades de falar e também de se 

questionar, a todo o momento, aproximam aluno e Filosofia e promovem uma educação mais 

consciente e cuidadosa dos processos de construção de conhecimentos. 

E dentre tantas oficinas, pesquisas, experiências filosóficas, gostaria de trazer um 

pouco daquilo que os alunos participantes da proposta desenvolvida pelo NEFI em Duque de 

Caxias (RJ) escreveram e que está no livro organizado por Kohan e Olarieta (2012) sobre o 

assunto. Cada capítulo do livro é iniciado com textos escritos por esses alunos, que buscam 

expressar, em palavras, o vivido nas oficinas. De um total de nove textos introdutórios, 

selecionei um para trazer ao meu texto como potência não só de escrita, mas também de uma 

vida filosófica, sendo construída em meu caminhar pela Educação: 

 

Filosofia não te faz 

Só pensar, você pode 

Ter imaginação do que quiser 

Basta você tentar. 

 

Filosofia te faz realizar coisas 

Que jamais ouviu falar. 

Filosofia é ir além dos pensamentos 

Poder voar e sempre ser livre para pensar. 

 

Se você acreditar que vale a pena 

Uma coisa todos vão concordar: filosofia 
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Em grupo não só tira dúvida, mas 

Entra numa solução para ninguém deixar de pensar. 

 

Seus pensamentos irão fazer com que seja livre 

Pode imaginar coisas que nunca ouviu falar. 

Mas a filosofia pode te transformar numa 

Pessoa com pensamentos esplêndidos para falar. 

 

Na filosofia você pode imaginar lugares que nunca 

Ouviu falar, mas uma coisa é certa: 

Tudo você pode conquistar 

Basta parar e pensar. 

 

Um dia eu não me soltava, no outro 

Já falava, depois se complicava, 

Mas sempre estava ali pronto 

Pra pensar, dificultar as coisas, ao mesmo tempo facilitar. 

 

Não poderia negar que a filosofia 

É sempre boa para conjugar, nunca 

Vou deixá-la, apenas conjugá-la 

Onde for estarei lá mesmo, se for na UERJ meus pensamentos vão estar lá. 

Filosofia para mim são muitas coisas, isso aqui é pequeno 

Pra explicar, mas uma coisa é certa, nunca vou abandoná-la 

Porque as perguntas não serão mais dúvidas, porque 

Vou sempre questioná-las! 

 

(MATHEUS AUGUSTO FERREIRA DE ARAÚJO apud KOHAN; OLARIETA, 2012, p. 158). 

 

Ainda no presente livro, a frase utilizada como subtítulo de um capítulo, “A fala das 

crianças e a escuta do adulto: uma aproximação possível” (KOHAN; OLARIETA, 2012, p. 

102), traz as três questões iniciais levadas às crianças na Escola Municipal Pedro Rodrigues 

do Carmo, seus desdobramentos e as reflexões elaboradas pelos adultos a partir de uma escuta 

atenta aos dizeres dos alunos e alunas. Segundo Léo e Santiago (2012, p. 101), as três 

indagações iniciais foram: “do que vocês sentem falta?”, “o que vocês não têm agora que 

tinham antes?” e “o que vocês gostariam que acontecesse agora?” Ressalto que os alunos 

participantes da pesquisa foram membros do projeto em Duque de Caxias nos anos de 2009 a 

2011. 

A partir das questões, muitos pensamentos foram expostos em palavras pelas crianças. 

Diante disso, os autores agruparam as palavras e ideias mais recorrentes em cinco temáticas. 

São elas: dimensão afetiva, caráter lúdico das experiências, espaço-tempo da pergunta e do 

saber, passeio à UERJ e expectativas das crianças. 

A dimensão afetiva foi demonstrada por alunos que ressaltaram a falta que sentiam de 

“estar na roda”, de sentar-se em círculo e compartilhar pensamentos com os amigos, de serem 

ouvidos. Um deles disse “gostava de estar na roda com meus amigos, saber de tudo. Senti 

falta de meus amigos” (LÉO; SANTIAGO, 2012, p. 102). Enquanto professora, acredito que a 
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presença de espaços como esses nas escolas viabiliza o contato com o outro, a construção do 

conhecimento em conjunto, o respeito mútuo e a crença na troca, entre colegas de classe e 

professores. As relações se fortalecem e a experiência de pensamento se torna, cada vez mais, 

um espaço prazeroso e confortável para a expressão, em palavras, de nossos pensamentos.  

Além disso, o caráter lúdico das experiências foi destacado pelos alunos, que 

mostravam a leveza de participar das experiências, como um espaço diferenciado de 

construção do saber. Uma criança relata “quando a gente brinca...” e demonstra a ludicidade 

nas oficinas, deixando um sentimento de apreço pelo brincar possível ao filosofar. O brincar 

pode se manifestar até mesmo na relação construída pela criança com a experiência, levando-

a a considerar um momento de abertura à fala, ao pensamento livre, como o prazeroso ato de 

brincar. 

Junto ao brincar, os alunos trouxeram o projeto como um espaço-tempo da pergunta e 

do saber, onde ocorre “a experiência de perguntar” (LÉO; SANTIAGO, 2012, p. 103). Afinal, 

como afirmado por Kohan (2012b, p. 21), a discussão filosófica é “a terra dos por quês e dos 

para quês”.  

Vejo na Filosofia a potência do questionamento, a construção de uma educação 

ausente de respostas dadas e prontas. Vejo uma educação para a promoção do pensamento 

crítico em todos os possíveis contextos e elementos. Afinal, como as próprias crianças 

relatam, “a gente vai aprendendo cada coisa lá na filosofia [...] gosto de filosofia porque gosto 

de saber tudo, sobre as coisas” (LÉO; SANTIAGO, 2012, p. 103). 

Estes alunos, participantes do projeto e da pesquisa, ultrapassaram os muros da escola 

ao participarem de uma oficina no V Colóquio Internacional de Filosofia da Educação na 

UERJ. Muitas crianças destacaram esse acontecimento como algo muito significativo no 

projeto. “Viajar para longe, mas para longe mesmo, para onde a gente nunca foi” (LÉO; 

SANTIAGO, 2012, p. 104) foi uma frase dita por um dos alunos e que, para mim, carrega 

uma multiplicidade de sentidos. O projeto permitiu uma viagem, no espaço geográfico, ao 

saírem de sua escola e irem à UERJ, onde, provavelmente, poucos (ou nenhum) alunos ainda 

haviam ido, em um tempo khrónos, cronológico, que pode ser medido por ter início e fim. O 

prédio alto, os vários elevadores e o grande fluxo de pessoas em um evento comumente 

frequentado por pesquisadores brasileiros e estrangeiros podem ter mexido com os alunos de 

forma a marcá-los como um acontecimento do projeto que ficará na memória afetiva.  

Porém, acredito que essa visita também proporcionou outra viagem, a qual não se deu 

em um tempo cronológico, khrónos, mas, sim, em um tempo aión, um tempo da experiência, 

o qual, segundo Kohan (apud DÁRIO JR.; SILVA, 2018, p. 302), “é o tempo da qualidade e 
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não da quantidade. É o tempo que não passa. Que não se sucede. É o tempo que dura”. O 

tempo aión foi vivido por esses alunos ao saírem de sua escola, se deslocarem até à UERJ e 

experienciarem não só a oficina, mas um acontecimento que os tocou, os atravessou, ao 

participarem daquele colóquio internacional. Penso isso ao refletir sobre os tempos vividos 

por meus alunos junto comigo ao longo do ano letivo. A vinda à UFSJ, por exemplo, foi uma 

experiência diferente na vida de todos, 16, conforme relatado por eles mesmos. O tempo aión, 

enquanto tempo da intensidade, não pode ser mensurado, mas pode ser sentido por quem o 

vivencia. Se pensarmos cronologicamente, passamos pouco mais de duas horas na 

Universidade, mas se pensarmos na intensidade, na afecção que a experiência teve na vida das 

crianças, o vivido foi muito mais do que aquelas duas horas, não podendo ser quantificado. 

Uma escuta atenta e sensível aos alunos, por parte do professor, pode permitir o 

reconhecimento da experiência vivenciada por eles.  

Além disso, os alunos também trouxeram suas “expectativas” para o ano de 2011. 

Nestas, foram pensadas saídas para problemas que os angustiavam, como os problemas de 

suas salas de aula e o futuro de suas vidas e do mundo. Todavia, o que mais me chamou a 

atenção foi que, em meio a esses desejos, houve o pedido de que se “façam mais perguntas”. 

Observa-se, aí, o desejo de continuidade do projeto, de anseio pelas experiências filosóficas 

tão potentes em suas vidas.  

Nos dizeres da aluna Vanessa, do aluno H e de tantos outros lidos por mim ao longo 

da pesquisa, permito-me escutar. Escutar atentamente, sensivelmente, em um ato de escuta 

que tem influenciado os meus dias em sala de aula e minha própria maneira de ver a Filosofia 

enquanto uma postura de vida. Cada fala de um aluno me leva a refletir sobre tudo aquilo que 

posso proporcionar às crianças que passam duzentos dias letivos anuais juntas comigo. Um 

ano letivo, em um tempo aión, é um tempo imensurável de intensidade, de vivências e de 

experiências.  

A presente pesquisa caminha atrelada à minha prática docente e, junto com alunos 

participantes das pesquisas lidas por mim, venho pensando o futuro de minha prática e 

também o presente de meus alunos. A contribuição, certamente, é imensa. Afinal, escutar uma 

criança abre os nossos olhos para aquilo que podemos proporcionar a muitas outras quando 

escutadas.  

Em resposta à minha pergunta inicial, “o que podem as crianças na Filosofia”, digo 

que podem muito, talvez tanto que nem possamos dimensionar. Podem alçar voos, cada vez 

maiores, se ao lado tiverem um educador ou educadora que as escute, respeite e se permita 

escutá-las. As experiências filosóficas com as crianças podem proporcionar a nós, adultos, 
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uma infância do pensamento, em que a infância seja compreendida e evidenciada como aquilo 

que é: alunos e alunas de nossa escola, capazes de pensar e filosofar com a vida. 

Com tais premissas, Oliveira (2017, p. 53) afirma:  

 
A consolidação de novos dizeres inventados demarca o desafio do aproximar-se das 

crianças, sem o título de professor, pesquisador, de alguém que sempre possui uma 

palavra para ser dita, mas como um ouvinte que almeja escutar o que dizem essas 

vozes. Essas palavras que desmesuram métodos investigativos acreditando no 

encontro, nas brincadeiras, no que possa ou não possa ser revelado, evidenciam uma 

infância do pensamento, que se manifesta muito além da sonoridade, somando 

gestos, olhares, risos a suas vozes. 

 

Podemos pensar na possibilidade de somar às práticas educativas as experiências filosóficas. 

Afinal, na Filosofia, as crianças se questionam, investigam, constroem, vivenciam e 

experienciam pensamentos inimagináveis. O educador, ouvinte, que almeja escutar a voz da 

criança, permite a ela desenvolver seu potencial de reflexão, muitas vezes encoberto pelas 

práticas tradicionais de ensino. A criança se descobre enquanto ser crítico e criativo, capaz de, 

com seu pensamento, se autotransformar, e o educador, assim como eu, se descobre enquanto 

possível mediador de um processo que muito tem a contribuir com a Educação de nossa 

Infância. 
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BORDANDO REFLEXÕES SOBRE A FILOSOFIA PARA E COM CRIANÇAS: 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

“[...] a educação é uma forma de cultivo, e não de transmissão 

da cultura” (LÓPEZ, 2008, p. 11). 

 

Neste momento, proponho uma pausa no bordar, para refletir sobre os bordados 

delineados até aqui e projetar outros novos, possíveis... Proponho uma pausa tendo em vista 

que a presente pesquisa aqui não se encerra, mas se perpetua em minha prática docente, em 

seus desdobramentos e em meu caminhar, tendo a Filosofia como uma postura de vida.  

Inicialmente, gostaria de pensar a Educação, concebendo-a, com a ajuda de López 

(2008), enquanto uma forma de cultivo, e não de transmissão da cultura. Se buscarmos as 

“raízes” da palavra “cultivo”, encontraremos as seguintes definições
23

: preparar e cuidar da 

terra para que produza; aplicar-se ao desenvolvimento de; dedicar-se a; e, por fim, 

desenvolver-se; aperfeiçoar-se. A meu ver, ambos os significados do vocábulo são pertinentes 

se pensarmos que a Educação é uma forma de preparar e cuidar, e o ato de educar se 

consolida em aplicar-se ao desenvolvimento das potencialidades de nossos educandos, 

dedicar-se, desenvolver-se e aperfeiçoar-se em meio às práticas educativas que possibilitem a 

eles o maior número de benefícios possíveis. 

E foi pensando a Educação enquanto forma de cultivo da cultura que me movi a 

pesquisar, que me senti afetada pelas experiências filosóficas com crianças, pois acredito 

nessa proposta. Como afirma Nóvoa (2010, p. 12), os saberes só carregam sentido quando 

“ensinados como cultura se forem trabalhados e inscritos na história de cada um e se forem 

objeto de uma apropriação pessoal. Se não for gesto de cultura, a pedagogia não é nada”. E as 

experiências filosóficas com crianças permitem-nos criar, re-criar e estabelecer sentido 

naquilo que é construído de maneira subjetiva, que nos toca, afeta e nos proporciona 

verdadeiras “experiências”, em que o conhecimento é fruto da apropriação pessoal de cada 

um, de sua forma de ser/pensar/agir no mundo que o cerca. 

O Programa “FpC”, de Lipman, chegou ao Brasil nos anos de 1980. De lá para cá, 

muitos avanços se sucederam. O Programa foi comprado por várias escolas. Alguns grupos se 

inspiraram nele e começaram a desenvolver em formatos alternativos, com a ausência dos 

materiais, e chegou-se à proposta “FcC” de Kohan, um filósofo que foi aluno de Lipman e 

                                                           
23

 Definições encontradas no Dicionário Aurélio Online. Disponível em: 

<https://dicionariodoaurelio.com/cultivo>. Acesso em jul. 2019. 

https://dicionariodoaurelio.com/cultivo
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pôde conhecer bem de perto o Programa.  

Kohan propõe a “FcC” com um outro olhar para a proposta de relação dos conceitos 

de Educação, Infância e Filosofia. Assim, a Filosofia passa a habitar, com mais força, a escola 

pública. É inspirador ver os relatos encontrados ao longo da pesquisa de alunos que passam 

por problemas e carências de diferentes ordens, como econômica, social e cultural, dentre 

outras, e veem suas vidas sendo transformadas pela proposta, pela possibilidade de sua 

autotransformação, pelo reconhecimento de suas capacidades. Esses relatos e algumas outras 

questões trabalhadas ao longo do texto, como a democratização do acesso às escolas públicas, 

me aproximam ainda mais da proposta de Kohan. 

Buscando responder às minhas questões iniciais, afirmo, inicialmente, que fiquei 

contente com os resultados de minha pesquisa. Pude confirmar, por meio das pesquisas 

acadêmicas publicadas na área, que 16 dos 27 Estados brasileiros desenvolveram e/ou 

desenvolvem experiências filosóficas com crianças. Esse dado me deu novo fôlego para olhar 

para a Educação, pois cerca de 60% dos Estados possuem escolas proporcionando às crianças 

espaços de reflexão para a promoção do pensamento. Porém, acredito que ainda temos muito 

a avançar, a fim de que o maior número possível de crianças possa vivenciar essas 

experiências, tão ricas e importantes para o seu desenvolvimento, tendo em vista que, 

infelizmente, não são muitas escolas nos Estados que desenvolvem as experiências filosóficas 

com os alunos e nem tantas turmas em cada escola.  

A forma como as experiências vêm sendo desenvolvidas é algo complexo e 

multidimensional. O Programa de Lipman, “FpC”, ainda está presente em alguns Estados 

brasileiros, mas aparece preso às escolas particulares, que dispõem de recursos financeiros 

para sua compra e manutenção. Já as escolas públicas vêm sendo beneficiadas com iniciativas 

de universidades públicas, as quais buscam estabelecer relações com as escolas, a pesquisa e a 

extensão universitária, por meio de projetos voltados à educação filosófica com crianças, que 

não deixam de reconhecer a grandiosidade e o pioneirismo do trabalho de Lipman, mas que se 

nutrem de outras formas de trabalhos com filosofia e (n)a infância, como é o caso de Kohan, 

que propõe a “FcC”. 

As pesquisas da área, em sua maioria, são voltadas ao estudo de experiências 

desenvolvidas em ambas as propostas (“Filosofia para Crianças” e “Filosofia com Crianças”) 

e trazem consigo uma riqueza de elementos, os quais a presente pesquisa não daria conta de 

abarcar. Porém, os quatro elementos que se destacaram ao longo das leituras e me moveram a 

pesquisar foram a distinção de trabalhos voltados à “FpC” e à “FcC”, a implementação das 

propostas em escolas públicas e particulares, a formação dos profissionais para o 
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desenvolvimento de tais trabalhos e, o principal, a presença das crianças nas experiências 

filosóficas.  

Digo que as crianças são o “principal” por considerá-las protagonistas de todo o 

desenvolvimento de experiências filosóficas. É certo que a experiência jamais aconteceria 

sem a criação pioneira do Programa, seus desdobramentos, a formação dos profissionais e os 

processos de implementação nas escolas. Todavia, é a Infância que protagoniza, que é a 

“força motriz” de toda a proposta. A meu ver, quando julgamos estar proporcionando 

benefícios às crianças ao oferecer oportunidades de vivenciarem experiências filosóficas, 

equivocamo-nos ao não balancear, na mesma medida, os benefícios concedidos a nós, adultos, 

educadores, de também estar vivenciando experiências tão ricas. 

Posso dizer que busquei, ao longo de minhas reflexões, trazer um pouco de mim, 

enquanto professora, que transborda em todas as minhas ações, dentro e fora da escola, em 

todo o meu bordar pela vida. Junto às leituras, encontrei não somente experiências filosóficas 

com crianças, mas, sim, incentivos e inspiração para minha própria prática docente. 

Ao longo do trabalho, trouxe, em alguns momentos, uma “defesa” da proposta de 

“FcC”, a qual foi sustentada em meus estudos, que me levaram a acreditar que nessa proposta 

a experiência filosófica é desenvolvida de forma mais plena e efetiva. Ressalto que, embora o 

objetivo da presente pesquisa não seja comparar o Programa “FpC” e a “FcC”, a 

democratização do acesso à Filosofia, o movimento pelo seu desenvolvimento nas escolas 

públicas e a parceria universidade e escola pública, dentre tantos outros elementos, fizeram 

minha defesa pela “FcC” emergir em meio à escrita. Lipman, com seu pioneirismo, foi de 

suma importância para a área ao pensar a relação existente entre a Filosofia, a Educação e a 

Infância. Entretanto, Kohan pôde dar um passo adiante ao propor a “FcC”, em seus textos, 

projetos e pesquisas, possibilitando que todos os educadores interessados possam desenvolvê-

la em suas salas de aula. 

A implementação das propostas é díspar e me permite afirmar que, no Programa 

“FpC”, uma quantidade menor de crianças poderá ter acesso, enquanto na proposta de “FcC”, 

o acesso a todos não só é possível, mas é o objetivo da proposta. Em decorrência de seu 

caráter comercial, encontrei pesquisas voltadas exclusivamente ao levantamento de críticas ao 

Programa “FpC” por compreenderem que a defesa deste, que é proporcionar às crianças o 

filosofar, é sucumbida em seus elementos, como, por exemplo, na acomodação ao contexto 

em que foi desenvolvido (estadunidense) e na inconsistência da formação oferecida pelo 

CBFC, responsável pelo Programa no Brasil.  

Em relação a esse último aspecto, gostaria de destacar a importância da formação 
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oferecida aos educadores que desenvolveram ambas as propostas em suas salas de aula. De 

acordo com as leituras realizadas ao longo da presente pesquisa, os profissionais que 

participam da formação oferecida pelo CBFC, muitas vezes, consideram-na inconsistente por 

se sentirem inseguros e despreparados para o trabalho efetivo com os materiais do Programa 

“FpC”. Mais uma vez, destaco o trabalho desenvolvido pelos projetos de “FcC”, que, além de 

uma formação inicial, oferecem um acompanhamento contínuo aos profissionais, junto à 

universidade, promovendo momentos de planejamento, estudo e até mesmo de avaliação da 

própria prática.  

Enquanto educadora, que desenvolve em suas aulas a proposta de “FcC”, a partir da 

leitura dos trabalhos de Kohan e demais estudiosos envolvidos com a proposta, posso afirmar 

que a Filosofia é realmente, antes de mais nada, uma postura de vida. Postura que ultrapassa a 

formação inicial ou contínua, que excede a ideia de seu desenvolvimento em um determinado 

dia da semana ou momento da aula: a Filosofia, quando desenvolvida, permeia a sala de aula 

em todos os momentos, seja qual for a disciplina ou temática trabalhada, e o momento voltado 

à experiência filosófica com as crianças se potencializa ainda mais quando essa é uma postura 

do educador, que permeia a sala de aula.  

A partir do momento em que os alunos compreendem como pode ser a sala de aula 

quando a educadora ou educador os convidam para se sentarem à roda e, juntos, construírem o 

conhecimento, toda a dinâmica da sala é transformada, permitindo que a construção dos 

saberes seja mais significativa.  

Considero que, apesar de o professor estar, muitas vezes, sendo “devorado” por um 

sistema que o impede ou o dificulta a realizar projetos e atividades, ele pode resistir e existir 

pela Educação, fazendo desta não somente um elemento na vida da criança, mas, sim, um 

processo prazeroso, afetuoso e incentivador para cada criança no reconhecimento de sua 

capacidade de pensar, de seu senso crítico, de seu potencial.   

Desde meu primeiro contato com a “FpC” e a “FcC”, ainda na graduação, senti-me 

afetada e movida por pesquisá-las. Logo que adentrei a sala de aula, já no mestrado, meu 

desejo primeiro era desenvolver a proposta de “FcC” junto aos meus alunos. Venho, a cada 

dia, pensando no quanto a proposta de Lipman e, principalmente, a releitura desta feita por 

Kohan afetam a minha prática docente. Como já dito anteriormente, a Filosofia para mim é 

uma postura de vida, Sendo assim, afeta-me em todos os momentos. 

Seja na recepção de meus alunos, na abertura à fala, na escuta atenta e sensível ou na 

construção conjunta dos conhecimentos, sou movida pela Filosofia. Esta não somente  me 

transformou, internamente, ou a “professora” que me formei, mas, sim, a professora que 
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existia dentro de mim desde criança, quando brincava com a lousa na varanda e que hoje 

considera a Filosofia uma potente alternativa na busca pela promoção de uma Educação para 

o desenvolvimento do pensamento crítico, criativo e autotransformador. 

Dessa forma, acredito que minha resposta inicial ao questionamento “o que podem as 

crianças na Filosofia?” inicia-se por esse ponto, pelo professor. Afinal, se cremos que a 

criança pode muito em seu encontro com a Filosofia, devemos oferecer a ela condições para 

que vivencie as experiências filosóficas. Caso contrário, se não acreditamos no potencial da 

Filosofia, não faremos os esforços necessários para implementá-la nas escolas e as crianças 

não terão acesso a esse significativo exercício do pensamento. 

Creio que a Infância e a Filosofia representam um encontro rico e profícuo. Sempre 

atenta à forma como estou desenvolvendo meu trabalho docente, acredito que a experiência 

filosófica só é possível quando o educador partilha de uma atenção, sensibilidade e desejo de 

transformar a sua sala de aula em um espaço de reflexão e de abertura ao pensamento. 

Indo além, penso que “o que podem as crianças na Filosofia?” é grandioso mesmo se 

pensarmos em tudo aquilo que está ao redor, como as barreiras impostas por um sistema 

educacional, que busca esvaecer a filosofia de seu contexto, as marcas de uma escolarização 

tradicional marcada pela memorização e repetição e a crescente cobrança por dados 

quantitativos em avaliações externas, de larga escala, por exemplo. É grandioso, porque temos 

a oportunidade não só de acompanhar os relatos das crianças participantes das experiências 

filosóficas nas pesquisas acadêmicas, mas também temos em nossas mãos a possibilidade de 

levarmos para nossas salas de aula tais experiências e proporcionarmos aos nossos alunos as 

vivências singulares de experiências como essas. 

É nítida, ao longo dos relatos de diferentes pesquisas, a construção de um pensamento 

crítico e criativo pelas crianças que “filosofam”. Elas não só se sentem seguras para participar 

das aulas, mas desenvolvam diferentes habilidades do pensamento e posturas para a vida, 

como argumentos para as discussões sobre a construção do conhecimento junto aos colegas, 

com respeito, abertura e sensibilidade ao outro. 

Gostaria de ressaltar que as propostas de “FpC” e “FcC” contribuíram e ainda 

contribuem com minha formação enquanto educadora. As ideias pioneiras de Lipman e a 

releitura proposta por Kohan são, a meu ver, passos fundamentais rumo à construção de uma 

educação para a promoção do desenvolvimento do pensar em nossas escolas. Desde o meu 

primeiro contato com ambas as propostas, senti-me afetada e movida a pesquisar sobre, pois 

tais ideias convergem com meus anseios pessoais e também enquanto professora. Acredito 

que as crianças precisam ser ouvidas, respeitadas. E mais, creio que, quando as ouvimos, 
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atenta e sensivelmente, podemos oferecer a elas condições muito mais potentes para a 

construção de seus conhecimentos. 

Dessa maneira, gostaria de reafirmar que a presente pesquisa aqui não se encerra. 

Afinal, ela faz parte de mim, de minha postura de vida, de minha prática docente. No entanto, 

gostaria de propor uma pausa neste meu bordado com uma poesia escrita por mim, nos 

deslumbramentos que o mestrado me proporcionou, ao me reconhecer, de forma mais 

profunda, enquanto pesquisadora e educadora, movida pelo encontro entre a Filosofia, a 

Educação e a Infância: 

 

Agulha e linha na mão 

Alguns pontos alinhavados, reflexões encetadas 

Com ‘ponto corrente’, bordando por entre a vida,  

a Filosofia, a Educação e a Infância 

Vejo em minha trama o eu-criança, que ainda ressoa em mim 

‘Ponto atrás’, questiono-me: 

A Filosofia o que é? A Filosofia onde está? A Filosofia o que me diz? 

Em ‘ponto pirulito’, em meio a mil possíveis respostas, acentuo: 

A Filosofia é minha postura de vida, pela vida, pela Educação 

A Filosofia está em tudo, basta-nos olhar atentamente, sensivelmente 

A Filosofia me diz que muito posso proporcionar 

Se junto às crianças pensar e nos autotransformar 

Com ‘ponto matiz’, ouso me questionar: 

Mas afinal, ‘o que podem as crianças nesta tal Filosofia?’ 

E com ‘ponto cheio’ e cheia de certezas, respondo: 

Podem viver, estar, dizer 

Mas também podem construir, criar e pensar 

                                                                                               Em ‘ponto ziguezague’, pensar sobre si,  

sobre tudo, sobre o mundo 

                                                              Com “ponto haste”, hastear pensamentos sobre coisas

  que disseram que não poderiam 

Sobre temas e reflexões que muitos não diriam 

Sendo assim, pauso meu bordar com a beleza de um ‘ponto pequinês’, 

Pensando novos pontos a cada vez 

Com as experiências filosóficas nas escolas 

E com a certeza de que essa pesquisa não somente aqui se perfez 

Mas se perpetuará em minha vivez. 
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