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RESUMO 
 

 

CIRINO, Maria Reilta Dantas. Filosofia com crianças: cenas de experiência em Caicó (RN), 
Rio de Janeiro (RJ) e La Plata (Argentina). 2015. 276 f. Tese. (Doutorado em Educação). 
Faculdade de Educação. Programa de Pós-graduação em Educação - PROPEd. Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Rio de Janeiro – RJ. 2015. 
 

Partilhar uma experiência a partir da própria experiência. Esse é o desejo que se 
revela no exercício de escrita desse texto, o qual tem por objeto de estudo a experiência, seu 
significado e sentidos revelados pelo trilhar da experiência nos deslocamentos em cenários e 
cenas em Caicó/RN, Rio de Janeiro/RJ e La Plata/ARG. Enfrenta a constante e incômoda 
sensação da impossibilidade de narrar uma experiência. Torna público e dialoga com 
fragmentos/capturas advindas das cenas da experiência e com diversos/as autores/as que se 
constituem como ecos que ressoam na trajetória de pesquisa. Os espaços-cenários onde 
ocorre essa experiência-pesquisa envolvem, de diferentes formas, tentativas de se fazer 
filosofia com crianças. São atravessados pela experiência de buscar caminhos, rotas, brechas 
para abrir no cenário da escola pública possibilidades para a experiência de pensamento entre 
crianças e adultos. Entre os vários temas que se implicam e dialogam nesse contexto, ressalto: 
o fazer filosofia com crianças em escolas públicas, a infância, e a relação aprender e ensinar. 
São alguns dos elementos que compõem essa escrita e com as quais busco dialogar inspirada 
nas vozes dos/as interlocutores/as nela envolvidos/as. Ao final, os desdobramentos da trilha 
da pesquisa/experiência demarcam uma relação potente entre filosofia e educação, a qual 
provoca formação, transformações, rupturas, resistências, encontros, infâncias. 
 
Palavras-chave: Experiência. Matthew Lipman. Filosofia com crianças. Escola pública. 
  



 

RESUMEN 

 

 

CIRINO, Maria Reilta Dantas. Filosofía con niños: escenas de experiencia en Caicó (RN), 
Rio de Janeiro (RJ) y La Plata (Argentina). 2015. 276 f. Tese. (Doutorado em Educação). 
Faculdade de Educação. Programa de Pós-graduação em Educação - PROPEd. Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Rio de Janeiro – RJ. 2015. 

 
Compartir una experiencia desde su propia experiencia. Este es el deseo que se 

revela en el ejercicio de escritura de este texto, que tiene como objeto de estudio la 
experiencia, su significado y sentidos revelados por el seguir de experiencia en turnos de 
escenas y escenarios en Caico/RN, Río de Janeiro/RJ y La Plata/ARG. Se enfrenta a la 
constante e incómoda sensación de la imposibilidad de narrar una experiencia. Torna público 
y conversa con fragmentos/capturas derivadas de las escenas de experiencia y con diferentes 
autores que son como ecos que resuenan en la ruta de búsqueda. Los espacios-escenarios 
donde ocurre esta experiencia-búsqueda que implican, en diferentes formas, los intentos de 
hacer filosofía con los niños. Son atravesados por la experiencia de la búsqueda de caminos, 
rutas, grietas para abrir en el escenario de educación pública posibilidades para la experiencia 
de pensamiento entre niños y adultos. Entre los diferentes temas están involucrados y 
conversan en este contexto, resalto: el hacer filosofía con los niños en las escuelas públicas, la 
infancia y la relación aprender y enseñar. Son algunos de los elementos que componen esta 
escritura y con las cuales busco dialogar inspirada en las voces de los actores que participan 
en ella. Por último, los  desarrollos de la ruta de búsqueda/experiencia demarcan una poderosa 
relación entre la filosofía y la educación, lo que provoca la formación, transformaciones, 
rupturas, resistencias, reuniones, infancias. 
 
Palabras clave: Experiencia. Matthew Lipman. Filosofía con niños. Escuela pública. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A palavra experiência contém inseparavelmente a dimensão de 

travessia e perigo. 

Larrosa, 2014, p. 25 

 

 

Esse texto não nasce em um momento específico. Ele vai sendo escrito na tessitura 

dos atravessamentos e da força que emerge e se impõe pela própria experiência.  

O que aqui apresento é a última versão possível de um texto que através de cenários 

e cenas que se compõem, tentam encontrar um sentido e vão tecendo o movimento de uma 

narrativa imprevisível da experiência a ser contada e que nunca está acabada, pois que aponta 

continuidades, rupturas e outras possibilidades. Contudo, enfrenta a constante, incômoda e 

angustiante sensação da impossibilidade de sua narração completa. Assume-se, então esse 

exercício de escrita como experiência e como narração/exposição dessa experiência 

vivenciada. 

São cenários e cenas atravessados pela experiência de buscar caminhos, rotas, 

brechas para realizar uma pesquisa. Foi esse percurso constituindo-se nos próprios cenários e 

cenas da experiência-pesquisa. O que se concretiza nesse exercício de escrita não teve um 

roteiro pré-definido, a pesquisa imersa nos cenários e nas cenas da experiência foi se 

constituindo e sendo no percurso... Esse lançar-se na experiência foi se estabelecendo também 

em uma delicada cilada para o contexto de uma pesquisa acadêmica na qual devemos tomar 

posições, demarcar alguns limites... A nossa posição foi então nos deixar conduzir pelo risco 

da experiência... Ou como sabiamente nos afirma López (2008, p. 18): “... no princípio 

percorrem-se as ruas sem saber muito bem aonde se irá chegar, e, de fato, chegar a um ou a 

outro lugar não faz muita diferença, pois todos os lugares são igualmente desconhecidos.” 

Nesse sentido, emergem ao longo do texto, especialmente nas cenas – falas das 

crianças - diversos conceitos, os quais não têm, nos limites desse trabalho, como serem 

tratados todos com a profundidade que lhes são necessárias e pertinentes. Contudo, não 

percebo como não me remeter a eles, pois ali estão pela força e movimento da própria 

experiência. O texto vai ressaltando alguns desses conceitos e aspectos que, no contexto da 

experiência, foram mais significativos. Assumo essa impossibilidade e compreendo-a como 
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parte da experiência-acontecimento e do desafio atento e tensionado de tornar público a 

experiência vivenciada.  

Desse modo, a pesquisa é realizada a partir da experiência vivida. Em educação, 

partir da experiência de acordo com Larrosa (2014) aproxima-se mais de uma arte. Busco, 

então, a partir dos fragmentos encontrados fazer minha composição, juntar os cacos 

apanhados pelas trilhas escavadas para de forma íntima e o mais aproximadamente possível 

compor essa escrita. 

Em alguns dos espaços de pesquisa dos quais me aproximei, aprendi que uma tese 

tinha que ser algo inédito e comprovado. Essa ideia que ainda me acompanha dificultou-me 

essa escrita, pois ao tentar escrever a partir da experiência, essa experiência que estou 

vivendo, algo sempre me escapa, me faltam às palavras... Também me acompanha a 

impressão de que nada do que aqui escrevo não já tenha sido escrito antes.  

Penso que a experiência que se vive como acontecimento não pode de todo ser 

narrada. Busco encontrar sentido ao processo que foi me acontecendo. Ao mesmo tempo me 

parece estar tentando falar de algo menor, algo que somente posso comprovar a partir de 

minha própria narração, de minha própria vida de ser e estar com outros... Captar a 

singularidade da experiência vivenciada, submeter-me à impossibilidade de narrar, arriscar-

me em uma escrita vacilante, esse é o ímpeto desse texto. Isso me parece que na ótica 

aprendida, não é uma tese, não é ciência...  

Então, não reivindico para esse texto o status tradicionalmente consagrado de uma 

pesquisa e de uma tese. Se submetido aos critérios pré-estabelecidos ele não é. Revela-se e 

assume-se como um texto que, que de forma insegura e tateante, ensaia, arrisca uma escrita, 

se propõe a pensar sobre a experiência do pensar filosófico a partir do contexto real da 

própria experiência de pesquisa vivenciada por mim em diferentes espaços geográficos e com 

muitos sujeitos: crianças, professores/as, alunos/as, companheiros e companheiras de 

caminhada que, mesmo quando não nomeados/as, estão aqui presentes. Suas vozes, seus 

silêncios ecoam em mim e fazem do processo e exercício dessa escrita uma experiência de 

autoformação e de transformação.  

Os espaços-cenários onde a experiência-pesquisa ocorre, envolvem de diferentes 

perspectivas, tentativas de se fazer filosofia com crianças. Buscarei dialogar com essas 

perspectivas a partir de cenas/capturas que trago desses cenários para dialogar com a tessitura 

do texto de pesquisa. Compreendo que para pensar esses espaços não tenho como não voltar 

meu olhar para outros temas que percebo estarem implicados na relação de aprender e ensinar 

filosofia com crianças em escolas públicas. Então, além do termo experiência, buscarei 
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dialogar com a infância e a relação aprender e ensinar que atravessam essas cenas/capturas da 

experiência-pesquisa. O que significam aprender e ensinar nesses espaços? O que fazemos 

quando dizemos que estamos fazendo filosofia com crianças? Quais infâncias atravessam 

nossas atividades de pensar e fazer filosofia com crianças? A necessidade de 

responder/dialogar com essas questões centrais da pesquisa assumem vários movimentos ao 

longo do texto, pois essas são atravessadas por outras/muitas questões, que emergem na 

experiência-acontecimento, as quais, embora não sejam de todo tratadas, não posso deixar de 

mencioná-las, pois elas – as questões assim como os conceitos - ali emergem e se implicam 

pela força e movimento da experiência. 

Assim, essa escrita é uma tessitura, que vai sendo e se constituindo pela força do 

movimento da experiência. Em sua primeira parte conta em cenas a trajetória que desfaz uma 

ideia inicial de pesquisa e capta os deslocamentos que vão se constituindo e sendo a própria 

experiência de pesquisa. Os cenários e cenas se insinuam e se entrelaçam, convidam 

alguns/as autores/as e seus escritos para contribuir na busca de narrar e compreender a 

experiência que acontece nesses espaços... 

O termo experiência aqui proposto me atravessa enquanto pesquisadora, pois tenho 

tido essa experiência de um tempo intensivo provocado pelo contexto já referido, o qual me 

convida, me põe em alerta, me desafia e me motiva a olhar a minha trajetória pessoal, de 

formação e de profissional. Como captar a experiência, os sentidos construídos por mim/nós 

interlocutores/as dos projetos de extensão1 e pesquisa2 vivenciados no período de 2008-2013, 

no Curso de Filosofia no município de Caicó-RN? Como captar e narrar os sentidos 

vivenciados junto aos distintos espaços e práticas de filosofia com crianças, em Caicó/RN, 

Rio de Janeiro/RJ e La Plata/ARG, os quais a trajetória de pesquisa oportunizou participar? 

 Remeto-me ao sentido de tempo “... aión, que designa [...] a intensidade do tempo 

da vida humana, um destino, uma duração, uma temporalidade não-numerável nem sucessiva, 

intensa ...” (KOHAN, 2007, p. 86), esse é para mim o tempo da experiência. Busco vivenciar 

e compreender em sintonia com o sentido apontado por Larrosa (2014) quando diz que a 

experiência é algo da ordem do acontecimento, é quando algo que toca a cada um/a e que 

requer e implica uma interrupção, no sentido de parar para sentir e pensar a experiência 

acontecida.  

                                                        
1 Projeto de Extensão Filosofia na infância: identificando desafios – construindo possibilidades. (2008 – 2010).  
 
2 Projeto de Pesquisa PIBIC Filosofia na infância: perspectivas para o debate. (UERN, 2011-2012); Projeto de 

Pesquisa Institucional Filosofia na infância: perspectivas para o debate. (UERN, 2012-2013).   
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O tema de pesquisa está assim formulado: “Filosofia com crianças: cenas de 

experiência em Caicó (RN), Rio de Janeiro (RJ) e La Plata (ARG)”, tendo como objeto de 

estudo a experiência, seu significado/conceito e questionamentos que provocam os sentidos 

adquiridos nesses espaços, para a partir da experiência vivenciada pensar, dialogar com a 

própria experiência.  

Após localizar a pesquisa e as leituras que ecoarão no texto, inspirada na metáfora 

das cercas de pedras3 do Seridó/RN, as quais, nuas, na/pela dureza da pedra, adentram a 

aridez do sertão, buscando, continuamente, nas diferenças que as constituem, e sem amarras, 

uma composição artesanal. Assim, metaforicamente, ouso traçar um caminho que vai se 

constituindo como as trilhas áridas do meu Sertão Caicó/RN. A metáfora com as cercas de 

pedras retratam esse processo de escavação de uma pesquisa que – como aquele/a que trilha - 

vai potencializando o caminho a cada passo, acertando o passo através de buscas, encontros, 

surpresas e porque não dizer fracassos, que vão se constituindo em fontes de inspiração para 

pensar e dialogar com os cenários e cenas da pesquisa.  

Em seguida, trago para a cena da experiência-pesquisa, especialmente, leituras que 

ecoam e se fazem ressoar nas cenas da pesquisa, essas encontradas nos textos de Lipman 

(2008, 2009; 2001), Larrosa (2008; 2010; 2014), Deleuze; Guattari (1992), Deleuze (2011), 

Kohan (2004; 2007; 2009; 2013), Kohan; Olarieta (2012), Lòpez (2008; 2008a), Grau (2008; 

2009; 2010; 2012), Matos (2013), Rancière (2011), Masschelein; Simons (2013; 2014), Gallo 

(2008; 2014), Cerletti (2008; 2009; 2012), entre outros/as. Com eles/as e a partir das cenas 

capturadas nesse percurso, busco dialogar com a experiência vivenciada nos já referidos 

projetos e nos espaços trilhados - Caicó/RN, Rio de Janeiro/RJ e La Plata/ARG - pela 

pesquisa, tendo como objetivo captar os sentidos personificados pelas vozes dos/as 

interlocutores/as na experiência de pensar e fazer filosofia com crianças em escolas públicas.  

Na segunda parte desse texto, revisito a experiência dos projetos, implicada nele, 

como sujeito que dele fiz/faço parte e como pesquisadora, visando identificar, compreender e 

pensar sobre/com os sentidos provocados pela experiência dos projetos em seus/as 

participantes. Concomitantemente, trago para a cena da pesquisa, fragmentos capturados da 

experiência de fazer filosofia com crianças vivenciada em diferentes espaços escolares. Os 

sujeitos da pesquisa – interlocutores/as dos projetos de extensão e pesquisas, inseridos nos 

distintos espaços de experiências de filosofia com crianças de Caicó/RN, Rio de Janeiro/RJ e 
                                                        
3 Patrimônio vivo dos Sertões do Seridó/RN e com mais de 200 anos, as cercas de pedras são feitas sem cimento, 

sem areia ou qualquer outra argamassa, exatamente de uma forma manual, uma pedra em cima da outra, um 
paradoxo entre a dureza da pedra, o encaixe de diferentes formas e texturas, e a beleza primitiva, original e 
única de cada pedra. (IMPERIAL, 2015, CEGA, 2015). 
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La Plata/ARG – são definidos como sujeitos da experiência e que se deixam atravessar pelo 

sentido da experiência: “... algo como uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta 

de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixam alguns vestígios, 

alguns efeitos.” (LARROSA, 2014, p. 24).  

O que esses espaços nos convidam a pensar sobre as práticas de filosofia com 

crianças? Quais sentidos, conceitos e concepções foram provocados nos/as interlocutores/as 

pelo projeto filosofia com crianças no município de Caicó? O que é formação? Quais sentidos 

formativos perpassam os projetos? Quais as concepções de crianças e infâncias atravessam 

essas experiências? Como a experiência dos Projetos tocou a vida, a formação, a prática 

dos/as envolvidos/as? Quais relações de ensinar e aprender se estabelecem dentro desses 

espaços? O que fazemos quando dizemos que estamos fazendo, aprendendo a fazer filosofia 

com crianças? São mais algumas das perguntas que atravessam essa escrita e que busco 

compreender a partir dos caminhos de pesquisa trilhados.  

Revela-se a pesquisa-experiência e como lhe é característico, não tem um método 

pré-estabelecido, a metodologia vai se tecendo no trilhar da própria experiência. Segue o viés, 

o movimento, o ritmo da experiência que se desvela no passo da experiência e o que nos 

passa quando a atravessamos. Faço a captura de cenas que vivenciei nesses espaços, as quais 

são nomeadas em forma de questões, quais sejam: Som, sabores, música, cores: um piano de 

maçãs?; Sentido e significado: quando um livro não e um livro e um copo não é um copo?; 

Brincar a mente: por que a metade das pessoas do Brasil, não fazem o exercício de ser 

criança?; Que é o nada? Podemos ver o nada?; Filosofia com crianças: espaço-tempo de 

formação?; Silêncio: uma experiência fracassada?  e através delas retomo a discussão de 

temas que perpassam o espaço da experiência de fazer filosofia com crianças, dentre eles, 

alguns dos quais nos propomos a discutir nessa pesquisa: a filosofia com crianças, a infância e 

a relação aprender e ensinar.  

Ao final dessa segunda parte trago à cena a problematização da filosofia da educação 

como espaço do pensar, no qual percebo que essa pesquisa se implica e se arrisca ao desejo de 

ensaiar, de fazer o exercício de escuta e vida com as crianças nas tentativas de com elas fazer 

filosofia, mas que ainda, encontra resistências tanto na pedagogia como na filosofia Nesse 

cenário, convido, mais especificamente, para me ajudar a pensar esse movimento: Gallo 

(2008; 2014) que trás à tona e nos convida a pensar, através do conceito de educação menor, 

as tentativas que ensaiam práticas, que escapam das formas tradicionalmente 

institucionalizadas, gestos mínimos diários no sentido de trazer para as salas de aulas uma 

educação que toca o outro, bem como ressalta o perfil do/a professor/a que exerce nesse 
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espaço de resistência uma militância política que cria possibilidades para o surgimento do 

novo.   

Uma tese é também intuição – esse aspecto – da intuição é inspirador de ser pensado. 

Como inspiração, chego ao final do texto com a forte intuição de que pelo percurso e viés de 

buscar sentido, a partir da própria experiência vivida, foi possível  me aproximar da 

compreensão dos sentidos ali compartilhados e aprofundar a compreensão sobre os efeitos, 

ecos que ressoaram na experiência, a partir da própria experiência vivida, para pensar de 

forma partilhada outras possibilidades.  

Por fim, o texto aponta para um recomeço e recomposição nos cenários e cenas, 

ressaltando alguns elementos que se alternam em aproximações e distanciamentos em cada 

cenário, os quais, nem piores nem melhores, revelam avanços, recuos ou singularidades que 

lhes caracterizam. Porquanto, a força e o movimento da experiência vivida, impõem a mim, 

aos cenários e cenas, atravessados pela experiência, a impossibilidade de ser, de continuar 

habitando os espaços de experiência da mesma maneira, contudo, como é próprio da 

experiência, não traça um plano, mas, se propõe a seguir o percurso, estar em experiência, 

continuar atravessando...  
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1 PERCURSO DA EXPERIÊNCIA COMO TRILHA METODOLÓGICA 

 

 

... não escrevo para convencê-los de nada [...] nem para lhes explicar 

nada, mas para ver se sou capaz de dizer algo que valha  a pena pensar 

sobretudo para que me ajudem a dizê-lo e a pensa-lo. 

Larrosa, 2014, p. 125.  

 

Situar-nos na relação entre narração, memória e experiência supõe nos 

localizarmos no tempo e na linguagem. Aquilo que narramos é algo 

que aconteceu, que se pode perceber como o ‘sido’ na proximidade do 

mais imediato presente.  

Grau, 2008, p. 195. 

 

 

A pesquisa assume a abordagem qualitativa caracterizada dentro das Ciências Sociais 

e especificamente como fenômeno educacional, o qual ultrapassa e se diferencia dos 

fenômenos naturais e identifica-se como de caráter inacabado, com dimensão criativa, 

autoformadora, e com intencionalidade. (GÓMEZ, 1998), ou como nos esclarece Minayo 

(2007, p. 14) quando caracteriza as Ciências Sociais como àquelas que: “... possuem 

instrumentos e teorias capazes de fazer uma aproximação da suntuosidade da existência dos 

seres humanos em sociedade, ainda que de forma incompleta, imperfeita e insatisfatória.”  

 Também Bogdan; Biklen (1994), trazem uma contribuição para pensar esses 

aspectos ao encontrarem na pesquisa qualitativa as seguintes características: a fonte direta dos 

dados é o ambiente natural; é descritiva; enfatiza mais o processo do que o produto; as 

interlocuções captadas com os/as interlocutores/as da pesquisa são predominantemente 

analisadas de forma indutiva e se preocupa em retratar a perspectiva dos/as participantes/as.  

Os autores citados afirmam ainda que “O processo de condução de investigação 

qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, 

dado estes não serem abordados por aqueles de forma neutra.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

51). E segundo Lima (2004, p. 29), devido ter como objeto de estudo, o ser humano, as 

pesquisas qualitativas necessitam “... um método que seja capaz de respeitar tais 

singularidades...”, ampliando as chances de que esses fenômenos sejam interpretados por 

dentro, na perspectiva dos atores neles envolvidos e no contexto em que eles ocorrem. Nesse 
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sentido, ao mesmo tempo em que busco narrar a outros a experiência e captar seus sentidos 

com outros, também estou inserida como um desses outros seres de experiência. Aqui nos 

aproximamos do pensamento de Grau (2008, p. 195) quando trata do tema Narrativas e 

experiência, assim nos diz: “... constituímo-nos por meio desse contar a outros e daquilo que 

nos é devolvido, mesmo que seja sob a forma do olhar. No narrar aos outros a própria 

experiência, afirmamo-nos como seres em convivência.” 

Inspirada nessas afirmações nos interessa encontrar possibilidades que nos 

proporcione, através desse percurso, voltar ao cenário dos projetos em Caicó, rebuscando nos 

rastos ali deixados em seus materiais escritos, na escuta e visualização de áudios e vídeos, 

para encontrar e poder narrar alguns dos sentidos ali compartilhados. Quanto ao que reverbera 

nas conversas com seus participantes, em diferentes etapas, busco entender os sentidos por 

nós produzidos no/pelo percurso da experiência, cuidando, tendo atenção para, na escavação, 

encontrar a recompensa. Como nos aponta Benjamin (2012, p. 245-246), em Escavar e 

recordar:  

 
Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um 
homem que escava. Antes de tudo, não deve temer voltar sempre ao mesmo fato, 
espalhá-lo como se espalha a terra, revolvê-lo como se revolve o solo. Pois ‘fatos’ 
(sic) nada são além de camadas que apenas à investigação mais cuidadosa entregam 
aquilo que recompensa a escavação. 

 

Nesse processo de escavação, ao mesmo tempo a pesquisa me proporciona ampliar o 

olhar, aguçar os sentidos quando me aproxima do projeto Em Caxias, a filosofia en – caixa? 

na cidade de Duque de Caxias/RJ, onde em diferentes etapas em 2013, 2014 e 2015 participei 

das atividades do referido projeto, e, posteriormente, me envolve por três meses, período de 

setembro a dezembro de 2014, nas atividades do projeto de extensão de filosofia na escola, 

coordenado pela professora Laura Agratti, na cidade de La Plata/Argentina. No/por esse 

processo vão emergindo algumas questões: quais sentidos esses materiais e esses encontros 

me levam a pensar? O que fazemos nesses espaços quando dizemos que estamos fazendo 

filosofia com crianças?  

Dessa forma sinto a necessidade de voltar ao movimento das cenas iniciais dessa 

trajetória, para no esforço de recordar, narrar o processo que foi provocando e gerando essa 

experiência-pesquisa. É o esboço/recorte que apresento no item a seguir. 
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1.1 Cenas: movimentos para chegar ao começo 

 

 

Poderíamos dizer que, em todo ato narrativo, fazemos para o outro o 

que queremos como experiência própria, aquela que adquire suas 

próprias tonalidades e tons com relação a quem temos como 

interlocutor. Ao dizer de formas diferentes o que dizemos, para um ou 

para outro, formamos um espectro de possibilidades de experiência 

para uma mesma situação; escolhemos o que dizer e não dizer para os 

outros dessas situações. 

Grau, 2008, p. 197 

 

 

Na epígrafe acima, a professora Olga Grau (2008) nos ajuda a pensar sobre o nosso 

desejo humano de encontrar as palavras para narrar aos outros àquilo que nos acontece, e ao 

mesmo tempo, nos aponta para a complexidade de se colocar em palavras o que foi 

experienciado. Assim, afirma que o ato de narrar carrega impossibilidades de totalidade, 

sendo necessário também considerar os/as interlocutores/as da narrativa. Torna evidente para 

nós a difícil necessidade de fazermos o exercício de decidir sobre o que narrar. 

Walter Benjamin (2012, p. 23), demonstra a importância das tentativas de narração, 

do caminho, dos avanços, dos recuos e até mesmo dos erros nos movimentos que se dão ao 

narrar a experiência, ressaltando a marca que cada narrador/a/pesquisador/a imprime a sua 

própria narração: “Cada uma de nossas experiências possui efetivamente conteúdo. [...] 

conferimos-lhe conteúdo a partir de nosso espírito. [...]. Para o pesquisador, [...], o erro é 

apenas um novo alento para a busca da verdade.”  

Afirma esse mesmo autor que a figura do/a narrador/a está quase desaparecendo 

porque estamos perdendo a capacidade de contar nossas histórias, de trocar nossas 

experiências. Identifica duas causas: ou porque elas (as experiências) são cada vez mais raras 

ou porque quando acontecem são tão fortes que nos silenciam. As duas coisas ocorrem na 

trajetória dessa pesquisa e se manifestam implícitas nos sentidos que foram possibilitados na 

relação amorosa e subjetiva entre a narradora e os/as interlocutores/as nos cenários e cenas 

que se revelam no exercício dessa escrita e que se fazem ressoar na própria vida dos/as 

envolvidos/as, porque:  
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A narração é propícia para ser ante os outros, ser para os outros, um existente que 
narra a si mesmo, ou que narra o acontecido a outros, mas que de algum modo, 
ecoou na própria vida. Experiências, então, intersubjetivas, que se constroem na 
palavra que se entrega ao outro. (GRAU, 2008, p. 198). 

 

Outro aspecto apontado por Benjamin (2012) é que existem dois tipos de 

narradores/as, um/a sedentário/a, que por permanecer no local conhece e aprofunda-se sobre 

as coisas do lugar, e outro/a viajante, que por se deslocar por distintos lugares, volta e trás 

consigo muitas histórias. Essa experiência-pesquisa, também, tem um pouco desses dois 

aspectos. 

A ideia de sedentarismo se faz presente quando essa escrita exige voltar e me deter 

no cenário de acontecimentos dos projetos de extensão e pesquisas no município de 

Caicó/RN, olhar para eles, ouvir suas vozes, pensar seus sentidos, buscar as palavras para 

narrar. Desse modo, esse exercício de escrita é também movimento de pensar trazendo o 

sentido apontado por Masschelein; Simons (2014, p. 14), quando afirmam: “... pensar 

significa: não se esquecer de si mesmo. Não se esquecer de si mesmo como sujeito da ação, 

como sendo inserção no tempo, um início através do qual as forças (históricas, psicológica, 

social...) atuam.” Deixemo-nos, então, nos envolver por esse emaranhado de forças. 

Ao mesmo tempo, a trilha da pesquisa foi se constituindo em vários deslocamentos 

geográficos. Tento aqui contar e deixa-me envolver pelo significado dessa experiência, 

dialogar buscando perceber o que esses espaços me convidam a pensar sobre a infância, a 

experiência, a prática de filosofia com crianças e a relação ensinar e aprender. Os 

deslocamentos ocorrem em diferentes contextos de escolas públicas, se encadeiam e contam 

em cenas, recortes, a trajetória de uma experiência que começa ao acaso, quase 

acidentalmente, em consequência de um convite e vai se fazendo na tessitura dos 

acontecimentos, das experiências, dos fazeres da vida que brota e se entrelaça nos espaços, 

nas trocas, nos olhares, nos sentidos que se revelam nos fazeres, nas falas - a experiência que 

é - como ela foi sendo e como eu a vejo, a compreendo, não sozinha, mas também a partir da 

escuta, das vozes dos/as que caminham comigo.  

- Cena 01: um grupo de alunas da graduação em Filosofia do Campus Caicó, da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, no segundo semestre de 2008, me fez um 

convite. Na ocasião estava retornando de um período de pós-graduação4 e esse contexto me 

colocava para atuar no referido Curso, com as disciplinas da minha área de formação inicial, a 
                                                        
4 CIRINO, Maria Reilta Dantas. Proposta pedagógica na educação infantil. Dissertação (Mestrado). 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de 
Pós-Graduação em Educação. Orientadora: Denise Maria de Carvalho Lopes. Natal, RN, 2008. 125 f. 
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pedagogia. A atuação na área da filosofia era para mim um terreno desconhecido. Contudo, 

aquelas alunas vinham movidas por um grande entusiasmo que imediatamente me atraiu e 

contagiou, quando assim se expressaram: “Professora, tem um filósofo que trabalha com a 

infância e nós gostaríamos de continuar estudando.” Ao tempo em que aceitei o convite, 

também me colocava muitas questões sobre aquele contexto: Quais seriam as motivações, os 

encantamentos dessas alunas em relação a esse ‘filósofo da infância’? Elas queriam continuar 

estudando sobre um filósofo que propunha uma relação da filosofia com a infância. Elas 

queriam descobrir essa proposição do filósofo de um fazer filosofia com crianças. O que elas 

entendiam por infância? Quais experiências de infância acompanhavam aquelas alunas? Quais 

ideias de filosofia com crianças estavam presentes nessa motivação inicial? Quanto a mim, 

nada sabia sobre a filosofia com crianças, mas me propus a estudar junto com elas.  

- Cena 02: segui com a elaboração e aprovação do projeto5 junto aos setores competentes da 

UERN e, concomitantemente, estendi o convite das alunas a dois colegas filósofos6. Em 

sequência ocorreu a abertura do período de inscrições. Um dos principais aspectos que 

chamou a minha atenção foi o acolhimento das pessoas advindas de vários contextos – 

formativos e de práticas com crianças – pela temática. Foram registradas 47 (quarenta e sete) 

inscrições, número inédito naquele contexto, as quais são assim destacadas no relatório final 

dessa ação:  

 
... é mister destacar o interesse da comunidade interna e externa por essa temática, 
podendo ser observado pela grande procura no período de inscrições, as quais 
totalizaram o número de 47 (quarenta e sete), sendo esses, em sua maioria, 
professores da rede pública que trabalham com educação infantil e ensino 
fundamental, graduandos e egressos de outras IES, supervisores escolares etc. 
(CIRINO; SOUZA, 2010, p. 10). 
 

Retomo, no contexto de encadeamento e busca de sentido para esta pesquisa, essas 

fichas de inscrições, na tentativa de compreender as motivações iniciais que levavam aquelas 

pessoas a buscar uma temática – na época e ainda no momento atual, bastante desconhecida 

naquele contexto - que se propunha a fazer filosofia com crianças. Nas referidas fichas7, nas 

quais cada candidato/a deveria preencher antecipadamente, continha, entre outras 

informações, a seguinte proposição: “Breve descrição das motivações em participar desse 
                                                        
5 Projeto de Extensão Filosofia na infância: identificando desafios – construindo possibilidades. (2008 – 2010). 

Pró-Reitoria de Extensão/UERN. 
 
6 Prof. Ms. José Francisco das Chagas Souza, Curso de Filosofia de Caicó/RN e Prof. Dr. Marcos de Camargo 

Von Zuben, atualmente atua no Curso de Filosofia de Mossoró/RN. 
7 Relatório final de ação extensionista. Acervo do referido projeto de Extensão, Curso de Filosofia do Campus 

Caicó/UERN.  
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projeto.” Analisando essas inscrições, percebo que, predominantemente, as motivações 

iniciais ali registradas, se referem a aspectos formativos e a busca de conhecimentos que 

possam trazer contribuições para a prática de sala de aula com crianças.  

Aspectos formativos, quando assim se expressam:   

 
- Busca por novos conhecimentos [...] aperfeiçoamento profissional. (03). 
- ... esse projeto irá ajudar na minha formação como professor ... (05). 
- ... cursos que pudesse elevar meu conhecimento [..]... precisei desse conhecimento 
para redigir minha monografia. (11). 
- Pretendo ser educadora [...] aumentar meus conhecimentos para desempenhar bem 
a função. (35). (CIRINO; SOUZA, 2010, p. 10). 

 

Outras “falas” evidenciam a busca de contribuições para a prática de sala de aula 

com crianças:  

 
- Adquirir mais conhecimentos para melhorar o dia a dia diante das crianças. (13). 
- Para um melhor desempenho na função de educadora. (14). 
- Para melhorar o conhecimento na área da educação infantil ... (16). 
- Por trabalhar com crianças e ser supervisora. (47). (CIRINO; SOUZA, 2010, p. 
10). 
 

Então, aquelas pessoas, em sua maioria, advindas do Curso de Pedagogia da UFRN e 

do curso de Filosofia da UERN, acreditavam que a experiência de estudar e buscar 

compreender as relações entre a filosofia e a infância poderia contribuir com seus processos 

de formação como professores/as e com suas práticas de sala de aula com crianças. O que 

essas expectativas podem nos dar a pensar? O que é Filosofia para essas pessoas? Deleuze 

(1992) discutindo sobre a busca de sentido para o que é a filosofia identifica-a como 

intimidade e tensão entre amigos que buscam a sabedoria sem a possuírem, que buscam a 

elaboração de conceitos para os quais há a necessidade de personagens para sua definição. 

Tínhamos nós então um cenário e seus personagens? Estávamos nós a buscar essa intimidade 

para elaborar um conceito e uma prática de filosofia com crianças? 

Na proposta no referido projeto, a filosofia com inspiração em Lipman (1990) e em 

Kohan (2008) é assim definida: 

 
... prática dialógica da argumentação, da construção do pensamento crítico e espaço 
do questionamento, apresenta-se como oportunidade de construção de uma educação 
para o pensar – o exercício do perguntar, conceituar, argumentar – como forma de 
reflexão contribuindo com a formação cidadã do indivíduo e de sua inserção no 
contexto histórico-cultural. (CIRINO; SOUZA, 2010, p. 04). 
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 Propúnhamos uma filosofia como uma prática, que é também formativa, visto que 

em Lipman, professores/as e crianças são atravessados pelas ideias e conceitos presentes nas 

situações vivenciadas pelos/as personagens das novelas filosóficas8. Nesse sentido, a proposta 

de Lipman aproxima-o de Sócrates, uma vez que para ambos “... a filosofia é algo que se 

exerce, se cultiva, se vive em diálogo com outros.” (KOHAN, 2008, p. 21). Também López 

(2008, p. 15) ao propor uma redefinição teórica para a proposta de Lipman, reconhece que: 

“A ideia de [...] formação acompanha todo o ‘programa de filosofia para crianças’. [...] 

apresenta-se então como uma educação para o pensar, [...] um caminho para a formação do 

pensamento e para a formação dos indivíduos através do pensamento.” Que prática seria a 

nossa? Estávamos ensinando e aprendendo a fazer filosofia com crianças? Não sabíamos! 

Acreditávamos que os estudos teóricos que o projeto indicava, iria nos conduzir a essa prática 

de filosofia com crianças.  

Durante dois anos de existência do projeto de extensão, buscamos alcançar os 

objetivos propostos para realizar os estudos teóricos da proposta de Lipman9 (os encontros 

aconteciam uma vez por semana com duração de duas horas) e com base nesses estudos 

deveríamos elaborar uma prática de filosofia com crianças. Contudo, verifiquei “... que muitos 

dos que iniciaram não permaneceram, sendo finalizado nesse ano de 2010 com a frequência 

de 15 (quinze) membros ...” (CIRINO; SOUZA, 2010, p. 10). As expectativas iniciais não 

foram atendidas pelo projeto? Quais sentidos foram possibilitados?   

- Cena 03: em meio aos estudos teóricos, aquele grupo, entusiasticamente, reunia-se para 

pensar a elaboração de uma proposta de intervenção da filosofia com crianças na escola. 

Muitas questões se fizeram presentes nessa etapa, entre elas: o que deve conter numa proposta 

de filosofia com crianças? O que é um conteúdo filosófico? Como identifica-lo dentro das 

histórias da literatura infantil? Como planejar uma atividade filosófica? Em meio à discussão 

e estudos sobre essas questões fomos dando forma a uma proposta que teve como eixo 

principal a literatura infantil, pois, apesar de termos estudado que o trabalho de Lipman se 

desenvolvia a partir das novelas filosóficas, ainda não tínhamos tido acesso a esse material10. 

No processo de seleção da escola, muitas instituições manifestaram o desejo de participar. O 

                                                        
8 As novelas filosóficas são diálogos entre crianças, pais, professores/as e vizinhos/as. O cenário geralmente é a 

escola e as crianças estão interessadas em discutir e compreender questões de seu cotidiano. (KOHAN, 2008).  
9 Filosofia para crianças. (KOHAN, 2008); Filosofia na sala de aula. (LIPMAN; SHARP ;  OSCANYAN, 2001);  

A filosofia vai à escola. (LIPMAN, 1990). 
 
10 Tivemos acesso às novelas filosóficas no final de 2011 através da oferta desse material pelo prof. Dr. Marcos 

de Camargo Von Zuben/UERN. 
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grupo optou pelo sorteio, sendo sorteada a escola pública Hermaner Gmainer11, que atende à 

educação infantil e ao ensino fundamental. Em Lorieri (2002) encontramos amparo quando 

nos indica que um conteúdo de filosofia pode ser trabalhado em forma de perguntas para as 

quais são diversas as respostas ou até nem são possíveis respostas, mas estão 

permanentemente sendo examinadas, discutidas, refletidas. Assim, inspirados/as por essa 

proposição, elaboramos uma proposta de intervenção12, na qual definimos como elemento 

norteador da ação, um plano de discussão que continha: uma situação desencadeadora, a qual 

poderia ser um texto literário, uma poesia, uma música ou fato do cotidiano considerado com 

potência para provocar a discussão com as crianças; identificação de temas filosóficos 

presentes na situação desencadeadora; identificação de habilidades cognitivas13 possíveis de 

serem exercitadas naquele diálogo; uma metodologia, baseada nos princípios das 

comunidades de investigação14, essa etapa era geralmente iniciada mediante alguns 

questionamentos e/ou por algum material didático produzido pela equipe; ao final, fazíamos 

uma retomada do diálogo buscando resgatar os aspectos que tinham sido propiciados pela 

roda de conversa, como podemos perceber no fragmento a seguir retirado de uma experiência 

com as crianças na qual foi contada a história infantil do Jacarezinho Egoísta15:  

 
As crianças foram dispostas na roda, mas sentadas em suas cadeiras através da 
solicitação da professora titular da turma. As crianças prestaram bastante atenção à 
história, demonstrando um significativo interesse. Depois de contada a história, 
fizemos os seguintes questionamentos:  
- Antes de Teresinha chegar como era Gabriela com seus amigos? E depois como 
ficou o comportamento de Gabriela com seus amigos? Por quê? É certo querer ter 
um amigo só pra gente? É certo ter ciúmes das amizades de nossos colegas? Como 
ser amigo? Mediante estes questionamentos ao longo do diálogo foram surgindo 
outros, mas pudemos perceber que as crianças se identificaram com a história, uma 
vez que, suas falas deixavam transparecer: 
‘Temos que ser amigos de todos’; 
‘Teresinha era como o Jacarezinho egoísta, só queria tudo para ela’; 
‘Teresinha só queria mandar nas brincadeiras’; 

                                                        
11 Escola Municipal Hermann Gmeiner, situada à Rua Manoel Avelino da Costa, 186, Bairro Castelo Branco, 

Caicó/RN. 
 
12 Proposta Piloto: Filosofia na Infância: experiência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Acervo do Curso de Licenciatura em Filosofia, Caicó/RN.  
13 As habilidades cognitivas em Lipman são caracterizadas e divididas em quatro grupos: investigação, 

raciocínio, organização da informação e habilidade de tradução. (KOHAN, 2008). 
 
14 Paradigma de investigação e de organização pedagógica que transforma o ambiente educacional desde seu 

espaço físico até a forma de conduzir o diálogo investigativo, no qual a aprendizagem se dá na parceria, os/as 
envolvidos/as sentem-se em uma comunidade, em que todos/as se tornam investigadores/as, construindo sobre 
as ideias uns/as dos/as outros/as, pensando com autonomia, explorando suas pressuposições, trazendo para suas 
vidas a percepção do que é descobrir, inventar, analisar e criticar coletivamente. (LIPMAN; SHARP; 
OSCANYAN, 2001). 

 
15 De autoria de Chloris Arruda de Araújo. 
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‘Ela queria ter amigo só pra ela’; 
‘Tem uma coleguinha aqui que só gosta de brincar com Raquel’; 
‘Eu trago meu brinquedo e deixo meu colega brincar, mas ele não deixa eu brincar 
com o dele’; 
‘Os dois devem brincar juntos, brincar de qualquer coisa se os dois quiserem’; 
‘Não, todos os amigos que a gente tiver tem que brincar e brincar com os outros 
também.’ (CIRINO; SOUZA, 2010, p.8-9).  

  

O objetivo central planejado nas atividades de execução da proposta piloto de 

filosofia com crianças em Caicó/RN, era para a partir da situação desencadeadora, e com 

nossas intervenções através de perguntas, provocar nas crianças o diálogo, a troca de ideias, 

levá-las a pensar sobre as situações propostas, bem como relacioná-las com fatos de suas 

vidas cotidianas. Essa proposição acompanha o pensamento de López (2008, p. 14) quando ao 

apresentar o conceito de experiência na filosofia para crianças de Lipman identifica que “... o 

critério fundamental do trabalho é a própria vida das crianças, e não o currículo escolar.”   

Contudo, nos inquietava quando percebíamos que nós - adultos e crianças - 

estávamos ainda presos a um diálogo baseado em perguntas e respostas e que muitas vezes 

buscávamos apenas confirmar com as crianças respostas que já sabíamos. Ocorriam muitos 

silêncios, nos quais havia a intervenção da professora titular ou dos/as pesquisadores/as que 

indicavam respostas e encaminhamentos ao diálogo que era apenas confirmado pelas crianças, 

como podemos ver no fragmento a seguir: 

 
- Professora1: Você fica segurando ... 
- Criança: Eu vou botar a minha lá ... 
- Professora 2: Você fica segurando ... 
- Professora 2: Olhe, essa bola sou eu!! Então, cada um vai ficar cuidando muito 
bem dessa bola e vai dizer seu nome ... 
- Criança: Tia, aquele menino vai estourar ... 
- Professora 2: Não é para estourar agora ... 
- Criança: Tia, a minha caiu!! 
- Professora 2: Caiu, cadê a sua ... Ah, a tia tá enchendo? Certo. Pronto? A 
brincadeira vai ser assim: essa bolinha sou eu, então todo mundo fica cuidando da 
bolinha no colo porque só vai aparecer na hora que vai apresentar. Agora, a gente 
vai ter que fazer silêncio para cada um poder escutar o nome do coleguinha e a gente 
se conhecer melhor, tá legal?  
- CORO: Tá!! 
- Professora 2: Então, eu vou começar: Boa tarde!! 
- CORO: Boa tarde!! 
- Professora 2: Meu nome é Sarah! 
- Criança: Ai, ai, ai!! Igual a ela!!!! 
- Professora 2: Ah, é? Que bom!! (Risos). Então, para a gente entender, podem me 
chamar de Tia Sarah, tá certo? Pronto, agora você diz seu nome. 
- Criança: Sarah. 
- Criança: Patrick; Maria Júlia... (E as crianças seguem cada uma levantando a bola 
e dizendo seu nome). (Transcrição n. 045.16 Agosto/2010. Caicó/RN. Apêndice A). 

                                                        
16 A experiência - pesquisa gerou 45 (quarenta e cinco) transcrições nos diversos cenários, das quais são 

disponibilizadas nos Apêndices apenas as que são literalmente citadas nesse exercício de escrita, o qual vai 
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Ao voltar a esse cenário e refletir sobre ele, percebo que nos acompanhava muito 

fortemente a preocupação com estratégias para o controle, a disciplinarização das crianças no 

espaço escolar, e esse aspecto, embora as situações planejadas carregassem grande potencial, 

predominava em muitas cenas. Penso que a incidência dessa nossa postura decorre, 

especialmente, de nossas práticas de sala de aulas, do exercício do papel central do/a 

professor/a, ritualístico e cerceador dentro do espaço da escola pública. Paradoxalmente, em 

alguns momentos, a cena da filosofia com crianças no município de Caicó/RN, propiciava a 

fala de crianças que até então “não falavam” durante a roda de conversa, e que pelo clima de 

acolhimento, de convite naquele espaço entre crianças e adultos, essas se sentiam 

“autorizadas” a falar. Eram crianças de quatro e cinco anos de idade17, de uma turma de 

educação infantil, que após vários encontros de contação de histórias e de buscar saber sobre 

o que faziam os personagens, assim se pronunciavam:  

 
- Professora: _____, qual a historinha que você mais gosta? 
- Criança: Ele não fala não. Ele tá com o vermelho... 
- Professora: Não, ele levantou o verde, não foi _____? Qual a historinha que você 
gosta?  
- (A criança aponta uma história no varal). 
- Professora: Dona Baratinha? Ai o que fala a história de Dona Baratinha? Você 
lembra? 
- (Pausa). 
- Criança: O boi que casar com Dona Baratinha, o Burro quer casar com Dona 
Baratinha e o Rato quer casar com Dona Baratinha... 
- Professora: Ai, Dona Baratinha, casa com quem? 
- Crianças: Com o Rato!!! 
- Professora: E, é?? 
- Criança: Porque a voz do burro e do boi faz muito barulho e ai vai acordar ela ... Ai 
quando chegou o Rato, ele mostrou a voz dele e ai ela disse que aceita ... Ai ele tava 
esperando uma coisa ... Ai, depois ele morreu... 
- Criança: Foi não, foi outra coisa ... Foi na panela ... 
- Criança: Ele saiu pelado ... (Transcrição n. 045. Agosto/2010. Caicó/RN. Apêndice 
A). 
 

Essa criança que era nomeada por seus/as colegas como “aquela que não fala”,  ali, 

no espaço da filosofia, encontrava sua possibilidade de expressão, de exercício de seu pensar 

sobre a história compartilhada. Algo naquele encontro conseguiu disparar esse pensar entre 

elas que seguiram ensaiando argumentos, intervendo nas falas dos/as colegas, pensando sobre 

a coerência dos aspectos da história, relatados por uma outra criança. Assim, embora que de 
                                                                                                                                                                             

tecendo a necessidade de mencionar algumas “falas”. Dessa forma, a ordem numérica das transcrições não 
coincide com a ordem/sequência dos Apêndices. 

 
17 A partir de 2006, foi instituído o ensino fundamental de nove anos, através da Lei n. 11.274, de 6 de fevereiro 

de 2006. 
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forma tímida e tateante, essas experiências e a forma como as crianças iam nelas se 

manifestando, apontava-nos para a necessidade de uma atitude de abertura e atenção cada vez 

mais latente. Outras vezes estávamos tão zelosos/as pelo cumprimento do planejamento feito 

e pela constante obtenção do disciplinamento das crianças que deixávamos passar 

intervenções valiosas, as quais as crianças, insistentemente, voltavam ao aspecto que 

realmente tinha despertado interesse e inquietação. Vejamos: 
- Professora: Pronto? Todo mundo tá com o cartão? Agora vai ser assim!! Olhem , 
tia Sarah está falando, vamos prestar atenção!!!. 
- Criança: Qual Sarah? 
- Criança: Essa!! Tem duas Sarahs na sala!! (Risos). 
- Professora: É. A gente vai fazer agora assim: a gente vai combinar como é que a 
gente vai fazer a nossa atividade. Porque hoje a gente quer fazer uma atividade bem 
diferente com vocês, mas a gente vai ter que fazer nossos combinados ... 
(Transcrição n. 045. Agosto/2010. Caicó/RN. Apêndice A). 
 

Nesse primeiro momento com as crianças tínhamos como objetivo negociar algumas 

regras que acreditávamos serem necessárias para criar as condições para o espaço da filosofia, 

contudo, a percepção das crianças da dualidade da presença de “duas Sarahs” na sala 

manifestou-se várias vezes na cena da experiência, sem, contudo conseguirem garantir, junto 

aos adultos, a atenção e o espaço para conversarem sobre isso. Isso nos faz pensar sobre o 

papel que temos ocupado como docentes no espaço da escola e em quanto temos contribuído 

para o silenciamento das crianças numa relação, que embora tenha o potencial de abrir, 

ampliar, revela-se com dificuldades para oportunizar que ocorra o movimento do pensar. Ao 

contrário, pareceria que temos ocupado a posição de docentes com preocupações que mais do 

que propiciarem acabam por obturar ou inibir o pensamento. Como redesenhar essa posição? 

Como abrir esses espaços ao pensamento? Essa pergunta nos atravessava sempre. Que 

espaços a pesquisa proporcionou para que as crianças realmente pudessem ter uma 

experiência-diálogo no sentido de um atravessamento que oportunizasse o pensamento? Que 

sentido essa experiência teve para cada um/a de nós participantes nesse espaço? Deixemos 

nos fragmentos abaixo falar algumas vozes dos/as interlocutores/as do projeto por eles/as 

mesmos/as, pois quando convidados/as por essa pesquisa a olhar para os sentidos deixados em 

cada um/a pela experiência dos projetos de filosofia com crianças, de diferentes formas, nos 

revelam em suas falas que esse exercício trouxe-lhes várias mudanças, em suas práticas:  

 
... eu diria que sim. Hoje, depois do projeto, estou mais leve, mais aberta, mais 
tranquila, [...]. A minha maneira de avaliar hoje é outra maneira, mais crítica, mais 
cuidadosa. Pensando mais sobre tudo aquilo que aconteceu na aula, tentar melhorar 
aquilo que não foi muito bom ... (Transcrição 012, em 02/05/2014, Caicó/RN. 
Apêndice T). 
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A fala acima nos remete à possibilidade de abertura, ao cuidado que convida ao 

exercício do pensar, os quais exigem um estado de atenção, um ritmo mais devagar, para 

lançar um olhar aos fazeres docentes que muitas vezes, pela dinâmica e ativismos impostos 

pelo sistema educacional dominante, automatizam os atos e nos embaça a visão para as 

belezas e possibilidades latentes no espaço da escolar.  

Essas mudanças, embora que sutis, apontam para a potência da infância e da abertura 

de possibilidades presentes na relação filosofia e educação, convidando os professores e 

professoras, interlocutores/as dos projetos, a perceberem outras maneiras de ver a criança e 

outras formas de com ela se relacionar, no sentido de exercerem uma postura mais instigadora 

do pensar e uma relação de maior abertura diante da maneira de abordarem os conhecimentos 

sistematizados em sala de aula: 

 
E antes do projeto eu não achava que criança podia refletir ou se eu achava, eu não 
tinha noção de nada!! Eu acreditava que eu tinha que ensinar e meus alunos tinham 
que decorar, fazer as tarefas ... E hoje, eu vejo que cada aluno tem a sua 
individualidade e podem refletir de várias formas sobre um mesmo tema, sobre um 
mesmo assunto. Então, eu, hoje, como professora, eu aceito e dou espaço para a 
diversidade da minha turma. Por que eu tinha muita dificuldade nisso. Eu não 
conseguia aceitar que o aluno desse outra resposta para certas questões que eu fazia 
em sala de aula. Então, especialmente, nesse aspecto, o projeto me ajudou muito!!! 
(Transcrição 014, em 02/05/2014, Caicó/RN. Apêndice U). 
 
...a filosofia na infância me interessa muito, pelo despertar, pelos inícios que 
encontro em cada criança. Pois, no momento que você abre uma discussão, a criança 
tem a oportunidade de falar o que ela pensa e esse pensar da criança sempre é muito 
rico. A criança sempre nos surpreende, demonstra muita coisa boa e sabe muita 
coisa boa, e também, a gente e elas, vamos descobrindo o filosófico de cada um!! A 
criança, apesar de muitos disserem que não, consegue discutir, sim!!! (Transcrição 
013, em 02/05/2014, Caicó/RN. Apêndice V). 

 

O que percebemos nas falas acima, e elas são aqui tomadas como exemplo entre 

tantas outras que a pesquisa nos proporcionou, tanto pelo que elas, literalmente expressam, 

como pela emoção manifestada no momento em que foram captadas, é que há ao mesmo 

tempo espanto e desejo, por parte dos/das interlocutores/as, referente ao antes e ao depois da 

experiência vivenciada, especialmente em relação à forma com a qual passaram a perceber as 

crianças. Contudo, tornam explícitas também relações de violência entre alunos/as e 

professores/as justificadas pela lógica da produtividade do sistema escolar: “Eu acreditava que 

eu tinha que ensinar e meus alunos tinham que decorar, fazer as tarefas ...”   (Transcrição 013, 

em 02/05/2014, Caicó/RN. Apêndice V). Nesse sentido, a aproximação entre a filosofia e a 

infância apontava para o início de uma oportunidade de despertar para outras maneiras de ser 

e estar na relação de aprender e ensinar na escola. 
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Ao final do período de intervenção na escola em Caicó/RN, embora houvesse grande 

expectativa pela continuidade dessa prática, bem como em relação a uma oferta de uma 

proposta formação para os professores e as professoras da rede municipal, o grupo, inquieto 

com os desafios teóricos e práticos ressaltados na experiência de experimentar o fazer 

filosofia com crianças, compreendeu ser necessária à continuidade dos estudos teóricos sobre 

a temática de filosofia com crianças. A potência das crianças em suas falas, os muitos desafios 

percebidos, pareciam-nos, naquele momento, criar em nós uma hesitação, uma atitude de 

recolhimento para pensar sobre os acontecimentos. Algo como um espanto: “Quando eu 

comecei a ler e a gente começou a discutir sobre que a criança podia refletir, podia opinar, 

elevar seu pensamento, continuar pensando, aperfeiçoando ... Ai, eu comecei a prestar atenção 

em meus alunos!!” (Transcrição n. 014, em 02/05/2015, Caicó/RN. Apêndice U). 

Assim, a ideia de formação com os adultos e com as crianças envolvidas 

acompanhou toda a experiência do projeto de extensão, e teve desdobramentos em dois 

projetos de pesquisas18 em 2011, 2012 e 201319, respectivamente. Quais entrelaçamentos 

formativos nos ensaios do projeto foram possíveis de alcançar nessa busca por um fazer 

filosofia com crianças? Fomos nós sujeitos de nossa experiência e por ela nos deixamos 

tocar? Como captar essa experiência? Vale lembrar, nessa busca de encontrar 

caminhos/sentidos para a pesquisa, a indicação de Larrosa (2014, p. 19), que afirma, 

contundentemente, que a experiência somente pode ser captada pela lógica da paixão, na qual 

o sujeito da paixão é passional, no sentido de que sendo a experiência aquilo que “nos passa”, 

esse sujeito se abre, se deixa tocar e é transformado pela relação com o saber da experiência. 

Assim: “O sujeito passional tem também sua própria força, e essa força se expressa 

produtivamente em forma de saber e em forma de práxis.”  

Ao final de 2012, tive a oportunidade de participar da seleção para o doutorado em 

educação, através de convênio entre a UERN e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - 

UERJ, na qual, por influência dessa trajetória, submeti e obtive a aprovação no referido 

programa, com a temática “Comunidades de investigação: estratégia metodológica para o 

desenvolvimento do pensar bem no cotidiano de escolas infantis no município de Caicó-RN”, 

pleiteando a orientação do prof. Dr. Walter Omar Kohan.  

                                                        
18 Filosofia na infância: identificando desafios – construindo possibilidades. (UERN, 2008-2010). Projeto de 

Pesquisa junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, Filosofia na infância: 
perspectivas para o debate. (UERN, 2011-2012); Projeto de Pesquisa Institucional Filosofia na infância: 
perspectivas para o debate. (UERN, 2012-2013).  Acervo do Curso de Filosofia do Campus Caicó-RN. 

 
19 Nesse ano, como já me encontrava afastada para o doutorado, o referido projeto teve continuidade e foi 

concluído com a coordenação do prof. Ms. José Francisco das Chagas Souza/UERN. 
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- Cena 04: após a aprovação no processo seletivo, iniciaram-se os estudos para cumprimento 

dos créditos necessários à etapa de formação doutoral. Nesse contexto, as aulas ocorrem no 

Campus de Natal/UERN20.  

No semestre seguinte, 2013.2, por ocasião do estágio doutoral, este sendo realizado 

junto à UERJ/RJ, tive a oportunidade de conhecer de perto a prática do professor Walter, meu 

orientador, e de seu grupo de pesquisa, o Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias - 

NEFI21. Essa imersão nas práticas do NEFI, a aproximação com os escritos mais recentes do 

professor Walter e outros por ele indicados no NEFI22, os quais reelaboram a perspectiva de 

filosofia para crianças de Lipman, bem como sua prática de filosofia com crianças, a qual se 

desenvolve através do projeto Em Caxias, a filosofia en-caixa? em duas escolas públicas no 

município de Duque de Caxias-RJ: Escola Municipal Joaquim da Silva Peçanha/Duque de 

Caxias-RJ23; Escola Municipal Pedro Rodrigues do Carmo/Saracucuna-RJ, influenciam de 

forma decisiva a reelaboração do meu projeto de pesquisa doutoral e na minha forma de 

pensar a pesquisa e suas possibilidades de estudos e práticas para o fazer filosofia com 

crianças.  

O encontro com o NEFI, sua relação aberta e acolhedora com a minha 

estrangeiridade, as diversas possibilidades de referenciais teóricos e práticos que me 

possibilitaram essa relação, ao mesmo tempo, que me enriquecia, também questionava os 

modelos de escrita e de pesquisa até então vivenciados. Como deixar os referenciais até então 

seguidos? Como pesquisar sem ter um caminho traçado? Definido metodologicamente? Isso 

me causa náuseas, uma angústia latente, uma insegurança nunca sentida. Eu, professora “das 

psicologias”, “das didáticas” e “estágios supervisionados” da minha universidade, 

frequentemente “ensinei” caminhos, e agora me vejo sem esses caminhos que considerava 

seguros.  

Desse modo, estava eu já dentro de minha própria pesquisa, como sujeito, despida, 

exposta – sujeito da experiência. Em meio a esse turbilhão de sensações busquei um sentido, 

muitos sentidos, uma palavra, muitas palavras para contar como essa experiência, essa relação 

                                                        
20 Disciplina “Tópicos especiais: Vigotsky”, com a professora Dra. Vera Maria de Vasconcelos/UERJ. 
 
21 www.filoeduc.org  
 
22 Rancière (2011); Kohan; Olarieta (2012); Kohan (2003; 2007; 2008; 2009; 2013); Deleuze; Guattari (1992); 

Deleuze (1988; 2011); Biesta (2013); Larrosa (2010; 2014); Larrosa; Skliar (2011), entre outros. 
 
23 Especialmente a aproximação com a prática de filosofia com crianças ali coordenada pela profa. Vanise de 

Cássia de Araújo Dutra Gomes. Vanise é Mestre em Educação e doutoranda do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da UERJ. 
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com a pesquisa, com a escrita transbordou em mim e tornou-se a própria pesquisa. Essa 

agonia pode ser expressa nas palavras de Grau (2008, p. 197) quando revela a dificuldade de 

colocar em palavras aquilo que nos atravessa e que se manifesta na própria carne: “O 

processo de buscar palavras e tirar do silêncio o experimentado, na própria pele, é muito 

complexo, se levarmos em conta que dizer tais coisas não é algo fácil ...” Ao mesmo tempo 

em que essas experiências me traziam inquietações, me deixavam sem meus referenciais, 

também eram/são, paradoxalmente, potentes, inspiradoras e transformadoras.  

Por que trazer tais questões à tona no contexto inicial desse texto? Porque essas 

cenas desencadearam e justificam, são elas que dão origem e fazem nascer a pesquisa que ora 

apresento, e que assim tornou-se pela força dessa trajetória. A proposição de pesquisa anterior 

não fazia/fez mais sentido. O passo da experiência foi definindo o tema que aqui se apresenta: 

“Filosofia com crianças: cenas de experiência em Caicó (RN), Rio de Janeiro (RJ) e La Plata 

(Argentina)” e tem por objetivo problematizar, narrar e compreender os sentidos da 

experiência a partir da experiência vivida em distintos contextos de escolas públicas com 

práticas nas quais se propõem um fazer filosofia com crianças.  

Nesse sentido, a problemática estudada é a própria experiência vivida, seu 

significado/conceito, nuances de sentidos que se implicam e se revelam na trajetória da 

pesquisa da qual sou parte. O problema de estudo são os sentidos percebidos, captados junto 

aos sujeitos interlocutores/as na experiência dos projetos de extensão e de pesquisa e nas 

inter-relações que se estabeleceram na trajetória dessa pesquisa.  

O que emerge dos contextos das práticas vivenciadas? A partir das condições 

dadas/proporcionadas pelos deslocamentos da pesquisa, da escuta e movimentos das/nas 

práticas em Caicó/RN, Rio de Janeiro/RJ e La Plata/ARG, vão emergindo na trilha da 

pesquisa alguns fragmentos que vão se constituindo como parte das cenas, provocando o 

pensar a experiência, a infância, a filosofia com crianças e a relação aprender e ensinar. Busco 

nos cenários e cenas friccionar ao máximo essas perguntas: quais as 

experiências/acontecimentos e sentidos emergem nesses espaços? Como captar essas 

experiências? O que é possível narrar a partir dessas experiências? 

Em Veiga-Neto (2007, p. 30) encontro fundamentos para a implicação do/a 

pesquisador/a na construção dos sentidos e características da pesquisa: “... são os olhares que 

colocamos sobre as coisas que criam os problemas do mundo.” Não que já não tenha antes 

lançado o olhar a essa trajetória/experiência, mas será agora um outro olhar, que problematiza 

em outra perspectiva, olhar provocado pela necessidade de ver de novo, pelo distanciamento, 
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pela aproximação com outras experiências24, de outros fazeres e de outras leituras25, essas 

últimas estão sendo tomadas como ecos teóricos de inspiração para narrar essa experiência. 

Também, estou motivada pela necessidade de compreender para continuar, de sentir de outra 

maneira o que foi possível ser e fazer nessa trajetória de pesquisa. Essas vivências estão me 

permitindo, entre outros aspectos, revisitar os conceitos de infância e de criança na 

perspectiva de entendê-los para além de uma visão cronológica e linear das etapas de 

desenvolvimento e apontando no sentido de entender as infâncias e as crianças como espaço 

de possibilidades da experiência, do movimento, do acontecimento. (LARROSA, 2014). 

Ainda recorrendo a Veiga-Neto (2007), encontro amparo para a proposição da 

implicação e especificidade do/a pesquisador/a, que gera a necessidade de trilhar, criar seu 

próprio caminho com as tonalidades geradas no percurso sempre único.  Esse autor percebe 

no cenário pós-moderno o contexto potencial e desafiador de criação de nossos próprios 

caminhos metodológicos que podem ser contextualizados, combinados, recortados, sendo que 

todos implicam, irremediavelmente, o envolvimento direto do pesquisador que lança seu olhar 

sobre os fatos do mundo, e nesse caso, o fato é o próprio percurso da experiência no qual 

estou implicada. Para o mesmo autor os sentidos da pesquisa nas Ciências Humanas não estão 

dados nem pré-concebidos, carregam a tensão da incerteza, da flutuação, do escape, da 

invenção do caminho e do passo do/a caminhante e seus parceiros. A pesquisa se constrói,  

 
... em combinações flutuantes entre olhares e enunciados, entre visão e palavra, [...]. 
Não há um porto seguro, onde possamos ancorar nossa perspectiva de análise, para, 
a partir dali, conhecer a realidade. [...]. E aí construímos uma nova maneira de ver o 
mundo e com eles nos relacionarmos, nem melhor nem pior do que outras, nem mais 
correta nem mais incorreta do que outras. (VEIGA-NETO, 2007, p. 33). 

 

Nessa perspectiva, e pelo viés da experiência, ouso tentar assumir o meu próprio 

caminho metodológico, inspirada pela metáfora da aridez das trilhas do nosso sertão 

seridoense, pela dureza da paisagem seca e pela singularidade das cercas de pedras do Sertão 

do Seridó/RN, (figura 001), as quais adentram os espaços íngremes e vão afastando galhos, 

criando arestas, escavando caminhos de pedras sem saber ao certo onde levarão, mas 
                                                        
24 Experiência de conhecer pessoalmente o professor Walter Omar Kohan, sua forma de vida como educador, 

que dialoga, confia, desafia, convida a ser, a pensar de outras maneiras em filosofia e educação. Seus escritos 
mais recentes, os quais reelaboram a perspectiva de filosofia para crianças de Lipman, bem como sua prática 
de filosofia com crianças no NEFI, a qual se desenvolve através do projeto Em Caxias, a filosofia en-caixa?, 
em duas escolas públicas no município de Duque de Caxias-RJ: Escola Municipal Joaquim da Silva 
Peçanha/Duque de Caxias-RJ; Escola Municipal Pedro Rodrigues do Carmo/Distrito de Saracucuna/RJ. 

 
25Borba; Kohan, (2008); López (2008); Benjamin (2002; 2012; 2012a); Rancière (2011); Kohan e Olarieta 

(2012); Kohan (2003; 2007; 2008; 2009; 2013); Deleuze; Guattari (1992); Deleuze (1988; 2000); Biesta 
(2013); Larrosa (2010; 2014); Larrosa; Skiliar (2011).  
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marcando as mãos e pele do/a sertanejo/a na construção de sua própria história. Assim, sinto-

me marcada pela experiência vivida, pela busca para inventar meu caminho de pesquisa, 

abrindo minha trilha, escavando e não sabendo ao certo se vou encontrar algo ... 

Contudo, como o espírito desbravador do/a sertanejo/a que abre trilhas, ao mesmo 

tempo em que enfrenta as dificuldades impostas pelas características naturais da região e pelo 

caminho a ser trilhado, também é por ele fortalecido, e através dele, tem acesso às paisagens 

de lugares ainda não visitados. A experiência da pedra que para compor a cerca, retratada na 

figura abaixo, passa por um processo de morte pelos pesados golpes da marreta26 que a 

transforma, e, na diversidade de formas, sem amarras, compõe com outras, a singularidade e 

beleza das cercas de pedras. Esse é o sentimento de experiência-acontecimento que tem me 

acompanhado...  

 
Figura 001: cercas de pedras de Caicó/RN27 

 
 

Desse modo, a metodologia compreendida como aspecto que sustenta, que vai 

inspirando os passos, assume-se como e pela trilha da experiência-acontecimento. Não há um 

método e/ou procedimentos pré-definidos. O passo segue o viés, o ritmo e a força da 

experiência que vai se dando, que vai sendo... Metaforicamente, como a pedra, transformada 

pelos golpes da marreta vai compondo a cerca, o exercício dessa escrita, a partir dos 

fragmentos encontrados, vai se constituindo e gerando o movimento de pesquisa. E como 

dito, anteriormente, ao narrar, tomamos decisões e sabemos que ao recolher alguns cacos no 

trilhar da pesquisa, outros são deixados pelo caminho... 

                                                        
26 Ferramenta com cabo de madeira utilizada pelos canteiros para o trabalho do garimpo de pedra.  
 
27 Acervo pessoal da pesquisadora. Captura em 03/10/2015. 
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Pensar a experiência vivenciada com outros para, a partir da própria experiência, 

construir na/pela experiência a trilha que se constitui e se faz nesse caminhar, descobrindo o 

ritmo, o passo, trilhando... Semelhante à experiência como entendida por Larrosa (2014), a 

qual provoca desassossego, fragilidade e vulnerabilidade, aquele/a que vai abrindo uma trilha 

não tem mapas, não sabe onde vai chegar, as paisagens e nuances do caminho vão se 

revelando a cada curva, a cada movimento em que o ser da experiência resiste, atravessa, faz a 

trilha e determina, a partir dos fragmentos que encontra, o próprio passo, o seu próprio 

caminho.  

Seria essa perspectiva possível? Encontro inspiração para essas inquietações na tese 

de Olarieta (2014, p. 20) quando realiza sua pesquisa “a partir” da experiência vivida: 

 
O que tentamos é, como uma pipa, encontrar um ponto e um modo de puxar que, ao 
mesmo tempo que dá sustento, que permite ancorar-se, facilite um movimento, 
impulse o voo. É ‘a partir da’(sic) experiência atravessada, do que ela dá a pensar, 
do que ela exige, do desafio que ela coloca, que esta pesquisa tentará desenvolver-
se. Não queremos submeter a experiência a categorias prévias que a expliquem, nem 
construir argumentos que a analisem ou justifiquem e demonstrem uma hipótese. 
Tanto as categorias prévias quanto as hipóteses pertencem às origens. 
 

No âmbito dessa busca tateante, em que se procura segurar a linha esvoaçante da 

pipa que treme ao vento, vou constituindo a trilha da pesquisa, desenhando seu cenário, 

avançando, recuando, esperando, estando atenta ao risco constante que exige e se impõe à 

experiência de pensar com outros e na tentativa de “... tornar-se digno daquilo que nos ocorre, 

por conseguinte, querer e capturar o acontecimento ...” (DELEUZE, 2011, p. 152).  

Reporto-me, novamente, ao diálogo com Veiga-Neto (2007) que aponta como uma 

das maneiras de elaborar os entendimentos sobre o mundo, e nesse caso, sobre a experiência 

dos referidos projetos e trajetória da pesquisa, pode ser através dos enunciados que chegam a 

nós de várias formas – a visão, a escrita, o falar, os silêncios, os afetos, os olhares. Desse 

modo, trago alguns materiais/documentos gerados nesse percurso e faço o movimento de 

buscar capturar, escavar neles alguns de seus sentidos e encontrar o que eles me dão a pensar 

sobre a experiência-pesquisa vivida, cito-os:  

(1) registros escritos produzidos pelos projetos, os quais compõem o acervo do Curso de 

Licenciatura em Filosofia de Caicó-UERN28; 

                                                        
28 Projetos de Extensão e pesquisa; Relatórios semestrais, anuais e finais dos projetos de extensão e pesquisa; 

Proposta Piloto de Filosofia com crianças em escola pública no município de Caicó/RN. 
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(2) registros e transcrições desde o ano de 2008 (fotografias e filmagem do período de 

intervenção), dos projetos de Caicó/RN29; 

(2) sessões de diálogos, gravadas em áudios e transcritas, com interlocutores/as dos projetos 

sobre suas experiências nos referidos projetos30 em Caicó/RN; 

(3) sessões de diálogos, gravadas em áudios e transcritas, com coordenadoras e com uma 

professora do projeto Em Caxias, a filosofia en-caixa? /NEFI/RJ; 31 

(4) experiências gravadas em vídeos e transcritas, das observações e participações in loco nas 

experiências com crianças, no projeto Em Caxias, a Filosofia en-caixa?/NEFI/RJ;32 

(5) gravações em áudios, escutas e transcrições33; cópias dos cadernos de filosofia das 

crianças34, fruto das observações e participação in loco nas experiências de filosofia com 

crianças, no projeto de extensão de filosofia com crianças, desenvolvido pela professora 

Laura Agratti, na Escuela Graduada Joaquín V. González, em La Plata/ARG.  

A partir da escavação nessas fontes busco captar em cenas a sutileza desses 

acontecimentos sem, contudo, fazer comparações e/ou emitir qualquer juízo de valor sobre 

essas práticas, mas buscar captar nas mesmas nuances de sentidos que possam potencializar a 

compreensão, o exercício de pensar com outros/as a fazer filosofia com crianças, bem como 

sobre as temáticas a que me proponho nessa pesquisa: a infância, a experiência, a filosofia 

com crianças e a relação aprender e ensinar. Penso com Benjamim (2012, p. 246) quando nos 

provoca dizendo que “... é útil avançar em escavações de acordo com planos. Mas, é 

igualmente indispensável a enxadada cautelosa e tateante na terra escura.”  

Esses temas não são tomados isoladamente, mas se entrecruzam e se atravessam na 

dinâmica das cenas da experiência vivenciada e das estratégias supracitadas. Recorremos a 

López (2008, p. 63) quando identifica que:  

                                                        
29 Essas filmagens feitas por mim e por participantes do projeto, as quais somente agora, por ocasião dessa 

pesquisa, foram transcritas. 
 
30 Foram realizadas e transcritas 15 (quinze) sessões de diálogos com interlocutores que participaram do projeto 

em diferentes etapas.  
 
31 Foram realizadas e transcritas 03 (três) sessões de diálogos envolvendo duas coordenadoras do referido projeto 

e uma professora.  
 
32 Algumas dessas gravações e transcrições foram cedidas pelas coordenadoras do projeto, pela bolsista do NEFI, 

Carolina Fonseca de Oliveira, e pela doutoranda Neila Ruiz/NEFI. 
 
33 Foram transcritas 75 (setenta e cinco classes) envolvendo turmas de I, III, IV e V ano.  
 
34 Em La Plata/ARG, cada criança tem um caderno que é destinado aos registros que fazem ao longo do ano no 

espaço da filosofia. Esses cadernos, em alguns momentos, ficam com a professora, em outros são levados para 
casa. Foram recolhidos e gentilmente cedidos à pesquisa pelas professoras Laura Agratti, Luciana Carrera e 
Victoria Sánchez. 
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... o único que torna ativo nosso trabalho intelectual e dota de sentido aquilo que 
pensamos é a possibilidade de colocar nosso próprio problema. É nossa participação 
na definição, na gestão do problema, o que dá sentido ao que pensamos. [...]. O 
problema, e não a solução, a pergunta, e não a resposta, definem o valor e o sentido 
daquilo que pensamos.  

 

Acredito que a partir dessas estratégias cria-se a possibilidade de problematização, 

questionamentos, envolvimento, busca de sentidos, encontros, ecos que podem ressoar em 

um contexto de pesquisa no qual não existe algo pré-estabelecido, já sabido pelos/as 

envolvidos/as. Mas algo que, possivelmente, será revelado, naquela relação entre esses 

sujeitos, atravessados/as pelos sentidos que puderam ser construídos na experiência dos 

projetos referidos, e que a partir deles, pensando sobre a experiência vivida, poderá 

desencadear outros caminhos. Nesse sentido, se faz necessário especificar melhor no próximo 

item, cada cenário que compõe e cria as condições, para o movimento que se impõe a essa 

pesquisa.  

 

 

1.2 Cenários: espaços de interlocuções da pesquisa 

 

 

Não se trata então de fazer a história de um conhecimento, mas a 

arqueologia de uma experiência, [...] que conduz até o fogo primordial 

onde se forja o sentido.  

López, 2008, p. 36 

 

 

A trajetória dessa pesquisa, como já retratado no item anterior, inicia-se no Curso de 

Filosofia do Campus Caicó/RN. Contudo, o trilhar pela pesquisa provoca vários 

deslocamentos: de Caicó para Natal/RN; de Natal para o Rio de Janeiro-RJ; do RJ para o 

município de Duque de Caxias/RJ; e de Natal/RN para a cidade de La Plata/ARG.  

Nesses espaços emergem atividades distintas de filosofia com crianças e a partir da 

experiência neles vivenciada busco condensar, dar um tom, encontrar um sentido para os 

temas que me proponho a pensar: a experiência “a partir” da própria experiência; a infância e 

a filosofia com crianças e a relação aprender e ensinar. Esses temas emergem nos cenários e 

cenas e dialogam, entrelaçando-se com as contribuições dos/as vários/as autores/as, trazidos 

por esse exercício de escrita à cena da pesquisa, naquilo que essas falas ajudam, 
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potencializam o pensar desses/nesses cenários e cenas, contudo esse movimento respeita o 

ritmo e a força da própria experiência. 

Não pretendo categorizar, nem analisar, nem explicar o que ocorreu nesses espaços, 

mas narrar a experiência de forma singular, e sentir o que ela dar a pensar,  amparando-me em 

alguns/as autores/as, os/as quais, já nomeados/as anteriormente, e que serão discutidos mais 

detalhadamente no item três desse texto, inspiram a pensar, e seus escritos ecoam e se 

aproximam das situações vivenciadas. Desse modo, considero ser necessário caracterizar 

esses espaços e ir, a partir de fragmentos das experiências capturadas e reveladas nas falas 

dos/as interlocutores/as quando, convidados/as por essa pesquisa, fazem o exercício de 

resgatar/narrar a experiência, e assim vão revelando a trajetória do percurso vivenciado na 

relação entre filosofia e infância. É o que descrevo a seguir em Caicó/RN, no RJ/RJ e em La 

Plata/ARG, respectivamente: 

 

 

1.2.1 Curso de Filosofia do Campus Caicó/RN 

 

 

O Curso de Filosofia de Caicó é o lócus nascedouro dessa pesquisa, no qual foram 

desenvolvidos os projetos de extensão, “Filosofia na infância – identificando desafios – 

construindo perspectivas”, período de 2008 -2010; e de pesquisas, “Filosofia na infância: 

perspectivas para o debate”, período de 2011 – 2013.  

Considero ser necessário caracterizar o curso, o contexto institucional e a cidade na 

qual ele se situa, em seguida, a caracterização dos/as interlocutores/as/sujeitos da pesquisa 

nesse espaço. 

O Campus Caicó – CAC, é uma das seis unidades da UERN, situado no município 

de Caicó/RN, esse município compõe a microrregião do Seridó Ocidental. Tem um clima 

muito quente e semi-árido e uma população estimada em 66 246 habitantes (IBGE, 2014). A 

distância rodoviária entre Caicó e Natal (capital do Estado) é de 269 Km.  
Figura 002: mapa do estado do Rio Grande do Norte 
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Fonte: www.google.com.br/seach?q=IBGE Acesso em: 28/11/2014 

 

Posso afirmar, como sujeito participante na história vivida, que a presença da UERN 

na cidade de Caicó ocorre “pelas mãos” da Filosofia, pois a UERN inicia suas atividades em 

Caicó em 2002.1, como Núcleo Avançado de Educação Superior, funcionando nas 

dependências do Colégio Diocesano Seridoense – CDS, ofertando o Curso de Filosofia, o que, 

posteriormente, culminará no ano de 2006, com a criação do campus, então se criando mais 

dois cursos: Enfermagem e Odontologia. A partir da criação do CAC, os três cursos passam a 

funcionar nas dependências do Centro Integrado de Apoio à Criança – CAIC, onde permanece 

até a atualidade.  

 
Figura 003: fachada do campus Caicó/UERN 

 
Fonte: www.google.com.br/imgnes? Acesso em: 28/11/2014 
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Esse contexto trás vários desafios para a concretização das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da UERN em Caicó, pois além do espaço restrito e precário para as 

necessidades de uma universidade, o mesmo espaço é compartilhado entre uma escola de 

ensino fundamental e uma creche municipal. Recentemente, a UERN empreendeu uma 

campanha para a conquista de um espaço próprio, logrando êxito com a doação pelo 

município das dependências da escola Joaquim Apolinar, a qual foi desativada pela instância 

estadual. Trabalha-se na perspectiva de que em 2016 já esteja funcionando em espaço próprio. 

O Curso de Filosofia tem ato de reconhecimento no Decreto n. 19.176/CEE/RN, de 

9/Jun/2006. Em seu Projeto Pedagógico de Curso tem como objetivo:  

 
... formar profissionais com preparação teórica e prática para a investigação 
filosófica dos grandes problemas enfrentados pela humanidade em sua história, 
atuação, uso funcional e contextualizado desses conhecimentos como profissionais 
docentes em instituições de ensino básico-Ensino Médio. [...]. Poderá tornar-se, 
também, um processo catalisador – um espaço de questionamento, debates e 
desdobramentos teórico-práticos da área de filosofia e educação – ao mesmo tempo, 
tem como proposta ser uma síntese dos grandes problemas e desafios do homem do 
século XXI, através de uma postura interdisciplinar entre as diversas áreas do 
conhecimento.  (BRASIL, 2012, p. 24 - 25). 
 

Em sua breve trajetória, o referido curso vem fortalecendo sua ação formativa através 

da oferta de projetos de pesquisa e de extensão. Esses, em diferentes perspectivas, procuram 

contribuir com a formação, com a capacidade de reflexão frente à realidade dos/as discentes, 

inserindo-os/as em experiências de pesquisa e de interação com a comunidade local. De forma 

especial, por se tratar de um curso de formação de professores/as, grande parte dessas 

interações é provocada em espaços escolares públicos. É desse contexto que nascem os já 

referidos projetos de extensão e pesquisas, os quais dão origem a essa trajetória de pesquisa 

com a temática de filosofia com crianças.  

Como podemos verificar na figura 004, tabela 001 abaixo, nas diferentes etapas dos 

projetos: 2008-2010; 2011-2013, os/as participantes são: alunos/as graduandos/as dos cursos 

de Filosofia/UERN e de Pedagogia/UFRN; profissionais da educação, atuando como 

professores/as e/ou como coordenadores/as de escolas; e outras funções que direta ou 

indiretamente envolvem a educação de crianças em espaços institucionalizados.  
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- Figura 004: abertura do Projeto de Extensão Filosofia na infância: 
identificando desafios – construindo possibilidades. Caicó/RN. 

 
Arquivo pessoal, nov./2008 

 

 
Tabela 001: perfil dos participantes dos projetos de extensão e pesquisas. Caicó/RN 

 
FORMAÇÃO 

ATUAÇÃO 
E. I. OUTROS 

NÍVEIS DA 
EDUCAÇÃO 

OUTRAS 
ÁREAS 

NÃO 
TRABALHA 

PED. 
(23) 

C  INC. PÓS - - - - 
11 10 02 14 01 04 04 

GEO. 
(01) 

01 - - 01 - - - 

E. F. 
(01) 

 
- 

 
01 

 
- 

 
01 

 
- 

 
- 

 
- 

FIL. 
(12) 

03 09 - 02 - 07 03 

S. S. 
(01) 

 
01  

 
- 

 
- 

 
- 

 
01 

 
- 

 
- 

N. I. 
(09)  

 
09* 

 

 
04 

 
01 

 
- 

 
02 

C = completa; Inc. = incompleta; Pós = pós-graduação.  
P = Pedagogia; GEO = Geografia; E.F. = Educação Física; FIL = Filosofia; S.S. = Serviço Social. 
*Desses 09, 02 não informaram sobre atuação. 
 

O projeto de filosofia com crianças, como já brevemente relatado em item anterior, 

nasce propondo-se a ser um espaço de formação e conhecimento sobre uma  teoria até então 

desconhecida, para através dela pensar uma prática igualmente desconhecida naquele 

contexto: a filosofia com crianças. Estava então posto um cenário escorregadio, de 

impossibilidades e resistências. Sobre esse aspecto, a proposta do projeto assim se justificava:  
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Sabemos das dificuldades em se tratando de ‘filosofia para crianças’, devido os 
vários preconceitos que perpassam centenas de anos desde o surgir da filosofia há 
mais de 25 séculos. O que vemos no contexto da filosofia, a princípio, é a chamada 
‘akmé’, isto é, o ponto alto da maturidade do saber filosófico o que só era possível 
entre os 40 e 50 anos. Temos assim, uma visão elitista de que o verdadeiro filósofo 
teria que passar anos a fio nessa preparação progressiva para a maturidade no saber. 
(CIRINO; SOUZA, 2008, p.8). 

 

Contudo, na proposta do projeto já havia a aposta de abrir espaços para experimentar 

o fazer filosófico na perspectiva de que todas as pessoas podem filosofar, quando esse 

filosofar parte de questões que envolvem o mundo e as problemáticas nas quais os humanos 

estão envolvidos diariamente, “... os humanos filosofam por se defrontarem com problemas e 

questões do mundo em que estão inseridos. [...]. São questões próprias da existência humana.” 

(CIRINO; SOUZA, 2008, p.8). 

A experiência do projeto se inicia de forma tateante, vacilante e imprevista, mas 

também potente, pois nasce do encontro entre a vontade de um grupo de alunos/as e a abertura 

de dois professores/as que oferecem no seu não-saber o desejo de saber. Essa condição de 

igualdade inicial parecia nos convidar a experimentar uma relação na qual professor/a e 

aluno/a se deslocam dos lugares que ocupam tradicionalmente e se aventuram na busca pelo 

conhecimento, inventando outra forma de relação no espaço institucional. É esse ritmo 

próprio que vai tomando forma, revelando possibilidades e fazendo o projeto acontecer, como 

proporcionado pelo trecho abaixo: 

 
Essa estória de filosofia para crianças, muito pioneirismo essa invenção e para nós 
foi um aprendizado, uma construção! Nós começamos meio que por inspiração! Eu 
percebi isso logo depois e durante nossa primeira intervenção e isso muda o foco um 
pouco depois quando você ler autores, ver como eles tratam a questão da criança. 
Penso que nós tentamos fazer esse caminho desde a filosofia antiga, como nessa 
trajetória é colocada a visão de criança. (Transcrição 003, em 14/05/2014, 
Caicó/RN. Apêndice C). 

 

Esse aspecto da invenção, do não saber, revelado na fala acima, de buscar maneiras 

de saber, permeia e envolve grande parte do percurso do projeto e vai inspirando os passos 

que são dados a seguir. Não seria esse caminhar tateante, condição da experiência, espaço de 

confrontos, mas também de encantamentos? “... quando eu me interessei pelo projeto, quando 

eu quis estudar filosofia para crianças, fiquei encantada de início somente pelo fato de dar 

essa oportunidade a outro segmento.” (Transcrição 009, em 02/05/2014, RJ/RJ. Apêndice B). 

É um caminho que vai sendo construído na própria tentativa de pensar, experimentar e 

descobrir o fazer a filosofia com crianças como podemos perceber nas falas nos fragmentos 

abaixo: 
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...eu vim para o projeto, meio assim, como um curioso em relação ao assunto, não é? 
Por que a visão que nós temos da filosofia é de algo muito complexo e me causou 
certo espanto a proposta de que ela pudesse ser trabalhada na infância. Eu fiquei me 
perguntando: como assim? Já que a filosofia para uma pessoa adulta é uma coisa 
bastante complicada. Como ela pode ser trabalhada na infância? (Transcrição 015, 
em 02/05/2014, Caicó/RN. Apêndice D). 
 
Uma das coisas que me marcou de início no projeto foi esse ‘pensar a infância’, foi 
questionar o que é a infância e buscar a entender e buscar a compreender. [...] e a 
partir dai, as relações familiares, as relações na escola. Eu passei muito mais a ver de 
que maneira eu posso aproveitar os momentos. Aproveitar aquela pergunta que 
parece ‘solta’ da criança num determinado momento que estamos falando de outra 
coisa, aproveitar aquele sonho que ela teve na noite passada e vem para contar. [...]. 
Isso foi o que mais me afetou. Ter um olhar diferente para a criança. (Transcrição 
009, em 02/05/2014, Caicó/RN, Apêndice X). 
 

O ritmo apontado pelo espanto, pelas incertezas dos inícios, pelas possibilidades de 

relações com as infâncias dos/as participantes, exemplificadas nas falas acima, também o 

desejo, a excitação de poder experimentar essa novidade no espaço da escola, vão criando as 

condições para a estruturação do projeto e das experiências com as crianças. Assim, os 

encontros ocorriam às quartas-feiras no final da tarde, pois isso proporcionava aos/às 

alunos/as que trabalhavam e/ou estudavam em outros horários a participarem do projeto. 

Muitos/as dos/as que trabalhavam vinham direto do trabalho para a atividade do projeto e em 

seguida iam para a aula da graduação em filosofia. Empreendíamos grande esforço nas 

leituras dos textos e nas discussões, fazíamos divisões de tarefas para que todos/as os/as 

participantes pudessem passar pela experiência de coordenar as discussões, bem como 

apresentar perguntas e pensar juntos sobre as mesmas, trazer situações cotidianas vivenciadas 

nas escolas com crianças para serem compartilhadas nesse espaço. Essa dinâmica de trabalho 

ia sendo constantemente revisada e negociada com o grupo, o qual tinha oportunidade de 

sugerir e/ou trazer à tona o seu próprio espanto e estranhamento com a novidade que essa 

experiência trazia. Esse sentimento pode ser exemplificado nos depoimentos a seguir: 

  
Primeiro foi a curiosidade mesmo de saber o que era isso de filosofia com crianças. 
Ai eu entrei e fui gostando dos questionamentos, o que podia ser feito com crianças 
naquela idade. Vimos que quanto mais jovem, melhor, não é? Pois elas têm uma 
curiosidade muito aguçada do que depois de adultos. (Transcrição 012, em 
02/05/2014, Caicó/RN. Apêndice X). 
 
É como se eu tivesse pensado de novo!! De ensinar de outra forma!! Por que eu 
achava muito fechado ali. A filosofia faz a gente enxergar que tem outros caminhos, 
outros meios de pensar e descobrir outras respostas. Como, por exemplo, nessa 
questão do medo. De repente uma criança ver outras possibilidades não somente 
negativas no medo. Ver o medo como uma forma de proteção. (Transcrição 012, em 
02/05/2014, Caicó/RN. Apêndice T). 
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Trago essas falas aqui, pois percebo que ao narrar sobre como se sentiam em relação 

ao projeto e em como esse trazia outras formas de se relacionarem com seus próprios 

pensamentos e com a relação aprender e ensinar com crianças, os/as professores/as percebem 

e abrem possibilidades na relação entre a filosofia, a educação e as infâncias. Um modo 

afetivo de fazer ecoar, simultaneamente, formação, práticas e universidade, apontando para a 

desmistificação dicotômica tradicionalmente vivenciada entre a universidade e as instituições 

de educação básica. 

Desse modo, os encontros iam criando um ritmo singular que era a própria 

possibilidade de mudança, de não-saber, de buscar possibilidades de saber. Apesar das 

diversas dificuldades (de escassez de materiais sobre a temática, da produtividade exigida 

pelo sistema educacional) existia um clima agradável de companheirismo e amizade, um 

entusiasmo próprio dos inícios que se manifestava pelo busca do grupo em identificar 

materiais35 que pudessem contribuir com as discussões e em participar de eventos36 e 

oportunidades de diálogo com outros/as interlocutores/as sobre o tema37. Ao mesmo tempo 

esse movimento ia revelando no espaço dos encontros nuances dos questionamentos que essa 

aproximação da filosofia com crianças provocava nos saberes e nas práticas dos/as 

participantes, promovendo diversas reflexões e perspectivas de reelaborações conceituais, 

especialmente sobre as crianças e suas possibilidades. Vejamos o que retratam as duas falas 

abaixo:  

 
... eu não sabia assim que esse projeto iria mexer tanto comigo, com o que eu 
pensava também. [...]. Na verdade eu não tinha nem ideia do que era. Sabia apenas 
que era filosofia e que isso levaria a pensar!! (Risos). Para mim foi tudo muito novo, 
também pela questão da minha formação, de quando eu estudei. Então assim, eu vi 
uma diferença, uma possibilidade de pensar melhor sobre tudo. Então, de início para 
mim, eu sempre falo assim, que esse projeto me fez pensar de outras formas, de 
outras possibilidades, de outras maneiras, sobre várias coisas, mas especialmente 
com minha postura como educadora! (Transcrição n. 008, em 02/05/2014, 
Caicó/RN. Apêndice E). 
 
Eu também fui levada a pensar a infância de forma cronológica. Em etapas que são 
determinadas por tempo, que tem características próprias. E lendo um pouco alguns 
textos, ultimamente, que carregam essa nova perspectiva. E vendo a infância como 
um espaço de experiência, nesse sentido, penso que a palavra “espontaneidade” 

                                                        
35 Vídeos: Encontro com Matthew Lipman e Educação para o pensar, da Nitta’s Vídeo. 
 
36 II Congresso Brasileiro de Professores de Filosofia – II CBPFIL/UFPB/dez/2012, no qual tivemos a 

apresentação de cinco artigos envolvendo membros do projeto de filosofia com crianças de Caicó/RN. 
 
37 V Semana de Filosofia do Campus Caicó/2012, na qual o grupo ofereceu, um mini-curso e tive a apresentação 

de seis trabalhos, bem como participação na oficina de Filosofia com crianças, ofertada pelo prof. Marcos de 
Camargo Von Zuben; IX Semana de Filosofia de Mossoró/RN/2013, com apresentação de um trabalho e oferta 
de um mini-curso. 
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compete à infância, pois a criança em sua natureza de infância ela não tem 
preconceito, ela não trás nada pré-determinado. Penso que talvez o bom da infância 
é o imprevisível ... é algo ali, naquele momento ... não tem nada haver com rotineiro. 
E quando se perde isso, quando não é oportunizado, quando se é atropelado ... 
(Transcrição 009, em 02/05/2014, Caicó/RN, Apêndice X). 

 

O não saber, a novidade e busca pelo saber, a infância como espaço de experiência, o 

pensar melhor e de outras maneiras, o imprevisível ... São alguns dos temas que se 

atravessam nas falas acima e vão levando o grupo de alunos/as e professores/as a fazerem o 

exercício da descoberta através da filosofia, educação e infâncias, as quais convidam ao 

movimento do pensar.  

Após um período de estudos teóricos, no qual pudemos conhecer e discutir sobre as 

principais ideias da proposta de Lipman, bem como sobre alguns conceitos que eram 

ressaltados na/pelas discussões, tais como os conceitos de criança e de infância nos campos da 

filosofia e da educação, o grupo sentiu que tinha um potencial a ser experimentado com as 

crianças na escola. Contudo, ainda não tínhamos tido acesso às novelas filosóficas38 e seus 

manuais destinados ao/à professor/a. Assim, o grupo elabora uma proposta de intervenção39, 

utilizando a literatura infantil para o exercício filosófico. A proposta foi experienciada em 

uma escola de educação infantil e ensino fundamental do município de Caicó40. O convite 

para o espaço da filosofia se iniciava com a organização da roda, essa acontecia com as 

crianças sentadas no chão ou com o auxílio das cadeiras/carteiras das salas. As fotos abaixo 

evidenciam alguns dos momentos da experiência de filosofia com crianças com a utilização 

da história infantil Maria vai com as outras41 realizada tanto com as crianças da educação 

infantil como com as crianças do ensino fundamental.  

 

 
Figura 005: atividade de filosofia com crianças, V nível da Educação Infantil, 
Escola Municipal Hermann Gmeiner/Caicó/RN. Arquivo pessoal 

                                                        
38 Em 2011, conhecemos os materiais das novelas filosóficas de Lipman através de doação feita ao projeto pelo 

Prof. Marcos de Camargo Von Zuben. 
 
39 Proposta Piloto de Filosofia com crianças em escola pública no município de Caicó/RN. 
 
40 Escola Municipal Hermann Gmeiner/Caicó/RN.  
 
41 De autoria de Sylvia Orthof. 
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Figura 006: atividade de filosofia com crianças, nível III, do Ensino 
Fundamental, Escola Municipal Hermann Gmeiner/Caicó/RN. Arquivo 
pessoal 

 
 

Nessa experiência, utilizando a história de Maria vai com as outras se tinha como 

objetivo que as crianças percebessem semelhanças e diferenças pessoais, que buscassem o 

reconhecimento do outro e de si mesmo/as, que trouxessem para a roda de conversa situações 

de seu cotidiano nas quais pudessem identificar posturas próprias e/ou influenciadas por 

outros/as. Assim, provocávamos um pensamento mais consciente de si mesmo/as, o 

enriquecimento de sua forma de perceber a vida, a escuta, a argumentação e atenção à fala 

do/a outro/a. Essa dinâmica acontecia em cada nível, mediada por perguntas que tanto podiam 

ser pensadas previamente a partir do potencial que acreditávamos ter a história em questão 

como àquelas que surgiam no movimento que se revelava na experiência.  

Como já esclarecido anteriormente, essa proposta de intervenção do projeto de 

extensão Filosofia na infância: identificando desafios – construindo possibilidades tomou 
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como referencial/dispositivo para provocar as discussões com as crianças, a literatura infantil, 

tais como: histórias infantis, contos, poesias, músicas, etc. as quais eram consideradas pelo 

grupo com potencial para trabalhar alguns conteúdos filosóficos nelas identificados. Os temas 

eram os mais diversos, tais como: o bem, o mal, a amizade, o belo, entre outros. Dessas cenas 

temos apenas uma gravação em vídeo, então, o resgate dessas experiências em Caicó/RN, foi 

feito, predominantemente, através de imagens e das falas de seus participantes, como as falas 

abaixo que são das professoras envolvidas na experiência, e que nos dá uma ideia de como se 

desencadeava nesses espaços as atividades de filosofia com crianças:  
E depois quando a gente fez a contação da história do Jacarezinho Egoísta utilizando 
[...] imagens e depois abordamos sobre o Bem e o Mal. Foi demais!! Eles foram 
muito além do que a gente esperava que eles respondessem ou que questionasse!! E 
no terceiro ano do fundamental nós levamos duas histórias: “Maria vai com as 
outras”, também no mesmo estilo, só que era com cartazes somente com imagens 
[...], utilizamos material de sucata, a gente transformou latas em bonecos, fizemos os 
personagens. (Transcrição n. 008, em 02/05/2014, Caicó/RN. Apêndice F). 
 
Bem, na nossa atividade temos a roda de conversa, essa forma circular que fazemos 
aqui, na qual a gente faz o diálogo. E assim, ela mantém o menino ... não aquele 
menino, mas assim ... a gente percebe que eles querem pensar! Eles escutam o outro 
para poder dar sua opinião, eles aprenderam isso também. Que antes a gente não 
coordenava muito bem esse lado, deles pararem e ouvirem sem precisar que você 
mande, eles mesmos pararem para ouvir! Por que eles sabem que se eles ouvirem 
eles vão saber questionar melhor aquela questão ou aquele assunto que o colega 
falou ... (Transcrição 009, em 02/05/2014, Caicó/RN, Apêndice T). 
 

Na perspectiva das falas acima, as professoras apresentam a compreensão de 

filosofia entendida como uma prática que pode ser aprendida na aproximação, no ensaio, nas 

tentativas de aperfeiçoar o fazer. Conquanto, a proposta de fazer filosofia com crianças em 

Caicó/RN, embora de forma tateante, era atravessada pela pergunta, pelo diálogo, e por 

vários ensaios que surpreendiam crianças e adultos e os/as instigavam a recomeçarem, a 

buscarem outros materiais pedagógicos, outras maneiras que pudessem potencializar a relação 

de aprender e ensinar a fazer filosofia com crianças. Também é importante mencionar que 

esse movimento iniciado pelo projeto de extensão Filosofia na infância: identificando 

desafios – construindo possibilidades vai criando uma demanda para a pesquisa. Alguns/as 

alunos/as manifestam o desejo de fazer seus trabalhos de conclusão do curso de 

Filosofia/UERN42 e do curso de Pedagogia/UFRN43 abordando temas sobre a filosofia com 

                                                        
42 Gilvaneide Gomes de Brito, Marília Medeiros de Souza, Alanny Vitória Cardoso Cruz, entre outros/as. 
 
43 Sarah Dias, Jeany Andréia de Araújo, Carmem Maia dos Santos Câmara. 
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crianças, bem como envolveu alunos/as bolsistas de iniciação científica44 da graduação e de 

escolas de ensino médio no município de Caicó/RN. 

 

 

1.2.2 Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias – NEFI/RJ  

 

 

O NEFI45 é um grupo de pesquisa e extensão coordenado pelo prof. Dr. Walter Omar 

Kohan, na UERJ. Esse grupo envolve diversos/as pesquisadores/as da área de filosofia e 

educação em vários níveis de formação e de distintas instituições de educação. Além de suas 

reuniões semanais na UERJ, o NEFI faz interlocuções, através de seu coordenador, com 

pesquisadores/as de vários países promovendo encontros, jornadas de estudos e congressos46. 

Esse trabalho tem adquirido destaque internacional também através de várias publicações.47 

Em meu estágio doutoral realizado na UERJ, no período de setembro a outubro de 

2013, tive oportunidade de participar intensamente das atividades promovidas pelo NEFI. 

Após esse período, também em oportunidades específicas de práticas e formação. Entre elas 

cito a VII experiência de formação, denominada Infâncias da filosofia, a qual aconteceu em 

um sítio na zona rural do município do Rio de Janeiro – RJ, no período de 6 a 9 de julho de 

2014. Nessa experiência de formação participaram aqueles/as que estavam de alguma 

maneira, envolvidos/as em atividades no NEFI e outros/as que tomando conhecimento, 

desejaram participar. Essa experiência me marcou intensamente, pois me colocou em questão 

e me convidou a pensar as coisas de outras maneiras até ali por mim não pensadas, tais como, 

a relação com o conhecimento e com o outro, o afeto, a hospitalidade, entre outros aspectos. 

Vejamos: 

 
Muitas pessoas estavam ali nessa perspectiva, mesmo aquelas que já tinham 
participado de outras formações, guardavam uma expectativa, uma suspensão sobre 
o que seria aquela formação. Um desejo de encontrar com algum sentido, de 
descobrir ou de alcançar sentidos para a vida, para suas atividades com crianças em 
escolas, para suas pesquisas ou pelo desejo de aproximação com a filosofia. Algo 
como se aquela formação guardasse um potencial que nos afetaria a todos ou como 

                                                        
44 Programa de Iniciação Científica-PIBIC/UERN/2011-2012. 
45 www.filoeduc.org  
 
46 Entre eles, destaca-se o Colóquio Internacional de Filosofia da Educação (www.filoeduc.org/viicife/), que teve 

em 2014 sua VII edição, na qual abordou o tema O que pode a escola hoje em nossa América? 
 
47 Borba; Kohan, (2008), Kohan (2010), Nefi (2011); Oliveira; Kohan (2012); Xavier; Kohan (2012); Pulino; 

Gadelha, (2012), Kohan; Olarieta, 2012, entre outras. 
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se expressou ao final o prof. Walter: ‘... esse curso teve uma força e uma ... uma 
identidade, uma presença muito forte que lhe deu uma singularidade.’ Eu também 
estava ali pela primeira vez e me colocava nessa condição de disponibilidade 
requerida pela experiência de encontrar não sabia exatamente o que, mas 
acreditando na potência do encontro, da infância, do estar em filosofia. (CIRINO, 
2015, s/p). 

O trecho acima refere-se ao artigo publicado no VII Seminário Internacional/UERJ 

(CIRINO, 2015), no qual relato um pouco da força dessa experiência de formação, contudo, a 

maior parte desse período ocorreu dentro das atividades do Projeto de Filosofia com Crianças, 

Em Caxias, a filosofia en-caixa? Esse projeto, coordenado pelo prof. Walter, tem por objetivo 

“... redimensionar o papel da filosofia na prática escolar e trazer um novo sentido para seu 

ensino, [...] interessada na formação de pessoas críticas, criativas e comprometidas com a 

transformação de si próprias e de sua realidade social.”48 O projeto se desenvolve nas Escolas 

Joaquim da Silva Peçanha e Pedro Rodrigues do Carmo, essa última no Distrito de 

Saracuruna, ambas no município de Duque de Caxias/RJ49. Envolve crianças do Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA50.  

Nessa prática de filosofia com crianças e jovens, o professor Walter e seus/as 

colaboradores/as, intentam vivenciar a experiência de pensamento mediante o exercício de 

igualdade entre adultos e crianças para criar as condições para o surgimento do pensamento 

reflexivo e emancipador. Buscam, dentro dos horários sistematizados do tempo escolar, dos 

currículos pré-definidos e de mecanismos avaliativos para sua verificação, criar um tempo 

livre e intensivo, dedicado à experiência do pensar por meio da filosofia.  “Por filosofar com 

crianças cronológicas em instituições pedagógicas, tenho sido levado a tentar pensar uma 

infância aiônica da filosofia como educação, ou em uma educação infantil por meio da 

experiência de filosofia.” (KOHAN; MASSCHELEIN, 2014, p. 232).   

 Alguns dos fundamentos teóricos que sustentam a atividade de filosofia com 

crianças são apontados por Kohan; Olarieta (2012), quando identificam autores como 

Sócrates, Rodríguez, Rancière, Foucault, Ferraro, Lipman e Sharp, Deleuze Marcos, Derrida e 

Manoel de Barros. Contudo, ao admitirem essa posição teórica como aquela que mais ressoa 

em suas atividades de práticas e formação, também, mantém uma posição de questionamentos 

e abertura a outras possibilidades: “... por que esses pensadores e não outros? Como sintetizar 

                                                        
48 Disponível em: www.filoeduc.org/caxias Acesso em: 18/11/2014. 
 
49 O projeto vem se constituído em sólido campo de pesquisas. Cf. Gomes (2011); Santiago Júnior, (2013); 

Cunha (2014); Olarieta (2014). 
 
50 Essa pesquisa não se envolveu com as práticas de filosofia da EJA, contudo, alguns esclarecimentos sobre essa 

prática podem ser encontrados em KOHAN; WOZNIAK (2011). 
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brutalmente a complexidade de um pensamento? Por que atribuir a um coletivo leituras que 

não surgiram dele?”   (KOHAN, 2012, p. 31). 

Nesse período em que estive imersa no espaço do NEFI, pude sentir que a pergunta é 

a força que move, impulsiona e vai dando um tom às atividades, inclusive no sentido de se 

perguntarem sobre esse próprio fazer filosofia com crianças, ou quando algo pode ser 

considerado um pensamento, uma pergunta filosófica. Tais aspectos podem ser 

exemplificados através das falas das duas professoras abaixo:  

 
Dessa coisa assim das ideias, dos pensamentos, da provocação, da contestação, do 
buscar o que até então não foi pensado! Eu não sei, eu fico me perguntando muitas 
vezes, o que que é filosofia? O que que é filosofar? No que consiste uma pergunta 
filosófica? O que faz com que um pensamento seja filosófico? Assim, tudo isso 
ainda são inquietações minhas ... Eu estou sempre me perguntando se o que eu faço 
lá com as crianças é filosofia ... Onde é que é um pensamento filosófico e onde não 
é? (Transcrição n. 001, em 13/12/2013, em RJ/RJ. Apêndice G).  
 
Ai eu falei assim: ‘Que perguntas eu tenho desse texto?’ Ai eu comecei a ver por 
trás do texto... sabe como o meu olho abriu assim! Meu coração começou a pulsar 
mais forte!! E eu fiquei assim com todos os poros abertos!! Sentada aqui, olhando 
aqui... Eu fui dormir naquele dia, três horas da manhã... nunca me esqueço daquele 
dia... E ai com esse texto, eu sei que eu consegui fazer umas dez perguntas!! ‘Gente, 
tem coisa aqui que eu ainda não sei!’ [...]. Caramba, tem um monte de coisa aqui 
que eu não sei! Vou levar para as crianças!! (Transcrição n. 001, em 13/12/2013, em 
RJ/RJ. Apêndice G).  

 

O fazer filosofia presente nos dois depoimentos acima nos revelam uma prática em 

movimento, que não apresenta certezas sobre si, mas que está em estado de atenção 

perguntando-se, buscando levar para o espaço da filosofia com crianças situações ou 

perguntas que inquietam, as quais podem emergir da própria vida ou de algum texto lido que 

instigue questões. Remeto-me ao pensamento de Matos (2013, p.374) quando escreve sobre o 

perguntar filosófico com crianças e identifica “... a possibilidade de formular perguntas...” 

como a condição da filosofia, no sentido de que para fazer filosofia necessitamos estar em 

uma condição de incompletude que nos lança na busca por aquilo que falta, aquilo que 

buscamos saber sobre as coisas do mundo. Também Kohan (2009, p. 29) nos indica quando 

escreve sobre como nasce o filosofar identifica-o como “... um mandato que dita uma maneira 

de viver. [...] um estilo de vida que não aceita condições, que vale por si mesmo como um 

princípio incondicional com base no qual se abrem certos sentidos ...” Seria, então esse 

movimento constante do pensar atravessado por perguntas que cria uma condição para um 

mandato, uma maneira de viver filosofante entre adultos e crianças no espaço da escola 

pública? 
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A prática de filosofia com crianças nessas duas escolas normalmente ocorre em um 

espaço reservado pela escola para essa finalidade (Figuras 007 e 010) ou como denominam as 

crianças: na escola Joaquim da Silva Peçanha, “a sala do pensamento” e na escola Pedro 

Rodrigues do Carmo, “a sala da filosofia”.  

A coordenação das atividades está a cargo das professoras Vanise de Cássia de 

Araújo Dutra e de Adelaíde Corrêa Léo, respectivamente. Contudo, dependendo das 

demandas das crianças e/ou de alguma provocação suscitada e negociada nesses espaços da 

filosofia, a experiência do pensamento pode ser deslocada para o pátio da escola (Figura 008) 

ou para outro espaço, como por exemplo, presenciei por várias vezes, as crianças serem 

deslocadas de Caxias/RJ para o espaço da Universidade/UERJ, ali experimentando o 

pensamento com membros do NEFI (Figura 009).  

 
- Figura 007: atividade de filosofia com crianças, turma 501, “Sala do 
pensamento”, Escola Municipal Joaquim da Silva Peçanha/Duque de 
Caxias/RJ 

 
 

O exemplo da figura acima trás uma experiência de filosofia na Escola Joaquim da 

Silva Peçanha, que foi desencadeada a partir da leitura do livro infantil Telefone sem fio51, o 

qual conta uma história envolvendo personagens de diferentes raças, épocas e culturas, esses 

passam ao ouvido uma mensagem entre si. Após a contação da história através das 

ilustrações, pois o livro não contém nenhuma linguagem escrita, as crianças fizeram, 

literalmente, o exercício de passar a mensagem entre elas mesmas. Após essa vivência, 

seguida de intensa discussão, o que mais chamou a atenção das crianças foi exatamente aquilo 

que a história não revelava: o conteúdo da mensagem que os/as personagens repassavam entre 
                                                        
51 De autoria de Ilan Brenman. 
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eles/as. No encontro seguinte, as crianças envolveram-se a escrever em fichas o possível 

conteúdo da mensagem, buscando assim decifrar a incógnita deixada pela história.  

 
- Figura 008: atividade de filosofia com crianças, turma III, Ensino 
Fundamental, Pátio da escola Municipal Pedro Rodrigues/Saracuruna/Duque 
de Caxias/RJ 

 
 

Ou mesmo, como exemplificado na figura 008 acima, uma experiência de 

pensamento pode também ocorrer sem nenhum desses materiais, utilizando apenas a 

linguagem oral de crianças e adultos no exercício do pensar. Nessa ocasião acima ocorria a 

visita da professora Juliana Merçon52 à Escola Pedro Rodrigues do Carmo, quando uma das 

crianças, a partir do relato de uma colega sobre estar apaixonada por um garoto, sem, contudo, 

deixar transparecer para esse seu sentimento, lança a seguinte pergunta: o que é ser 

transparente? Quando algo é transparente, podemos ver? Podemos sentir? Essas perguntas 

serviram como elemento disparador para provocar o pensamento das crianças e dos adultos 

que ficaram envolvidos/as durante todo o encontro, então coordenado pela professora Juliana 

Merçon, apresentando argumentos e contra-argumentos para as possibilidades de objetos, 

sentimentos serem transparentes, mas mesmo assim poderem ser tocados e sentidos. 

A partir das perspectivas mostradas nas duas imagens acima, podemos inferir que a 

forma de organização das crianças e dos espaços nas duas escolas do projeto em Duque de 

Caxias/RJ, procura atender às demandas que surgem na relação entre a filosofia, as crianças e 

os adultos que se implicam e se movimentam nesses espaços. 

                                                        
52 Professora Doutora.da Universidad Veracruzana, México. 
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Assim, a dinâmica das atividades não segue um manual ou um conteúdo com temas 

específicos. Não há nenhum programa curricular a ser cumprido. Os diálogos podem ser 

provocados a partir de interesses, ideias que podem desencadear algumas ações (a experiência 

com a degustação de diferentes tipos de alimentos53) e/ou projetos no espaço da filosofia (a 

ideia, por exemplo, do cardápio filosófico54), esses manifestos nas falas das crianças, de uma 

situação vivenciada e trazida por elas ao espaço da filosofia, de uma pergunta, de um conto, 

uma poesia, uma música, gravuras de diferentes cores/formas, e/ou pela presença de uma 

visita, entre outras possibilidades entendidas e negociadas pelo grupo como dispositivo para 

provocar o pensar. Em Kohan (2012, p. 19), a experiência de filosofia é definida como uma 

composição artística, nesse sentido os materiais compõem a obra, estão a serviços dela: “Os 

materiais, as técnicas, estão a serviço do músico ou do pintor, mas o resultado do que eles 

fazem ultrapassa a técnica, os materiais e os instrumentos.”.  

Em Duque de Caxias/RJ, podemos perceber que a escolha de uma proposta ou de 

materiais a serem levados ao grupo necessita, primeiramente, ter gerado naquele/a que a 

propõe, alguma inquietação. Especialmente, na fala abaixo de uma das professoras das 

experiências, esse aspecto fica bastante evidente. Vejamos: 

 
... quando você entra na experiência de pensamento, se você vai mesmo com sua 
honestidade, você vai partir de alguma coisa que te afeta e que te mobilizou ... que tá 
te provocando, te desafiando, você não vai para testar o outro, entende? Então, o 
grande choque que eu tive foi quando eu fiquei pensando: ‘Nossa, quando que em 
sala de aula eu partir de alguma coisa que de fato me desafiasse? Assim, que me 
provocasse!!’ Eu fiquei tentando pensar nisso, tentando recuperar na minha 
trajetória, de sala de aula. Quando que de fato assim eu entrei nua? Por que eu acho 
que quando você entra assim, você entra nu. Você está despido... (Transcrição n. 
002, em 02/05/2014, em RJ/RJ. Apêndice B).  
 

A fala da professora revela o lugar tradicionalmente ocupado pelo/a docente dentro 

do sistema educacional como aquele/a que sabe ou aquele/a que tem as respostas e irá fazer 

perguntas às crianças para verificar até onde elas sabem sobre determinado conteúdo. O/a 

professor/a entra na sala de aula “vestido/a” com conteúdos prontos, com perguntas 

                                                        
53 Experiência realizada no Ateliê Matthew Lipman/UERJ, em out/2013, inspirada em uma fala do jovem 

Ricardo, membro do Projeto de Filosofia com crianças Em Caxias, a filosofia en-caixa?, sobre que para 
escrever precisava de um tok de chef: “Ah... eu acho que seria um pouquinho diferente. Não seria igual. 
Porque o toque de chef dá sempre aquele algo a mais, aquele algo que você pede para repetir, você pede 
bis.” (CUNHA, 2014, p. 109, grifos da autora). 

 
54 Estratégia vivenciada na Escola Municipal Pedro Rodrigues do Carmo, através da ideia de que “... as crianças 

decidissem se queriam ou não participar das experiências de filosofia e que temas as convidavam. [...] 
pensamos em estabelecer um conjunto de temas, oferecidos em diferentes dias e horários, afixá-los num cartaz 
[...]. Chamamos de Cardápio Filosófico pois, como um cardápio, elas escolheriam que ‘prato’ gostariam de 
‘degustar’. (LÉO; SANTIAGO, 2012, p. 108). 
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previamente elaboradas. O fazer filosofia com crianças exige uma outra postura: “... a gente 

não vai para a experiência de pensamento para testar o aluno. E muitas vezes na sala de aula 

você entra com suas perguntas prontas. Você pergunta ao aluno aquilo que você já sabe!!!” 

(Transcrição n. 002, em 02/05/2014, em RJ/RJ. Apêndice B). Desse modo, habituada a essa 

prática, a professora acima, então, se espanta, pois percebe que a experiência de pensamento, 

vivenciada por ela com as crianças em Duque de Caxias/RJ, exige uma provocação, um 

desafio a partir do seu próprio pensamento para poder convidar às crianças ao pensar.  

Nesse sentido, os materiais que são utilizados nos diversos espaços ilustrados nas 

figuras 007, 008, 009, 010 podem ser de diversas naturezas (gravuras, listas, alimentos, livros, 

simulação teatral, faz-de-conta de uma tv filosófica, poesias, músicas, etc.). Segue o viés, a 

aposta na abertura de possibilidades, da confiança nas iniciativas de seus/as participantes, no 

sentido de que tais iniciativas tenham o potencial de incitar o movimento do pensar. Tais 

inquietações tanto podem partir dos adultos como das crianças. Ilustramos abaixo duas 

experiências que exemplificam o uso de alguns materiais: uma com gravuras enigmáticas 

(figura 009) que serviam para iniciar, provocar o diálogo a partir da discussão sobre o que 

poderia ser cada uma delas; e a segunda (figura 010) com fichas contendo várias palavras 

escolhidas pelas crianças, a partir da leitura em encontro anterior do livro A grande fábrica de 

palavras55, as quais passavam a apontar características para as palavras criando categorias de 

palavras, tais como: boas, más, belas, leves, pesadas, entre outras. 

 
Figura 009: atividade de filosofia com crianças na UERJ, ateliê de filosofia, 
sala Matthew Lipman 

 
 
 

                                                        
55 De autoria de Agnès de Lestrade; Valeria Docampo. 
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Figura 010: atividade de filosofia com crianças, turma IV, “Sala da filosofia”, 
Escola Pedro Rodrigues/RJ 

 
 

Embora esse movimento seja bastante dinâmico, aberto a muitas possibilidades entre 

crianças e adultos, podemos perceber como ele ocorre através das perspectivas das 

professoras/coordenadoras das escolas em Duque de Caxias/RJ, registradas abaixo: 

 
... tem muitos livros assim que a gente acha interessante, histórias mesmo em prosa, 
por exemplo, ‘Árvore generosa’, [...], ai que eu falei: ‘Nossa aqui tem muita coisa 
para pensar, a relação desse menino com essa árvore!’ [...] Ai a gente se reuniu, o 
grupo tinha lido o livro e se sentiu desafiado, e a gente levou e fez o convite para as 
crianças. Só que nesse movimento ai, uma criança lá no NEFI, fez uma pergunta lá 
na hora da experiência e aquela pergunta ali provocou o grupo todo. Então, num 
encontro seguinte a gente leva aquelas perguntas que as crianças fizeram, pra essas 
perguntas também entrarem ali na ... no diálogo, pra abrir o diálogo, pra movimentar 
o pensamento. Então, não tem assim ... alguma coisa, como na sala de aula, assim, 
um conteúdo!! Não tem esse conteúdo!! A gente parte de alguma coisa que [...] ... 
que nos provocou!!! Que nos trouxe perguntas, né? (Transcrição n. 002, em 
02/05/2014, RJ/RJ. Apêndice B). 
 
...os temas, pelo que eu percebo... tem uns temas que saltam mais ...que despertam 
mais com eles ... assim interesse. [...] Normalmente eu vou com umas duas ou três 
ideias para desenvolver com eles e vou sentindo como é que eles estão... o que é que 
eles vão trazendo... E é curioso que, às vezes, por mais que eu tenha um texto, um 
tema, um material prático para levar, e muitas vezes a gente consegue, leva e eles 
topam. Mas, muitas vezes o encontro começa de uma fala que um trás. Então, tudo 
aquilo que eu planejei fica deixado de lado e a gente começa e prossegue com as 
provocações, problematizações a partir daquilo que eles trazem. (Transcrição n. 001, 
em 13/12/2013, em RJ/RJ. Apêndice G). 
 

Contudo, mesmo não defendendo nenhum método, a partir de 2012, o NEFI elaborou 

e publicou um direcionamento inspirador para ser considerado pelo grupo no momento de 

pensar uma experiência filosófica. Esse direcionamento propõe a seguinte composição:  
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(1) uma disposição inicial: a qual funciona como um dispositivo que cria a possibilidade de 

diálogo, de apresentação de argumentos para a experiência individual e coletiva;  

(2) vivência (leitura) de um texto: esse pode ser de diferentes linguagens: poético, imagético, 

dramático, etc. Deve ser inspirador e provocador do pensar potencializando a capacidade 

individual e coletiva dos/as participantes; 

(3) problematização do texto. Levantamento de temas/questões: levantar questões provocadas 

pelo texto, encontrar problemas que de diferentes formas afetem os/as participantes. Nesse 

sentido as perguntas podem ser impulsionadoras do pensar, da formulação de problemas de 

forma intensa e autentica;  

(4) escolha de temas/questões: interessa nessa etapa explorar as perguntas feitas pelo grupo e 

identificar a questão central a qual elas se dirigem e orientar-se para aprofundar o que mais 

inquietou o grupo; 

(5) diálogo: o/a docente tenta proporcionar um ambiente possível de ampla participação e 

colaboração. Cuida-se do falar, do escutar, da circulação das ideias e da forma de trata-las 

com suas possíveis consequências. Devem-se ficar atentos/as a todas as formas de linguagens: 

gestos, silêncios, etc.; 

(f) para recuperar e continuar pensando o tema: esse é o momento de avaliar e recuperar as 

dimensões da experiência, abrir novas possibilidades individuais e coletivas. (KOHAN; 

OLARIETA, 2012).  

Embora o grupo inspire-se nesses encaminhamentos, não são eles lineares ou 

estanques. Nada impede que alguma manifestação ali ocorra e irrompa a continuidade da 

experiência dando-lhe outros desdobramentos. Ao mesmo tempo em que se estabelecem 

alguns critérios, não há uma fixação deles/neles. A ideia de fluidez, de algo que escapa, do 

não saber é sempre presente. Na fala abaixo podemos perceber a presença constante para essa 

abertura:   

 
As questões já foram nos invadindo já!! O que é isso de fazer filosofia com 
crianças? Criança filosofa? Que filosofia é essa? Que conteúdo é esse que a gente 
vai ter que trabalhar? Porque uma das coisas que ficou claro, é que nós professores é 
que tínhamos que fazer! Como é que a gente ia dar conta de fazer uma coisa que a 
gente não conhecia? Entendeu? [...] isso causou assim uma espécie de insegurança, 
questionamentos... [...] não era executar um projeto que já tinha tudo pronto e era 
só seguir as etapas. Era, fazer uma coisa que a gente desconhecia!! 
(Transcrição n. 018, em 13/12/2013, em RJ/RJ. Apêndice H). 

 

 Nesse sentido, pelos elementos apresentados acima e de acordo com a publicação de 

Kohan; Olarieta (2012) e com o revelado nas falas das professoras, a filosofia com crianças é 
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entendida pelo NEFI como experiência do pensar, aberta ao mundo, com a máxima 

possibilidade de trocas com outros/as, prática transformadora e potencializada do pensamento 

crítico e criativo. Para isso toma como princípio a igualmente das inteligências56, ou seja, 

crianças e adultos têm o potencial para compartilharem experiências de pensamento, aprender 

a escuta, o respeito, vivenciar a atenção de si e do outro, examinar seus argumentos, pensar 

coisas nunca antes pensadas, perceber individual e coletivamente outras maneiras de ser e 

pensar sobre si mesmas e sobre o mundo. Tentamos esclarecer com as palavras de Rancière 

(2011, p. 55), um dos autores assumidos como fundamento teórico pelo NEFI, quando nos 

fala sobre o poder da igualdade: 

 
Poder de igualdade que é, ao mesmo tempo, de dualidade e de comunidade. Não há 
inteligência onde há uma agregação, ligadura de um espírito a outro espírito. Há 
inteligência ali onde cada um age, narra o que ele fez e fornece os meios de 
verificação da realidade de sua ação. A coisa comum, situada entre as duas 
inteligências, é a caução dessa igualdade ... (grifo do autor). 

 

Nas duas escolas, compreendo que a coisa comum constitui-se no que inquieta os 

espíritos de adultos e crianças e que podem ser trazidos para o espaço da filosofia com 

crianças também através de objetos materiais como projetos, livros, músicas, poesias e/ou o 

relato de algum fato, etc. O espaço físico, normalmente, é organizado em forma de círculo, as 

crianças sentam-se em pufes coloridos57 ou nas bordas do espaço que simula uma piscina azul 

vazia58 e se põem à disposição da experiência do pensamento. A gestão da palavra é 

compartilhada entre os/as participantes, alternando-se e sendo coordenada de forma a 

oportunizar todos/as que desejam fazer uso da palavra.  

 

 

 

 

 

                                                        
56 O princípio da igualdade das inteligências em Rancière passa pela experiência do mestre Jacotot com seus 

alunos, os quais  conseguem aprender sem as explicações do mestre.  Mediante essa experiência, Rancière 
(2011), defende que para aprender necessita-se de um mestre emancipador, o qual insere o aluno em um 
círculo de potência e vontade, de onde a inteligência somente poderá sair sendo útil a si mesma. “... aprender 
qualquer coisa e a isso relacionar todo o resto, segundo o princípio de que todos os homens têm igual 
inteligência.” (RANCIÈRE, 2011, p. 38, grifos do autor), 

 
57 Escola Joaquim da Silva Peçanha, Duque de Caxias/RJ. 
 
58 Escola Pedro Rodrigues do Carmo/Saracuruna/Duque de Caxias/RJ. 
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Figura 011: atividade de filosofia com crianças, turma 501, “Sala do 
pensamento”, Escola Joaquim da Silva Peçanha/Duque de Caxias/RJ 

 
 
Figura 012: atividade de filosofia com crianças, turma IV, “Sala da filosofia”, 
Escola Pedro Rodrigues/RJ 

 
 

Vamos ouvir, no fragmento abaixo, a voz de uma criança que tenta me fazer 

compreender em sua língua infantil o que fazem na “sala da filosofia”: 

 
Tipo: nós fizemos trabalhos, nós escrevemos no quadro, nós tocamos piano e 
também fazemos (este) programa (de filosofia), como? Para fazer um programa nós 
temos que ter as palavras: Silêncio; Comenta sobre a foto; Ação; Corta; isso! E aqui 
na filosofia a gente escreve no quadro e fazemos muita coisa. Nós temos esse 
armário GIGANTE só pra gente, aqui a gente tem livro de tudo o que tem, oh: temos 
dança [...], temos truques de mágicos, o gato de botas, vários livros, você vai vendo 
quantos livros têm aqui! Também a gente tem livros infantis grandes ou pequenos, 
pois tem gente que, às vezes, só quer ler aquele pequenininho. Também nós temos 
aqui: temos tinta para pintar, filme pra ver em casa e é muito legal e nós também 
temos brinquedos para se divertir no trabalho. Gente, você acha que a gente 
escrevendo, fazendo alguma coisa a gente não se diverte? Você está enganado que a 
gente se diverte muito. Olha aqui, nós, aqui na filosofia, adoramos ler, mas, também, 
mas, também tem gente que adora fazer isso, a gente forra (o chão com) a esteira, a 
gente escolhe um livro e nós sentamos aqui na roda, ou até deitado, para ler o livro 
que a gente escolheu. (Transcrição n. 044, out/2013, RJ/RJ, Apêndice Z). 

 



59 

Percebo na fala acima, que para essa criança, tanto pela dimensão de alternativas e 

possibilidades colocadas em sua fala, como pela forma positivamente afetada como nos fala 

sobre as possibilidades de vivências que podem ter no espaço da filosofia, rompe com a forma 

pré-estabelecida pela organização do tempo e do currículo escolar e abre uma brecha, na qual 

elas – as crianças – são as protagonistas e que no espaço de profanação do estabelecido 

podem optar sobre a melhor forma, por exemplo de ler um livro: na esteira, sentados ou até 

deitados. E também podem afirmar uma forma singular de se relacionar com o livro e a 

leitura.  Constituindo assim em um tempo para pensar e re-pensar, para movimentar o 

pensamento, um tempo para se dispor a pensar o mundo e suas relações, um tempo 

absurdamente aberto dentro da escola para pensar e criar espaços, silêncios, palavras, escutas, 

possibilidades múltiplas de ser e estar no mundo, de questionar sobre ele. Um movimento que 

é, ao mesmo tempo, individual e coletivo.  

 

 

1.2.3 Escuela Graduada Joaquín V. González - La Plata/ARG  

 

 

No período de setembro a dezembro de 2014, por ocasião da missão de 

estudo/doutorado sanduíche/CAPES59, tive a oportunidade de conhecer in loco a prática de 

filosofia com crianças coordenada, desde o ano de 2009, pela professora Laura Viviana 

Agratti, docente Departamento de Filosofia, da Faculdade de Humanidades e Ciências da 

Educação da Universidad Nacional de La Plata – UNLP, na Argentina/ARG. 

A referida prática é desenvolvida na Escola Graduada “Joaquín V. González”, a qual 

faz parte da– UNLP60 e fica localizada à Rua 50, n. 118, na cidade de La Plata/ARG. Atende 

aos níveis de Educação Infantil, faixa etária de 3 a 5 anos; Ensino Fundamental, faixa etária 

de 5 a 11 anos. Criada em 24 de Janeiro de 1906, essa escola possibilita ao/à estudante 

concluir sua vida estudantil dentro da mesma instituição, visto que a escola oferece os níveis 

infantil e fundamental e ao término dessas etapas encaminha seus/as alunos/as para o nível 

médio e universitário dentro das escolas dependentes da UNLP.  

Nesse ano de 2014, a referida escola conta com 1.187 (um mil, cento e oitenta e sete) 

estudantes. É uma escola com amplos espaços de circulação e de trabalhos, tais como: 

                                                        
59 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
 
60 Informações disponíveis em: www.graduada.unlp.edu.ar/blog/?page_id=69  Acesso em: 18/11/2014. 
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biblioteca, salas de aulas, espaços de jogos, cozinhas, pátios, espaços de exposições de 

trabalhos, salas de docentes, banheiros diversos com adaptações; salas de projetos, tais como: 

carpintaria, horta, aeromodelos, etc. 

 
Figura O13: pátio da Escola Graduada Joaquín V. González./La Plata/ARG 

 
 

O trabalho de filosofia com crianças é parte do projeto de extensão Filosofia com 

niños en la Escuela Graduada: um proyecto de práctica filosófica em la educación61, 

coordenado pela professora Laura Agratti.  Ao escrever sobre a perspectiva de pensar o ensino 

da filosofia na escola pública, a professora Laura Agratti, assim descreve sua prática de 

filosofia: 

 
Essa ideia que sustento, de pensar o ensino de filosofia como problema filosófico 
implica um conceito de filosofia: entendida como uma atividade que desnaturaliza o 
óbvio, que longe de estabilizar sentidos, os desloca. E, desse modo, indaga e 
questiona aqueles que parecem mais assentados, mais cristalizados... (KOHAN; 
OLARIETA; WOZNIAK, 2012, p. 230). 

 

Conquanto, essa atividade que busca, como revelado no fragmento acima,  

“desnaturalizar o óbvio”, foi por mim experimentada com crianças na cidade de La 

Plata/ARG, sendo ali coordenada e exercida pela referida professora. No semestre 2014.2, o 

projeto se desenvolve com 15(quinze) turmas, sendo cinco de primeiro ano, cinco de terceiro 

e cinco do sexto ano do ensino fundamental, tais turmas, além da professora Laura, contam 

com a participação de mais duas professoras com formação em filosofia, Luciana Carrera e 

Victoria Sánchez. 

                                                        
61 Filosofia com crianças na Escola Graduada: um projeto de prática filosófica em educação. (Tradução nossa). 
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Nas segundas e terças-feiras, a escola não dispõe de um espaço físico específico para 

a atividade de filosofia, dessa forma, essa atividade ocorre dentro do espaço da sala de aula 

sistemática. Às sextas-feiras existe uma sala destinada para a filosofia, então, as crianças para 

lá se dirigem. 

As “clases de filosofía”62 como as nomeiam as crianças da Escola Graduada 

“Joaquín V. González”, não tem uma forma pré-estabelecida. Contudo, percebe-se que as 

experiências de pensamento são atravessadas pelas perguntas que vão tecendo no espaço da 

sala de aula que ali se efetiva uma condição para um pensar insistente sobre as coisas do 

mundo, as quais envolvem crianças e adultos que não se satisfazem com o estabelecido e 

buscam nas “clases de filosofía”, juntos/as, encontrarem outras possibilidades.   

Desse modo, as crianças, quando o espaço permite, sentam-se em círculos ou quando 

não, permanecem em suas carteiras enfileiradas e se dispõem a um tempo para pensar, para 

fazer perguntas, para se conhecerem melhor ou para terem uma “experiência com o 

silêncio.”63 O dispositivo para o diálogo pode ser um conto, uma música, uma gravura, ou 

alguma ideia que emerge no desenvolvimento do diálogo como, por exemplo, a elaboração de 

uma entrevista para aprofundar um determinado assunto. A atenção à fala do outro e a 

coerência de sua própria fala é cobrada pela docente e principalmente pelas crianças, as quais 

exercitam o espírito crítico e questionador, apresentam argumentos, elaboram semelhanças e 

diferenças das mais diversas coisas, pensam sobre o que são e o que fazem, conhecem melhor 

a si mesmas e umas as outras, exercitam a amizade, o respeito, pensam sobre coisas nunca 

pensadas antes. Tais como: o que nos faz perder a paciência e o que nos faz recuperá-la, ou 

porque e para que fazemos mal aos outros, ou ainda sobre de onde saem os medos, entre 

outros. 

Abaixo trago duas ilustrações que exemplificam a intensa implicação das crianças 

com as temáticas que são abordadas: 

 

 

 

 

 

                                                        
62 Classes de filosofia. (Tradução nossa). 
 
63 Transcrições n. 021, Apêndice O e n. 028, Apêndice M, serão narradas mais adiante. 
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Figura 013: anotações no quadro64,  atividade de filosofia com crianças, I ano, 
Ensino Fundamental. - La Plata/ARG 

 
 
 

Figura 014: atividade em cartolina65 realizada pelas crianças, I ano, Ensino Fundamental. - 
La Plata/ARG 

 
 

As duas ilustrações acima podem demonstrar a diversidade de possibilidades de 

experiências vivenciadas pelas crianças em La Plata/ARG no espaço da filosofia. Essas 

podem envolver materiais ou não, provocar anotações no quadro, ou nos cadernos das 

crianças, os quais são cuidadosamente ilustrados por elas próprias apontando para uma 

relação de atenção afetiva com a filosofia: 

 

 
                                                        
64 De onde saem os medos? – Do que vês; - Do que te contam; - Do que lês; - Do que imaginas. (Tradução 

nossa). 
 
65 Tema: Coisas que nos fazem perder a paciência; coisas que nos fazem recuperar a paciência. (Tradução nossa). 
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Figura 015: caderno de uma criança, III ano, Ensino Fundamental - La Plata/ARG 

 
 

 
Figura 016: caderno com atividade66 de uma criança, III ano, Ensino 
Fundamental. - La Plata/ARG 

 
 

 
Essa última ilustração se refere ao tema sobre a criação do universo, o qual envolveu 

as crianças do terceiro ano do ensino fundamental por vários encontros a partir de uma 

ilustração sobre o mito da caverna (Apêndice P) trazida pela professora para ser analisada e 

discutida pelas crianças. Essa discussão desencadeou várias conversas sobre temáticas ligadas 

ao fenômeno religioso, em anotações nos cadernos, bem como na elaboração de entrevistas a 

serem realizadas pelas crianças com pessoas diversas e externas à escola. Quando tento narrar 
                                                        
66 Como se criou o universo? São muitas opções, porém não creio no que creem e esses nada podem saber. Às 

vezes para mim é correta a teoria do big bang. Outras vezes gosto de crer que os deuses gregos criaram o 
universo. (Tradução nossa). 
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o que ocorria nesse espaço da filosofia em La Plata/ARG, remeto-me à postura interrogativa, 

especialmente presente nas professoras daquela realidade, me levando a pensar sobre o que 

faz a filosofia nesses espaços, sobre como um/a professor/a de filosofia consegue criar um 

momento raro no qual problematiza o que uma criança, uma família, uma sociedade acredita 

que sabe sem pensar muito nisso e faz surgir a voz da criança e torna-se “... criador de um 

mundo irrepetível: o desta aula, com esses alunos ... (KOHAN; OLARIETA; WOZNIAK, 

2012, p.233). 

Essas questões ficavam ressaltadas a cada encontro. Também durante o período que 

essa pesquisa me proporcionou em La Plata/ARG, me colocava literalmente em uma condição 

infantil, no sentido de não falar fluentemente a língua, bem como no desafio de está imersa 

em outra cultura. Nesse sentido, eu encontrava com/entre as crianças muitas possibilidades de 

aprender e ampliar com elas minhas relações com o mundo. No meu primeiro encontro com 

as crianças de seis anos, retratado na cena abaixo, a professora solicita que alguém me 

explique o que fazem nas “clases de filosofía”, uma criança assim se expressa: “Sentamos na 

roda e a senhorita nos conta contos e conversamos para nos conhecermos melhor e para 

sermos amigos. Agora estamos dizendo coisas que temos medo”. (Transcrição n. 019.1, 

Apêndice I. Tradução nossa).  

 
Figura 017: atividade de filosofia com crianças, I ano, Ensino Fundamental - La Plata/ARG 

 
 

Já com uma turma de oito anos, em nosso último encontro, em dezembro de 2014, 

no qual a proposta era tentar dizer o que tinha sido a filosofia para eles/as nos últimos três 

anos, um garoto de cabelos longos assim relata: “Para mim a filosofia é exigente, é uma 
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pergunta. São perguntas que nunca terminam, é uma caverna de perguntas! As perguntas da 

filosofia são como um trem, vagões de trem que te levam a outros lugares.” (Transcrição n. 

033, 17/11/2014, La Plata/ARG. Apêndice J. Tradução nossa). 

As crianças em La Plata/ARG elaboram pistas envolvendo uma pergunta que tem 

acompanhado toda a história da filosofia e que ainda hoje é presente nas práticas vivenciadas 

por essa pesquisa: o que é a filosofia?  A professora Laura Agratti, em Kohan; Olarieta; 

Wozniak (2012, p. 233) também coloca essa questão como um contínuo paradoxo e 

questiona: “Quando poderíamos dizer que ‘aconteceu’ filosofia em uma aula?” Acredito com 

base nessa experiência de pesquisa, que a filosofia é algo que não podemos de todo definir, 

mas em alguns raros momentos podemos sentir. Esse sentir a filosofia passa pela inquietação 

da pergunta, pela disposição para o diálogo, pelo gesto de descontentamento com o que está 

posto, um estado constante de não saber, mas que busca sempre saber, sabendo que não 

poderá plenamente saber, mas por isso não deixa de querer saber, aproximando-se o máximo 

possível da verdade das coisas do mundo experimentada e expressa nas linguagens e 

exercícios de pensamento entre crianças e adultos no espaço da filosofia.  

A prática de filosofia com crianças da escola graduada em La Plata/ARG não tem 

manual ou um currículo pré-estabelecido, mas pode ser sentida na postura das docentes que 

dela participam, essas criam uma dinâmica de trabalho que considera os interesses das 

crianças e, especialmente, tem por base o princípio da igualdade das inteligências67, da 

reflexão e do pensamento que problematiza através de perguntas. As perguntas, sempre 

surgem dentro de um contexto que as justificam, tais como um livro, um fato relatado, etc. e 

são habilmente provocadoras, inquietantes, podem ser feitas pela docente ou pelas crianças, e 

de forma provocadora impulsionam o pensamento crítico, propulsor de ideias novas e 

criativas nas/das crianças.  

Os temas advêm de uma forma bastante aberta de contos e/ou histórias infantis68 

trazidos pelas professoras ou pelas crianças, ou ainda, de algum fato relatado em sala69, os 

quais são discutidos e ganham o encadeamento gerado no movimento real dessa relação entre 

as crianças e a professora, que podem gerar desde a continuidade da discussão, como 

                                                        
67 Rancière, 2011. 
 
68Como exemplos: Cosas que pasan, de Isol; La verdadera explicación, de Pablo Bernascone, entre outros.  
 
69Como por exemplo discussões ocorridas durante os intervalos de aulas, as quais geraram algumas agressões e 

que trazidas pelas crianças às “clases de filosofía” envolveram-nas por vários encontros para discutirem e 
anotarem em seus cadernos sobre o tema: “Porquê fazemos coisas que fazem mal aos outros?”, esse tema 
compõe a transcrição n. 023, Apêndice R). 
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anotações no caderno, entrevistas70, anotações no quadro, desenhos, e/ou ainda uma 

experiência com o exercício do silêncio71, etc.  

O ambiente promove a participação e o envolvimento das crianças que de maneira 

singular pensam sobre as mais diversas coisas. Nas “clases de filosofía” as crianças, em 

alguns momentos, fazem anotações em seus cadernos, tomam notas de listas de desejos, de 

semelhanças e diferenças e por vezes levam algumas tarefas para continuar pensando e 

pesquisando em casa. No início de cada encontro, são instigadas a rememorar o que fizeram 

no encontro anterior. “Cada momento é único. Cada aula é singular!” (AGRATTI, 2014).72  

Assim, apresentamos alguns cenários e cenas que foram constituindo essa pesquisa e 

desencadeando os passos a serem dados em seus desdobramentos. A seguir, no próximo item 

trago à cena o pensamento de Matthew Lipman, precursor e idealizador da prática de filosofia 

para crianças.  

  

                                                        
70 Como por exemplo, a leitura do livro “La Invencion Del Big Bang: En Busca Del Origen Del Universo, de 

Jean-Pierre Lunmilet, gerou por vários dias discussões e a realização pelas crianças de várias entrevistas com 
pessoas de diversos segmentos. Essa experiência está relatada na transcrição n. 022, Apêndice R. 

 
71 Transcrição n. 021, Apêndice O. 
 
72 Anotações de campo em 27/10/2014. 
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2 FILOSOFIA PARA CRIANÇAS: O CENÁRIO E A CENA DE MATTHEW LIPMAN 

 

 

Isso é o magnífico do professor Lipman, sua vocação não só para 

construir desde a filosofia uma ideia para a prática, mas também, para 

apresentar as questões de fundamento que a sustentam. Uma obra, até 

onde conheço, sem precedentes. 

Kohan; Olarieta, 2012, p. 238. 

 

 

Na epígrafe acima, quando perguntada pelos autores sobre qual a recepção de 

Lipman em seu trabalho como docente de filosofia, a professora Laura Agratti identifica o 

pioneirismo de Lipman em propor uma prática de filosofia para crianças, bem como em 

definir, dentro da vasta área de conhecimentos filosóficos, os pressupostos teóricos que lhe 

dão sustentação. É nesse sentido que a possibilidade de fazer Filosofia para Crianças - FpC73 

entra em cena através do filósofo Matthew Lipman74. Na base de suas motivações estavam, 

especialmente, dois aspectos: uma de caráter pedagógico-cognitivo, pois verificava como 

professor de Lógica as dificuldades de seus/as alunos/as já adultos/as em elaborar raciocínios 

e inferências lógicas; o segundo, de natureza político-social, manifestada por sua preocupação 

com o comportamento rebelde dos/as jovens no contexto da revolta estudantil de 196875. 

(SILVEIRA, 2001). Sua proposta defende que as crianças se iniciem nos exercícios de 

pensamento desde a mais tenra idade. Nesse sentido, afirma:  

 
Deveria ser algo que os pequenos descobrissem por si mesmo, com pouca ajuda dos 
adultos. [...] deveriam formar uma pequena comunidade de pesquisa, na qual cada 
uma participasse, pelo menos em alguma medida, na busca cooperativa e na 
descoberta de modos mais efetivos de pensar. (LIPMAN, 1998, p. 22). 

 

                                                        
73 Doravante FpC nesse texto. 
 
74Matthew Lipman, filósofo norte-americano, viveu de 1922 a 2010. Era professor de Lógica na Universidade de 

Columbia University, em Nova Iorque, EUA. (www.pt.wikipédia.org). Para ele toda atividade educacional 
deriva do pragmatismo no sentido de que o útil educativo é a atividade que produz seres humanos cada vez 
mais integrados à realidade alterando-a positivamente no campo individual e social. (DANIEL, 2000, p. 43). 

 
75Conhecido como Maio de 68, eclode na França um movimento estudantil reivindicando reformas educacionais. 

Culmina em várias greves de diversas categorias. Filósofos e historiadores afirmaram que essa rebelião foi o 
acontecimento revolucionário mais importante do Século XX. (www.pt.wikipedia.org/wiki/Maio_de_1968). 
"Os universitários se uniram aos operários e promoveram a maior greve geral da Europa, com a participação de 
cerca de 9 milhões de pessoas.” (www.mundoestrano.abril.com.br).   
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López (2008, p.13) ao esclarecer sobre as iniciativas de fazer filosofia com crianças 

em vários contextos, consegue identificar o pioneirismo de Lipman e a especificidade de sua 

proposta voltada para o desenvolvimento do pensar, como enfatizado no trecho abaixo:  

 
Quando se fala sobre a possibilidade de fazer filosofia com crianças, rapidamente 
nos vem o nome de Matthew Lipman, professor que desenvolveu, no fim dos anos 
sessenta, um dos primeiros métodos sistemáticos com o objetivo de levar a prática 
de filosofia às crianças. O programa de ‘Filosofia para Crianças’, como ficou 
conhecido, em termos gerais, apresenta-se como uma educação para o pensar. 

 

Os pressupostos teóricos da proposta de filosofia para crianças elaborada por 

Lipman, encontram inspiração especialmente em Sócrates e em sua maneira de levar a 

filosofia às pessoas nas praças, tornando-a acessível a um grande número de pessoas, pois 

propõe a filosofia como uma prática e dentro dos espaços institucionalizados, nesse sentido 

tem Sócrates como “o filósofo da educação por excelência” (KOHAN; WUENSCH, 1998, p. 

99), assim de acordo com esses autores, Lipman: 

 
...recria o compromisso socrático da filosofia com a vida, ao propor nas aulas não 
um exercício retórico acerca de questões longínquas, mas a pergunta e o exame 
sobre os valores que sustentam a vida, pessoal e social, o questionamento dos 
dogmatismos e preconceitos que residem em uma e outra. (KOHAN; WUENSCH, 
1998, p. 101). 
 

É importante ressaltar que as ideias de Lipman, também recebem significativas 

influências do pensamento de John Dewey76. Por essa razão, o termo experiência atravessa 

toda a proposta de Lipman, visto que suas novelas envolvem fatos do cotidiano e intentam 

que as crianças se identifiquem com esses trazendo-os para sua experiência real. Dewey 

considera que a constituição do pensar independe da idade. Inicia-se com a experiência, ou 

seja, para pensar sobre algo, o indivíduo necessita ser colocado no interior de uma situação 

que o leve a agir, a mobilizar-se mentalmente sobre o fato. Em consequência desse contato, de 

acordo com Cunha (2005, p. 54) ao comentar sobre a relação estabelecida por Dewey entre 

experiência e pensamento assegura que:  

                                                        
76John Dewey é reconhecido como um dos fundadores da escola filosófica de Pragmatismo. Recebeu influências 

de Charles Sanders Peirce e de William James. Representante do movimento da educação progressiva norte-
americana durante grande parte do Século XX. (HUISMAN, 2000). Inspirador do movimento da Escola Nova. 
Defende a união da teoria e prática como ingrediente indispensável ao crescimento físico, emocional e 
intelectual das crianças. Sua corrente filosófica ficou conhecida como pragmatismo onde as ideias só tem 
importância desde que sirvam de instrumento para a resolução de problemas reais.  (ABBAGNANO, 2015). 
Dewey defendia a democracia não só no campo institucional, mas também no interior das escolas. Ele insistia 
na necessidade de estreitar a relação teoria e prática, pois acreditava que as hipóteses teóricas só tem sentido no 
dia-a-dia. (http://lourdinhacnovos.blogspot.com.br Acesso em 05/10/2015). 
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... o ato de pensar requer idéias. (sic). Após o contato do educando com os dados de 
sua própria experiência e da experiência dos outros, tem-se o momento da 
inferência, do salto para o desconhecido, da inventividade. Revela-se, então, a face 
criativa e original de todo ato de pensar... (CUNHA, 2005, p. 54). 

 

Também, percebendo a influência de Dewey ao pensamento de Lipman e sua relação 

com a experiência e ideal educacional, Kohan (2008, p. 39) assim se expressa: “Dewey 

concebe a educação como um processo contínuo de reorganização, recriação e reconstrução 

da experiência do estudante, sendo sua finalidade principal a transformação, o enriquecimento 

da qualidade dessa experiência.” 

Contudo, sendo Dewey um dos principais pensadores do Pragmatismo77, o 

pensamento de Lipman recebe influências dessa corrente, porém em seu programa de filosofia 

para crianças, dá-lhe um significado próprio. Procurando compreender os aspectos principais 

que preconizam o pensamento de Lipman, busquei algumas contribuições. Entre elas, ressalto 

a leitura do livro de Daniel (2000), no qual, a autora empreende profunda pesquisa para 

encontrar as relações entre a filosofia da educação de Dewey e o pensamento da filosofia para 

crianças de Lipman. Vejamos alguns dos seus achados:  

 
... acreditamos que a filosofia de Lipman difere em muitos aspectos da de Dewey, 
mas que ele se inspirou nesta última como se se tratasse de uma baliza, para orientar 
os grandes movimentos de seu programa [...] a abordagem lipmaniana constitui um 
desenvolvimento ativo e dinâmico – uma herança da filosofia deixada por John 
Dewey. (DANIEL, 2000, p. 38). 

 

Em suas conclusões, a referida autora identifica elementos que sustentam a 

afirmação da identificação do programa de Lipman e ao mesmo tempo nuances de 

resignificação pragmática entre Dewey e Lipman, cito alguns: capacidade entre criança e 

adulto de pensar, diferindo-se apenas em graus; toda pesquisa válida, inicia-se pela 

experiência de percepção; a relação de parte-todo de interação e continuidade (passado, 

presente e futuro) indivíduo-natureza, tendo o movimento do pensar como concreto para a 

reconstrução da experiência e do conhecimento; concebe as situações como problemáticas e 

que necessitam do método de experimentação para que os indivíduos possam chegar à 

verdade, sendo essa sempre provisória; princípio de abertura constante, de dúvida, como 

hipóteses a serem validadas ou refutadas no processo da experiência, entre outros. (DANIEL, 

                                                        
77Do Grego prágma (que significa ação). Desse termo derivam prática e prático. Foi introduzido inicialmente na 

filosofia por Charles Sanders Peirce. “... um método de assentar disputas metafísicas que, de outro modo, se 
estenderiam interminalvelmente ...”  (JAMES, 1974, p. 10). “Trata-se de interpretar fatos, coisas e 
acontecimentos traçando as suas consequências práticas, ou seja, interpretar noções e definir os significados 
das coisas.” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p. 68). 
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2000). Essa autora encontra um bonito movimento entre o pensamento de Lipman e Dewey 

revelados no trecho a seguir: 

 
Onde os pragmáticos preconizam a pesquisa científica, Lipman recorre à 
investigação filosófica. De fato, ele acredita na interdependência entre as duas 
abordagens: por um lado, a filosofia constitui o fundamento em que a ciência deve 
se apoiar e, por outro, o método experimental (científico) é necessário para garantir 
que a filosofia chegue a sua essência (pragmática). (DANIEL, 2000, p. 269).  

 

Nesse sentido, “Lipman acredita que a aproximação à verdade só se dá pela 

investigação cooperativa. Portanto, ele desenvolve um programa cuja essência encontra-se na 

prática reflexiva em comum.” (DANIEL, 2000, p. 267). Ao final de seu trabalho, Daniel 

(2000) propõe o termo neopragmatismo filosófico para o pensamento de Lipman apontando 

para o significado de uma proposta que se atrela com a realidade prática e nela busca grande 

parte de sua justificação de ser, ou seja, sua utilidade, mas que, ao mesmo tempo, não se 

limita a ela, pois nela encontra sua capacidade de renovação e busca de sentido.  

Também López (2008, p. 13) comenta a relação entre o pensamento de Lipman e 

Dewey, quando assim afirma: “Fiel a uma tradição pragmatista, ligada principalmente ao 

pensamento de John Dewey, o pensamento lógico e o diálogo democrático formam no 

pensamento de Lipman um composto indivisível.”  

Lipman fez críticas ao sistema educacional da década de 60, pois percebia que esse 

se baseava em uma educação tradicional que empobrecia o potencial da experiência infantil. 

Identificava, nesse contexto, uma educação verbalista, centrada na memorização e em 

exercícios mecânicos e monótonos que priorizavam a aquisição e acumulação de 

conhecimentos descontextualizados, os quais se referem a conteúdos desprovidos de 

significados para as crianças. (LIPMAN; SHARP; OSCANYAN, 2001). 

Em contrapartida propõe uma reforma educacional que se ampara na compreensão e 

na reflexão através da aquisição de habilidades de pensamento, na qual as crianças deveriam 

ser intencionalmente encorajadas à discussão, pois essa “... aguça o raciocínio e as habilidades 

de investigação das crianças como nenhuma outra pode fazer.” (LIPMAN, 1990, p. 41). Essa 

perspectiva, segundo Lipman, tornaria os indivíduos capazes de compreenderem e de se 

integrarem a sua realidade e de nela atuarem ética e positivamente, transformando-a. 

(LIPMAN, 2008). 

Além disso, Lipman propunha a criação de um espaço até aquele momento 

inexistente no contexto americano, pois naquela realidade a filosofia somente era vista nas 

universidades. “... Lipman tencionava sustentar tanto a teoria como a prática e efetivamente 
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levar à filosofia para a sala de aula. Nesse encontro da filosofia com as crianças reside o 

aspecto verdadeiramente inovador de sua proposta.” (WAKSMAN; KOHAN, 2009, p. 6-7, 

tradução nossa). Assim, desde 1968, propõe que é possível às crianças através da prática de 

uma filosofia pensada para elas, investigar, elaborar o pensar, compreender os sentidos 

múltiplos da linguagem como expressão da cultura na qual ela – a criança – já nasce inserida, 

educando-se para o bom julgamento, boas escolhas e boas relações sociais.  

Sua proposta apresenta-se em forma de diálogos entre crianças e adultos, nos quais 

as crianças são incentivadas a pensar sobre questões de cunho filosófico, tais como: lógica, 

ética, estética, política, linguagem, natureza, comparações, elaboração de perguntas, 

argumentação etc. “Tratava-se, [...], de recriar as idéias (sic) dos filósofos, despindo-as da 

linguagem técnica e erudita, apresentando-as de modo mais simples e menos inibidor. [...] 

essa tradução poderia ser feita sem prejudicar a substância dessas idéias.” (KOHAN; 

WUENSCH, 1998, p. 85).  

As questões filosóficas aparecem como “questões de fundo” nas Novelas Filosóficas 

nas quais as crianças dialogam entre si ou são incentivadas a pesquisar por si mesmas 

buscando sentidos para os seus questionamentos e argumentos tendo em vista a reflexão 

crítica, o raciocínio lógico e coerente que enriquece e favorece o uso e a compreensão 

ampliada da linguagem, das vivências e inquietações, a elaboração conceitual, o 

desenvolvimento da observação, o respeito às diferenças, à construção da autonomia e o 

princípio da liberdade.  

Comentando sobre o currículo proposto por Lipman explorando a literatura, a 

professora Olga Grau, identifica aspectos raros de serem percebidos nas intenções de Lipman 

com a sua tentativa de levar a filosofia para crianças através das Novelas Filosóficas, 

afirmando que as narrativas tem o potencial de inquietar, movimentar as ideias e pensamentos 

dos/as participantes:  

 
 Ele propunha-se, mediante tais novelas, produzir alguns efeitos particulares através 
da configuração de personagens e da configuração narrativa, a fim de conseguir 
inquietar seus principais destinatários e ‘co-move-los’[...] afirma que ‘contra a ideia 
comum de que o bom  pensamento é frio e desapaixonado, dir-se-ia que as pessoas 
pensam melhor quando estão comovidas e, especialmente, quando o que as 
comovem são as ideias’. (GRAU, 2010, p. 166). 

 

É nessa perspectiva que as Novelas Filosóficas que compõem o currículo da proposta 

de Lipman aparecem em forma de diálogos que envolvem crianças, professores/as, pais e 

vizinhos. Buscam criar uma identificação entre as crianças e seus/as personagens e apostam 
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no caráter lúdico desse gênero literário. Para cada novela corresponde um nível educacional. 

Sobre as novelas, Kohan (1998, p.88) identifica que essas: “... apresentam em todos os casos, 

personagens modelo da mesma idade das crianças que os leem. Cada romance apresenta uma 

espinha dorsal de habilidades cognitivas que se aplicam a inúmeros problemas filosóficos”.  

Totalizam onze romances, brevemente descritos abaixo. É importante também 

ressaltar que cada novela vem acompanhada de um manual para o/a professor/a nos quais são 

propostos exercícios e planos de discussão que orientam o trabalho em sala de aula e se 

voltam aos temas propostos em cada novela.  

- Educação Infantil: (1) Hospital de Bonecos; (2) O carteiro simpático; (3) Alice é meu nome; 

trabalham à iniciação aos procedimentos da investigação filosófica em comunidade; (4) 

Rebeca, aborda o imaginário infantil;  

- Ensino fundamental: (5) Elfie, (6) Issao e Guga, destinados aos I e II anos, abordam 

questões da filosofia da natureza; (7) Pimpa, é destinada às crianças de III, IV e V anos, 

envolve temas sobre a filosofia da linguagem e suas significações; (8) Nous, destinado aos III 

e IV anos, trás diálogos que visam trabalhar a formação ética; (9) A descoberta de Ari dos 

Telles, para o V e VI ano, incentiva o raciocínio e o pensamento lógico; (9) Luísa, proposta 

para VII e VIII anos, prioriza aspectos relacionados à ética e à moral;  

- Ensino Médio: (10) Suki, coloca questões sobre estética; e por último, (11) Mark, a qual 

propõe situações que abordam a filosofia social e política. (KOHAN; WUENSCH, 1998).  

Os temas das novelas visam gradativamente, de forma lógica e significativa inserir as 

crianças nos principais temas da tradição filosófica contextualizadas em situações que 

envolvem a realidade cotidiana dos/as personagens com os/as quais as crianças se 

identificariam e fariam relações com as problemáticas sociais de suas vidas reais, “Esses 

problemas, como a verdade, o bem, a beleza, a justiça, a liberdade, que Lipman e Sharp 

consideram problemas eternos da filosofia, voltam repetidas vezes, sob diferente roupagem, 

nos romances.” (KOHAN; WUENSCH, 1998, p. 88). Na discussão dos problemas 

apresentados nas novelas e através da relação com os seus próprios problemas, a criança é 

provocada a pensar de forma cada vez mais segura e reflexiva, descobrindo e examinando 

seus argumentos, compreendendo, gradativamente, sua realidade e elaborando formas cada 

vez mais eficazes de atuação e transformação individual e coletiva. 

Sobre esses aspectos e considerando a filosofia como um legado que deve ser 

propiciado a todas as crianças, Sharp (1998, p. 18) defende:  

 



73 

Quando observamos o mundo, percebemos muita injustiça, muita falta de liberdade, 
muito ódio em vez de amor, e nós gostaríamos de conceber e criar um mundo mais 
justo, mais belo, mais verdadeiro. Para isso, é necessário sabedoria e bom 
julgamento; precisa-se saber pensar e saber pensar bem, saber quais são aquelas 
opções; precisa-se, também, ser crítico, ser capaz de olhar as instituições da 
sociedade e perguntar se elas cumprem aquilo que deveriam fazer. E é indispensável 
ser criativo, colocando algumas sugestões sobre como as coisas poderiam ser 
melhoradas. Finalmente, é fundamental, também, pensar de modo ético, atencioso. 
Como pessoas, não nascemos dessa maneira, mas podemos ser educados desta 
forma. 
 

Ainda, Lipman (2001) partindo do pressuposto que a natureza infantil é semelhante à 

natureza da filosofia, considera que a criança tem capacidade para desenvolver o pensar. A 

criança é curiosa, questionadora, está em busca de saber os “porquês” das coisas e dos 

acontecimentos de seu cotidiano. Assim também é a natureza da filosofia: inquieta, em busca 

das razões que circundam a existência humana: a razão, o belo, a verdade, a ética, a justiça, 

entre outros.  

Mas, a partir de que idade é possível investir no desenvolvimento do pensamento 

infantil? Para Lipman (2001, p. 86) “... é extremamente difícil especificar as origens do 

raciocínio infantil”. Contudo, identifica que a partir do aparecimento da fala infantil, essa vem 

associada às razões, critérios e julgamentos para o que a criança está falando. Defende que 

para desenvolver o pensar é necessário adquirir/exercitar algumas habilidades tais como 

inferências, a criatividade, o crescimento pessoal e interpessoal, a capacidade de encontrar 

sentido na experiência, descobrir e identificar alternativas sobre os objetos e fatos, descobrir a 

imparcialidade, a coerência, a capacidade de oferecer razões para as crenças, a globalidade, 

descobrir situações e as relações parte-todo. 

Assim, possibilitar o desenvolvimento de tais habilidades desde a mais tenra idade é, 

segundo Lipman, investir no pensamento infantil crítico, criterioso e cuidadoso apontando 

para a elaboração da reflexão. Pensar  nas habilidades, na proposta de Lipman, significa, 

fundamentalmente, tentar perceber  a capacidade da criança para a reflexão sobre o mundo e 

seus significados potencializando seu desenvolvimento como criança, e, posteriormente, para 

a vida adulta.  

Embora Lipman reconheça que o pensar é natural, argumenta, que, diferente de 

outras habilidades naturais, esse pode ser aprimorado: “O pensar é natural, mas também pode 

ser considerado uma habilidade passível de ser aperfeiçoada.” (LIPMAN, 2001, p. 34). Isso, 

implica dizer, que existem pensamentos com habilidade  e pensamentos sem significado e que 

desde que sejam dadas as oportunidades adequadas, as crianças podem desenvolver, 

continuamente, e cada vez mais e melhor o seu pensar. Analisando a presença da filosofia nas 
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escolas em vista de uma educação plena, Lipman (1990, p. 34) afirma que: “... o maior 

desapontamento da educação tradicional é o seu fracasso em produzir pessoas que se 

aproximem do ideal de racionalidade.” 

Também a Psicologia Educacional percebe a importância do pensar sobre o pensar, 

identificando três importantes aspectos dentro do papel educacional: o papel dos atos mentais 

(admitir, supor, concordar, estimar, conjecturar, relembrar); o papel dos metacognitivos (saber 

que se lembra, admitir que se sabe); o papel dos atos meta-afetivos (querer, desejar, ou 

esperar amar) e por fim, o papel dos atos mentais correspondentes (entre outros, meu inferir 

que você infere). Nesse movimento constante e contínuo, vivenciado através da filosofia para 

crianças e em comunidades de investigação, é que é possível o pensamento e a autocorreção. 

(LIPMAN, 1990). 

Na visão de Lipman (2001), a quantidade de inferências que as crianças fazem no 

meio em que vivem não têm limites para ampliar o significado das situações com as quais 

interagem. Essa capacidade, quando bem aproveitada, interfere diretamente no processo do 

pensar infantil. Nesse sentido, “Filosofia para crianças deveria incentivá-las a fazer melhores 

inferências, ajudá-las a identificar a evidência e a reconhecer as inferências incorretas.” 

(LIPMAN, 2001, p. 93).  

Desse modo, no movimento de exercitar, continuamente, através da filosofia para 

crianças, as habilidades de pensamento, elas - as crianças - aproximam-se de diversas formas 

de significação e de sentidos para o que é proposto, caminhando assim para a compreensão de 

tarefas e de suas maneiras de pensar e inferir sobre o mundo. É Lipman (2001, p. 39) quem, 

no fragmento abaixo, esclarece esse aspecto:  

 
Naturalmente, quanto mais facilidade as crianças têm em fazer inferências, mais 
significados serão capazes; de  extrair daquilo que leem. E isso, por sua vez, tornará 
a sua leitura mais satisfatória. E quanto mais satisfeitas ficarem com o que leem, 
mais continuarão lendo - seja para se distrair, seja porque gostam, ou seja para 
compreender.  
 

Ainda Lipman (1990, p. 37) preconiza que existem razões suficientes para que as 

salas de aulas sejam transformadas em comunidades de investigação, definindo investigação 

como: “... a perseverança na exploração autocorretiva de questões consideradas, ao mesmo 

tempo, importantes e problemáticas.” Essa ideia de Lipman de levar para as salas a 

metodologia de comunidade de investigação, a qual vai se transformar em uma prática que 

sustenta toda a sua proposta, é inspirada nos escritos de Peirce, para o qual a comunidade de 

investigação se inicia com a dúvida e não tem respostas prévias para as questões que surgem, 
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mas mantém o sentido de busca em vista do processo contínuo de descobertas. Vejamos 

abaixo o argumento de Kohan (2008, p. 29) sobre esse aspecto: 

 
A partir do confronto com a experiência começa um processo de investigação 
coletivo que procurará fixar uma crença que acalme aquela dúvida. Uma vez 
estabelecida uma nova crença, porém, ela será submetida a uma contra-
argumentação ou a uma nova prova empírica que a colocará em questão. (KOHAN, 
2008, p. 29). 
 
Lipman vê com bons olhos esses elementos da concepção peirceana do processo de 
conhecimento científico, sua ligação a uma comunidade de sentido e significado, o 
caráter falível do conhecimento, a afirmação dele como um espaço de busca e a 
necessidade de ‘limpar obstáculos’ do caminho da investigação [...]. Para Lipman, a 
filosofia é uma investigação sem limites determinados. (KOHAN, 2008, p. 31). 
 

Nessa perspectiva, o princípio de investigação adotado de Pierce por Lipman 

pressupõe a dúvida inicial que gera a experiência e o movimento do pensar em busca de 

respostas, de argumentos e contra-argumentos que serão gerados dentro da comunidade. O 

mesmo propõe que as salas de aulas tornem-se pequenas comunidades de investigação, pois 

que “... sem comunidade, não existiria verdade, nem realidade, nem indivíduos. A 

comunidade é a condição de possibilidade do ser e de conhecer o que existe.” (KOHAN, 

2008, p. 30). Tal metodologia tem, na visão de Lipman, o potencial de desenvolver nas 

crianças e jovens as habilidades de pensamento, que se traduzem na capacidade de 

investigação, na elaboração de conceitos, nas habilidades de raciocínio e tradução.   

 Este paradigma de investigação e de organização pedagógica transforma o espaço 

educacional desde seu espaço físico, esse se organiza de forma circular, até a forma de 

conduzir o diálogo investigativo, no qual a aprendizagem se dá na parceria, onde os/as 

envolvidos/as sentem-se em uma comunidade, em que todos/as se tornam investigadores/as, 

construindo sobre as ideias uns dos outros/as, pensando com autonomia, explorando suas 

pressuposições, trazendo para suas vidas a percepção do que é descobrir, inventar, analisar e 

criticar coletivamente, “... recria-se sem cessar o caminho da investigação científica através da 

sequência ‘crença-dúvida-questionamento-investigação-crença.” (KOHAN; WUENSCH, 

1998, p. 103). 

 A alma da comunidade de investigação é a prática dialógica, a partir da qual Lipman 

propõe um 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 
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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 uma estratégia 

pedagógica, mas sim, um princípio educacional, a natureza da comunidade de investigação é 

o diálogo. O diálogo, para Lipman é um exercício contínuo de  conversação no qual aprende-

se a “... reconhecer as vozes, a distinguir os momentos certos das declarações ... (LIPMAN, 

2008, p. 35). Deste modo, é mister ressaltar, que a proposta desenvolvida por Lipman de fazer 

filosofia em sala de aula a partir do diálogo investigativo, não quer dizer que tal prática 

restrinja-se, apenas ao exercício da retórica, ou do simples ato de conversar sem 

profundidade, pelo contrário, ela deve estar disciplinada pela lógica, num movimento 

investigativo comunitário onde os/as envolvidos/as são desafiados/as a construirem individual 

e coletivamente, num processo reflexivo de construção do conhecimento, a partir do qual as 

crianças vão aprendendo a distinguir um pensamento bom do ruim. (KOHAN, 2008). 

Lipman enfoca na FpC, efetivada através das comunidades de investigação, que as 

situações vivenciadas possibilitem o exercício da conversação, a reflexão, o questionamento 

sobre posições inválidas ou não suficientemente compreendidas. Esse é o caminho que propõe 

a FpC acreditando que fará “... com que as crianças explorem seus próprios pensamentos e 

experiências por meio do uso de técnicas filosóficas extraídas da inesgotavelmente rica, 

tradição filosófica”. (LIPMAN, 2001, p. 92). 

Considerando o que Lipman afirma acima, a filosofia é o meio pelo qual, a criança 

pode participar do exercício de conversação e descobrir na sua fala, na fala de seus/as colegas 

e do/a professor/a, quanto está fazendo inferências corretas ou incorretas, para desse modo ir 

incidindo no seu processo de pensar, desenvolvendo um pensar cada vez mais crítico, 

criterioso e cuidadoso. Sendo assim, “... a abordagem adotada nesse programa supõe que o 

pensamento lógico pode ser incentivado por meio de atividade criativa, que a criatividade 

pode ser alimentada pelo desenvolvimento da capacidade lógica.” (LIPMAN, 2001, p. 84).  

Insistentemente, Lipman (1990; 2001) propõe que seja vivenciada a FpC como uma 

prática, um fazer. Sobre esse aspecto Kohan (2008, p.15) identifica que: “Deve-se entender, 

portanto, a expressão filosofia para crianças (sic) nesse primeiro sentido, como uma tentativa 

de levar a prática da filosofia às crianças, tentativa de tornar a história da filosofia acessível 

para que às crianças filosofem com ela.”  

Para isso, Lipman, elaborou um currículo específico proposto através de novelas 

filosóficas, minimamente descritas acima, com temas tais como: a ética, o belo, o bem, a 

verdade, a justiça, entre outros, em forma de diálogos a serem desenvolvidos com as crianças 
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no espaço institucional. Considerando a especificidade do espaço institucional é necessário 

pensar como deverá ser o/a docente para atuar em tal proposta. Qual seu perfil? Qual sua 

formação? Sobre esse aspecto Lipman (1990, p. 45) afirma que: “... os professores devem ser 

ensinados exatamente pelos mesmos procedimentos que eles usarão em sala de aula.”  

Assim, o/a docente para atuar dentro da proposta de FpC necessita de uma formação 

específica. “Se nelas são desejáveis as discussões e as aulas expositivas são destetáveis, então 

deveria haver nas escolas de educação o máximo de discussão e o mínimo de exposição.” 

(LIPMAN, 1990, p. 45).  

Nesse sentido, identifica e esclarece Lipman (2001) sobre a insuficiência da formação 

ofertada nos cursos de licenciaturas dentro das academias, identificando que nem mesmo a 

Licenciatura em Filosofia viabiliza a formação necessária para a especificidade da FpC.  

 
... às vezes os professores tem cursos de filosofia da educação. [...]. Mas tais cursos 
são inúteis no que se refere a preparar o professor para incentivar as crianças a 
pensarem filosoficamente. Um curso universitário de filosofia não prepara o 
professor para traduzir conceitos e a terminologia da filosofia de uma maneira que as 
crianças possam entender. (LIPMAN, 2001, p.74). 
 

Nesse sentido Lipman compreende que é necessário o/a professor/a passar por uma 

experiência de formação na qual ele/a – o/a professor/a – irá vivenciar metodologicamente o 

mesmo processo mediador que desenvolverá posteriormente com seus/as alunos/as. Assim 

propõe que a formação do/a docente ocorra dentro de centros específicos de FpC. No Brasil, 

em 1985, foi criado para tanto o Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças – CBFC e 

através de seminários e oficinas organizados em quatro estágios, respectivamente: (1) o 

preparo de monitores/as, (2) o estágio de exploração do currículo, (3) o estágio modelador e, 

(4) o estágio de observação. 

O primeiro estágio formativo refere-se à formação de uma equipe de professores/as 

formadores/as, os quais irão preparar os/as futuros/as professores/as para atuarem junto às 

crianças. Esses/as são chamados/as de monitores/as, e necessitam ter um “... sólido 

conhecimento filosófico ...” (LIPMAN, 1990, p. 176). O estágio dos monitores/as-

formadores/as dura de dez a quatorze dias, nos quais esses/as conhecem o currículo, tiram 

dúvidas, e tem uma experiência direta com crianças “... para estabelecer a credibilidade junto 

aos professores”. (LIPMAN, 1990, p. 177); o segundo estágio, é a exploração do currículo, no 

qual, é utilizada a mesma metodologia a qual o/a professor/a trabalhará com as crianças. 

Organizam-se grupos por nível, tais como professores/as do quinto e sexto ano ou do terceiro 

e quarto. Sempre que possível possibilita-se estratégias que possam oferecer o conhecimento 
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do currículo como um todo, para além do ano em que o/a professor/a atuará, pois se acredita 

que “Quanto mais os/as professores/as estiverem inteirados do currículo todo, mais 

perspicácia terão para abordar qualquer parte dele.” (LIPMAN, 1990, p. 177). 

No terceiro estágio, que é a etapa denominada de modelação, os/as monitores/as nas 

salas de aulas dos/as professores/as em formação realizam sessões modeladoras, ou seja, 

demonstram, na prática, como desenvolver uma aula de filosofia com crianças. Já o último 

estágio, que se refere ao período de observação, ocorre após seis semanas de execução da 

proposta junto às crianças. Os/as professores/as monitores/as retornam às salas dos/as 

professores/as em formação e mediante critérios avaliativos analisam os progressos e prestam 

esclarecimentos.  

Nesse sentido, mediante a adequada formação do/a professor/a, esse/a poderá 

conduzir discussões filosóficas nos espaços escolares, as quais levarão às crianças a 

desenvolverem uma capacidade que lhes é inerente: o pensar de ordem superior. Para isso 

torna-se necessário o desenvolvimento das habilidades de pensamento que são, segundo 

Lipman (2001), investigação, tradução, raciocínio, de formação de conceitos, autocorreção. A 

partir do exercício constante dessas habilidades em situações concretas as crianças vão 

descobrindo e desenvolvendo a capacidade de pensar com lógica, o bom julgamento e a 

coerência.  

 Dentre os objetivos do programa lipmaniano de habilidades de pensamento, um dos 

aspectos ressaltados é o desenvolvimento do juízo, posto que as crianças dotadas de tais 

habilidades, serão capazes de escutarem melhor, estudarem melhor, aprenderem melhor e a se 

expressarem melhor, ou seja, produzirem seus próprios julgamentos em relação a uma 

problemática, fundamentar melhor suas ideias e questionarem as opiniões de outrem, bem 

como mudar de posição frente a argumentos examinados e considerados mais coerentes. 

Lipman (2001) identifica sete tipos de pensamentos a serem instigados em sala de 

aula através das habilidades de pensamento, são eles: Pensamento autônomo; Pensamento 

reflexivo; Pensamento crítico; Pensamento rigoroso; Pensamento radical; Pensamento 

abrangente, Pensamento criativo e por último, o pensamento cuidadoso. Nesse sentido e 

através da prática constante desses pensamentos chega-se ao pensamento de ordem superior, 

que para Lipman todo ser humano possui, contudo, às vezes, não é suficientemente 

desenvolvido pela ausência de situações que o levem a pensar de forma cada vez mais 

elaborada. O pensamento de ordem superior manifesta-se pela sua riqueza conceitual, 

organização e profundidade de características, bem como uma disposição e abertura constante 

para a investigação. 
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Desse modo, a criança que adquire competências nas habilidades de pensar não é 

simplesmente uma criança que cresceu, mas uma criança que teve sua capacidade de crescer 

ampliada, visto que “... os homens que não pensam perderam a habilidade de conhecer ...” 

(LORIERI, 2002, p. 93). Assim, na visão de, Kohan (2008, p. 47) há validade de implantação 

de uma proposta de FpC, visto que essa aponta diretamente para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da capacidade de pensar infantil, tendo o potencial de trazer significativas 

contribuições pessoais e sociais, pois que “... não se educa apenas para o pensar, mas para o 

pensar de ordem superior, e não só se educa para o pensar de ordem superior, se educa para 

uma cidadania democrática.”  

Durante quase trinta anos a FpC foi sendo praticada com base exclusivamente no 

pensamento pioneiro de seu criador, Matthew Lipman. A FpC crianças se construiu, apesar de 

inúmeras resistências e críticas em um campo de produção científica, de formação de 

professores/as e de prática efetiva de FpC, , como especifica Kohan (2008, p. 103) na 

apresentação de sua edição, pois, assegura que: 

 
 ... milhares de professores estão sendo orientados em sua metodologia e centenas de 
milhares de crianças no mundo inteiro estão praticando seu programa. Seu currículo 
já foi traduzido, total ou parcialmente, para mais de vinte línguas e aplicado em mais 
de trinta países dos cinco continentes.  

 

No Brasil, a FpC é introduzida em 1980, e se destaca nesse contexto como um dos 

países em que a proposta de FpC recebeu maior acolhimento e que se multiplicou 

rapidamente. (KOHAN, 2008). No entanto, apesar de toda expansão e sedução provocada 

pela divulgação do programa no mundo, algumas dificuldades78 vão se apresentando e sendo 

problematizadas, tais como: acesso à formação e aos materiais, diversidade quanto às 

concepções, fundamentos e métodos de utilização do programa. Vejamos nas palavras de 

Kohan (2008, p. 80): “...acaba tendo uma identidade formal, no uso das novelas e manuais, 

em certas estratégias didáticas e na utilização de alguns clichês como democracia, tolerância 

e diálogo ...” (grifos do autor). 

Em 2000, na Argentina e em 2008, no Brasil, Walter Kohan, publica Filosofía con 

niños: aportes para el trabajo en classe79 e Filosofia para crianças, respectivamente, nessas 

publicações oferecem uma revisão crítica da expansão do programa de Lipman e 

problematizam seus principais desafios, comento-os brevemente abaixo: 

                                                        
78 Para maior aprofundamento conferir Kohan (2008); Waksman;  Kohan (2009). 
 
79 Esse livro é publicado em parceria com Waksman, Vera. 
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- teóricos: no sentido de que nas formações oferecidas por Lipman e seus/as colaboradores/as 

(dos quais os referidos autores são parte), consideram que não há espaços suficientes para 

debater as bases filosóficas, educacionais e ideológicas que dão sustentação ao programa, 

incorrendo na utilização técnica e pouco reflexiva da FpC. Assim, tendo em conta sua vasta 

ampliação em diversos países, o professor Walter propõe pensar esse desafio a partir de três 

questões: por que filosofia? O que é a filosofia? Para que filosofia para crianças? Identifica 

que Lipman, ao ressaltar a Lógica como dimensão central da FpC, restringe e limita suas 

possibilidades transformadoras, desse modo, defende que a dimensão política deve ser central, 

atravessar a prática de FpC, como forma de ampliar, criar condições: “... significa que a 

filosofia tem um compromisso com a transformação social. Não cabe [...] sinalizar os 

caminhos dessa transformação, mas contribuir para elucidar e compreender as obscenidades 

da atual sociedade ...” (KOHAN, 2008, p. 104).  Além da dimensão política, aponta a postura 

do não-saber, o espaço constante do questionamento, bem como o exercício de  escuta e 

diálogo com as crianças para que essas tenham voz por elas mesmas, como atitudes 

necessárias dentro desse movimento;   

- metodológicos: a partir da compreensão de que a prática de FpC é, e se dar, em relação entre 

crianças e professores/as, discute esse desafio considerando três perguntas: o que é um/a 

bom/a professor/a? O que significa aprender? Como ensinar filosofia? Desse modo, 

ressaltando aspectos da filosofia como: dimensão histórica, interdisciplinaridade, prática 

histórica e social e necessidade de avaliação constante, descarta a possibilidade de se ter um 

método e um currículo único, mas que tais aspectos sejam definidos no contexto das práticas 

considerando a cultura e os sujeitos nelas envolvidos; 

- e desafios políticos-institucionais: também é proposto a partir de três questões: 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? Porquanto, chama a atenção para o desmonte do ensino público, e conclama para uma 

definição dos fins políticos e das possibilidades da filosofia com crianças dentro das escolas 

públicas, quando afirma: “... a institucionalização do programa de Lipman no Brasil, pela 

ausência de uma política de efetiva inserção na rede pública de ensino, tem permitido sua 

privatização e elitização.” (KOHAN, 2008, p. 107). Considera necessária uma formação 

crítica e o contato direto dos/as educadores/as com essa proposta e materiais, bem como 

aponta para o importante papel das universidades. 

Nessas duas publicações Kohan; Waksman (2000) e Kohan (2008), mais 

detalhadamente na primeira, analisam criticamente esses desafios e problematizam a FpC 
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como proposta oferecida por Lipman e colaboradores/as, embora reconheçam seu valor e 

pioneirismo, apontam para uma alternativa de mudança da preposição “para” crianças do 

programa de Lipman para a preposição “com” crianças, evidenciando um trabalho já 

desenvolvido pelo professor Walter, nessa época, na Universidade de Brasília - UNB e 

outros/as pesquisadores/as em várias partes do mundo, criando outra dinâmica de trabalho de 

filosofia com crianças e especialmente não mais utilizando o currículo com as novelas 

filosóficas. Vejamos:  

 
... o que se propõe é fazer filosofia com crianças, e a mudança de preposição é 
significativa: não é uma filosofia para elas, não é somente por a seu alcance algo que 
antes não lhes era acessível. Filosofia com crianças significa que a filosofia é algo 
que as crianças podem praticar e que ambos ao final se modificam nesse encontro. 
Não se trata de crianças prodígios nem de filósofos precoces. Trata-se de crianças 
vivendo a experiência da filosofia. Experiência que envolve algo de risco e ausência 
de certeza. Que prepara para um pensar diferente. A questão é, então, propiciar esse 
encontro.  (WAKSMAN; KOHAN, 2009, p. 8, tradução nossa). 
 

Também podemos observar o nascimento de outros desdobramentos de uma prática 

de filosofia para crianças, predominantemente baseada em Lipman, para uma  prática de 

filosofia com crianças que se inaugurava, já, contudo, fazendo um exame sobre si mesma.  

Exemplificando essa postura de questionamento presente desde do início, ressalto as 

afirmações do professor Walter, em 2007, em entrevista à Chiara Chiapperini, na qual, ao 

mesmo tempo em que reconhece a genialidade de Lipman em propor e levar a prática de 

filosofia às crianças em instituições educativas, e ao assumir que a filosofia com crianças 

propõe sentidos diferentes dos até então propostos por Lipman, também já identificava-lhe 

alguns riscos e ali revelava possibilidades de  enfrentamento80. Cito-os: o risco do idealismo 

ou romantismo, o qual deve ser enfrentado “... na medida do possível, deixar de lado o que 

pensamos saber” (CHIAPPERINI, 2007, p. 18); o risco da mercantilização, podendo ser 

enfrentado tomando-se o cuidado de cuidar da filosofia enquanto espaço público “... o caráter 

aberto disso que qualquer um põe à disposição dos outros para que estes, partindo desse 

pensamento, possam vir a pensar por si mesmos.” (CHIAPPERINI, 2007, p. 19) e o risco do 

fundamentalismo ou fundacionismo (dogmatismo ou moralização), o qual, é percebido como 

o mais complexo. Contudo, o professor Walter, com inspiração em Rancière, enfatiza o 

pensar como um ato político e emancipador, o qual não se pode prever ou controlar, 

enfatizando que: “Quero dizer que o pensar serve, vale a pena, é interessante quando torna 

visível algo que não o era, quando permite dar conta da existência de algo oculto. 

                                                        
80 Para maior aprofundamento Cf. Chiapperini (2007, p. 13- 34). 



82 

(CHIAPPERINI, 2007, p. 20). Ressaltando um pouco mais esses aspectos nas palavras 

abaixo: 

 
Na tentativa de pensar a ‘filosofia com crianças’, três aspectos me parecem [...] 
importantes: três motivos ou riscos relacionados, sobretudo ao ‘sentido’ de fazer 
filosofia com crianças ou de se avizinhar a filosofia à infância: [...], mas 
evidentemente há outros: [...] há quem se preocupe com aquilo que possa ser 
banalização da filosofia; outros se preocupam com o que chamam de ‘adultizar’ as 
crianças ... (CHIAPPERINI, 2007, p. 16, grifos da autora). 

 

Verifica-se também, nesse contexto, a publicação de vários materiais com propostas 

de atividades para um fazer filosofia com crianças, entre eles cito a publicação da professora 

Olga Grau, na primeira edição em 2006, quando apresentava Filosofía para la infancia: 

relatos e dessarrollo de actividades81 , na qual trás temas e fichas/guias de trabalho para 

orientação do/a professora/a, desenvolvidos por ela mesma em suas práticas de filosofia com 

crianças e de formação de professores/as no Chile. Na introdução à segunda edição dessa obra 

esclarece sobre o seu conteúdo: “Este texto, inspirado en el Programa de Filosofía para Niños 

de Mathew Lipman y en el origen de la filosofia, se basa en el instrumento filosófico 

fundamental: la pregunta. Pregunta mayéutica que abre al diálogo, al revelar diversos sentidos 

y significados.”82 (GRAU, 2009, p. 11). Da mesma forma, diversas propostas inspiradas em 

Lipman continuam a surgir em muitos países dos cinco continentes. 

Conquanto, o NEFI assume que alguns aspectos da proposta de Lipman são 

referência e se mantêm na prática atual de filosofia com crianças: “Lipman é um referente na 

nossa prática, na qual mantemos alguns aspectos centrais de sua proposta: o diálogo coletivo, 

a roda de conversa, a valorização do pensamento das crianças, o uso de textos que estimulam 

o pensamento, entre outros.” (KOHAN; OLARIETA; WOZNIAK, 2012, p.180). 

Também em Kohan (2012, p. 19- 30), no texto Palavras, passos e nomes para um 

projeto, podemos encontrar mais detalhadamente, alguns “passos para andar o  filosofar”, 

nesses passos destaco, especialmente, o que o professor Walter nomeou como gestos para a 

prática de filosofia83 com crianças e gestos a serem evitados numa experiência de filosofia.  

 Desse modo, assumindo-se como prática contraditória, a proposição de filosofia com 

crianças compreende a relação entre filosofia e criança de uma forma aberta e constitutiva 
                                                        
81 Filosofia para a infância: relatos e desenvolvimento de atividades. (GRAU, 2006).  
 
82Este texto, inspirado no Programa de Filosofia para Crianças de Matthew Lipman e na origem da filosofia se 

baseia em um instrumento filosófico fundamental: a pergunta. Pergunta maiêutica que se abre para o diálogo, 
revelando diversos sentidos e significados. (Tradução nossa). 

 
83 Para maior aprofundamento, Cf. Kohan, 2012. 
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como uma experiência de pensamento, na qual, a criança é considerada naquilo que ela é: 

uma criança real, que pode pensar sobre as coisas dela mesma e do mundo. Também não tem 

um programa pré-definido, bem como não assume um método. Se aposta no encontro entre 

crianças, adultos, e a filosofia; convida a pensar juntos os materiais que podem/devem ser 

utilizados como dispositivos para a experiência do pensar “... sem receitas, sem modelos, sem 

programas.” (WAKSMAN; KOHAN, 2009, p. 7, tradução nossa).  

Como já especificado anteriormente, o NEFI, no livro A escola pública aposta no 

pensamento (KOHAN; OLARIETA, 2012) assume o diálogo com autores/a como Sócrates, 

Rodríguez, Rancière, Foucault, Ferraro, Lipman e Sharp, Deleuze, Marcos, Derrida e Manoel 

de Barros para inspirar as experiências de filosofia com crianças na escola. Nessa prática com 

crianças coordenada pelo professor Walter, a pergunta atravessa84 e convida crianças e 

adultos/as a vivenciarem a infância da filosofia num espaço compartilhado, ao limite, pela 

força de elementos que estando ali presentes forçam o pensar.  

Os inícios, perigos, ausência de certezas, e o envolvimento intenso estão  presentes e  

potencializam outros inícios de encontros, de infâncias, de filosofias. Esses aspectos podem 

ser percebidos, por exemplo, nas palavras do professor Walter em entrevista à Ana Corina 

Salas sobre os perigos dessa prática: “Aposto em jogar-me por inteiro no que faço, aposto em 

uma ideia e a ela me entrego. O resultado não importa, a graça está no mundo que essa aposta 

permite percorrer no pensamento, os encontros que gera, os mundos que te permite habitar.” 

(SALAS, 2012, p.161).  

Mediante esses aspectos de uma prática de filosofia com crianças, minimamente 

situados, assumo que se inserem as práticas de filosofia com crianças em Caicó/RN, no 

município de Duque de Caxias/RJ e em La Plata/ARG, as quais essa pesquisa teve a 

oportunidade de se aproximar, visto que, como já narrado no item anterior, essas experiências 

assumem-se como experiências de pensamento e não utilizam novelas ou manuais, são 

experiências tateantes no sentido de serem abertas para as possibilidades que emergem na 

dinâmica do encontro, nas perguntas que provocam e no movimento do pensamento que 

envolvem adultos e crianças.  

Como será mais detalhadamente compartilhado pelas cenas das experiências mais 

adiante, não há receitas, não há programas, não há modelos, ao contrário, existe a constante 

dúvida, inquietação, revisão do rumo incerto sobre o que se faz, persistindo a pergunta 

                                                        
84 Esse aspecto aparece de forma primorosa nas pesquisas desenvolvidas dentro das escolas. Cf. Gomes (2011); 

Santiago Júnior, (2013); Cunha (2014); Olarieta (2015). 
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renitente: o que fazemos quando dizemos que estamos fazendo filosofia com crianças? E 

nisso reside a potência, a infância, a reinvenção dessas/nessas experiências. 

Dessa forma, até aqui esse exercício de escrita narrou os cenários e cenas que foram 

abrindo a trilha dessa pesquisa, situou o pioneirismo de Matthew Lipman em sua criação de 

uma prática de FpC e chega à prática de filosofia com crianças proposta e coordenada por 

Walter Kohan. Assume-se que é essa proposta que tem, de diferentes maneiras, inspirado os 

espaços dos cenários e cenas de experiências nos quais essa trajetória de pesquisa trilhou. No 

próximo item, convidamos alguns outros autores /as para dialogar conosco, são ecos que se 

fazem ressoar na trilha de pesquisa que segue. 
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3 ECOS QUE INSPIRAM A PESQUISA 

 

 

Sócrates falará em sua defesa como uma criança, improvisando, 

tateando, como um estrangeiro fora de sua terra. [...]. O que 

empreende é uma busca  de sentido, e o modo de realiza-la é a 

interrogação de si e dos outros.  

Kohan, 2009, p. 20-21 

 

 

Um eco é uma reflexão de uma fonte de som que reverbera em várias direções. Um 

eco também pode ressoar e fazer vibrar os mais diversos timbres de sons. Desse modo, as 

leituras que tenho tido a oportunidade de fazer desde minha entrada no NEFI ecoam nessa 

escrita e fazem parte do próprio percurso de pesquisa. São leituras que resultam da escavação 

de fontes que possam fazer sentido e ressoar, fazer vibrar na experiência da pesquisa. A 

intenção nesse item não é fazer um tratado teórico sobre cada tema aqui apontado revestido de 

potencial para pensar as cenas da pesquisa, mas brevemente, chama-los a conversar no 

cenário desse exercício de escrita. A ideia que acompanhou essa tentativa, visto que a 

experiência não é algo que se possa antecipar, foi que os pensamentos desses/as autores/as, 

sejam inseridos nas cenas da experiência ajudando-me a pensar o que ali se insinuam, abrindo 

ao máximo esse pensamento para que possam ressoar com e pelo potencial da experiência 

vivida nos diversos cenários de pesquisa com crianças e adultos.  

O movimento assumido por essa escrita busca narrar uma experiência, para a partir 

dela, pensar sobre alguns dos significados/conceitos que por ela circulam - de infância, de 

experiência, da prática de filosofia com crianças e da relação aprender e ensinar - 

esclarecendo que essa proposição não pretende nenhum tipo de dicotomia ou isolamento 

desses temas, mas buscará, a partir da integridade de recortes, capturas ou do que estamos 

chamando de cenas da experiência, compreender, convidar a pensar sobre esses temas que 

emergem nos espaços/percursos da pesquisa, na tentativa de inventar um passo, um ritmo, e 

potencializar essa escrita, que ensaia e que vai se fazendo pesquisa no trilhar desse 

movimento. 

Optamos por um texto único nesse item, pois percebemos esses temas imbricados, 

entrelaçados nos movimentos da pesquisa, de forma que no exercício de tentar separá-los em 

tópicos, encontramos certa dificuldade. Assim, assumimos essa impossibilidade de separação, 
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respaldando-nos, também, na singularidade do atravessamento, da tessitura das/nas 

cenas/capturas das experiências de pensamento que narraremos adiante. 

Dessa delimitação penso junto com Deleuze; Guattari (1992, p. 13) que para 

conhecer devemos elaborar nossos próprios conceitos, impregnados e envolvidos com os 

sentidos do contexto da experiência, com os sujeitos nela implicados “... construído numa 

intuição que lhes é própria: um campo, um plano, um solo, que não se confunde com eles, 

mas que abriga os germes e os personagens que os cultivam.” Assim, a verdade revelada pela 

experiência de pesquisa é sempre uma verdade provisória, tecida pelos diversos significados, 

eixos, aspectos que se entrelaçam nos sentidos construídos no contexto de pesquisa. 

Comentando a elaboração de conceitos proposta por Deleuze, Gallo (2008, p. 10) diz que esse 

processo não se faz sozinho, sempre existe uma apropriação de conceitos e escritas alheias, 

contudo, “... o roubo é criativo, pois sempre transformamos aquilo de que nos apropriamos.” 

 Como capturar os sentidos construídos na experiência da trajetória de pesquisa nos 

diferentes espaços vivenciados? É possível trazer à tona, revelar os sentidos provocados 

na/pela experiência? Larrosa (2014) afirma que a experiência gera um saber, o saber da 

experiência, esse saber não é a verdade do que são as coisas, mas o sentido ou o sem-sentido 

daquilo que nos acontece de forma sempre singular.  

Quais sentidos foram construídos pelos/com interlocutores/as na experiência de fazer 

filosofia com crianças? Identificado esses questionamentos, acredito ser necessário buscar os 

ecos das perspectivas que a palavra sentido assume nas elaborações dessa pesquisa. Visto que 

“O sentido é como a esfera em que estou instalado para operar as designações possíveis e 

mesmo para pensar suas condições. O sentido está sempre pressuposto desde que o eu começa 

a falar;...” (DELEUZE, 2011, p. 31). 

A significação dicionarizada – reconhecida e circulante em discursos diversos em 

nossa sociedade contemporânea, com maior ou menor profundidade e precisão – do termo 

sentido - pode ser compreendida em vários aspectos: na acepção fisiológica (tato, olfato, 

paladar, visão e audição) como órgãos receptores que nos comunicam impressões sobre 

objetos externos; como sentido moral, a partir do julgamento pela consciência do que é certo 

ou errado, bom ou mal; e por fim como sinônimo de significação e designação de objetos, 

acontecimentos e pessoas, ou seja, o sentido de algo somente pode ser capturado a partir 

daquilo que lhe atribui referência, do contexto em que ele é produzido e significado. 

(JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006). Tomamos essa última significação desses autores, 

ampliamos e relacionamos à proposição de Biesta (2013, p. 92) que aponta para o sentido de o 

indivíduo ser presença no mundo, com sua singularidade: “... então eu tenho que encontrar 
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minha própria voz, então sou eu quem tem de falar – ninguém mais pode fazer isso por mim.” 

Dessa forma, os sentidos provocados com/nos sujeitos pela experiência do projeto somente 

poderão ser captados através da voz, das palavras dos próprios sujeitos. 

Também Larrosa (2014, p. 20) propõe pensar a educação a partir do par 

experiência/sentido entendendo que esse pensar se produz através das palavras. As palavras 

produzem sentidos, atribuem significados ao mundo “... tem a ver com as palavras o modo 

como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do mundo em que 

vivemos.” O sentido compreendido como relação com a experiência vivida in loco, nos 

distintos espaços observados e provocado pelos citados projetos e espaços percorridos no 

percurso da pesquisa, significada pelos sujeitos envolvidos em suas singularidades, nas 

relações que lhe foram possíveis estabelecer com suas práticas formativas, de vida e com 

crianças. Dessa forma, o sentido produzido pela experiência vivenciada será buscado na e pela 

fala dos/as próprios/as sujeitos/interlocutores/as. 

Já ao termo experiência são atribuídas várias possibilidades de compreensão: em 

sentido geral como acúmulo de conhecimento e tempo cronológico de vida corrente; em 

sentido técnico como sinônimo de experimento, ação de observar, experimentar, repetir para 

testar, formar e controlar hipóteses em vista da obtenção de resultados; participação pessoal 

em situações repetíveis. (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006; ABBAGNANO, 2012).  

Agamben (2005) chama a atenção para a quase impossibilidade do homem moderno 

de ter e transmitir experiências em função do ritmo alucinado em que vive esse homem no 

cotidiano das grandes cidades, tornando esse tempo quase insuportável, privando o indivíduo 

do comum, do tempo necessário para a vivência da densidade da experiência. Estaríamos 

então todos privados de experiência? A leitura de Agamben (2005) aponta para a 

incapacidade dos eventos cotidianos do mundo moderno traduzir-se em experiências, visto 

serem aligeirados, banais e externos ao homem. A experiência consiste em que ela é singular 

e por isso sua legitimação está em si mesma, enquanto que o mundo moderno reivindica a 

comprovação, o experimento, a técnica e assim desconfia de qualquer relato que tenha como 

base a experiência, pois que, 

 

 
A comprovação científica da experiência que se efetua no experimento – permitindo 
traduzir as impressões sensíveis na exatidão de determinações quantitativas e, assim, 
prever impressões futuras – responde a esta perda de certeza transferindo a 
experiência o mais completamente possível para fora do homem: aos instrumentos e 
aos números. (AGAMBEN, 2005, p. 26). 
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O termo experiência de acordo com Jay (2014) tem gerado grande interesse de 

pensadores/as de diferentes épocas e de diferentes tradições. Esse interesse tem tomado 

diversos rumos de interpretação: lamentos pela ausência e desaparecimento da experiência, 

rebeldia por sua apropriação de sentido e de domínio pelo campo da linguagem; outras são 

tentativas aventureiras de exploradores/as que arriscam, ensaiam o que para eles/as ainda não 

encontrou o seu significado. A essas tentativas de definir o conceito de experiência, Jay 

(2014) nomeou de “cantos”, os quais percebe que raras vezes o interesse de especialistas para 

encontrar uma definição foi feita com tanta intensidade, com tanta paixão.  

Embora esse autor considere baseado no pensamento de Dewey, que a experiência 

consiste em um encontro não previsto e não controlado que irrompe nossas expectativas e que 

implica uma passividade, um estado de espera, pois ela, a experiência, não é algo que 

possamos forçar, ela nos chega, nos acontece, Jay (2014) em seus vários cantos busca 

encontrar nas diversas línguas85 a etimologia da palavra experiência, entre elas, destacamos a 

palavra grega pathos, a qual significa “algo que sucede”, no sentido de que é algo que ocorre 

a alguém que sofre o fato, que o suporta. 

 
... quando se vincula à pathos – quer dizer o fato de que a experiência pode chegar 
para nós sem que a busquemos ou desejemo-las – se destaca sua dimensão de 
passividade. Neste caso a paciência pode converte-se em uma virtude e a espera de 
um encontro que não se pode forçar se considera uma fonte de experiência. (JAY, 
2014, p. 27, tradução nossa).  

 

Por volta do Século XX, os preceitos de Dewey já orientavam uma educação com 

base na experiência, compreendendo-a reciprocamente, como situação que se constitui tanto 

pela interação, como pela continuidade. Sendo assim, em Dewey, o sujeito vive e se 

transforma a partir de uma situação de experiência, é constituído e marcado pelas experiências 

anteriores e marca suas novas experiências, num movimento contínuo de relações que o 

transformam e modificam outros seres e elementos que compõem o universo. A esse processo 

Dewey nomeou de experiência humana, a qual ocorre pela ação e reação dos seres, relações 

mútuas, recíprocas, ações de resistência, conservação e transformação. (WESTBROOK, 

2010). 

Especificamente sobre a experiência educacional, Dewey assim se expressa:  

 
A experiência educativa é, pois, essa experiência inteligente, em que participa o 
pensamento, através do qual se vêm a perceber relações e continuidades antes não 
percebidas. Todas as vezes que a experiência for assim reflexiva, isto é, que 

                                                        
85 Cf. JAY (2014, p. 25- 59). 
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atentarmos no antes e no depois do seu processo, a aquisição de novos 
conhecimentos mais extensos do que antes será um dos seus resultados naturais. A 
experiência alarga, deste modo, os conhecimentos, enriquece o nosso espírito e dá, 
dia a dia, significação mais profunda à vida. (WESTBROOK, 2010, p. 37). 

 

Dewey atribui à experiência o potencial de conhecimento e de transformação da qual 

os seres não são mais da mesma maneira de antes: “... somos alguma coisa diferente do que 

éramos antes. [...]. Houve, por meio daquelas experiências, uma transformação que irá 

permitir alterar, [...] o mundo em que vivo.” (WESTBROOK, 2010, p.34). 

O eco de Larrosa (2014, p. 21) que também emite seus cantos à experiência a 

identifica como acontecimento, “A experiência é o nos passa, o que nos acontece, o que nos 

toca.” Contudo percebe também, no contexto atual, entraves que impossibilitam a vivência da 

experiência/acontecimento, cito-os:  

- (1) excesso de informação, “... a informação não deixa lugar para a experiência, ela é quase 

o contrário [...] uma sociedade constituída sob o signo da informação é uma sociedade na qual 

a experiência é impossível.” (LARROSA, 2014, p. 22);  

- (2) excesso de opinião, “... a obsessão pela opinião também anula nossas possibilidades de 

experiência, também faz com que nada nos aconteça” (LARROSA, 2014, p. 22);  

- (3) falta de tempo, “Ao sujeito do estímulo, da vivência pontual, tudo o atravessa, tudo o 

excita, tudo o agita, tudo o choca, mas nada lhe acontece.” (LARROSA, 2014, p. 23);  

- (4) e, excesso de trabalho, “... porque estamos sempre em atividade, porque estamos sempre 

mobilizados, não podemos parar. E, por não podermos parar, nada nos acontece.” 

(LARROSA, 2014, p.24).  

Dessa forma, o espaço da experiência como proposto por Larrosa (2014, p. 25) 

necessita de uma interrupção do ritmo, uma disponibilidade, um esvaziamento que dará lugar 

à experiência: 

 
... parar para sentir, sen- tir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a 
opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, 
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 
acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar 
muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço.  
 

Assim, a experiência como acontecimento tem um sentido de reinvenção, de 

encontro, de suspensão do dinamismo das atividades, de risco, de exposição do indivíduo da 

experiência ao ainda não conhecido. “A experiência é uma espécie de viagem do pensamento, 

sem percurso previamente traçado.” (CHIAPPERINNI, 2007, p. 21). Enquanto que: 
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O sujeito da experiência seria algo como um território de passagem, algo como uma 
superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns 
afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos. (LARROSA, 
2014, p. 19). 
 

Nesse sentido, a minha aproximação com a docência na área da filosofia e, mais 

especificamente, na filosofia com crianças tem se revestido desses sentidos, de encontros não 

previstos, de atividades que embora planejadas, no espaço da filosofia com crianças tomam 

outros rumos, desafiam e nos surpreendem. Os deslocamentos geográficos (Caicó/RN, RJ/RJ 

e La Plata/ARG) provocados pelo percurso da pesquisa também contribuíram para essa 

sensação de não saber, para a necessidade dos começos que se impõem a uma condição 

infantil de quem desconhece, para uma certa disposição filosófica própria de uma estrangeira 

no pensamento. Assim, lançada pela pesquisa em diferentes contextos culturais e práticas 

educacionais, em tradições institucionais próximas, mas diversas, tendo que encontrar novas 

maneiras de relação com outros e com o conhecimento, pude me sentir atravessada pela força 

da experiência, a qual potencializou meu olhar para os/as atores/as da pesquisa, crianças e 

adultos, e também para o mundo, bem como para a filosofia e para a educação. Como a 

experiência é aquilo que nos passa, fui me constituindo em sujeito passional, estrangeira na 

língua e nos modos de habitar as instituições, mas também com a força de uma perspectiva 

filosófica comum, compartilhada ampliando, transformando minha maneira de ser e de estar 

em experiência com outros e outras. 

No contexto dessa reflexão, percebo com muita força, lançando um olhar para minha 

trajetória e a de muitos/as dos/das companheiros/as que caminham comigo, um profundo 

sentimento de compromisso com a escola pública e de busca de alternativas para a sua 

potencialização. Me afeta intensamente o pensamento do professor Walter em seu livro 

Filosofia: o paradoxo de ensinar e aprender quando trás à tona a filosofia como um modo de 

vida. Inspirado em Sócrates, o qual ensina com sua própria vida, ressalta que um/a professor/a 

de filosofia para exercer sua prática recebe de Sócrates três chamados: o primeiro é o exame 

de si mesmo/a e dos outros; o segundo é a inversão dos valores dominantes no sentido de 

passar a cuidar do que está abandonado, visto que muitos já cuidam das coisas que estão 

postas, e por último, o terceiro chamado é o oferecimento desses dois caminhos para o 

exercício de sua prática como professor//a de filosofia. (KOHAN, 2009). Compreendo que 

este é o convite que essa experiência de pesquisa faz para mim e para os/as vários/as 

interlocutores/as nos cenários e cenas dessa pesquisa.  
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E aqueles/as que caminharam comigo nesse percurso? Como captar os sentidos da 

experiência por eles/elas vivenciada? Quais os “efeitos” deixados pelo percurso de pesquisa 

nos/dos projetos? Como captar essa “marca”, esse sentido da experiência “sensível” em cada 

um/a dos/as interlocutores/as e das situações vivenciadas in loco? López (2008) nos indica 

que o sentido está sempre numa posição de fuga, de escape, sendo possível de ser percebido 

através do encontro, na relação de abertura entre os seres. Também Ferraro (2008; 201486), 

poeticamente, aponta que a experiência pode ser captada pelos sentidos quando algo ressoa 

em nós, quando nos colocamos em uma relação de intimidade conosco e com o outro, quando 

percebemos um significado singular naquele acontecimento. Por conseguinte, a experiência 

pedagógica em Ferraro (2008) tem a ver com uma certa atenção a si e ao outro, uma linha, um 

limite entre o que é e o “quase”, algo que pode ser contado sempre em um sentido de 

“aproximadamente”. Nas afirmações abaixo do próprio Ferraro respaldo esse pensamento:  

 
Estabelecer uma margem. Todo ensinante o sabe. [...]. A linha dá impulso: mostra 
uma passagem. [...]. A linha não pode ser rígida. A sua definição mais precisa é ser 
sempre uma linha aproximada. Linha de espera. Linha do quase. Do 
aproximadamente. [...] Fazer passar. Essa é a tarefa. Fazer passar para lá onde 
poderá reencontrar a si mesmo [...]. a linha pedagógica é uma linha de proximidade. 
(FERRARO, 2008, p. 34). 

 

Nessa perspectiva, busco encontrar nesse exercício de escrita e em diálogo com os 

ecos dessa pesquisa, essa linha que possa me aproximar dos sentidos compartilhados na trilha 

que vai se fazendo caminho de pesquisa. Assim, situados alguns ecos sobre os sentidos e a 

experiência, igualmente as formas de pensar a infância, a relação entre  aprender e ensinar, e 

da prática de filosofia com crianças os quais atravessam a pesquisa, torna-se necessário 

também ressaltá-las a partir de algumas fontes teóricas, escritos de autores/as captados na 

escavação das fontes para essa pesquisa na busca de me aproximar de seus conceitos e 

compreender como eles se implicam na cena de pesquisa, visto que “... não há conceitos 

simples e, por isso, entender um conceito implica sempre compreender uma série de outros 

conceitos [...]. Os conceitos são compostos não divisíveis. São como constelações.” (LÓPEZ, 

2008, p. 18).  

Quando olhamos a evolução dos conceitos de infância e de criança percebemo-los 

inseridos em determinados contextos históricos que vão constituindo uma forma ou várias 

formas de ver, pensar e conceber a criança, a infância e as formas dos adultos procederem em 

relação a elas, o que esperam dessas crianças e as formas de organizar intervenções educativas 
                                                        
86Anotações da autora a partir da participação na VII Experiência de Formação do NEFI. Infâncias na Filosofia, 

em setembro de 2014. 
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para a infância. Esses conceitos implicam também um lugar social, um status social que a 

criança e a infância passarão a ocupar. Essas concepções veem a infância como 

potencialidade educativa que tem sentido em função da continuidade, do que ela virá a ser 

enquanto adulto. (KOHAN, 2004). 

Contudo Benjamin (2012a, p. 17) coloca em questão tais determinações históricas, 

quando diz que a criança sempre nos surpreende nesse mundo que pensamos e elaboramos 

para ela, é atraída por coisas, restos no/do mundo que o olhar adulto não enxerga e constrói no 

inesperado um mundo próprio:  

 
...  elas estão menos empenhadas em imitar as obras dos adultos do que em 
estabelecer entre os mais diferentes materiais, através daquilo que criam em suas 
brincadeiras, uma nova e incoerente relação. Com isso as crianças formam seu 
próprio mundo de coisas, um pequeno no grande, elas mesmas. Seria preciso ter em 
mira as normas desse pequeno mundo de coisas, [...], encontrar por si só o caminho 
que conduz a elas. 

 

Assim, antes de tercemos comentários sobre a criança ou a infância, devemos 

questionar junto com Stearns (2006, p. 12), de que criança e de qual infância estamos falando, 

visto que em cada época e nos mais diversos contextos “A infância pode apresentar variações 

impressionantes, de uma sociedade ou de um tempo a outro” e elas – as crianças e suas 

infâncias – se reinventam.  

Assim é necessário perguntar e tentar situar: das crianças que ajudavam as mulheres 

na coleta de sementes, nozes e bagos e/ou da infância perambulante das tribos 

coletoras/caçadoras? Das crianças nobres sendo severamente educadas para preservarem os 

costumes e riquezas de sua descendência e/ou das crianças vendidas como escravas para 

ajudar a economia familiar na China clássica? Das crianças que dançavam em rituais 

religiosos e/ou da infância vivenciada aos cuidados de tutores na Grécia ou em Roma? Das 

crianças sendo zelosamente amamentadas e educadas por suas mães e/ou da infância 

vivenciada através de um casamento aos oito anos de idade na Índia? Da infância escolarizada 

entre meninos e meninas e/ou de crianças trabalhadoras em fábricas insalubres no Japão? Das 

crianças e suas infâncias em campos de concentração das guerras e do holocausto? Das 

crianças-soldado na Ásia e na África e/ou da infância defendida pelos organismos 

internacionais? Da criança como criação do Estado na Rússia e/ou da infância envolvida no 

trabalho de política social na União Soviética? Das crianças consumidoras e/ou da infância 

institucionalizada do século XX? Das crianças prostituídas e/ou da infância vivenciada nas 

ruas, nos sinais de trânsito no século XXI? Para todas essas perguntas seriam elaboradas 
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respostas diferenciadas para caracterização de crianças e de infâncias. Vejamos então, alguns 

sentidos atribuídos à criança e à infância. (STEARNS, 2006). 

Inseridas dentro de construções histórico-sociais, as crianças e suas infâncias não 

podem ser definidas de forma estática, pontual e descontextualizadas. A infância 

compreendida como tempo/espaço de ser criança, não é determinada, por exemplo, apenas por 

princípios biológicos, como etapa do desenvolvimento das crianças de zero a 

aproximadamente doze anos87. Pois, mesmo levando em conta a idade cronológica, essa sofre 

modificações na história, em diferentes sociedades. A criança compreendida como sujeito 

sócio histórico e cultural é una e múltipla, é concebida de modo diferente em cada tempo, ou 

mesmo no mesmo tempo em espaços diversos. As concepções acerca de criança e infância 

variam conforme aspectos socioeconômicos, de gênero, etnia, religião.  Infâncias e crianças 

como dimensão principiadora do ser, dos acontecimentos de vida. “Distintas abordagens [...] 

tentam explicar o fenômeno ‘infância’ em suas especificidades biológicas, psíquicas, sociais e 

pedagógicas [...] nenhuma delas parece se opor à dimensão principiadora que a infância 

impõe.” (LEAL, 2004, p. 19). 

Ao discutir sobre a qualidade na educação da primeira infância, Dahlberg, Moss e 

Pence (2003, p. 69), apontam que as construções de criança que prevalecem na história, fazem 

parte do projeto da modernidade, constituídas por discursos que “... produzem uma criança 

pobre, fraca e passiva, incapaz e subdesenvolvida, dependente e isolada.” Sendo assim, esses 

autores propõem uma construção alternativa de imagem da criança como co-produtora de 

conhecimentos, identidades e culturas, produzida “... em perspectivas construcionistas e pós-

modernistas na filosofia, na sociologia e na psicologia”.  (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 

2003, p. 69). Essa compreensão atual é identificada por esses autores como “... um novo 

entendimento da infância e das crianças” (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 70) que 

considera: “... a infância é uma construção social, elaborada para e pelas crianças, [...] é 

sempre contextualizada em relação ao local e à cultura, variando segundo a classe, o gênero e 

outras condições socioeconômicas. (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 71). 

Cientes dessas marcas históricas relacionadas à criança e à infância, iremos dialogar 

na perspectiva da proposição de Kohan (2007), na qual a infância é entendida como condição 

da experiência, relacionada ao sentido de tempo designado pela palavra grega aión, a qual se 

refere à intensidade com que se vivenciam os acontecimentos. É nesse sentido que estamos 

buscando compreender e relacionar formas de se pensar a criança e a infância.  “... a infância 

                                                        
87 No Brasil, legalmente, o termo “criança” é definido no Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, Lei n. 

8.069 (BRASIL, 1990), como a pessoa de 0 (zero) até 12 (doze) anos de idade. 
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como experiência, como acontecimento, como ruptura da história, como revolução, como 

resistência e como criação.” (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p.94).  

Na concepção de Kohan (2007) podemos perceber a infância em dois sentidos: uma 

infância majoritária, a qual se refere à lógica de evolução cronológica do desenvolvimento e 

se revela nas leis, nos projetos educacionais dominantes de discursos teóricos sobre a 

educação, em particular nos campos da psicologia do desenvolvimento e da psicopedagogia, 

nas políticas públicas para educar e categorizar a infância, como também uma infância 

minoritária “... que resiste aos movimentos concêntricos, arborizados, totalizantes” 

(DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 94). Essa última concepção minoritária encontra-se 

com o sentido apontado pela palavra aión, já anteriormente citado, e já assumidos como 

inspiração nesse exercício de escrita: “É a infância como intensidade, um situar-se intensivo 

no mundo; um sair sempre do ‘seu’ lugar e se situar em outros lugares, desconhecidos, 

inusitados, inesperados.” Percebo que esse sentido minoritário atribuído por Kohan (2007) à 

infância encontra-se em nossa trilha de pesquisa com a força de uma experiência vivenciada 

nos deslocamentos, na relação potente entre crianças e adultos no fazer filosofia com crianças.      

Com a inspiração freireana do ser humano como um ser epistemológica e 

ontológicamente inacabado, Matos (2013, p. 368) afirma a criança como um ser inconcluso e 

em constante movimento, ressaltando que: “... a criança é plenamente este ser humano 

inacabado, formatando um jeito de ser e existir nos espaços concretos do mundo da vida.” 

Destaco que esse inacabamento não necessariamente precisa ser pensado numa linha de 

desenvolvimento, mas como um ser “plenamente” aquilo que se é, o inacabado como forma 

de potenciar o freireano desejo de “ser mais” que perpassa uma vida humana. Nas palavras no 

próprio Freire (1996, p. 52-53, grifo do autor): “Gosto de ser homem, de ser gente porque sei 

que a minha passagem pelo mundo não é predeterminada, preestabelecida. Que o meu 

‘destino’ não é um dado mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso 

me eximir.”. Esse sentido apontado em Freire (1996) também insere-se na perspectiva da 

criança como ser inacabado, fazendo-se na sua história, podendo intervir no mundo que habita 

e nele pronunciar a sua própria voz: “Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é 

modificá-lo.” (FREIRE, 2013, p. 108, grifo do autor).  

Também Abramowicz; Levcovitz; Rodrigues (2009, p. 180) compartilham dessas 

ideias quando afirmam que: 

 
... a infância como uma experiência que pode, ou não, atravessar os adultos, da 
mesma forma que pode, ou não, atravessar as crianças. [...] a idéia (sic) de infância 
não está vinculada unicamente à faixa etária, à cronologia, a uma etapa psicológica 
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ou a uma temporalidade linear, cumulativa e gradativa, mas ao acontecimento, à 
arte, ao inusitado, ao intempestivo. Vincula-se, portanto, a uma espécie de des-
idade. [...] é aquela que propicia devires, um vir-a-ser, que nada tem a ver com um 
futuro, com um amanhã ou com uma cronologia temporalmente marcada, mas com 
aquilo que somos capazes de inventar como experimentação de outras coisas e 
outros mundos. A infância, em suas experi- mentações, está associada à criação, 
trabalha dentro de mais de um regime de tempo, o que está dado, que lhe é dado a 
conhecer, linear ou circular, com um tempo mais estendido, generoso - um tempo do 
acontecer e da invenção. 
 

Enfim, esses pensamentos nos levam à compreensão da infância como início, como 

algo que está por vir, que principia e que ai encontra toda sua beleza e possibilidades. Infância 

como espaço da contradição, da criação, do pensamento e de relações não pensadas. “É a 

infância que interrompe a história, que se encontra num devir minoritário, numa linha de fuga, 

num detalhe...” (KOHAN, 2007, p. 94). 

Já em relação aos fundamentos para prática de filosofia com crianças, os projetos 

envolvidos nessa pesquisa, baseiam-se inicialmente na teoria e prática de FpC elaboradas por 

Matthew Lipman, a qual já foi situada anteriormente no item 2, Filosofia para crianças: o 

cenário e cenas de Matthew Lipman. Foi a partir da descoberta e dos estudos das obras desse 

filósofo que vivenciamos a experiência dos/nos projetos de extensão e pesquisas no Curso de 

Filosofia/Caicó/RN, já referidos anteriormente.  

A proposta de Lipman nasce de sua preocupação em perceber que seus/as alunos/as 

já adultos/as e na universidade encontram dificuldades para argumentar,  julgar, identificar 

conceitos, fazer inferências, etc. Então, Lipman acredita que pelo potencial da filosofia e 

desde a infância, as crianças e jovens deveriam ser iniciadas nessa prática.  Assim, elabora um 

currículo através de narrativas – Novelas Filosóficas – nas quais os/as personagens são 

também crianças que dialogam entre si e com adultos sobre vários temas e situações de seu 

cotidiano. O programa de FpC de Lipman utiliza a metodologia de comunidades de 

investigação, a qual transforma a sala de aula em um espaço de diálogo investigativo entre as 

crianças com a mediação de um adulto. Nesse espaço, pretende-se que as crianças 

desenvolvam a autonomia para o pensar sobre suas próprias ideias, as ideias de outros e o 

contexto social em que vivem. (LIPMAN, 1990; LIPMAN; SHARP; OSCANYAN, 2001).  

Nos desdobramentos e expansão dessa prática em vários países do mundo, o 

professor Walter, que fez parte da implementação da trajetória do FpC de Lipman, em 2000 

na publicação do livro Filosofía con niños: aportes para un trabajo en clase (WAKSMAN; 

KOHAN, 2000),  problematiza essa prática, e nela identifica, entre outros aspectos, três 

desafios a serem enfrentados: desafios teóricos, metodológicos e político-institucionais, esses 

também já brevemente apresentados no item 2. Na esteira dessa discussão no próprio título 
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desse livro, trás a proposição de uma filosofia que ao invés de ser para as crianças, seja com 

as crianças, pois na compreensão dessa análise, FpC é algo que é dado a elas, que vem de 

fora.  

Pensar na filosofia com crianças trás o entendimento de algo que ainda não está 

pronto, que está em aberto, que elas – as crianças - também podem fazer em um espaço de 

pensamento no qual a infância tem voz própria, numa relação de escuta, atenção e igualdade 

entre crianças e adultos que constituem e são constituídos nesse fazer que convida à 

experiência do pensar colocando em questão esse mesmo pensar.  “... a filosofia na escola 

pode associar-se com a busca de novas respostas ante problemas não resolvidos, sugere um 

horizonte de possibilidades. (WAKSMAN; KOHAN, 2000, p. 6. Tradução nossa). Também 

López (2008, p.81) trás uma contribuição sobre filosofia com crianças: 

 
... ‘filosofia com crianças’ não é, estritamente falando, uma disciplina, porque as 
disciplinas pertencem ao âmbito do instituído, enquanto ela desenvolve seu trabalho 
predominantemente no plano do instituinte, ou seja, em relação à criação de 
conceitos e à colocação de problemas. [...] pertence à infância do pensamento, no 
momento inaugural em que o pensamento se depara com os mistérios nos que o 
mundo se afunda. (LÓPEZ, 2008, p. 81). 
 

Porquanto, com base nesse movimento de busca, a teoria inicial de Lipman de um 

fazer FpC, a qual eu conhecia até o ano de 2013 através das atividades teórico-práticas dos 

projetos em Caicó/RN, se redesenha/reinventa mediante às leituras e experiências 

proporcionadas pelo período de estágio doutoral já referido acima, nos escritos de Kohan 

(2003; 2004; 2007; 2008); Kohan; Olarieta (2012); López (2008), entre outros, os quais 

propõem e vivenciam em escolas públicas do município do Rio de Janeiro uma filosofia da 

invenção, do arrebatamento, do afeto, uma filosofia da experiência. Espaços-infâncias nos 

quais crianças e adultos pensam relações antes nunca pensadas, com o conhecimento, com a 

vida. No sentido de que “ ... fazer filosofia com crianças, deveras, importa reconhecê-las no 

que elas são, [...]. Para isso é necessário ouvi-las, em particular naquilo que elas ‘sabem’ 

sobre si mesmas.” (KOHAN, 2008, p. 105).  

Vejamos o que diz o professor Walter quando perguntado sobre o que acontece nos 

espaços de práticas de filosofia com crianças experimentadas no NEFI: 

 
... nós tratamos de trabalhar sempre da mesma maneira, com meninos e meninas, 
com docentes das escolas, entre estudantes e professores da universidade: nossos 
espaços de formação são sempre marcados pela lógica da experiência: nós nos 
reunimos para experienciar o pensamento e pensar a experiência. [...] nos reunimos 
para insistir e aprofundar o valor e o sentido da experiência de pensar juntos o que 
nos interessa. (SALAS, 2012, p. 164). 
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Ou ainda, como caracterizado por López (2008, p. 97) ao comentar as críticas e 

tentativas de adaptações curriculares à proposta de Lipman no Continente Americano, 

identifica a prática de filosofia com crianças coordenada por Walter Kohan como uma das 

propostas que se aventura para uma elaboração teórica profunda: “Nesse caso o que está em 

questão é o modo em que o pensamento, a linguagem e a própria atividade filosófica são 

concebidos.”   

A proposta experimentada no NEFI assume alguns fundamentos teóricos88, cito-os: 

- (1) M. Foucault nos ensinou a conceber a tarefa intelectual como resistência e denúncia dos 

dispositivos e tecnologias de subjetivação dominantes;  

- (2) Sócrates nos sugeriu a importância do filosofar como prática educativa ligada ao 

questionamento dos temas que emergem da sociedade e da cultura;  

- (3) Platão tem nos mostrado a importância da dimensão político-pedagógica da prática 

filosófica (mesmo que não concordemos com sua proposta sobre como se deveria praticar 

essa dimensão) e o papel libertador do conhecimento filosófico;  

- (4) Fazemos nossa a tese de Marx que reivindica da Filosofia ser praxis transformadora e 

não mera interpretação do mundo;  

- (5) de Althusser aprendemos a conceber dialeticamente a relação teoria-prática; Gramsci 

tem contribuído para configurar o papel do/a intelectual, o potencial filosófico existente em 

cada ser humano e as possibilidades revolucionárias do Ensino da Filosofia;  

- (6) Lipman tem mostrado que se deve levar a sério a prática filosófica com as crianças; - (7) 

Vygotsky ajudou-nos a considerar o papel do contexto social no processo de aprendizagem da 

criança; 

- (8) Hegel ensina o valor de pensar em diálogo - com e contra a História da Filosofia; 

- (9) G. Deleuze mostra a importância de uma imagem não dogmática para o pensamento e da 

criação de conceitos na filosofia;  

- (10) Paulo Freire nos fez perceber o/a aluno/a como um sujeito ativo, a importância do 

diálogo na educação, bem como o sentido de uma educação para a liberdade e a autonomia de 

alunos/as e professores/as; 

- (11) De Bourdieu e Passeron aprendemos que a escola é um dispositivo de reprodução das 

relações sociais dominantes; 

                                                        
88 Disponível em: www.filoeduc.org/caxias Acesso em: 20/11/2014. 
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- (12) Estudos mais atuais da Educação ajudam a pensar a escola para além da reprodução, 

assim como outorgar à subjetividade um papel não menos relevante na transformação das 

instituições existentes. Ao mesmo tempo, J. Rancière alerta para as tensões entre emancipação 

e instituição e também coloca a igualdade das inteligências como princípio irrenunciável de 

qualquer prática educativa.  

No período em que estive imersa nessas atividades pude perceber que esses autores 

assumidos pela coordenação do NEFI se fazem presentes em leituras, nos mais variados 

momentos, e os conceitos por eles apresentados, tais como autonomia, igualdade, 

emancipação, alteridade, pensamento autônomo, reflexão, entre outros, atravessam as 

atividades, e se deseja e se busca vivencia-los nas relações, nos exercícios de pensar:  

 
Trata-se de filosofia e infância, e portanto não somos nem melhores nem piores que 
ninguém. Não se trata de um grupo de eleitos, visionários, missionários... não, nada 
disso, compartilhamos um espaço pela alegria e a força com que contamina o 
pensamento, pelos sentidos que abre em nossas vidas, mas estamos longe de 
pretender unanimidade, ou hegemonia, ou de que quem não compartilha estes 
sentidos tenha algum problema ou algo assim. (KOHAN, 2012, p. 163). 

 

Quanto às reflexões sobre a relação aprender e ensinar que atravessam toda a 

experiência dos projetos e os distintos percursos do processo de pesquisa, no sentido de 

discutir, compreender, pensar e reinventar essa relação, busco as contribuições de Kohan 

(2007; 2009; 2013), Rancière (2011), Cerletti (2008; 2009; 2012), Masschelein; Simons 

(2013),   entre outros/as. Esses autores provocam a discussão da relação do aprender e ensinar 

a partir das seguintes perspectivas: como um paradoxo com as regras sociais estabelecidas, ou 

como um modo de vida que coloca em questão os saberes e valores que realmente valem a 

pena ser vividos; o não-saber como condição dessa relação e possibilidade de saber, e a 

relação principiadora e irrenunciável de igualdade entre aprendizes e mestres; o ensino de 

filosofia abordado como problema filosófico, o qual implica uma ruptura com o estabelecido, 

e por fim, o escolar  pensado como tempo livre, que coloca em suspensão a ordem hierárquica 

instituída. Os pensamentos desses autores, brevemente apontados abaixo, vão pela força que 

emana nas/das cenas capturadas nos cenários dessa pesquisa, contribuindo para pensar a 

relação aprender e ensinar vivenciada nesses espaços. 

Kohan (2009) identifica que a relação de aprender e ensinar filosofia é paradoxal, 

implica tensões que não podem ser evitadas e carrega em si uma impossibilidade. Contudo, 

percebe que esse campo de tensões é a própria condição para pensar essa relação e encontrar 

sua potência. “Há sempre um pouco de vida e um pouco de morte quando se ensina filosofia, 
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algo de liberdade e de controle, de cuidado e sua ausência, de emancipação e 

embrutecimento.” (KOHAN, 2009, p. 11). Dialogando com Sócrates, Kohan (2009) identifica 

que esse e aqueles que com ele aprendem, não encontram lugar nos moldes da pólis grega. 

Esse aspecto o levará a uma prática contraditória ao estabelecido socialmente e, 

posteriormente, a sua própria condenação e morte. Faz assim uma analogia com o paradoxo 

do ensino de filosofia como um não lugar e exigirá sempre falar, como Sócrates o fez para se 

defender, em uma língua infantil: “Sócrates falará em sua defesa como uma criança, 

improvisando, tateando [...]. O professor de filosofia não quer falar a língua oficial da pólis. 

[...] não aceita jogar seu jogo.” (KOHAN, 2009, p. 20).    

Fazendo referência a Rancière sobre a educação como governo dos que “não sabem”, 

e diferenciando a educação da instrução e da pedagogia como hierarquia, controle e métodos 

institucionalizados, Kohan (2007, p. 61, grifo do autor) identifica o espaço de tensão, a brecha 

na qual a filosofia se torna presença na educação: 

 
Se a instrução e a pedagogia são o reino da disciplina dos corpos, dos saberes e do 
pensamento, a educação é sua indisciplina, em particular, a indisciplina do 
pensamento para não pensar o que há que pensar e, ao contrário, pensar o que a 
ordem e a hierarquia não permitem pensar. 
Há educação excepcionalmente, quando se interrompe a lógica da instrução e da 
pedagogia, quando a verdade deixa lugar à experiência, quando a filosofia toma 
conta da filoalétheia.89 A filosofia, interessada em pensar o ensinar e o aprender, 
pergunta-se insistentemente pelas condições que tornam possível a educação. 

 

Também em seu livro Filosofia: o paradoxo de aprender e ensinar, Kohan (2009), 

remetendo-se à figura de Sócrates, convida a pensar a filosofia e seu ensino como um modo 

de vida que afeta a vida de professores/as e alunos/as envolvidos/as nessa relação, ou seja, 

os/as professores/as ensinam filosofia com sua própria vida em uma relação de cuidado 

consigo mesmo e com os outros. Porquanto: “... o trabalho do cuidado, do pensamento, da 

filosofia, começa sempre pelo si mesmo; não há como provocar certo efeito no outro se antes 

não se fez esse trabalho consigo mesmo ...” (KOHAN, 2009, p.38). Esse modo de ensinar 

com a própria vida insere-se numa relação de tensões, riscos e desafios, pois que problematiza 

os modos de vidas dominantes, as relações entre o aprender e ensinar já estabelecidas 

afetando os/as envolvidos/as e provocando um processo de transformação constante. 

                                                        
89 A filoalétheia é quando a filosofia se ocupa do amor à repetição de teorias, doutrinas e sistemas filosóficos fiel 

do pensamento de outros, quando ela se ocupa mais da vigilância do que da liberdade do pensamento; quando 
ela pressupõe o que não poderia pressupor: a verdade, o bem, o certo, quando ela nega, nessa medida, a 
experiência do pensar. (Cf. KOHAN, 2007, p. 59 - 60). 
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Já Cerletti (2009), na medida em que discute as possibilidades e impossibilidades de 

definição de uma concepção para a filosofia e seu ensino, afirma que a filosofia e seu ensino 

são questões que se implicam exigindo uma atitude filosófica num contexto de relação entre 

alunos/as e professores/as, a qual interrompe o estabelecido, manifesta insatisfação com o que 

está posto e deseja incessantemente saber, quando assim esclarece:  

 
Em qualquer situação de ensino de filosofia, o que emerge sempre, quer se queira ou 
não tornar evidente, é o contato que com ela mantém quem assume a função de 
ensinar. [...]. Se nos remetermos, como é habitual fazê-lo, à etimologia da palavra 
filo-sofia, o que ela indica é fundamentalmente uma relação. De maneira específica, 
a palavra faz referência a uma relação com o saber, e em particular, a um vínculo de 
amor como aspiração ou desejo de saber ... (CERLETTI, 2009, p. 18. Grifo do 
autor). 
 

Por conseguinte, também chama a atenção sobre essa relação implicar em um 

movimento para um fazer inquietante, que se renova e se atualiza continuamente através da 

pergunta: “... ser criadas as condições para a formulação de perguntas filosóficas, e no qual se 

possa começar a encontrar algumas respostas.” (CERLETTI, 2009, p. 21). Nesse sentido, o/a 

professor/a de filosofia toma uma posição, define-se nesse fazer uma forma de habitar o 

espaço da filosofia. 

Em Rancière (2011) e sua inquietante experiência de mestre ignorante, pode-se 

pensar a relação aprender e ensinar a partir do princípio emancipador de igualdades de 

inteligências, a qual retira o/a professor/a de sua condição de explicador/a e potencializa o 

desejo, a vontade do/a aluno/a, partindo daquilo que ele/a já sabe e/ou deseja saber, para 

potencializar esse saber. O princípio de igualdade funda-se na confiança do/a mestre/a em 

seu/a aluno/a quando esse/a através de um ato emancipa seu/a aluno/a no sentido de deixa-lo/a 

usar as estratégias de sua própria inteligência. “O mestre não terá o direito de se manter longe, 

mas a sua porta. O aluno deve ver tudo por ele mesmo, comparar incessantemente e sempre 

responder a tríplice questão: o que vês? O que pensas disso? O que fazes com isso? E, assim 

até o infinito.” (RANCIÈRE, 2011, p. 44).  

Pois que por meio da experiência entre Jacotot e seus/as alunos/as, os/as quais 

aprenderam sem que o mestre lhes explicasse, revelou-se a Jacotot que em seus/as alunos/as 

residia o poder de aprender, em detrimento de todos os métodos por ele (Jacotot) acreditados 

e defendidos até aquele instante. Jacotot se espanta diante de tamanha constatação: seus/as 

alunos/as podiam aprender ao acaso, seguindo os exercícios que fizeram outrora para aprender 

a língua materna: 
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... a inteligência que os fizera aprender o francês em Telêmaco era a mesma que os 
havia feito aprender a língua materna: observando e retendo, repetindo e verificando, 
associando o que buscavam aprender àquilo que já conheciam, fazendo e refletindo 
sobre o que haviam feito. Eles haviam procedido como não se deve proceder, como 
fazem as crianças, por adivinhação. (RANCIÈRE, 2011, 28, grifos do autor). 

 

Desse modo, Rancière (2011) nos convida a potencializar a relação aprender e 

ensinar amparando-a na confiança, na atenção, na atitude provocadora que incita o/a aluno/a à 

descoberta e uso de suas próprias potencialidades e estratégias de conhecimento. Questiona a 

lógica explicadora presente nas instituições educativas quando defende que ao explicar 

antecipadamente ao/a aluno/a aquilo que ele/a deve aprender, o/a mestre/a estaria praticando o 

embrutecimento90 e impedindo que a inteligência de seu/a aluno/a se emancipe e se manifeste 

por ela mesma. 

Com Masschelein; Simons (2013; 2014), a escola é pensada como skholé, que em 

sua origem grega significa tempo livre, estudo e suspensão. Nesse sentido o escolar faz uma 

profanação do já estabelecido quando inverte a lógica hierárquica e natural (raça, posição 

social, etc.) para o acesso à escola. Cria uma brecha no tempo linear, na forma e regras 

escolares, entre passado e presente, entre alunos/as e professores/as instaurando um princípio 

de igualdade, fazendo-os terem voz própria “... chama os jovens para o tempo presente...” 

(MASSCHELEIN; SIMONS, 2013; p.36). Ao pensar a escola como tempo livre, esses autores 

exercem uma espécie de profanação na relação aprender e ensinar, pois recolocam em 

suspensão as regras postas tradicionalmente e compartilharem a atenção e presença de um 

tempo e um espaço comum para as coisas do mundo: 

 
...o professor que com sua voz, gestos e presença, invoca algo do mundo na sala de 
aula. Algo não apenas informativo, mas também animador [...] são os momentos 
bastante raros, mas sempre mágicos, quando os alunos e os professores são 
arrebatados pela matéria, a qual simplesmente sendo dita, parece assumir uma voz 
própria. [...]. Um tempo e lugar profanos, mas também as coisas profanas, referem-
se a algo que é desligado do uso habitual, não mais sagrado ou ocupado por um 
significado específico, e, portanto, algo no mundo que é ao mesmo tempo acessível 
a todos e sujeito à (re)apropriação de significado [...] algo que se tornou público. 
(MASSCHELEIN; SIMONS, 2013, p. 39). 

 

Assim, com inspiração nos ecos dos autores acima citados que nos ajudam a pensar, 

vou tecendo um movimento de escrita junto com as cenas, capturas reveladas nos 

                                                        
90Termo utilizado por Rancière para pensar a relação entre mestre/a e aluno/a quando pelo ato da explicação, o/a 

mestre/a submente a vontade de aprender do/a aluno/a a sua própria vontade e inteligência. “No ato de ensinar 
e de aprender, há duas vontades e duas inteligências. Chamar-se-á embrutecimento à sua coincidência.” 
(RANCIÈRE, 2011, p. 31).  A relação que deve se estabelecer entre aprendizes e mestres é a relação de 
igualdade de inteligências. (VERMEREN; LAURENCE; BENVENUTO, 2003).     
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espaços/deslocamentos provocados pela pesquisa. Interessa-nos encontrar possibilidades que 

proporcionem aos/as envolvidos/as (pesquisadora e interlocutores) entender os sentidos por 

nós produzidos e vivenciados, ouvir essas vozes, perceber sentidos sobre esses temas que se 

atravessam na/pela experiência dos referidos projetos e trajetória de pesquisa. Apostar ao 

máximo na possibilidade de encontros potencializada pela relação entre aprender e ensinar 

atravessando a filosofia e a educação: “... toda situação educativa possibilita encontros (de 

pessoas, de saberes, de desejos) e os encontros têm sempre algo de aleatório, de impossível de 

ser previsto ou condicionado.” (CERLETTI, 2012, p. 90). Desse modo, compreender o 

sentido da experiência, captar nossas infâncias vivenciadas ou não dentro dessas experiências, 

provocar encontros entre infâncias e experiências, na relação aprender e ensinar filosofia com 

crianças tem sido nosso intento, e nele somos atravessados por questões, tais como: o que 

fazemos quando dizemos que estamos fazendo filosofia com crianças? Quais relações de 

aprender e ensinar se estabelecem nesses espaços? Kohan (2003, p. 245), nos oferece pistas 

para apostar na relação infância-experiência quando assim se expressa: “Quando a infância é 

amiga da experiência, longe de ser uma fase a ser superada, ela se torna uma situação a ser 

estabelecida, atendida, alimentada, sem importar a idade da experiência.”  

 Com base nesses sons que reverberam, na escuta e movimento vivenciado na trilha 

dessa trajetória, nos colocamos como sujeitos de nossa própria pesquisa (nós e nossos/as 

interlocutores/as) e abertos aos sentidos, aos encontros e à transformação que nela/dela possa 

nos ocorrer. De acordo com Deleuze (1988), o sentido é a força presente nos acontecimentos, 

é condição de verdade, mas também pode ser gerador de falsas interpretações, visto que o 

sentido tem sempre múltiplos sentidos que precisam ser buscados. É necessário então 

perseguir essa força presente no sentido da experiência vivida e lhe dar significado. Busco, no 

item a seguir, fazer ressoar os sentidos, os sons – aqueles que consigo escutar - advindos das 

cenas nas experiências de pesquisa. 
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4 CAPTURAS: CENAS DA EXPERIÊNCIA  

 

 

Colocar-me à prova, estar a caminho. Estar em experiência! Essa tem sido a sensação 

que me atravessa nessa trajetória, na busca de fazer e encontrar meu caminho de pesquisa, em 

movimento, literalmente! Atravessando... sem mapas, sem caminhos definidos! Lançando-me, 

indo à busca, tendo todas as possibilidades e ao mesmo tempo, nenhuma! Tem me 

acompanhado a incômoda sensação de não ter lugares fixos, de estrangeiridade. 

Estrangeiridade na filosofia pela minha própria formação, na filosofia com crianças, por senti-

la em muitos espaços como um tema marginal na própria filosofia e no fazer pedagógico. Pela 

impossibilidade de poder contar, fazer vibrar a experiência vivida.  

Grande parte dos meus referenciais já não respondem às inquietações atuais, e tento 

insistentemente encontrar a escrita na primeira pessoa. É uma escrita vacilante, tateante. 

Como fazer isso, se fui formada para escrever no impessoal ou na primeira pessoa do plural, 

nunca na primeira pessoa do singular!? Como pesquisar sem ter bases pré-definidas, pré-

estabelecidas? No sentido de ser da experiência como algo sem caminhos até um determinado 

objetivo “... até uma meta que se conhece de antemão, mas uma abertura para o desconhecido, 

para o que não se pode antecipar nem ‘pré-ver’ nem ‘pré-dizer.’(LAROSSA, 2014, p. 34). 

Caminhos traçados e trilhados dentro da academia, a qual, ao mesmo tempo em que forma, 

também dita normas, cria formas padronizadas que, de certa maneira, aprisiona o pensar, o 

escrever, o pesquisar. Tem sido necessário tempo, tempo para ir mais devagar, reaprender a 

andar, para viver e sentir a experiência. Não digo isso como forma de ingratidão com a 

academia, pois ela significa grande parte da minha vida, e amo estar nela e considero-a um 

dos espaços privilegiados de possibilidades de encontros, mas como um suspiro, um lamento 

do que eu também, como parte dela, não consigo realizar, ou como dito por Larrosa (2008, p. 

185), um desejo de realidade que se busca: “... o que buscamos é algo assim, como a vida da 

vida, uma vida cheia de vida. O desejo ou a vontade de realidade, tem relação, então, com a 

suspeita de que falta algo ao que nos é apresentado como real.”  

 A tentativa de colocar em suspensão o olhar rotineiro e viciado pelo hábito, para 

enxergar, criar possibilidades outras de me aproximar dessa realidade potente, tem exigido de 

mim um grande esforço. Não tem sido fácil limpar as lentes embaçadas e descobrir outras 

maneiras de relações comigo mesma e com a realidade. Tem sido um exercício de vontade e 
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de liberdade91. Contudo, os deslocamentos e as muitas relações  neles vivenciadas foram 

criando as condições para a demarcação da trilha de pesquisa... O trilhar vai ressoando, 

reverberando... 

Como falar daquilo que me enche e me esvazia ao mesmo tempo? Daquilo que 

transborda? Ou como disse Vanise92 sobre um estudante/garoto em Duque de Caxias/RJ numa 

experiência de filosofia com crianças ao pensar sobre o vazio: “Tia, quando um copo está 

transbordando, ele está enchendo ou se esvaziando?” Essa pergunta trazida a mim por Vanise 

e sobre a qual conversamos tantas vezes na tentativa de captar seu sentido, traduz lindamente 

o meu sentimento. Em certo sentido, a experiência de formação,93 iniciada com o processo de 

doutoramento, a qual tem possibilitado vários deslocamentos e vivências, foi me esvaziando 

dos referenciais e foi silenciando minha voz, na perspectiva mesmo do infante, daquele que 

não tem voz. Numa busca de escutar outras vozes e deixá-las ressoar em mim! Buscar 

sentidos no meu próprio silenciamento. Talvez no sentido de “... ao invés de pensar o silêncio 

como falta, podemos, ao contrário, pensar a linguagem como excesso.” (ORLANDI, 2007, p. 

31, grifos do autor). Esse autor percebe no silêncio uma potência fundante para a vida, porém 

fugaz, mas que é início, princípio para as palavras: “Estar em silêncio/Romper o silêncio; 

Guardar o silêncio/Tomar a palavra; Ficar em silêncio/Apropriar-se da palavra.” (ORLANDI, 

2007, p. 31).  

Seria então, buscar a infância das palavras? Buscar os inícios? Como escrever pela 

primeira vez? Essas são algumas das sensações que me atravessam nessa busca por encontrar 

a pesquisa e encontrar a escrita. Sensações de perigo e de encantamento!! De estar em 

suspensão!! Não poderia ser diferente, pois é próprio da filosofia renovar-se em cada 

pensamento, em cada experiência. Como nos mostra Kohan (2007, p. 60) “A filosofia não 

acalma os espíritos, não os consola, não promete nenhuma terra prometida; mais ainda, não 

promete terra; ao contrário, é a saída da própria terra, uma espécie de estrangeirice (sic) 

permanente, instável, mais perene.” Um processo de morte e de vida. Um dizer adeus e um 

recomeço? Como dizer adeus e permanecer na cena? Como dizer adeus e reconstruir-se? 

                                                        
91 Essa liberdade é especialmente vivenciada na relação de orientação para o trilhar da pesquisa que se 

estabelece com o professor Walter, a qual nos convida de forma atenta e cuidadosa, às várias possibilidades 
que uma pesquisa pode assumir. 

 
92 Profa. Vanise de Cássia de Araújo Dutra Gomes, é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação – 

PROPEd, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e é coordenadora do Projeto de Filosofia com 
crianças Em Caxias, a filosofia en-caixa? na Escola Municipal Joaquim da Silva Peçanha/Duque de Caxias-RJ. 

 
93 Programa de Pós-Graduação em Educação - Doutorado em Educação DINTER/UERJ/UERN, o qual promove 

o intercambio de atividades entre as duas instituições. 
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Como “Estar à altura da transformação que foi possível operar-se em nós significa, então, 

estar à altura da dignidade da despedida da infância, do que foi o começo, ter que assumir 

uma atitude de respeito perante ela.” (BÁRCENA, 2008, p. 154). E são tantas as situações de 

encontros, de atravessamentos, de experiências!! 

Trago à cena algumas capturas das experiências vivenciadas e ao mesmo tempo, 

penso ser necessário nos determos um pouco mais sobre o termo experiência entrelaçando-o 

com as cenas capturadas, aqui, não como sentido cronológico de muito tempo de vida e nem 

no sentido de acúmulo de conhecimento, mas sim no sentido abordado por Larrosa (2010; 

2014) como algo raro, como acontecimento, como algo que nos passa e que para isso exige de 

nós a atitude de abertura, acolhimento, de afeto.  

Ao mesmo tempo, o espaço da experiência, para que ela tenha a possibilidade de 

acontecer exige uma atitude, um gesto de interrupção advindo do/a professor/a, do/a aluno/a 

ou de algo que é colocado nesse espaço como um convite: uma pergunta, um silêncio, um 

conto, uma música, um fato cotidiano... “A experiência, a possibilidade de que algo nos 

aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 

tempos que correm...” (LARROSA, 2014, p. 25). Biesta (2014) em sua fala sobre a 

necessidade do professor interromper o/a aluno/a com algum gesto para assim afetá-lo/a nos 

mostra também que essa interrupção pode ser iniciada pelo gesto do/a aluno/a: “O outro 

chama aquilo que é único em mim, não de dentro para fora, mas de fora para dentro a partir de 

um gesto de interrupção.”94 Seria essa interrupção que ocorre nos espaços de filosofia com 

crianças?  

Vamos abrir um pouco mais a roda de conversa e convidar um pouco mais, ainda, os 

cenários e cenas para continuar pensando junto com os ecos, os ruídos que se fazem ouvir 

nesses espaços ... Nas cenas abaixo, entre as muitas das quais participei, em Caicó/RN, Rio de 

Janeiro/RJ e em La Plata/ARG, tive como critério para ressaltá-las que tenham de alguma 

forma, me afetado mais que outras. Como já dito, anteriormente, não há nenhuma intenção de 

comparação, de juízo de valor, contudo, acabo incorrendo em referência a uma maior 

quantidade às capturas em La Plata/ARG, pelo significativo número de experiências 

vivenciadas naquele contexto, visto que estava inserida em um período95 privilegiado dessa 

travessia de pesquisa no qual tive a oportunidade de participar em média de 15 (quinze) 

“clases de filosofia” semanalmente e minha dedicação à pesquisa estava potenciada pelo fato 

                                                        
94 Anotações da pesquisadora durante uma sessão do Projeto de extensão Escolas inventadas/NEFI/2014. 
 
95 Doutorado sanduíche CAPES, período de 12 de setembro a 12 de dezembro de 2014. 
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de estar num país estrangeiro, com crianças e professores/as que falavam outra língua e eu 

também poder estar entregue completamente a atender e pensar nessa experiência. 

 

 

4.1 Som, sabores, música, cores: um piano de maçãs? 

 

 

Washington: Ô tia..tenho uma pergunta. A senhora que é da música 

não é?. Quando a senhora tá lá com o negócio lá na música (faz gesto 

de tocar violão) a senhora vê cor? 

Transcrição n. 041, em nov/2013/RJ, cedida por Neila Ruiz. Apêndice 

L 

 

 

Naquela manhã de novembro de 2013 saímos96 da “sala do pensamento” em Duque 

de Caxias/RJ meio que em suspensão, excitadas e conversando muito sobre o que tinha 

ocorrido naquela experiência. Como assim? As crianças percebendo sabores nas cores e sons 

nos sabores?  Isso ocorreu quando um menino de nome Caio97 ao ouvir a sugestão do colega 

Washington para trazerem maçãs verdes e vermelhas para continuarem a experiência sobre os 

sons, pois esse defendia que cada maçã iria emitir um som diferente, assim se expressa: “...o 

verde podia ser o amargo e o vermelho, podia ser o doce . A tia quer saber só se dá prá 

perceber a cor. Ao menos essas duas coisas dá prá perceber.” (Transcrição n. 041, 

nov/2013/RJ, cedida por Neila Ruiz. Apêndice L). A possibilidade de que cada maçã poderia 

emitir um som diferente e isso estaria relacionado com a textura de cada uma tinha sido 

discutido, mas Caio trazia à tona outros aspectos que não tinham sido pensados e 

insistentemente perguntava: 

 
Caio: ... as cores fortes tem sabores azedos e as cores suaves são doces? O verde é 
uma cor mais escura ... é assim. (Faz gesto forte com mãos fechadas e muita 
expressão no rosto).... escura....vermelho...é...preto! Cinza .... só essas cores assim 
que esteja...amargo. E o doce pode ser as cores assim mais suaves: rosa, vermelho, 

                                                        
96 Nessa atividade estávamos presentes, além da professora Irandy, titular da turma, e eu, a doutoranda Neila 

Ruiz/NEFI, que tem formação em Música e desenvolve projeto de pesquisa envolvendo música e filosofia, 
Vanise Cássia, coordenadora do projeto de filosofia Em Caxias, a filosofia en-caixa?  

 
97 As crianças do Projeto Em Caxias, a filosofia en-caixa?, na escola Joaquim da Silva Peçanha fazem questão 

que seus nomes verdadeiros apareçam nas transcrições das experiências. 
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roxo, ... (Transcrição n. 041, em nov/2013/RJ, cedida por Neila Ruiz. Apêndice 
L). 
 

As crianças estabeleciam relações entre sons, cores e sabores e tiravam dessa relação 

sentidos lógicos para associar a intensidade e/ou suavidade da cor com o sabor adocicado ou 

azedo dos alimentos. Então, a cor escura poderia ser amarga e a cor suave poderia remeter ao 

sabor doce. Nesse sentido, assim como as cores se diferenciavam nos sabores que 

provocavam, também emitiram sons diferentes? Eram esses aspectos que as crianças nos 

convidavam a experimentar na relação da música com a filosofia. Essa relação da música com 

a filosofia, utilizando para isso sons emitidos pelo corpo das crianças, é a proposta 

desenvolvida pela professora Neila, sendo que esse era o segundo encontro no qual a turma 

tinha uma experiência envolvendo os sons. Nesse espaço encontramo-nos com as crianças 

discutindo sobre de onde vem a música:  

 
Washington: Porque um faz o som e aí tá fora, aí tá dentro do corpo quando pensa, 
quando fica ouvindo ele por dentro. 
Neila: Então é uma mistura...é por fora e por dentro... 
(Washington concorda com aceno de cabeça) 
Neila: E essa mistura acontece onde? 
Washington: Na cabeça. 
Caio: No coração  
Caíque: No corpo. 
Vanise: A música? 
Menino: Eu acho que é no coração. 
Vanise: Por que você acha que é no coração? 
Menino: Porque é uma coisa que flui. Prá mim é no coração! (E ele segue fazendo 
uma espécie de ‘batuque’ com a mão no lado esquerdo do corpo). (Transcrição n. 
041, nov/2013/RJ, cedida por Neila Ruiz. Apêndice L). 

 

De acordo com Washington o som poderia ser ouvido por fora, mas também é 

ouvido por dentro, quando, por exemplo, não estamos ouvindo o som aqui fora, mas podemos 

ouvi-lo dentro de nós através do pensamento. Nessa perspectiva o exercício de pensamento 

que ali se manifestava criava possibilidades de que aquelas crianças pudessem romper com a 

relação tradicionalmente estabelecida das formas de aproximação e aprendizagem musical: 

exercícios repetitivos, instrumentos, etc. Aproximavam-se assim de uma relação potente com 

a música, como algo que tanto vem de fora, como pode ser sentida por dentro do pensamento 

e que atravessa o corpo, mas que por sua força “flui” através do coração.  

Nessa experiência de música e filosofia fomos convidadas pelas crianças a pensar 

uma outra relação com a música, ampliando a ideia de música para além de instrumentos e 

partituras, mas uma música que, na linguagem infantil daquelas crianças, se pode fazer com 
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cores e sabores. Uma música-filosofia? Uma música-infantil? Seria possível considerar 

musicalidade nos sons e ruídos emitidos pelos corpos, pelas maçãs trazidas ao espaço da 

experiência por aquelas crianças? Um “piano de maçãs”? Como compor um “piano de 

maçãs”? Washington tenta nos dizer com sua voz, seu corpo, seus gestos ... Provoca e convida 

a professora de música Neila a pensar sua própria relação entre a música e a cor, busca criar 

entre nós (adultos e crianças) através de sua inquietante pergunta um espaço comum ao 

pensamento. Assim se expressa dirigindo-se diretamente à professora Neila, pois parece 

acreditar que sendo a mesma professora de música saberá esclarecer o impasse criado : 

“Washington: Ô tia..tenho uma pergunta. A senhora que é da música não é?. Quando a 

senhora tá lá com o negócio lá na música (faz gesto de tocar violão) a senhora vê cor?” 

(Transcrição n. 041, nov/2013/RJ, cedida por Neila Ruiz. Apêndice L).  

 
Neila: Hum...(risos) Olha...a experiência de fazer música prá mim é muito 
interessante ... porque ... Cada um tem uma experiência diferente do outro. E às 
vezes quando eu estou tocando alguma coisa, cantando, eu sinto coisas que eu nunca 
tinha sentido antes. Lembro de coisas ... Ás vezes vem a voz de alguém que eu 
lembro...é muito daquele momento ali, né? Agora ... se eu escuto as cores? É essa a 
pergunta que eu faço prá vocês – se isso é possível.  
Menino: Tem aquele instrumento da bateria (faz um gesto no ar com o braço como 
se estivesse tocando uma peça).... 
Vanise: O prato? 
Menino: Isso! Aí eu acho que só tem um tipo de cor desse prato. Quando a gente 
bate, faz um som que a tia fez aqui na aula passada. Aí a gente bate assim, a gente 
faz o som e todo mundo vai saber qual é.  Porque é o som da bateria.  
Vanise: E qual a cor que você daria prá esse som? 
Menino: Daria dourado. Não! Dourado não. Prateado. 
Neila: Por quê? 
Menino: Por quê? Porque eu já fiz bateria. Tem aquele som prateado, aí bate e faz 
barulho. Mas eu acho que eu já vi dourado. (Transcrição n. 041, nov/2013/RJ, 
cedida por Neila Ruiz. Apêndice L). 

 

As crianças insistentemente afirmam que a música pode sim ter uma cor, variando 

essas cores de acordo com a intensidade dos tons e diferentes tipos de sons emitidos, como 

por exemplo, som dourado, som prateado. Pensando sobre essa experiência e tendo 

literalmente feito parte dela me vem à tona a pergunta que tenho me feito sobre o que é um 

pensamento filosófico e sobre o que fazemos em filosofia com crianças. Rememoro as 

crianças totalmente entregues a esse exercício de pensamento, fazendo o esforço de 

compreender e pensar sobre o que dizem, buscando a coerência, expressando os seus 

pensamentos quase como uma dança que se manifesta no olhar, no corpo ... Criar as 

condições para o pensar, deixar fluir numa relação de igualdade e liberdade o pensar infantil. 

Seria essa a condição da experiência? Remetemo-nos às palavras de Matos (2013, p. 374) que 

nos ajuda a pensar esse espaço como possibilidade de afirmação da infância:  
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... no sentido de estimular a reflexão, promover situações onde o pensamento 
acionado pela própria curiosidade delas detém-se sobre problemáticas de seu 
cotidiano favorecendo ao desenvolvimento de seu raciocínio lógico e crítico 
mediado pela investigação daquilo que lhe instiga a curiosidade tornando a Filosofia 
uma via para a afirmação da própria infância. 

 

 Essa experiência, especialmente, por se tratar de uma atividade com a música, 

também me levou ao encontro do que apresenta Masschelein; Simons (2013), em seu livro 

Em defesa da escola, ao pensar a escola como skholé – tempo livre – como espaço que abre 

uma brecha, desmistifica as desigualdades e oferece algo que naquele espaço se torna público, 

se torna um bem comum. Esclarecendo que o caráter público “... se refere a certo uso da 

capacidade de raciocínio de alguém ...” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2014, p. 19). Esses 

autores identificam, ainda, que a origem grega da escola como skholé implica, entre outras 

coisas, uma questão de suspensão; que se refere a um tempo em que as coisas do mundo são 

deixadas para trás; uma questão de profanação; quando algo se torna acessível a todos e 

possível de ser (re)significado; uma questão de atenção e de mundo, quando nos diz: “... 

queremos argumentar que a profanação e a suspensão tornam possível abrir o mundo (sic) na 

escola e que ele é, de fato, o mundo (e não necessidades ou talentos revelados individuais de 

aprendizagem) que está sendo revelado.” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2013, p. 39).  

E Neila continua, poeticamente, a profanar, a convidar, através da relação música e 

filosofia, a um espaço para construção de tempo livre, de abertura de mundo como defendido 

por Masschelein; Simons (2013). Seria possível pensar a música a partir desses ruídos 

infantis? Continuamos ensaiando com as crianças essa possibilidade! 

 
Vanise: Vamos começar com a verde. Vamos fazer assim – começar com a verde e 
quando chegar no Denilson a gente faz com a vermelha. Não para.  
Neila: Ok. Maravilha!  
(As crianças começam a sequência de sons e vão emitindo vários timbres). 
Vanise: Gente , sensacional!!! (Vanise está tocada pela harmonia musical que o 
movimento de morder as maçãs provoca). 
Walace: Legal, né? 
Vanise: Gente!! Parecia uma música que a gente tocou... 
Criança: Da hora!!! 
Outra criança: Tia, como foi um ...aquele instrumento? Aquele... piano...Quando a 
gente toca um aí vai assim (faz o gesto de tocar uma a uma tecla de um piano no ar 
indo para a região mais aguda do teclado) E quando começou a chegar mais aí, 
começou a ficar mais suave.... (Crianças comentam todas ao mesmo tempo....estão 
excitadas com a experiência...). 
Vanise: Agora com as duas maçãs ... 
Criança: Parece um piano ... (Diz com uma cara de surpresa e suavidade). 
Neila: Incrível ...  
Menino: Tá suave.... um piano de maçãs!! 
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(As crianças ficam momentaneamente em silêncio, tentando ouvir “o piano de 
maçãs” que o colega havia descoberto). 
(Transcrição n. 041, nov/2013/RJ, cedida por Neila Ruiz. Apêndice L). 

 

Então, assim estávamos nós e aquelas crianças totalmente imersas a viver o que 

aquele momento nos proporcionava: uma experiência que nos surpreendia e que nos colocava 

(professoras e crianças) em meio a questões para as quais não tínhamos as respostas e 

desconhecíamos para onde aquela discussão poderia nos levar. Estávamos através dos sons, 

das cores, dos sabores das maçãs, experimentando a igualdade, a atenção, a escuta do mundo. 

Sendo sensíveis ao convite das crianças, experimentamos a música através do friccionar do 

plástico em nossas mãos, de parar para ouvir “o som caminhando”: “Neila: Pode abrir os 

olhos. Vocês sentiram o som caminhando? O que mais vocês podem falar desses sons que 

vocês ouviram caminhando? - Sons diferentes! - Sons suaves! - Som devagar! - Som 

relaxante! - Som amassado... (Transcrição n. 041, em nov/2013/RJ, cedida por Neila Ruiz. 

Apêndice L). 

Assim, a música, as cores, os instrumentos não estavam ali presentes como objetos 

inanimados, mas se faziam ali personificados como “coisas vivas” nas expressões corporais, 

nas falas, nas emoções e histórias que suscitavam em nós e nas crianças. O que fazemos 

quando estamos fazendo filosofia com crianças? Que experiências esse espaço possibilita? 

Estamos vivendo dentro do tempo linear da escola, um tempo que provoca um gesto de 

profanação?  

Essa foi uma das primeiras experiências na qual realmente me senti parte, envolvida, 

tocada integralmente pelo movimento de pensar na escola com aquelas crianças, pois nos 

momentos iniciais de idas e vindas às escolas, eu ainda me sentia ocupando o lugar de alguém 

que estava fora, como quem observa de forma hesitante ... A minha maneira tradicional de 

fazer pesquisa não encontrava lugar naquele espaço e eu não sabia como encontrar um outro 

caminho para a pesquisa ... não sabia se teria um caminho ... Um misto de temor e 

encantamento me invadia.  

Contudo, minhas apreensões foram sendo aquietadas pelas crianças que me 

acolhiam, que me provocavam através da potência das relações que se estabeleciam nesses 

espaços entre crianças e adultos. O convite ao processo de esvaziamento estava feito e ele foi 

sucedendo e inaugurando em mim outras formas de relação. Era o meu início/infância 

encontrando e dialogando com as infâncias daquelas crianças: “... como nascimento, como 

pensamento não pensado, como capacidade de inventar e inventar-se, encontrar novos inícios, 
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instaurar outro tempo, vamos encontrar aproximações entre nossa infância neste projeto e o 

que dizem as crianças em suas falas.” (LÉO; SANTIAGO, 2012, p.113). 

A beleza dessa experiência acompanha meus pensamentos especialmente pelas 

expressões corporais com as quais as crianças tentavam fazer vibrar o som, ou a cor do som e 

me remetem mais uma vez a Masschelein; Simons (2013, p. 39) quando se referem às 

possibilidades de abrir espaços dentro da escola, nos quais ocorram “... momentos bastante 

raros, mas sempre mágicos, quando os alunos e os professores são arrebatados pela matéria, a 

qual, simplesmente sendo dita, parece assumir uma voz própria...”  Ou ainda: 

   
Quando algo se torna parte do mundo, isso não significa que se torna um objeto de 
conhecimento (algo que sabemos sobre o mundo), que é, de alguma forma, somado 
à nossa base de conhecimento, mas sim que se torna parte do mundo em que/pelo 
qual estamos imediatamente envolvidos, interessados, curiosos, e assim também 
algo que se torna um inter-esse (sic) (algo que não é nossa propriedade mas é 
compartilhado entre nós). (MASSCHELEIN; SIMONS, 2013, p. 50).  
 

Penso que momentos como o capturado acima revelam a cena que possibilita, 

aproxima a situação vivenciada de uma experiência acontecimento que envolve os sujeitos da 

experiência (professoras e crianças) e o sentido da palavra experiência como a identifica 

Larrosa (2014, p. 26-27) com a condição de estrangeiro, perigo e existência: 

 
O sujeito da experiência tem algo desse ser fascinante que se expõe atravessando um 
espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua 
oportunidade, sua ocasião. A palavra experiência tem o ex de exterior, de 
estrangeiro, de exílio, de estranho e também o ex de existência. A experiência é a 
passagem da existência, a passagem de um ser que não tem essência ou razão ou 
fundamento, mas que simplesmente ‘ex-iste’ de uma forma sempre singular, finita, 
imanente, contingente. Em alemão, experiência é Erfahrung, que contém o fahren 
de viajar. E do antigo alto-alemão fara também deriva Gefahr, perigo, e gefahrden, 
pôr em perigo. Tanto nas línguas germânicas como nas latinas, a palavra experiência 
contém inseparavelmente a dimensão de travessia e perigo. 
 

Similarmente, Kohan (2000, p. 31) retoma a etimologia da palavra experiência e nos 

indica que a mesma advém do latim experientia, a qual se origina do verbo experior, 

significando “provar”, “ter a experiência de”. Assim, fortalece o sentido que temos perseguido 

sobre esse termo e que temos tido a oportunidade de vivenciar nos espaços da filosofia com 

crianças:  

 
No grego há um substantivo originário piêra (prova, experiência), do qual se 
derivam algumas palavras interessantes: empeiría (experiência),  péras (limite, fim) 
áperion (não atravessável, imenso, sem limite, infinito poros, passo, caminho sem 
saída, impossibilidade),  empórion (centro de trânsito, mercado) e peiratés (aquele 
que atravessa o mar, pirata). Em português, algumas palavras que derivam desta raiz 
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são: experto, perito (‘que tem a experiência’) e perigo. Perigo vem de periculum, 
que originalmente significa ensaio, prova. (grifos do autor). 
 

Ao mesmo tempo, como professores/as, não podemos saber quando ocorreu a 

experiência para o/a aluno/a. Podemos apenas intuir, pelos olhares das crianças, pelos gestos e 

silêncios, também podemos potencializar, acolher, convidar e compartilhar... Seria como um 

ponto cego como nos diz Larrosa (2014) em que algo nos acontece, mas não sabemos o que 

nos acontece.  

Dentro dos espaços das experiências de filosofia com crianças seria estarmos abertos 

ao jogo do pensamento, ao potencial da infância, as inquietações que adentram o espaço em 

presença do/a professor/a e do/a aluno/a, no qual ambos provocam, convidam ao movimento 

do pensamento. As experiências de filosofia com crianças tem, também, algo do improviso, 

não no sentido de que não se sabe nada ou que não se pensou algo para propor naquele 

momento, mas no sentido que o pensar infantil é imprevisível, irrompe o espaço... E então, o 

que se pensou propor não faz mais sentido, não cabe naquilo que surge a partir da demanda 

trazida pela inquietação infantil, algo que está ali em potência no espaço da filosofia com 

crianças, mas não se via e não se sabia, mas que, por força do movimento do pensar, de 

repente surge!  

 

 

4.2 Sentido e significado: quando um livro não é um livro e um copo não é um copo?  

 

 

Criança: Um livro não é um livro quando o ponho na cabeça para 

proteger do sol. 

Transcrição n. 021, em 06/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice O. 

Tradução nossa 

 

Criança: Um copo também pode contar uma história de coisas que já 

passaram! 

Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. 

Tradução nossa 
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Recorto aqui outra cena de filosofia com crianças, essa vivenciada na cidade de La 

Plata/ARG, na Escuela Graduada Joaquín V. González, com a professora Laura Agratti. Para 

mim, está em La Plata/ARG, envolvida em outra cultura, em outra língua, a qual eu também 

não falava, colocava-me em uma condição infantil, da potência dos inícios, envolvendo-me 

em situações de reaprender a olhar o mundo e habitá-lo de outras maneiras, como por 

exemplo, aprender uma língua que escutava e com a qual precisava me comunicar. Era a 

última classe de um total de cinco naquela manhã fria de segunda-feira na Escola Graduada, 

em La Plata/ARG. Nesse dia saímos da sala, a professora Laura e eu, em um silêncio 

respeitoso pela profundidade a que o caminho da discussão tinha nos levado. Após uma boa 

caminhada pelos corredores, retomamos o fôlego e compartilhamos a beleza daquele 

momento. Era uma classe de crianças de 10-11 anos, do V ano do ensino fundamental. 

As crianças vinham já a vários encontros fazendo o exercício de pensar sobre as 

características dos objetos e quais características os identificam como sendo aquilo que se diz 

que eles (os objeto) são. Nesse sentido, o exercício tinha sido feito, por exemplo, com livros 

de diferentes gêneros literários, os quais as crianças levavam para casa, faziam anotações em 

seus cadernos sobre as características do livro e traziam para a roda, passando a identificá-los 

e diferenciá-los. No exercício para diferencia-los chegou-se a seguinte pergunta: Quando um 

livro não é um livro? As crianças ficaram bastante entusiasmadas e intrigadas com os 

impasses que se criaram a partir dessa pergunta, pois algumas acreditavam que isso não era 

possível. No argumento de algumas, um livro sempre seria um livro! Vejamos como exemplo 

um desses exercícios:  

 
Criança: Por que um livro não é um livro, porque através de suas histórias nos 
transmitem informações e conhecimentos. 
- Professora: Que mais? 
Criança: Um livro não é um livro porque estava em minha sala com minha mamãe 
e pomos vários livros um em cima do outro para poder sentar e ler outro livro. 
- Professora: Muito bem. Quem mais? 
- Criança: Um livro não é um livro quando uso para forrar a folha para escrever. 
- Professora: Sim. Quem mais? 
- Criança: Um livro não é um livro quando o ponho na cabeça para proteger do sol. 
- Criança: Um livro pode ser usado para alcançar algo. Posso empilhar muitos 
livros para pegar um objeto que está alto. 
- Criança: Um livro pode ser um marcador para outro livro. (Demonstra como). 
- Criança: Um livro pode ser uma régua. 
- Professora: Posso guardar fotografias antigas dentro de um livro. E um dia vou 
abrir esse livro e vejo essas fotografias. Que é um livro nessa situação? 
- Criança: Uma recordação. Um álbum de fotos. 
- Professora: Que mais?  
- Criança: Um livro pode ser um passador de histórias, quando uma pessoa conta 
uma história a uma pessoa e depois essa pessoa conta a outra e a outra ... 
- Professora: Muito bem!! Então, conta a outra e a outra... Adiante! Que é um livro 
quando o ponho na cabeça e me ponho a caminhar? 
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- Criança: Um desfile. Uma forma de ver se tens equilíbrio. (Transcrição n. 
021, em 06/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice O. Tradução nossa).  

 

Considerando o diálogo acima e percebendo como os pensamentos dessas crianças 

vão se revelando no desenrolar da experiência, tornando-se cada vez mais complexos, nos 

reportamos a alguns autores, tais como: Lipman (2008), Deleuze (1992), Gallo (2008), os 

quais, de diferentes perspectivas, demonstram que o pensar necessita de uma situação, um 

encontro, no qual algo seja ali colocado de forma a forçar, a fazer surgir o pensar. Dessa 

forma, as crianças iam, através do diálogo que se desencadeava estabelecendo relações várias 

com o objeto do conhecimento em questão, construindo sentidos, aproximando-se, buscando 

uma forma de raciocínio para a situação que para elas se constituía como problemática. 

Respaldamos nossas afirmações na intervenção abaixo: 

 

 
O problema nos move a pensar justamente porque não somos capazes de 
compreendê-lo de antemão; ele não nos oferece uma resposta pronta, mas apresenta-
se para nós como um desafio a ser enfrentado, para o qual uma resposta precisa ser 
construída. [...] é multiplicidade, na medida em que é composto por um conjunto de 
singularidades. (GALLO, 2008, p. 119). 

   

Assim por vários encontros o grupo se envolveu com esse exercício passando-o 

também a outros objetos. No contexto dessa discussão a professora trás para a sala um conto 

“Um copo nunca é um copo”, de Carlos Abrevaya. Mediante a leitura, convida as crianças a 

identificarem as várias possibilidades apresentadas pelo autor para “um copo não ser um 

copo”. Depois de alguns exercícios sobre o texto e sobre características outras para um copo 

não ser um copo, essas inventadas pelas crianças, uma delas chega a seguinte conclusão: 

“Criança: É meu pensamento que está no livro ou no copo, mas pode me dizer que o livro é 

outra coisa!” Ao que outra criança responde: “Criança: Sempre pode ser algo! Alguma coisa 

de utilidade ou outra coisa que você queira!” (Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La 

Plata/ARG. Apêndice M. Tradução nossa).  

Após intenso exercício de buscar contra-argumentos para as possibilidades de um 

“um copo não ser um copo” encadeia-se um diálogo, no qual as crianças enveredam pela 

necessidade de compreenderem as diferenças entre o sentido e o significado presentes nas 

palavras: “Criança: Para mim sentido é dizer ‘ai estar algo’! Profa.: Muito bem! Está algo! 

Vamos abordar copo como uma coisa. Há uma coisa que pode ser qual queira, não? Criança: 

Para reconhecê-lo!!” (Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. 

Tradução nossa).  
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 E assim, pelo espaço de mais ou menos quarenta minutos as crianças estavam 

intensamente envolvidas em distinguir sentido de significado, nos convidando para junto com 

elas, também, enfrentarmos as dúvidas que perpassam essa questão e continuar 

experimentando o pensamento: “Criança 01: Significado para mim é um só. Já o sentido... 

cada um pode colocar o seu. Sim, há diversas maneiras...; Criança 02: Se o significado não 

fosse um só não teria sentido. Não sei...” (Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. 

Apêndice M. Tradução nossa). O que identifica uma coisa é o seu significado? Ou somos nós 

que atribuímos significado ao mundo e aos objetos do mundo? Essa é a constatação que fazem 

as crianças no diálogo que se segue: 

 
- Criança: Creio que não é o livro... é você!! Você é que aponta para o livro e diz o 
que ele é ... se é um livro só ou outra coisa ...e pode não ser um livro, pois é você 
que vai dizer o que é o livro... Pode ser várias outras coisas ... Pois, para mim, o 
livro ou outra coisa vai ser algo ... dependendo do que você é! 
- Professora: O companheiro põe um elemento muito importante!! O que é o livro 
depende do que você é!! De você!! Quero dizer que se tenho um pobre livro. É um 
livro somente!! 
- (A professora desenha a figura de um livro no quadro). 
- Professora: Esse (apontando o livro) vai modificar-se através do humano que está 
próximo desse livro!! O que disse Manuel é que o que será o livro vai depender 
desse!!  
- (A professora desenha a figura de um ser humano no quadro com as mãos 
estendidas para o livro).  
- Professora: Esse sou EU!! Sim? De um EU!! De um indivíduo, de uma pessoa!! 
Eis a importância nessa relação! Quem importa? 
- Criança: A pessoa! 
- Professora: Muito bem! Aqui está a importância!! (Apontando para a figura 
humana). [...] Sem nós seria um caos desordenado?  
- Criança: Ou não existiria nada, porque quem haveria de criar as coisas, as coisas 
foram criadas por alguém ... (Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. 
Apêndice M. Tradução nossa).  

 

O jogo de possibilidades que se revela na riqueza e profundidade do pensamento das 

crianças em La Plata/ARG quando buscam características diversas que possam afirmar um 

objeto de tal forma (um livro, um copo) ressaltando o significado de como esse foi sendo 

constituído culturalmente (ai está como algo que é) e ao mesmo tempo quando colocam em 

jogo que tal objeto pode vir a ser outro desde a ação e capacidade humana de intervenção e 

pactuação de valores que são instituídos socialmente, trazem à tona a atitude filosófica, 

exercitada nesse espaço pelas crianças, de buscar compreender que o que legitima os valores 

estabelecidos, passa, predominantemente, pela ação humana. Nesse sentido desmistificam a 

ideia de valores e conceitos prontos, revelando um mundo aberto às possibilidades do pensar 

infantil, tomando o pensamento infantil como aposta à construção de novos significados e 

sentidos para os valores afirmados socialmente.   
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Pensando junto com essa cena, remeto-me à tese apresentada por Vygotsky (2005, p. 

151) quando defende que o significado é um amálgama estreito da linguagem que é composto 

pelo pensamento e pela fala sendo difícil diferenciá-los, contudo, aponta que “... as 

generalizações e os conceitos são inegavelmente atos de pensamento, podemos considerar o 

significado como um fenômeno do pensamento. Enquanto que o sentido carrega a simbologia 

das interações sócioculturais podendo ser tão múltiplo tanto quanto a variedade de 

simbologias elaboradas pelo sujeito nessas interações. Desse modo, em Vygotsky (2005, p. 

187), embora o significado tenha um caráter  permanente, como ele também carrega aspectos 

do pensamento e esse “... é gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos e necessidades, 

nossos interesses e emoções.”, também poderá mudar desde que adquira um valor pactuado 

coletivamente. Já o sentido tem nuances voláteis, contextuais, sempre provisórias, tomando 

contornos diferenciados dependendo dos indivíduos e situações envolvidas. 

Em que pesem essas considerações, voltemos às crianças que caminham no 

pensamento em busca dessa compreensão colocando em questão, movimentando o 

pensamento acerca das palavras significado e sentido. Cada coisa tem apenas um significado e 

vários sentidos? Assim, por que o dicionário trás vários significados para uma única palavra? 

Essas são as inquietações de Manuel98 de 11 anos reveladas no “espaço da filosofia”:  

 
- Professora: Muito bem!! O dicionário! O que vou buscar no dicionário? 
- Manoel: O significado! 
- Professora: E vou encontrar esses sentidos que estamos dando aqui no dicionário? 
- Manoel: O significado está!! E o sentido é variado... 
- Professora: O significado está!! Muito bem! E o sentido... 
- Manoel: É de cada um... 
- Criança: O significado podia ser... o que significa uma coisa, por exemplo, é o que 
é! 
- Manoel: Para mim o significado é o essencial, é o que é como é! (Transcrição n. 
028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. Tradução nossa).  
 

A essa altura da discussão parecia que as crianças tinham chegado a um acordo sobre 

sentido e significado, apontando para o significado como aquilo que trazia o dicionário, e os 

sentidos como vários que poderiam ser atribuídos pelos humanos ao mundo. Contudo, Lola 

interrompe a discussão que até aquele momento era predominante entre os meninos e 

sentencia: “Criança: O que digo é que o significado no futuro não vai ser o mesmo! É 

possível que tenha mudança!” (Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice 

M. Tradução nossa).  

                                                        
98 Foram mantidos alguns dos nomes originais das crianças em La Plata/ARG. 
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A novidade do pensamento de Lola adentra a discussão que tinha se estendido por 

todo o horário e que parecia caminhar para seu final, cria um burburinho, excita as crianças e 

implica na necessidade de rever todos os aspectos que tinham sido apontados sobre o 

dicionário como detentor dos significados das coisas, e aponta para a continuidade da 

discussão no próximo encontro, ao que Manuel, que tinha participado bastante da discussão 

dispara de forma bastante intensa: “Penso que pode mudar sim, mas então, não será mais o 

mesmo!” (Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. Tradução nossa). A 

insistência das crianças leva o diálogo ainda mais adiante: 

 
- Professora: Então, o significado não é para cada um Valentina? 
- Criança: Sim! Mas, cada um pode dar o seu sentido também! 
- Professora: Não é o mesmo? Sim, porque Manuel disse que significado é dado a 
algo para poder reconhecê-lo. 
- Criança: Para mim não é o mesmo! 
- Criança: Há coisas que têm sentido e outras que não têm sentido!! 
- Professora: É distinto?!! 
- Criança: É distinto, porém não sabemos o que é... (Risos). 
- Professora: Tá muito bom isso, não? (Risos). 
- Criança: O que quero dizer é que tem coisas que tem significado, mas que não tem 
sentido ... 
- Criança: Como cortar-se e não sangrar! 
- Professora: O que faz esse texto sobre o copo é dar-lhe significado ou sentido? 
- Crianças: Sentido!!! 
- Professora: Sentido, e porque não é significado? 
- Criança: Não sei!!! 
- Professora: Não disse o que era um copo? 
- Criança: Disse! 
- Criança: Porém, disse também sentidos!! 
- Criança: Disse o significado, mas não são todos... Por exemplo, digo a uma 
pessoa, não sei ... Passa-me o diário! Para mim é um diário intimo, mas para 
algumas pessoas pode ser um livro comum... Não vou entender o sentido que terá 
para essa pessoa! (Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. 
Tradução nossa).  
 

 

Chama a atenção no trecho acima, especialmente, o empenho das crianças no 

exercício do pensar que vai se desdobrando durante todo o encontro, demonstrando com suas 

intervenções a força e o desejo de saber da infância que vão percebendo as contradições 

presentes na busca de encontrar sentidos e significados às coisas: “Criança: O que quero dizer 

é que tem coisas que tem significado, mas que não tem sentido ...” (Transcrição n. 028, em 

27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. Tradução nossa). Tais pensamentos levam a criança 

nesse exercício a perceber a perspectiva do outro que nem sempre é semelhante a sua: 

“Criança: Para mim é um diário intimo, mas para algumas pessoas pode ser um livro 

comum...” (Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. Tradução nossa). 

Dessa forma, voltamos aos questionamentos feitos ao longo dessa escrita sobre o que dentro 
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do espaço da filosofia com criança pode ser ou não filosófico. Nessa cena capturada da 

experiência de filosofia com crianças encontramos um tema que emerge da situação 

problematizada pelas crianças e que recebe delas uma abordagem filosófica no sentido de 

buscarem o saber através da atitude filosófica manifestada pela pergunta que se renova e se 

atualiza constituindo a potência da experiência de pensamento no espaço da filosofia com 

crianças. Trago aqui uma afirmação de Cerletti (2009, p. 24) para amparar esse 

posicionamento: “O interrogar filosófico não se satisfaz, pois, com a primeira tentativa de 

resposta, mas se constitui, fundamentalmente, no re-perguntar.” 

Essas cenas nos levam a pensar sobre a potência da infância quando lhe é possível 

adentrar o espaço da escola e num processo constante, sem mapas, ir experimentando 

movimentos de pensamento que nos surpreendem e nos convidam a rever nossas posturas e 

conceitos sobre a criança e a infância, bem como o que pode a escola proporcionar às crianças 

quando experimentada como tempo livre. Um espaço para além dos currículos 

institucionalizados, nos quais as atividades já tem um fim definido antes de serem oferecidas 

às crianças. O que fazemos nesse espaço de filosofia com crianças? Fazemos skholé? 

Potencializamos a infância? O que pode a infância? O que é uma criança?  Seria algo dessa 

natureza da mágica como apontado por Masschelein; Simons (2013, p. 51): “Trata-se do 

momento mágico quando alguma coisa fora de nós mesmos nos faz pensar, nos convida a 

pensar ou nos faz coçar a cabeça. [...], mas também nos faz estudar e praticar.” 

Ao mesmo tempo nos faz perceber o risco implicado no espaço da experiência de 

filosofia com crianças para a figura do/a professor/a, o/a qual necessita ter uma postura 

acolhedora para a infância, identificando as nuances do pensamento infantil que se revelam no 

exercício da liberdade do pensar, para assim problematizar e potencializar esse pensar, e ao 

mesmo tempo também deve permitir-se fazer uma viagem junto com as crianças sem bússola, 

desconhecendo o percurso, encontrando o ritmo e o passo no próprio caminho que vai sendo 

conduzido pela novidade do pensar infantil e pela capacidade de problematização do/a 

professor/a. Algo na perspectiva de “... juntos nos aventurarmos no mistério, na incerteza e na 

dúvida de ser, e em algumas raras ocasiões sentimos um tremor de medo e de maravilhamento 

a um só tempo.” (WOZNIAK, 2012, p. 139). Esse era o sentimento que experimentamos 

naquele momento com aquelas crianças, de suspenção de um tempo escolar para forçar o 

pensar, friccioná-lo ao máximo para fazer surgir a palavra, o pensamento infantil. 

Maximiliano López (2008), em seu livro Acontecimento e experiência no trabalho com 

crianças, ao caracterizar a postura requerida ao professor de filosofia com crianças consegue, 
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intuitivamente, revelar o perfil das professoras das classes de filosofia da Escuela Graduada 

em La Plata/ARG: 

 
Ele deverá criar com toda sua arte o espaço e o silêncio necessários para que a 
palavra própria seja possível. Para isso precisará parar o tempo, condensando-o, 
contraindo-o através da atenção, da intimidade com aquilo que se pensa. Ele deverá 
fazer audível o que as palavras não conseguem expressar, o silêncio profundo das 
palavras. Ele deverá desamarrar os sentidos, libertar as forças que poderão vir a 
animar uma palavra nova e verdadeira. 
 

Também nos remetemos ao que nos apresenta Larrosa (2014, p. 131) para a 

experiência da filosofia como atividade dentro da escola como um ato de amor insistente que 

não cansa de friccionar uma ideia para fazer surgir nela a faísca: “... repetidamente, 

trabalhosamente, com a máxima atenção possível, o que se vê e o que se diz, as percepções 

dos sentidos e os nomes e as definições, as coisas e as palavras. [...]. O atrito produz calor...” 

Algo semelhante ao sentimento da poesia de Machado (1999, p. 151) “Caminhante, são teus 

rastos o caminho, e nada mais; caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao andar.” Penso, 

a partir das experiências vivenciadas, que essa postura do/a professor/a, é uma das condições 

necessárias para esse exercício insistente de fazer o espaço da filosofia com crianças uma 

experiência- acontecimento entre crianças e adultos.  

 

 

4.3 Brincar a mente: por que a metade das pessoas do Brasil, não faz o exercício de ser 

criança? 

 

 

Thiago: Como os nossos avós? Então, por que eles não podem fazer o 

exercício de ser criança? 

Transcrição n. 036, em 26/08/2014, cedida por Carolina Fonseca de 

Oliveira/RJ. Apêndice N 

 

 

Essa experiência tenta trazer à tona uma das condições que atravessam o espaço das 

experiências com crianças no percurso dessa pesquisa: a autenticidade entre crianças e 

adultos. Essa é uma das condições do ser da experiência. Também, a infância, como tempo 

aiônico, o qual pode acontecer com crianças ou com adultos, em si já tem essa característica: 
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a infância tem a verdade e a intensidade dos inícios, a potência para lançar-se ao mundo, sem 

caminhos, sem os mapas que apontam o ponto de chegada. Nesse sentido, o/a professor/a 

também necessita voltar ao começo e verdadeiramente levar para o espaço da experiência algo 

que o/a inquieta, sua pergunta, seu não-saber sobre as coisas do mundo, e assim, junto com as 

crianças lançar-se ao encontro, à experiência do pensamento ainda não pensado. Algo como o 

que é apontado por Waksman; Kohan (2000, p. 96. Tradução nossa.): 

 
Existe, por certo, um saber específico da prática filosófica, o uso dos conceitos, um 
modo de argumentar, uma história da filosofia. Porém antes que isso, é necessário 
perguntar-se. Não se trata de saber fazer perguntas, senão de fazer perguntas a si 
mesmo Viver mesmo as perguntas. Ser essas perguntas. 

 

A professora Vanise Cássia99 tenta colocar em palavras como a filosofia invadiu sua 

prática de professora na escola, forçando-a a perceber coisas que antes não percebia, que tinha 

como certas:  

 
... o Walter que fez a experiência e ele contou... o... contou a história do Anel de ... 
Giges na República de Platão Giges. [...]. Me deixou muito incomodada... porque, 
ali... eu falei, pô, ela tá falando... porque as crianças fizeram a experiência, depois 
elas saíram, ficaram com uma outra pessoa, para a gente pensar a experiência! E ali 
elas falaram, como que as crianças tinham dificuldades de perguntar e como elas 
repetem a pergunta do outro, entendeu!!? Eu achei aquilo ali uma ofensa! Uma 
ofensa!! Eu me senti assim, violentada!! [...]. E, quando a gente sentava para pensar 
a experiência, essas questões emergiam!! Eu tava super incomodada, Reilta, com 
essas questões. Eu vinha pra casa e não conseguia dormir! (Transcrição n. 018, em 
09/07/2014, em RJ/RJ. Apêndice H). 

 

Esse arrebatamento invade o espaço da filosofia com crianças e vai convidando ao 

pensar, à experiência, à transformação, à impossibilidade de continuar sendo da mesma 

maneira. A professora Vanise era, antes da chegada da filosofia na escola, uma professora 

alfabetizadora, e nos dá uma ideia de como esse caminho da/pela pergunta, o qual percebeu 

que as crianças ainda não faziam, foi invadindo sua prática e sua relação com os textos: 

 
Para problematizar um texto, eu tinha que saber o que de fato me inquieta e me 
convida a pensar [...]. E para me convidar a dialogar com o texto e convidar as 
crianças e os adultos a dialogarem, também precisava perguntar, ou melhor, 
perguntar-me [...] me colocar dentro da pergunta. A experiência filosófica só faria 
verdadeiramente sentido se o texto provocasse, primeiramente em mim, o desafio do 
encontro com o enigmático que nele estava presente, e para isso era necessário 
problematizá-lo abrindo esse caminho via uma pergunta que me tocasse. (GOMES, 
2012, p. 69). 

                                                        
99Vanise de Cássia de Araújo Dutra Gomes, coordena o projeto de extensão Em Caxias, a filosofia en-caixa?, na 

Escola Municipal Joaquim da Silva Peçanha, no município de Duque de Caxias/RJ. É Mestre em Educação e 
doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. 
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Abrir o caminho, problematizar, implicar-se na cena da experiência de filosofia com 

crianças. Assumir a filosofia como um modo de vida, um modo singular de habitar a escola. 

Esse é o convite que tenho percebido na trajetória dessa pesquisa: que possamos acreditar e 

encontrar possibilidades outras de habitar a escola tornando presentes nesse espaço nossas 

próprias perguntas e criando as condições para que nossos/as alunos/as também elaborem suas 

questões. Talvez sejam esses aspectos que nos ensina a prática de filosofia com crianças 

quando coloca em questão as formas cotidianamente assumidas por nós professores/as no 

espaço das escolas no sentido de que a “... filosofia convoca os professores e as professoras 

como pensadores e pensadoras, mais do que como transmissores acríticos de um saber que 

supostamente dominam ...” (CERLETTI, 2009, p. 9). 

Nesse sentido, a cena abaixo se refere, dialoga com essa autenticidade necessária à 

experiência de adultos e crianças que promovem o encontro e forçam o pensar sobre coisas 

ainda não pensadas. Essa cena ocorre na Escola Joaquim da Silva Peçanha, em Duque de 

Caxias/RJ e como a maioria das experiências de filosofia com crianças que ali são realizadas, 

se desencadeia a partir de uma leitura. Desta vez foi a partir do poema “Exercício de ser 

criança”, de Manoel de Barros, a qual provocou várias discussões e também envolveu 

professores/as e crianças no pátio da escola, em encontro anterior, na brincadeira de fazer 

“exercícios de ser criança”. A discussão nessa manhã de agosto de 2013 era assim um 

encadeamento da leitura e discussão da poesia, e da animada brincadeira no pátio. Nela, as 

crianças reconheciam o “exercício de ser criança”, especialmente ligado às brincadeiras que 

adultos e crianças podiam fazer e seguiram, com muita alegria por quase todo o tempo da 

experiência relatando sobre diversas formas de brincadeiras que as remetiam ao sentido 

proposto pela poesia: “Thiago: Por que as... as pessoas... a metade das pessoas do Brasil, 

inteiro assim, não faz o exercício de ser criança?” Essa pergunta surge na “sala do 

pensamento” porque na sequência da discussão ficou claro para as crianças que, por razões 

diversas, tinha adultos que não faziam o “exercício de ser criança”: 

 
Vitória: Qual a brincadeira que você gosta mais de brincar? 
Vanise: Ah! Ela está fazendo uma pergunta pra ela. 
Gabriela: Eu gosto de “pular corda”, “pular elástico”, correr e brincar de “pique-
gelo”. 
Vanise: Esse é o seu exercício de ser criança? De todos os dias? 
Gabriela: É. (Risos). (Transcrição n. 036, em 26/08/2014, cedida por Carolina 
Fonseca de Oliveira/RJ. Apêndice N). 
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Nesse sentido, também identificam que existem coisas sérias que as crianças fazem, 

mas que também são coisas, que mesmo sem ser “de brincar”, são coisas boas que animam a 

mente infantil e por isso, podem ser consideradas “exercícios de ser crianças”:  

 
Fernando: Também. É uma brincadeira que a faz a gente imaginar coisas e pensar 
mais. Que criança também não só brinca, criança também tem aquelas coisas que a 
gente tem que pensar... coisas de escola, coisas de... trabalho não. Várias coisas que 
a gente pensa aqui a gente brinca a mente, a gente brinca com a mente, a gente vai 
pensar de várias formas. 
Vanise: Ouviram isso que o Fernando falou? Que a gente... que criança não só 
brinca, mas que criança também pensa? E que a gente pode brincar com a mente? 
[...] 
Camili: Que escrever é um exercício de ser criança. Eu acho que é uma brincadeira. 
Vanise: Por quê? 
Camili: Ah, não sei. Porque a gente se diverte. Em algumas coisas escrevendo. 
(Transcrição n. 036, em 26/08/2014, cedida por Carolina Fonseca de Oliveira/RJ. 
Apêndice N). 

 

Contudo, a discussão toma outro rumo, quando Thiago em sua autêntica condição 

infantil, inaugura um outro aspecto que até aquele momento não tinha sido pensado pelo 

grupo: 

 
Thiago: Agora eu quero fazer outra pergunta. 
As crianças começam a rir porque o Thiago tem sempre muitas perguntas. 
Turma: Ah não! 
Vanise: Ah, gente! 
André: É o homem das perguntas. 
Vanise: Olha só, gente. Mas eu acho que é legal. Porque as perguntas que o Thiago 
estar fazendo estar ajudando a gente a pensar... 
Criança: Mas as perguntas que ele está fazendo, ele não sabe. 
Vanise: Então ele tem que perguntar, ué. Ele pergunta e a gente consegue conversar. 
Eu acho legal, né?! Vamos assim, acolher a pergunta do Thiago. Vai Thiago. [...]. 
Thiago: Por que os nossos avós que ficam internados no hospital, naquela clínica, 
por que eles não podem fazer o exercício de ser criança? (Transcrição n. 036, em 
26/08/2014, cedida por Carolina Fonseca de Oliveira/RJ. Apêndice N). 
 

Thiago trazia para a cena da experiência a autenticidade de suas inquietações, as 

quais não eram semelhantes às preocupações dos colegas e isso causava certo incômodo nos 

demais por sua insistência. A maioria não estava satisfeita com o rumo que o diálogo tomava. 

Também se percebia que, de certa maneira, as crianças necessitavam de um tempo para tornar 

claro para elas o pensamento de Thiago que trazia uma situação ainda não pensada até aquele 

momento, pois na associação e até na brincadeira que, animadamente, em um dia ensolarado, 

tinha sido realizada no pátio da escola com o poema “Exercícios de ser criança”, a maioria das 

referências100 se remetiam a cenas de alegria e de brincadeiras envolvendo adultos e crianças. 

                                                        
100 Cf. Apêndice N. 
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E Thiago insistia: “Thiago: É... Assim... não tem aquele moço que fica assim no 

hospital internado? Professora: As pessoas que ficam internadas no hospital? Thiago: Como 

os nossos avós? Então, por que eles não podem fazer o exercício de ser criança?” (Transcrição 

n. 036, em 26/08/2014, cedida por Carolina Fonseca de Oliveira/RJ. Apêndice N). Dessa 

forma, Thiago, autenticamente, levava a cena para o espaço do hospital envolvendo a figura 

dos avós, normalmente, muito apreciada pelas crianças e encontrava resistência nos/as 

próprios/as colegas quanto à conciliar a cena do hospital, o afeto da figura dos avós e o 

“exercício de ser criança” 

 Esses sons e gestos infantis nos atravessam e nos remete a pensar sobre o que é ser 

uma criança e em quais relações de aprender e ensinar estamos juntos construindo? Quais as 

possibilidades que estamos criando, enquanto adultos mais experientes, para que esse 

potencial da infância possa ser compartilhado por nós, crianças e adultos, nos espaços 

escolares? 

Talvez para problematizar sobre essas questões seja necessário fazer como a 

professora Vanise que tenciona e pensa com atenção sobre a pergunta de Thiago, da turma 

502, em Duque de Caxias/RJ: “Criança: Por que que todas as pessoas do Brasil não fazem o 

exercício de ser criança?” (Transcrição n. 036, em 26/08/2014, cedida por Carolina Fonseca 

de Oliveira/RJ. Apêndice N). 

A questão não ficou resolvida para as crianças que ao mesmo tempo não 

encontravam justificativas para que todos os adultos não fizessem o “exercício de ser criança” 

e não obstante resistiam à ideia de Thiago de que os avós no hospital pudessem fazê-lo. Nesse 

movimento sentimos o pensamento das crianças, junto com os nossos pensamentos, indo e 

vindo, numa espécie de dança na qual colocávamos nossa atenção, e no diálogo que se seguiu 

continuamos, junto com as crianças, buscando possibilidades de seguir pensando e 

reinventando a relação entre crianças e adultos nos espaços escolares. Ao final, um jovem 

chamado Fernando, encontra um encaminhamento que para ele parecia resolver esse impasse: 

assim como existia um “exercício de ser criança” deveria, então, existir “um exercício de ser 

adulto”  

 
Fernando: A gente estava falando muito, desde o começo assim... acho que pra 
fechar um pouco. A gente está falando do exercício de ser criança, e pra vocês 
adultos... pra gente ou pra vocês, o que é exercício de ser adulto? Já que tem um 
exercício de ser criança tem que ter um exercício de ser adulto. 
Vanise: Muito bem! Boa pergunta! (Transcrição n. 036, em 26/08/2014, cedida por 
Carolina Fonseca de Oliveira/RJ. Apêndice N). 
 



124 

Essa pergunta do garoto Fernando ocorria na sequência do diálogo que tinha se 

estendido intensamente por todo o horário e que agora pelo encerramento da experiência não 

podia ter prosseguimento, visto que o tempo escolar exigia o retorno das crianças. Então, 

como uma tentativa de potencializar a experiência para o próximo encontro, a professora 

Vanise fazia o convite às crianças para que deixassem uma pergunta no espaço da filosofia de 

forma a continuarem pensando: “Vanise: Agora olha só, gente. Vamos só deixar algumas 

perguntas pra gente continuar pensando?” (Transcrição n. 036, em 26/08/2014, cedida por 

Carolina Fonseca de Oliveira/RJ. Apêndice N). E crianças e adultos aceitam o convite e 

seguem deixando suas perguntas: “Letícia: Vocês acham que os adultos podem brincar? Ter 

exercício de ser criança? Willian: O que os adultos sentem quando estão brincando?” 

(Transcrição n. 036, em 26/08/2014, cedida por Carolina Fonseca de Oliveira/RJ. Apêndice 

N).  

Outro aspecto de autenticidade é a forma como a professora Vanise se coloca frente 

às questões apresentadas pelas crianças, no sentido de acolher, de estar aberta para pensar 

junto e a partir da demanda das crianças. A professora, de acordo com sua postura, não tem o 

objetivo de testar as crianças, ou ainda, de dar ou buscar respostas para as questões 

apresentadas, mas em sua forma de habitar o espaço da filosofia com crianças coloca-se numa 

postura de diálogo, de querer saber, buscar junto, questões que estão inquietando-a, 

experimentando o pensamento, criando possibilidades de participação com as crianças e os 

adultos que compõem o espaço na “sala do pensamento” em Duque de Caxias/RJ.  

 
Vanise: Isso é uma boa pergunta, gente. Oh! Passa a bola aí. Quem quiser 
responder, comentar, perguntar [...] é só levantar o dedo.  
Pâmela: Eu vou responder a pergunta do Thiago. 
Vanise: Qual delas? (As crianças riem). 
Pâmela: Essa que ele falou agora. 
Vanise: Essa última? 
Pâmela: Que... as pessoas, avós né, que ele fala. [...] nem todas as pessoas que é 
idoso ficam no hospital. Novas também. Eles não devem poder fazer o exercício de 
ser criança, porque eles devem estar internado com alguma doença grave... por isso.  

 

Os trechos aqui citados nos levam a perceber o lugar privilegiado que tem a pergunta 

nesse espaço. Uma pergunta que inquieta aquele/a que a faz, podendo se remeter ao próprio 

diálogo ou a algo que surge na experiência a partir de uma leitura ou de um fato do cotidiano 

infantil, entre outras possibilidades, favorecendo às crianças e aos adultos vivenciarem 

sentimentos, ideias, emoções, movimentando o pensamento sobre as coisas do mundo, de si 

mesmas e de seus/uas companheiros/as. Outro aspecto perceptível é a forma intensa com que 

as crianças e os adultos se lançam no movimento de discussão e busca de sentidos para o que 
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se coloca em questão. Isso nos leva as palavras de Grau (2008, p. 201) quando aponta alguns 

elementos que podem funcionar como disparadores para o pensar na relação entre filosofia e 

educação:  

 
Podemos imaginar o educador elaborando uma boa pergunta que dispara uma 
reflexão, deixando que essa conquiste o seu lugar na cena educativa; ou propondo 
um problema para ser resolvido; ou dando a ler uma imagem ou um texto para serem 
comentados; ou expondo uma situação para ser comentada. 

 

São alguns dos fragmentos que nos revelam como a relação com o aprender e 

ensinar, o lugar do conhecimento, o lugar do/a professor/a e do/a aluno/a, ocupados por 

ambos dentro do sistema tradicional é desmistificado pela relação de autenticidade, de 

intensidade e de suspensão, que profanam o estabelecido e aponta para a lógica de um outro 

tempo escolar, um lançar-se para “... outros lugares, desconhecidos, inusitados, inesperados.” 

(KOHAN, 2007, p. 95).  

Acredito que esses fragmentos de experiência aqui compartilhados nesse exercício de 

escrita revelam possibilidades de criação, no espaço institucionalizado da escola, marcada 

pela lógica de tempos e currículos fixos, de um tempo privilegiadamente aberto para o 

exercício do pensar de forma compartilhada entre crianças e adultos, um espaço para construir 

coisas comuns que possam ressoar na vida das crianças e dos adultos que ali encontram-se 

implicados/as.  

 

 

4.4 Que é o nada? Podemos ver o nada? 

 

 

- Criança: Nada é uma forma que os humanos encontraram para dizer: 

“Não há nada ai. 

Transcrição n. 022, em 06/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice R 

 

 

Voltemos ao friccionar proposto por Larrosa (2014) que ocorre dentro da cena da 

experiência, o qual também pode ser exemplificado na experiência com um tema bastante 

incomum entre as crianças e que envolveu por quatro encontros seguidos crianças e adultos 

em La Plata/ARG, na sala da professora Luciana Carrera: , quando a partir da apresentação do 
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conto: “?Qué es la nada?” De Anye Denn, desencadeou-se uma  intensa discussão sobre o 

“nada”, a qual gerou a necessidade de fazer anotações nos cadernos nos quais as crianças 

faziam o exercício de elaborar e responder perguntas sobre o “nada”, vejamos abaixo: 

 
Figura 018: atividade 01 sobre o “nada” 101 

 
La Plata/ARG 

 

Tratava-se de uma turma de crianças de nove anos que estavam empenhadas em 

tentar encontrar argumentos que pudessem trazer à tona de forma concreta um significado 

para a pergunta colocada pelo conto: “O que é o nada?” As crianças tinham discutido 

anteriormente, por ocasião da leitura do conto, que não era possível responder essa pergunta. 

Também argumentaram que esse era um tema do espaço da filosofia, pois se tratava de um 

assunto para o qual algumas das perguntas que foram elaboradas pelas crianças ficavam sem 

uma resposta possível naquele momento, então, teriam que conversar sobre elas, tais como: 

 
Figura 019: atividade 02 sobre o “nada”102 

                                                        
101 Folha 01: Que é o nada? Que é nada? Algo que não significa “nada”. Uma pessoa que não tem “nada”. 

Alguém que não come “nada”. Que estamos aborrecidos: quando alguém não diz “nada”, quando algo não é 
“nada”, quando não pensas em “nada”, quando dizes sempre “nada”, quando vás a comer e não comes “nada”, 
quando te perguntam: que comes? “nada”. Hoje começamos a falar sobre o “nada”. Tarefa: Anotar cinco 
perguntas que me ocorrem sobre o “nada”. (Tradução nossa). 

102Que comes? Nada; 1/9, Hoje começamos a falar sobre o nada; Tarefa: anoto 5 perguntas que me ocorreram 
sobre o nada: Que escreves? Nada; Que tens na mão? Nada; O que te para? Nada; Que tens nesse caixão? 
Nada; Que é o nada? Nada. (Tradução nossa). 
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La Plata/ARG 

 
Figura 020: atividade 03 sobre o “nada”.103 

 
La Plata/ARG 

 

Contudo, após o quarto encontro, as crianças chegaram ao acordo de que em algumas 

situações, embora não pudessem ver o “nada” e nem tivessem clareza sobre sua cor poderiam 

sentir o “nada” em momentos, tais como: a morte de uma pessoa; quando não pensamos em 

nenhuma cor; quando pessoas não tem o que comer, entre outras. Também foi pensado que, 

                                                        
103Onde está o nada? De que cor é o “nada”? Que é o “nada”? Quem inventou o “nada”? Desde quando existe o 

“nada”? (Tradução nossa). 



128 

ao mesmo tempo, em que não podemos ver o nada, ele pode nos surpreender, pois sabemos 

que ele está em todos os lugares, inclusive nas brechas entre as coisas. Na altura dessa 

discussão, Nicólas lança a seguinte pergunta: “Se não existisse “nada” poderíamos viver?” 

Augusto diz que não pode responder a pergunta, mas que para ele “o nada” é: “Onde tudo 

silencia, onde fica somente o vazio e é tudo tranquilo.” Em seu caderno, Augusto faz a 

representação de sua fala através de uma figura de cor escura com linhas quase invisíveis. 

(Anotações dos cadernos em La Plata/ARG, cedidas pela profa. Lucina Carrera). No registro 

abaixo temos a tentativa de uma criança de colocar na escrita momentos em que pode sentir, 

perceber “o nada”. 

 
Figura 021: atividade 04 sobre o “nada”.104 

 
La Plata/ARG 

 

Tais situações tornam-se possíveis de acontecerem no espaço na filosofia com 

crianças, porque nesses espaços proporcionados pelo percurso dessa pesquisa, emerge uma 

outra condição da experiência que é o diálogo. O diálogo que tem como princípio a liberdade, 

o respeito, a atenção e a crença nas possibilidades da interação problematizadora, a qual 

poderá fazer favorecer a percepção e compreensão das crianças e adultos sobre situações 

ainda não pensadas apontando para a transformação de si e do outro, ou quando isso não 

ocorre pode-se seguir tentando. Ou seja, no espaço-diálogo da experiência o pensar sobre as 

coisas do mundo é provocador, intenso, o qual gera um profundo envolvimento, pois se trata 

de questões com as quais crianças e adultos estão realmente implicados, e se criam as 

                                                        
104 O “nada” não se pode sentir. O “nada” se pode sentir. O “nada” se pode sentir quando estamos aborrecidos. É 

uma sensação intermediária. (Tradução nossa). 
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condições para que no movimento do pensar não mais se possa pensar da mesma maneira que 

se pensava antes, bem como pensar coisas nunca antes pensadas.  

 

 

4.5 Filosofia com crianças: espaço-tempo de formação?  

 

 

Então, eu, hoje, como professora, eu aceito e dou espaço para a 

diversidade da minha turma.  

Transcrição n. 014, de 25/05/2014, Caicó/RN. Apêndice U. 

 

 

Voltar à experiência dos projetos de extensão e pesquisas no município de Caicó/RN, 

fazer o exercício de tentar captar seus sentidos a partir das vozes dos interlocutores que dele 

fizeram parte e de minha própria voz, enquanto escuta dessas vozes, seria uma forma de 

pensar na infância, a filosofia com crianças e a relação aprender e ensinar? Esse retorno à 

cena dos projetos de outra maneira tem me possibilitado enxergar uma potência que não tinha 

tido a oportunidade de perceber: a potência dos inícios e essa potência ganha força e 

significado para mim pelo surpreendente que elas me revelam, como por exemplo, a fala 

entrecortada e emocionada de uma professora de escola do campo que nos relata nos dando 

notícias de como essa aproximação com a prática de filosofia com crianças lhe permitiu 

ensaiar com suas crianças da educação infantil e alunos/as da educação do campo uma outra 

cena, uma outra maneira de ser e habitar a escola: 

 
... quando a gente discutia, principalmente quando por ocasião dos planejamentos 
antes da etapa de execução, não é? Aqui na UERN, pois como para mim era tudo 
muito novo, eu não tinha ainda esse pensar bem lapidado e acho que a gente nunca 
tem, mas está sempre buscando! [...] me levava muito a pensar sobre diversas coisas, 
sobre tudo! [...] me fazia perguntas,... me provocava, e eu ficava buscando dentro de 
mim uma posição sobre aquilo!! [...] através das questões que as atividades do 
projeto, que eram: ler, discutir, pensar atividades filosóficas para fazer com as 
crianças, isso passava por várias coisas, dos meus valores, da minha prática ... 
(Pausa. Emoção). (Transcrição n. 005, em 06/05/2014, Caicó/RN. Apêndice E). 

 

O que pode nos dar a pensar a voz dessa professora, que ao estabelecer uma relação 

de conhecimento com a filosofia, essa problematiza sua relação com a vida e com o 

questionamento de sua própria prática com crianças? A filosofia nesse sentido pode ser 

percebida como espaço de potência e de tensão, pois coloca em questão as certezas já 
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estabelecidas e convida à busca de alternativas, de outras possibilidades para continuar 

problematizando, convidando, inventando e criando formas de habitar a escola.  

Nessa perspectiva, articulando problema, experiência e pensamento e suas 

implicações para o ensino de filosofia nas escolas, Gallo (2008, p. 118) se pronuncia da 

seguinte forma: “Vemos, assim, que o problema não é uma operação puramente racional, mas 

parte do sensível; a experiência problemática é sentida, vivenciada, para que possa ser 

racionalmente equacionada como problema.”  

Segundo a fala da professora no fragmento acima, a partir da experiência com a 

filosofia, ela, juntamente com seus/as alunos/as, descobrem diariamente no contexto real da 

escola formas de pensar e ser juntos, levando os/as alunos/as, por eles/as mesmos/as, a 

entrarem em um processo de alteridade e emancipação quando essa prática que ocorre na 

“roda do diálogo” leva-os a elaborarem estratégias de atuação e intervenção nas questões da 

escola e da comunidade. Vejamos: 

 
... a partir dos estudos que nós realizamos e também quando compartilhamos aqui, 
eu pude realmente compreender melhor ainda, não é?! Porque assim, quando a gente 
compartilha aqui, a gente ver o olhar de cada um, [...] quer queira, quer não, esse 
olhar tem a questão dos conceitos. E esses conceitos a gente trás conosco, com cada 
um! E a filosofia é justamente essa possibilidade de pensar sobre tudo e de duvidar 
também sobre tudo, não é?! E na educação infantil, na época eu trabalhava na 
educação infantil, e esse curso fez com que eu despertasse também nos meus alunos 
essa questão do pensar, mesmo com crianças de quatro anos, que como para mim 
tudo foi muito novo, então, eu também entrei já duvidando, não é? (Risos). Sabia 
que queria aprender muito sobre, então quando eu comecei a colocar em prática o 
que eu estava estudando aqui, junto com vocês, e as provocações, eu comecei 
também a colocar em sala de aula com meus alunos, questionando-os, dando espaço 
para a palavra deles. E ai eu pude ver que realmente podem pensar bem, pensar 
direito como a gente fala na filosofia, e selecionar também esse pensamento, de 
forma criteriosa... Trazendo também para esse pensamento, e principalmente, a 
realidade que nos cerca, não é? Porque, geralmente, a gente fala sobre situações que 
a gente vive. Então, eu acho que esse curso trouxe isso, pensar sobre situações que 
eu estou vivendo e questionar essas situações, para de novo pensar de outra maneira 
e voltar a questionar [...]. Estávamos cheios de perguntas!!! (Transcrição n. 005, em 
06/05/2014, Caicó/RN. Apêndice E). 
 
Antes de tudo isso, a gente passa na “roda do diálogo”, então, os alunos, eles se 
organizam em círculo, não temos na sala aquela organização das cadeiras umas atrás 
das outras. [...], essa escola é na zona rural. [...] e tem muito presente a questão das 
dificuldades, da sobrevivência, do coronelismo ainda, [...], o que me despertou para 
eu trabalhar o que eu tinha aprendido na filosofia com crianças, [...]. Então, eu 
trouxe as questões deles, dos sentimentos deles para essas rodas de conversas. [...]. 
dai já se passaram dois anos, [...], eles tem um posicionamento muito interessante na 
forma de se colocar, principalmente, quando eles passaram a analisar [...], os direitos 
básicos deles na comunidade. [...]. Então, hoje, eles já conseguem pensar sobre e 
acredito que a filosofia, [...], para minha experiência, [...], me trouxe isso: eu pensei 
sobre as questões que a filosofia me trazia de forma crítica, selecionei e pude pensar 
sobre outras coisas.  E pude também fazer esse exercício com meus alunos. [...] Eles 
tem assim ... uma autonomia para falar. [...], o que eu percebo é isso, eles dialogam, 
eles conversam!! (Pausa). Então, assim, quando eu olho ... nem eu mesma acredito, 
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sabe? (Emoção). [...] tem também muito haver com nossa postura enquanto 
educador! [...], vêm mexendo com a escola inteira! (Transcrição n. 005, em 
06/05/2014, Caicó/RN. Apêndice E). 
 

De acordo com esses relatos, podemos inferir que a professora cria um espaço de 

suspensão na escola, no qual a forma prevista pelo sistema de organização dos conteúdos e a 

dinâmica como esses deveriam ser trabalhados com os/as alunos/as, ganham outras 

possibilidades, ocupam um outro espaço-tempo da escola.  Um espaço de profanação? Ela 

inventa com esse seu movimento, que segundo a mesma, é iniciado e provocado dentro da 

experiência de pensar e fazer filosofia com crianças, uma maneira singular de ser presença e 

oferecer o mundo para aqueles/as alunos/as, a qual exige pensar e ser de outra maneira, uma 

nova relação com o conhecimento dela mesma como professora, dos/as alunos/as, e que vai 

sendo percebido por aqueles/as que habitam a escola... “Porque a filosofia não deixa as coisas 

no lugar ... ela provoca ... cria inquietações ... está sempre a perguntar sobre as coisas, não é?” 

(Transcrição n. 005, em 06/08/2014, Caicó/RN. Apêndice E).  

Voltamos a Masschelein; Simons (2013) e ao termo suspensão como a possibilidade 

de criação dentro do espaço da instituição escolar de um tempo livre, que não é passado e nem 

futuro, mas que atrai ambos – professores/as e alunos/as - a questões de um tempo presente: 

 
...o professor deve garantir que ‘um alarme dispare’ cada lição. Esse alarme deve ser 
bem sucedido em fazer com que os alunos saiam do [...] ‘pensamento ilusório’ o 
pensamento que os aprisiona em ‘contos de fadas ’e planta ideias de incompetência 
em suas ‘mentes:’ ‘não posso fazer nada’ [...] também dissipa ‘contos de fadas’ 
inverso: ‘tenho que fazer isso’... (MASSCHELEIN; SIMONS, 2013, p. 34. Grifos 
dos autores). 
 

Contudo, essa possibilidade que profana e abre uma brecha no espaço da escola 

através de um fazer atravessado pela presença da filosofia não ocorre sem resistência, pois 

coloca algumas coisas em questão, problematiza como é próprio da filosofia: “... não deixa as 

coisas no lugar ... ela provoca ... cria inquietações ...” (Transcrição n. 005. Apêndice E). 

Assim, ao mesmo tempo em que sentimos na fala da professora, a emoção, a paixão por está 

fazendo algo que trás significado para sua prática e para a vida de seus/as alunos/as, também 

sentimos a inquietação, a complexidade que essa experiência provoca: “E o que está 

acontecendo? Pela visão da minoria, [...], é uma visão que está sendo bom! Porém, a maioria 

não acredita no trabalho!! Porque, [...] quando a gente pensa de forma criteriosa (Pausa... 

emoção)... isso vai exigir que a gente trabalhe, não é?” (Transcrição n. 005, em 06/08/2014, 

Caicó/RN. Apêndice E).  
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Esse momento de diálogo com essa professora, proporcionado pela busca de tentar 

resgatar, compreender os rastros deixados pelo projeto em Caicó/RN, revelou para mim as 

possibilidades de, através da filosofia, exercermos com o outro uma aproximação amorosa105 

na qual colocamos, verdadeiramente, a nossa máxima atenção e criamos, em cadeia, a 

possibilidade de um movimento que não mais separa a escola, os/as professores/as, os/as 

alunos/as e o contexto social em que vivem: “... o amor que estamos falando aqui não se 

expressa de uma maneira espetacular, mas de maneira bastante comum: em pequenos gestos 

ordinários, em certos modos de falar e de escutar.” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2013, p. 76). 

Como já relatado anteriormente, o projeto de filosofia com crianças no município de 

Caicó/RN, começa de forma quase acidental, por ocasião de um convite, do desejo, da 

vontade de um grupo e pelo encontro com a abertura, o acolhimento de dois professores que 

oferecem a esses/as alunos/as o seu não-saber e o desejo de conhecer. Não seria essa 

característica do imprevisto, também, uma condição para a experiência? Um caminho que vai 

sendo gerado e partilhado de forma fragmentária, tateante, problematizadora, e vai gerando 

expectativas nem sempre coerentes, mas ao mesmo tempo, vai abrindo outras possibilidades 

no espaço-tempo da escola. Seria a filosofia uma terra da infância? Dos inícios? 

 
E isso tem me animado muito e me fez perceber que dentro da filosofia tem um mar 
de possibilidades, de referências na questão da criança, não é? Até então também, 
nós fomos sempre carregados de um pré-conceitos sobre a criança e a toda hora a 
gente tem dificuldade, não é, de entender como fazer filosofia com crianças!! Essa é 
a pergunta constante!! Eu lembro mesmo que lá no projeto quando estávamos na 
escola, as professoras diziam: “ah, meu Deus, tomara que venha mesmo esse 
negócio pra cá, porque as crianças precisam obedecer mais, precisam se acalmar!!” 
E eu fiquei preocupado naquela época, pensando, então, a filosofia está vindo como 
disciplinadora? E para mim isso não estava legal, pois ela na verdade, nos libera, 
para sermos autônomos, nos expressarmos. (Transcrição 003, em 14/05/2013, 
Caicó/RN. Apêndice C). 
 

Uma experiência que ao se efetivar mantém a pergunta tensionada do seu início: 

“como fazer filosofia com crianças?” Uma experiência-filosofia pensada para as crianças, mas 

que de forma tácita abre outros inícios e quebra barreiras, desmistifica mitos sobre ela mesma, 

e reelabora em nós a relação com a própria filosofia. “Algo assim como a abertura do que se é 

ao que não se é e ao que se pode ser.” (KOHAN, 2007, p. 23). “Como fazer com essas 

crianças que já são por si só de uma natureza muito livre, diferente dos adultos!! Nós 

aprendemos no projeto que elas se colocam com muito mais verdade, porque são mais 

                                                        
105 Cf. Larrosa (2008). 
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despidas! E isso me encantou e me deu vontade de continuar...” (Transcrição 003, em 

14/05/2013, Caicó/RN. Apêndice C). 

Em suas falas sobre a experiência do projeto, estariam os/as professores/as se 

remetendo ao conceito de infância como devir, por sua abertura para a vida? Por inaugurar, 

provocar inícios? O que é a infância? Kohan (2004) nos indica que essa é uma pergunta 

sempre atual e ao dialogar com essa pergunta nos remete à compreensão de infância como 

condição da experiência, pois é no espaço dessa condição que se encontram de forma 

paradoxal ausência e possibilidade. Uma experiência-infância? Uma infância-filosofia? É a 

infância que dá o tom à filosofia ou é a filosofia que abre espaço para a infância? 

Continuemos compartilhando esses aspectos na dança do pensamento desses/as professores/as 

que nos emprestam seus pensamentos-infâncias que se espantam e se insinuam no exercício 

de fazer filosofia com crianças:  

 
Eu lembro que algumas coisas ficaram de maneira muito positiva para mim, 
primeiro uma coisa muito simples que é você colocar aquelas crianças ali em círculo 
e conseguir [...] metodologicamente um dialogo, que sem ser imposto, a criança se 
colocava e para nós ela estava exercitando o pensamento, eu tinha uma intuição de 
que isso era algo muito bom que ali se iniciava, acho que isso era o mais 
interessante! [...], a questão da expressão, de se colocar... colocando os seus 
pensamentos ... acho que eu lembro muito disso ... aquelas primeiras reuniões, 
naquela salinha, mesmo muito quente!! (Risos). (Transcrição 003, em 14/05/2013, 
Caicó/RN. Apêndice C). 

 

Ou uma experiência-filosofia como espaço de possibilidade de formação, 

autoformação e de transformação de si e do outro. Um espaço-filosofia para pensar a relação 

aprender e ensinar no espaço da escola, da universidade. “... é a possibilidade de se tornar um 

professor diferente daquele que se é, de ensinar de outra maneira, de relacionar-se de outra 

forma com o saber, com os alunos e consigo mesmo.” (KOHAN, 2007, p. 23): 

 

...a reflexão maior é de que temos uma necessidade do exercício do pensar até com 
os jovens que chegam até aqui e a filosofia com crianças contribui muito para pensar 
essa relação do ensinar/aprender, no sentido de que aqueles que fizerem essa 
experiência desde a infância, eu estou aqui pensando na mínima experiência que nós 
fizemos lá na escola, ela vai ajudar, fazer com que, sei lá!! Que esses jovens 
chegarem com muito mais possibilidades!! [...]. E ai, eu creio que o que vai ficar 
mesmo nessa relação é o conhecimento, não o conhecimento como acúmulo de 
bagagem, mas o conhecimento como saída e como construção, de poder no 
aprendizado fazer com que a pessoa possa tomar posições, desistir da posição 
tomada, depois voltar novamente ao estágio original daquela sua posição, ou seja, 
tonar-se mais firme em sua defesa. (Transcrição 003, em 14/05/2013, Caicó/RN. 
Apêndice C). 
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Como abrir os espaços escolares para essas vibrações infâncias-filosofia? Como tirar 

o véu? Não seriam esses acontecimentos de formação, de atuação/transformação, de outras 

formas de percepção de si e do outro, em cada contexto citado, que ocorrem nos espaços-

tempo de infância? Vêm à tona cenas de momentos nos quais percebo nos espaços escolares 

essa vibração, de transbordamento de corpos, de silêncios que falam. Espaços da experiência 

de fazer filosofia com crianças nos quais, a busca constante e atenta, visa garantir através da 

problematização, da pergunta, o acontecimento-experiência tanto individual como coletivo. 
 
E, eu creio, que essa relação me torna mais autônomo frente ao outro e ao mesmo 
tempo recebo do outro aquilo que posso receber, ai essa relação com o 
conhecimento, com o outro, eu me torno pessoa, entende? Eu acho que isso é o que 
mais faz a filosofia!! E com a criança não é diferente, ela vai se humanizar, tornar-se 
pessoa de posição, autônoma, que não se deixa que os outros pensem por ela, sendo 
assim capaz de se colocar frente aos problemas filosóficos ou os problemas da vida. 
Acho que o que fica mais vai ser isso, é muito pessoal e ao mesmo tempo partindo 
para o coletivo como um benefício, é isso!! (Transcrição 003, em 14/05/2013, 
Caicó/RN. Apêndice C). 

 

Momentos de sorrisos, de movimentos motores, de linguagens inventadas: o parque, 

o pátio, o ginásio de esportes, os banheiros infantis, as rodas de conversas sem a tutela dos 

adultos... Há nesses espaços uma vibração que é da ordem do acontecimento, reinvindicado 

para o espaço da experiência, dos perceptos106 e dos afectos107, da trama das relações que 

fogem aos padrões pré-estabelecidos e de controle dos corpos e dos sentidos. Como então 

captar essa vibração, levar esse “tom” para o contexto de sala de aula e construir “... maneiras 

singulares de constituir vidas...” (ABRAMOWICZ, 2009, p. 23). Não seria essa possibilidade 

o que estamos experienciando nas cenas capturadas nesse exercício de fazer filosofia com 

crianças nos diversos contextos propiciados pelo percurso dessa pesquisa?  

 

 

 

 

 

                                                        
106 Definição apresentada por Deleuze como sensações e percepções emaranhadas nos acontecimentos que 

transbordam no sujeito, que estão para além daquele que a sente.  
 
107 Os afectos, de acordo com Deleuze estão ligados aos perceptos, é algo da ordem do devir. “São devires que 

transbordam daquele que passa por eles, que excedem as forças daquele que passa por eles. O afecto é isso. 
Será que a música não seria a grande criadora de afectos? Será que ela não nos arrasta para potências acima de 
nossa compreensão?” (PARNET, 2014, p.2). 
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4.6 Silêncio: uma experiência fracassada? 

 

 

- Criança: Penso que vamos tentar, tentar, e fazer um minuto de 

silêncio aqui é impossível! Por que aqui ficamos vendo os rostos uns 

dos outros e nos pomos a rir, por que estamos em grupo e temos 

dificuldades de ficarmos em silêncio... 

Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. 

Tradução nossa 

 

 

Trago aqui um desses momentos referidos acima no qual foi possível amorosamente 

sentir, junto com as crianças, essa vibração através de uma experiência que foi chamada pelas 

crianças de “o fracasso da experiência do silêncio” e que nos convida, cria, coletivamente, no 

espaço da sala de aula institucionalizada, essa possibilidade de partilhar a experiência do 

pensar através do movimento do ainda não pensado ou da intensidade do próprio fracasso da 

tentativa da experiência pactuada... No intento de pensar sobre essas cenas volto ao sentido de 

“quase” e de “aproximadamente” já apontados por Guiseppe (2008)108 e  coloco a pergunta 

atual de Kohan (2007, p.57) quando se interroga sobre os limites e alcances da educação: “... 

em que medida é possível fazer nas instituições educacionais algum tipo de trabalho sobre nós 

mesmos, para sermos sempre de outro modo?” É necessário ajustar o olhar para poder captar 

as entrelinhas de si e do outro. Ou na pergunta infantil do menino que queria ganhar uma 

bicicleta e que para isso necessitava descobrir com seu tio Rui o caminho da escrita: 

 
- Tio Rui, os silêncios afinal servem para quê? 
- Para as pessoas estarem umas com as outras.  
- Não basta estarmos sentados no mesmo lugar? 
- Não. [...]. É preciso olharmos para o outro.  
- Tás a olhar para mim, tio Rui? 
- Estou. (ONDJAKI , 2012, p.63). 

 

Essa cena a qual me refiro e que me tocou profundamente ocorreu em La Plata/ARG, 

na Escuela Graduada. Era uma classe de V ano do ensino fundamental,  envolvendo crianças 

de 10-11 anos de idade, na qual existiam muitas dificuldades de estabelecer regras sobre o 

escutar e o falar. No processo de discussão e enfrentamento dessa questão, as crianças 

                                                        
108 Cf. p. 99. 
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propuseram à professora que fizessem “a experiência do silêncio”.  A proposta era que 

fechariam os olhos e tentariam ficar por um minuto em completo silêncio, sendo essa uma 

experiência ao mesmo tempo individual e coletiva. Por duas classes seguidas, o grupo 

insistentemente, tentou conseguir fazer um minuto de silêncio, sem, contudo, lograr êxito. 

Isso gerou vários momentos de tensões entre as crianças, nos quais se procurava atribuir 

algumas responsabilidades pelo fracasso. 

A professora pediu que pensassem sobre essas duas tentativas fracassadas, que 

procurassem fazer essa experiência em casa e anotassem algo em seus cadernos para poderem 

voltar a conversar no próximo encontro. Assim desse encontro, que era o terceiro na 

sequência dos acontecimentos, destaco alguns fragmentos que nos aproximam do que elas – 

as crianças - denominaram de “experiência fracassada”: 

 
- Criança: Eu fui fazer a experiência do silêncio em minha casa e senti como se o 
mundo tivesse morrido. Não escutava nada... 
- Criança: Tentei fazer, mas não me recordo de nada... 
- Criança: Quando eu fui fazer a tarefa me senti meio abobado, pois sempre temos 
convidados, exceto nos exames, e vi teria que anotar...  
- Criança: Que não senti tanta tranquilidade... para mim é algo difícil. Não sei o que 
senti... Mas, senti algo!! 
- Criança: Estava em minha casa e tentei fazer um minuto de silêncio, mas me 
pareceu que não era apenas um minuto, mas que era bem mais tempo. Ocorreu-me 
depois que estava bem, senti tranquilidade! 
(Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. Tradução nossa). 

 

No decorrer e complexidade dessa experiência emergem vários temas potentes de 

serem levados adiante, tais como o tempo, o ouvir, o escutar, a pressa, o ativismo, as 

subjetividades, a superficialidade das relações, entre outros. Contudo, o que ficou mais forte e 

percebido por mim foi o sentimento de angústia e frustação daquelas crianças ao perceberem-

se diante da impossibilidade do silêncio. Essa condição de impossibilidade trazia uma 

mensagem que angustiava as crianças: “...o silêncio não fala. O silêncio é. Ele significa. Ou 

melhor: no silêncio, o sentido é.” (ORLANDI, 2012, p. 31).  

O silêncio não passível de visibilidade, podemos senti-lo em nós. Esse aspecto podia 

ser observável tanto pela intensidade do envolvimento com que essas crianças se lançam a 

pensar sobre e experimentar o tema quanto pela força da experiência que se mostrava para 

elas em perguntas, tais como: O que é o silêncio? Porque temos dificuldades de ficar em 

silêncio conosco mesmos? Seria porque estamos sempre tão cheios, sobrecarregados pela 

lógica e ritmo do ativismo que nos é imposto cotidianamente e que assim já não conseguimos 

parar para escutar o nosso próprio eco? 
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De acordo com Gallo (2008, p.118), “Pensar é experimentar o incômodo do 

desconhecido, do ainda-não pensado e construir algo que nos possibilite enfrentar o problema 

que nos faz pensar.” As crianças em La Plata/ARG estavam diante do incômodo de não 

conseguir realizar algo ao que se propunham e ao mesmo tempo faziam o exercício de pensar 

e de tentar colocar em palavras isso que lhes ocorria: a incapacidade de ficar em silêncio, a 

escuta de si e do outro.  

Vejamos como tenta colocar em palavras essa criança de La Plata/ARG, a qual 

traduz nas entrelinhas a necessidade e o prazer de poder ser escutada pelo outro, quando assim 

se expressa: “Criança: Primeiro fui fazer a tarefa e tive dificuldade, pois nunca estamos em 

silêncio aqui, não? Em minha casa também não! Mas, gostaria de está mais em silêncio 

porque estamos sempre com muito barulho... È como nesse momento ... é como ser ouvido.” 

(Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. Tradução nossa). 

 De acordo com Ferraro (2008) existe um dentro (Éthos) que é refúgio, que é interior 

e que nos resguarda. Esse dentro de cada um/uma é resguardado em relação ao fora, que 

representa perigo. Talvez, quando as crianças fizeram tentativas de ficarem em silêncio 

coletivo e, posteriormente, individualmente em suas casas, sentiram grandes dificuldades e 

passaram a pensar sobre isso apontando alguns entraves a essa impossibilidade de ficar em 

silêncio consigo mesmas: porque estão sempre fazendo, falando e ouvindo coisas e isso lhes 

automatizam os atos de forma que não conseguem ficar em silêncio por um minuto. “Eu 

fiquei fora do mundo e não escutava!! Então, foi como se tudo tivesse morrido” (Transcrição 

n. 028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. Tradução nossa).  

O mesmo autor nos alerta também para o cuidado com o silêncio em nós mesmos, 

apontando para a necessidade de esvaziamento para podermos sentir as coisas do mundo: 

ressoar. Quanto mais vazios dos barulhos e coisas do mundo, mais ressoamos! Quando algo 

ressoa em nós, o desejo é ressaltado e cria-se a possibilidade de chegada do novo entre nós e 

os outros.109  

Nesse sentido, o esvaziamento é escuta, é diálogo, é intimidade com outros e com o 

mundo. (FERRARO, 2008). Essa presença do dentro e do fora pode ser percebida no processo 

de silenciamento compartilhado na fala dessa criança: “... me passou o mesmo que na classe 

anterior [...] parecia-me muito mais que um minuto, mais ou menos como meia hora. E eu não 

conseguia fazer. [...] tentei outras vezes e fui [...] sentindo que podia pensar cada vez mais 

                                                        
109 Anotações pessoais da autora durante a VII Experiência de Formação/NEFI. Infâncias da filosofia. 

RJ/Jul/2014. 
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com mais tranquilidade. (Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. 

Tradução nossa). 

Outro tema que emerge na fala das crianças e é potencializado na experiência “do 

fracasso do silêncio” é o tempo. Nela as crianças movimentam o pensamento sobre a 

impossibilidade de lograrem êxito nessa experiência e ao mesmo tempo percebem a existência 

de um tempo que lhes parece mais curto ou mais largo, que se revela para elas quando o 

tempo cronológico de um minuto parece-lhes uma eternidade: “Bem, eu também senti que 

não era apenas um minuto, mais ou menos como quarenta minutos...” (Transcrição n. 028, em 

06/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. Tradução nossa). 

 
- Criança: Ocorreu que para mim foi bastante longo, mas também foi uma 
experiência diferente. 
- Criança: Penso que temos que fazer algo, não sei... Talvez, mudar. Pois, eu me 
senti, não sei como se fosse uma hora e meia. Porém, se estou a me diverti, 
assistindo um filme ou outra coisa, o tempo já parece mais curto, passa muito mais 
rápido! 
- Professora: Esse é um tema que vou agregar aqui. Você está dizendo que o tempo 
se alarga ou se estreita? [...]. Então, há dois tempos? Há um tempo de relógio e há 
um tempo de acordo com aquilo que me passa? 
- Criança: É o mesmo! 
- Criança: Penso que existe um tempo de relógio e um tempo que passa ou não 
passa... Temos que esvaziar a cabeça! 
- Criança: Quando queremos que o tempo seja mais rápido ele vai mais de devagar 
e quando queremos que ele vá devagar, ele vai rápido... 
- Criança: Penso que aqui tinha uma parte que queria fazer o minuto de silêncio e 
outra parte que não queria e então, quando estamos querendo fazer algo que não 
gostamos, o tempo é mais largo, por outro lado se estamos fazendo coisas divertidas, 
o tempo é mais curto.  
- Professora: Perfeito! Adiante! 
- Professora: O tempo passa!! Ou seja, passa voando, passa mais lento. Passa![...]. 
Podemos deter o tempo?  
- Criança: Sim. Quando estamos dormindo! 
- Criança: Quando estamos dormindo outros seguem fazendo outras coisas. São 
tempos distintos, por exemplo, na China agora as pessoas podem está levantando-
se!! 
- (Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. Tradução nossa). 
 

O que seria então o tempo? Seriam os espaços marcados pelo relógio? O tempo é 

sempre igual para todos? “Criança: De que forma podemos medir o tempo? Às vezes, 

sentimos que um minuto é uma eternidade e outras vezes que duas horas, não sei, quando nos 

acontece algo inédito, passaram em um minuto!” (Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La 

Plata/ARG. Apêndice M. Tradução nossa). Essas questões novamente nos remetem a Kohan 

(2004) quando evidencia que desde os gregos existem diferentes formas de referir-se ao 

tempo: chónos, que designa tempo sucessivo, o antes e o depois; kairós, refere-se à medida e 

aión, que remete à intensidade, algo que não podemos numerar. Perceber esses aspectos 
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discutidos, experienciados pelas crianças no espaço da filosofia pode nos levar a pensar sobre 

“... a força dessacralizante e desdogmatizante da experiência do pensar filosófico, uma força 

tremendamente afirmativa e aberta da filosofia.” (KOHAN, 2007, p. 23). Essa intensidade de 

um tempo aiônico é claramente sentida e explicada por Manoel, de 10 anos, em La 

Plata/ARG: 

 
Para mim tem um tempo de nós mesmos e um tempo de relógio. Quando queremos 
que o tempo seja rápido, ele passa mais devagar, por exemplo, se tenho que ir ao 
futebol às 6:15, desde às 6 horas fico esperando e esses quinze minutos me parecem, 
sei lá, vinte anos.  (Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. 
Tradução nossa). 

 

A potência do pensamento que emerge nessas experiências de filosofia com crianças 

e se revela nas intervenções que as mesmas fazem, através das perguntas que colocam para si 

mesmas e para os/as companheiros/as, tensionadas e atualizadas pelo movimento do pensar 

que desencadeia a partir de uma condição infantil de não saber, a busca insistente pelo saber, 

por exemplo, sobre o sentimento de fracasso que vivenciam fecundamente nessa experiência. 

Tais aspectos atualizam em nós um dos sentidos que temos buscado compreender através 

desse exercício de escrita: a filosofia e sua relação com o saber, pois o que esse 

fragmento/captura nos revela é uma de suas possibilidades: a busca de sentido pelo caminho 

da pergunta. Esclarecendo que esse saber buscado incessantemente pelas crianças e adultos 

nas “clases de filosofia” “... não se trata de um saber de conteúdos, mas de um saber de 

relação com o próprio saber.” (KOHAN, 2009, p. 35).  

Essas crianças e a força dos seus pensamentos nos convidam a pensar sobre o tempo 

escolar que estabiliza, que cria um ritmo fixo, que impõe o hábito do pensar em perguntas e 

respostas prè-estabelecidas, previstas para testar e cumprir os currículos escolares numa clara 

relação de desigualdade entre os que sabem e os que não sabem.  

Nesse sentido, podemos considerar a reflexão de Gallo (2010, p. 116) quando faz 

algumas interrogações à escola sobre as relações de poder que ali se estabelecem, a qual por 

sua forma disciplinar leva mais à adaptação e conformação da infância. Vejamos sua 

argumentação: 

 
Na escola, a criança, infants, sem palavra, é introduzida no universo da linguagem. 
Mas não será para experimentar sua própria voz, mas para ser enquadrada num 
sistema semiótico já definido, no qual ela dirá aquilo que se espera que seja dito, da 
maneira como se espera que seja dito. (Grifo do autor). 
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 Esses aspectos também nos remetem ao pensamento de Rancière (2011) quando 

percebe no espaço da escola a presença de dois mundos: em primeiro lugar como espaço de 

um de governo, que segue uma forma (aqui estariam presentes as políticas de governo, a 

padronização dos currículos, o disciplinamento dos tempos escolares) e assim pensa a escola 

pelo princípio da desigualdade, na qual os indivíduos somente podem ser emancipados através 

do saber do mestre, esse primeiro mundo, de acordo com Rancière (2011) é na verdade a 

polícia; por outro lado, habita também a escola a política que tem como princípio a igualdade, 

a qual provoca uma ruptura no ritmo do normal instituído. 

Comentando esses aspectos Kohan (2007, p. 59) assim se pronuncia: “... há 

propriamente dois âmbitos enfrentados: o policial dominante, ordinário, normal; o governo e 

o império da desigualdade e, frente a ela, a política, definida por Rancière como uma ação 

paradoxal [...] de ruptura perante o exercício ‘normal’ do poder ...” (Grifos do autor). 

Também o pensamento de Gallo (2014, p.30) se reporta à multiplicidade que se torna 

possível quando se consegue abrir brechas nos espaços tradicionalmente instituídos:  

 
... ranciére (sic) defende a lógica da ‘ignorância’. ele (sic) inverte a lógica da 
redução das desigualdades de inteligência, afirmando que, para garantir a 
emancipação, precisamos partir do princípio de que todos são igualmente 
inteligentes [...] o aprender, no âmbito da lógica da ignorância, é múltiplo, é 
multiplicidade, é infinito de caminhos e de possibilidades. não há seriação e não há 
mesmidade. há produção de diferença, porque se parte da igualdade das 
inteligências. (Grifos do autor). 

 

Esse aspecto de romper com o instituído, com o abrir pequenas brechas dentro do 

espaço da escola, dentro do que tradicionalmente é considerado como conteúdo válido e 

verificável nas áreas da filosofia e da pedagogia, é desafiador e ao mesmo tempo potencializa 

a ação da filosofia com crianças. È também espaço de tensão e resistência às normas 

estabelecidas que enfatizam  resultados comprováveis. 

Ao contrário, no espaço da filosofia com crianças importa todo o processo do 

movimento do pensamento e não se pretende chegar a algum resultado ou verificar quem está 

com a razão, mas criar uma condição, uma disposição livre para fazer algo ou começar algo ... 

“... um eu da experiência, da atenção e da exposição a alguma coisa. “ (MASSCHELEIN; 

SIMONS, 2013, p. 48). Ou, ainda, como nos alerta Kohan (2007, p. 98): “Não se trata de nos 

infantilizar, de voltar a nossa tenra infância [...], mas de instaurar um espaço de encontro 

criador e transformador da inércia escolar repetidora do mesmo.”  

Para tentar continuar pensando e buscando forças para o enfrentamento desses 

desafios me aproximo a seguir da perspectiva de uma atividade docente como espaço de 
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militância e resistência apresentada por Gallo (2008), e continuo a fazer, o exercício de pensar 

aspectos das experiências de filosofia com crianças vivenciadas no trilhar dessa pesquisa, 

aqui compartilhadas em fragmentos/capturas retirados e atravessados nessa conversa, para 

convidar o pensar a partir do conceito de educação menor (GALLO, 2008), entre outros, 

caracterizados como nuances dessas tensões e como aquilo que escapa, sai pelas bordas, que 

fica à margem. 
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5 FILOSOFIA COM CRIANÇAS: UMA EDUCAÇÃO MENOR? 

 

 

Penso que às vezes as pessoas não querem dizer algumas coisas,  mas 

não há outra opção. Porque aquele que foi para fora quando volta,  

sabe que aquilo não é verdade. E não tem como não dizer...  e talvez 

eles possam querer matá-lo. 

Transcrição n. 032, em 04/11/2014, La Plata/ARG. Apêndice P. 

Tradução nossa 

 

 

Larrosa (2014), em seu texto “Fim de partida” demonstra preocupação e tristeza com 

o cenário que se instituiu dentro da universidade regido pela lógica do capital e presentificada 

nas palavras competitividade e utilidade. Um cenário no qual a educação, a escrita, a pesquisa 

e tantos outros fazeres foram invadidos pela lógica da produtividade. Nesse cenário, o qual 

percebe sem perspectiva de retrocessos, pensa o espaço da filosofia da educação como uma 

brecha, um escape, uma questão a ser colocada a cada um de nós, professores e professoras da 

área de filosofia da educação. Essa pergunta envolve o sentido que cada um dá à filosofia ou 

ao seu trabalho na área de filosofia da educação. Assim, de acordo com Larrosa (2014), cabe-

nos fazer a pergunta a nós mesmos: O que é a filosofia para mim? Qual o sentido que atribuo 

à minha atividade de filosofia e educação? Dependendo da forma como nos posicionamos 

diante dessa questão e se nossa atividade de alguma forma aproxima-se da invenção, do risco, 

se nos coloca à deriva, remando contra a maré, ela fará, poderá fazer algum sentido dentro 

desse cenário. Assim, ele nos trás sua própria resposta a sua/essa pergunta: 

 
A filosofia, para nós, não é uma disciplina, e sim uma atividade que tem a ver talvez 
com o pensamento. E o pensamento é sempre uma indisciplina ou, dito de outro 
modo, um acontecimento, um talvez, que não se pode nem produzir, nem predizer, 
nem presumir, e que, além do mais, acontece, ou pode acontecer, em qualquer lugar. 
(LARROSA, 2014, p. 126). 
 

Também temos nos feito essa pergunta. E também nos sentimos cada vez mais, no 

espaço da academia, aprisionados/as a uma prática a qual nós mesmos/as nos instituímos. 

Também sentimos uma tensão quanto à relação educação – filosofia, e, especialmente, ao 

exercício de fazer filosofia com crianças. Um misto de tensão, de impasse e de ausência de 

credibilidade por essa prática. Volto à imagem das cercas de pedras, metaforicamente 
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colocadas no início desse trabalho, que inspiram uma maneira possível de caminhar para essa 

pesquisa, a trilha da pedra, que adentra a áspera paisagem da caatinga110 e se constrói 

rasgando e transformando a pedra, e assim produz uma beleza rara na paisagem do 

seridoense. Nesse sentido da contradição, resistência e da tensão, da beleza e do acolhimento 

das escolas públicas a essa proposta, compreendemos que se inserem as experiências de 

filosofia com crianças as quais estamos tendo a oportunidade de pensar/participar e/ou: “... 

desaprender os modos habituais de ver o mundo para aprender novas maneiras de nele 

participar.” (WOZNIAK, 2012, p.128). 

Trago para esse contexto a inspiração de Gallo (2008, p. 61) que faz um apelo à 

necessidade de que no contexto da educação atual sejamos professores/as militantes que 

cotidianamente, insistentemente, lutamos individual e coletivamente, para possibilitar o 

futuro, buscando através dos pequenos gestos diários trazer para as salas de aulas uma 

educação que toca o outro, que ressoa em cada aluno/a: “... o professor militante é aquele que 

age coletivamente, para tocar a cada um dos indivíduos.”. Esse mesmo autor trás à tona o 

conceito de educação menor111, como dispositivo para pensarmos as tentativas que ensaiam 

práticas, que se amparam em ideais consideradas fora do contexto das políticas atuais, tais 

como: amor, afeto, transformação, igualdade, singularidade, as quais, muitas vezes, 

encontram grande resistência tanto na filosofia como na pedagogia.  

Alguns fragmentos dessa resistência ressoam nos cenários e cenas da pesquisa, por 

exemplo, quando alunos/as da graduação em filosofia tentam enveredar com suas pesquisas 

para o tema da filosofia com crianças: “E, quando chegou o período do projeto de monografia, 

eu lancei essa proposta da filosofia na infância. Contudo, esse tema não foi bem aceito e 

muitos professores disseram: “Ah, ninguém vai pegar esse tema não!” (Transcrição n. 013, 

em 02/05/2014, Caicó/RN, Apêndice V). Ou ainda: 
... conseguimos produzir um texto a partir de nossas discussões no projeto e até 
apresentamos o ano passado em um evento. E até, alguns professores do campus 
disseram que tem meio que ‘um pé atrás’ com Lipman e até eu perguntei porque, 
mas não me falaram, ainda. (Risos). Mas, assim, o que eu esperava do projeto, eu 
obtive!! Que era esse novo conhecimento, essa nova visão, esse novo olhar em 
relação à filosofia na escola que é a filosofia na infância. (Transcrição n. 015, em 
02/05/2014, Caicó/RN. Apêndice D). 

                                                        
110Paisagem esbranquiçada das árvores que durante o período sem chuvas, o qual predomina durante o ano, 

fazem cair às folhas das árvores e os troncos ficam brancos e secos. A caatinga ocupa uma área de cerca de 
850.000 km², cerca de 10% do território nacional, englobando de forma contínua parte dos estados da Paraíba, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia (região Nordeste do 
Brasil) e parte do norte de Minas Gerais (região Sudeste do Brasil). Disponível em www.wikipedia.org Acesso 
em: 11/10/2015. 

 
111 Esse termo é criado por Gallo (2008) a partir do conceito de literatura menor, criado por Deleuze e Guattari 

ao analisarem a obra de Franz Kafka. Cf. Gallo (2008, p. 62). 
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Seguindo o pensamento de Gallo (2008, p. 62 – 63) encontramos nessa percepção 

compartilhada nos espaços da filosofia e educação, nos quais a filosofia com crianças adentra, 

sintonia nas características por ele apontada sobre o conceito de educação menor, as quais 

são: (1) a desterritorialização da língua, “Toda língua [...] está em certo território, em certa 

tradição”; (2) a ramificação política, “... o próprio ato de existir é um ato político, 

revolucionário: um desafio ao sistema instituído”; (3) um valor coletivo, “ ... o que ai se 

expressa faz parte do muitos, e só pode ser visto como um se for identificado também como 

parte do todo coletivo”, para pensar sobre os espaços de filosofia com crianças no sentido de 

que esse fazer encontra resistências, trás rupturas, profana os espaços instituídos dentro do 

sistema escolar. Nesse sentido, as experiências de filosofia com crianças nos espaços dos 

deslocamentos dessa pesquisa tem se constituído como atos de resistência, de pioneirismo, de 

ensaios, brechas, suspensões: “Sala de aula como espaço a partir do qual traçamos nossas 

estratégias, [...] nossa militância, produzindo um presente e um futuro aquém ou para além de 

qualquer política educacional. [...] é um ato de singularização e de militância.” (GALLO, 

2008, p. 65).  

Pensando sobre essas características e remetendo-as aos cenários e cenas da 

experiência vivenciada, esclareço essa definição que em Gallo (2008, 2014) não se referem às 

hierarquias ou grandezas matemáticas, mas à especificidade de formas de ação: 
A educação maior é aquela dos planos decenais e das políticas públicas de educação, 
dos parâmetros e das diretrizes, aquela da constituição e da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, pensada e produzida pelas cabeças bem-pensantes a serviço 
do poder. [...] é aquela que quer institui-se, fazer-se presente, fazer-se acontecer... 
 
Uma educação menor é um ato de revolta e de resistência. Revolta contra os fluxos 
instituídos, resistência às políticas impostas; sala de aula como espaço a partir do 
qual traçamos nossas estratégias, estabelecemos nossa militância [...] é um ato de 
singularidade e de militância. (GALLO, 2008, p. 64 – 65. Grifos meus).  

 

Seria então, a filosofia com crianças vivenciada nos espaços dessa pesquisa, um 

exemplo de uma educação menor? Que se arrisca e assume-se como abertura, em movimento 

de ensaios constantes, sem verdades acabadas e que em nesse sentido, profana e coloca em 

suspenção as verdades instituídas sobre a infância, a filosofia, a relação aprender e ensinar 

filosofia. O menor no sentido de uma composição com regras mais fluidas? “... o menor é 

reservado para o marginal, para aquilo que foge, que escapa, que fica à deriva ...” (GALLO, 

2014, p.21). O menor experiência?  

A imagem da filosofia como uma atividade relacionada com o pensar, como a propõe 

Larrosa (2014), Kohan (2004), entre outros, e a qual temos nos aproximado, e que pode 
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ocorrer em qualquer lugar, desmistifica a imagem de filosofia como uma disciplina 

unicamente acadêmica e nos amina a pensar sobre a nossa atividade de experiências de 

filosofia com crianças como uma aposta na potência do pensar, do acolhimento ao outro, do 

exercício da atenção e escuta no sentido de abrir cada vez mais possibilidades.  

Sabemos que temos nesse processo colocado muitas perguntas e poucas respostas. 

Não temos as respostas, mas desejamos continuar buscando, mesmo assumindo nossas 

vacilações, nossas impossibilidades, nossos fantasmas do medo. As crianças em La 

Plata/ARG também tentam no exercício do pensar e descobrir de onde saem os medos e assim 

nos ajudam a pensar esses impasses quando irrompem os espaços da experiência de filosofia e 

trazem o movimento vivo do pensar infantil: “Criança: Eu sei como parar a flecha do medo!” 

“Criança: Você pode fazer uma flecha com coisas feias ou com coisas que não quer recordar, 

uma flecha do esquecimento!!” (Transcrição n. 027, em 27/11/2014, La Plata/ARG. Apêndice 

Q. Tradução nossa). Um pensamento infância? O limiar entre o possível e o impossível? Ou 

como nos recorda o professor Walter: 

 
O pensar como algo que se faz sempre entre o possível e o impossível, ente o saber e 
o não saber, entre o lógico e o ilógico. [...]. É na tensão da contradição entre dois 
extremos que algo nos força a pensar, nos faz perceber o sentido e o valor de pensar 
algo não pensado. [...] pensamos como quem caminha sobre um fio composto pela 
consistência e a contração. (KOHAN, 2004, p. 56). 

 

Identificamos que esse movimento de fazer filosofia com crianças nos espaços dessa 

pesquisa remete-nos à imagem de resistência, de consistência e de contração. Um pulsar, uma 

vibração que tensiona reverberar em nós. Não como força que separa, ou que mede forças 

entre si, mas como movimento que convida, que se abre, amorosamente, ao outro num gesto 

raro e artesanal de desejo de ser e estar juntos. Talvez semelhante a uma das características do 

real como pronunciado por Larrosa (2008, p. 189): “O real escapa ao princípio de razão 

suficiente [...]. O real é gratuito ou absurdo, resiste à inteligibilidade.” Em muitos momentos 

no trilhar dessa pesquisa vivenciamos essa sensação de ausência de inteligibilidade, 

especialmente com as crianças, que com suas infâncias não esperam autorização para pensar e 

não o submetem aos critérios da lógica. Como, por exemplo, nessa fala infantil, a qual tenta 

definir o que é o medo: “Criança: O medo é como uma flecha que se pega e se dar um “tiro 

ao alvo” que vem até nós e quando atinge o alvo toma a pessoa toda ...” (Transcrição n. 027, 

em 23/01/2014, La Plata/ARG. Apêndice Q. Tradução nossa). 

Quanto à pergunta de Larrosa (2014) sobre o que é filosofia, ela compõe as questões 

dessa pesquisa. Trago aqui o pensamento de Ferraro (2010, p. 217) quando identifica a escola 
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como lugar de passagem e afirma a presença da filosofia na escola como educação: “A 

filosofia não pode ser ensinada, mas pode-se ensinar com filosofia. E é esse ensinar com 

filosofia que é educar. Não há conteúdos. [...]. É disposição. Um saber das relações. Saber do 

limite, para além dos confins.” Também aponta que a filosofia na escola constitui-se como 

possibilidade de encontros, relações, transformações: “Criar pontes significa estabelecer 

planos de relações entre duas margens que se afastam do mesmo rio que passa, no mesmo 

caminho. Passar é estabelecer relações [...] que mudam e transformam as coisas e as 

situações.” (FERRARO, 2010, p. 217). 

Também temos tentado nos aproximar de algumas respostas para a pergunta sobre o 

que é a filosofia a partir das falas das crianças em La Plata/ARG que da mesma forma estão 

mobilizadas nessa tentativa: “Criança: Para mim, a filosofia é o lugar que expressamos coisas 

que imaginamos, nossos sentimentos ...”; “Criança: É um lugar de muitas perguntas, contar o 

que se passou, porque se passou ...”; “Criança: Aqui a gente sente que tem mais perguntas 

que antes ...” (Transcrição n. 033, em 17/11/2014, La Plata/ARG. Apêndice J. Tradução 

nossa). As crianças, e eu também, percebemos o espaço da filosofia não como um espaço 

confortável, no qual encontramos as respostas para suas/nossas inquietações, mas um espaço 

em que podemos nos encontrar e construímos algo coletivo: “Criança: No espaço da filosofia 

tem muitas perguntas, poucas respostas, podemos também aprender com os companheiros, 

resolver problemas, pensar juntos ...” (Transcrição n. 033, em 17/11/2014, La Plata/ARG. 

Apêndice J. Tradução nossa). Ou ainda quando em Duque de Caxias/RJ, as crianças gravando 

mais um dos programas da TV Filosófica, tentam traduzir na riqueza de detalhes os 

acontecimentos da “sala de filosofia”: 

 
Gente, a filosofia é muito bom mesmo que a gente: leia, pinte, toque piano, faça 
trabalhos, escreva no quadro, faça o programa, leia, pinte, mas, não é só isso o que 
tem na filosofia. A gente aprende várias coisas, muitas. Eu nem sabia, eu acho que 
nem existia como fazer uma tinta, uma tinta natural. Mas, quando eu vim pra 
filosofia eu aprendi isso tudo! Olha, tipo, aqui na filosofia a gente aprendeu a fazer a 
tinta azul sem ser essa (aquela industrializada) que a gente pinta, é a tinta natural, 
não é essa cola colorida! É muito natural! A gente aprende a (a aluna procura algo 
mais na sala) fazer tudo isso! Você não imagina as coisas que a gente aprende! 
Tipo, olha isso aqui! (a aluna vai pegar um trabalho que fica pendurado num fio) 
Olha esse desenho, da Katlyn, uma amiga nossa da filosofia! Gente, isso aqui é tinta 
natural! Nós próprios fizemos. Gente, são muitas coisas, tipo isso aqui, oh, blocos, 
nós temos bloquinhos (de anotação) pra gente desenvolver a filosofia! Gente, aqui 
nós temos isso tudo que a gente ama isso. Gente, filosofia é muito bom! Não 
esqueça a filosofia, não falte! (Transcrição n. 044, em out/2013, em Duque 
de Caxias/RJ. Apêndice Z). 
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O que fazemos quando dissemos que estamos fazendo filosofia com crianças? Não 

tenho certezas de respostas, posso construir respostas a partir dessa experiência de pesquisa, 

sempre no sentido de uma aproximação: nas experiências de filosofia com crianças buscamos, 

nos esforçamos ao máximo para ter uma postura de convite, de acolhimento, de escuta atenta 

e, a partir das questões que nos colocamos sobre uma multiplicidade de fatos que nos 

inquietam e que inquietam às crianças, pois, dentro desse movimento,  elas – as crianças - tem 

sua própria voz, trabalhamos no sentido do diálogo, da busca de elementos para problematizar 

o pensar. Esse movimento é para nós a experiência do pensamento no espaço da filosofia com 

crianças. 

As crianças do terceiro ano do ensino fundamental em La Plata/ARG, após três anos 

tendo “clases de filosofia” tentaram dizer como elas viam a filosofia e o que faziam no 

“espaço da filosofia”. Trazer suas falas/fragmentos aqui pode também nos ajudar a construir 

respostas:  

 

- Criança: Eu acho que a filosofia é como se fosse ... assim ... uma carreira de 
alguma coisa para ser um sábio de muitas coisas ... 
- Criança: A filosofia é o lugar para contar algo que não contamos em outro lugar 
...  
- Criança: Aqui tem que investigar muito para responder ... não é coisa fácil de 
responder ... se empenhar muito para responder!!  
- Criança: Conversamos sobre Sócrates, que era um sábio e dizia “só sei que nada 
sei”. Acho que os sábios são filósofos, mas não podem prever o futuro, não sabem 
de tudo. 
- Criança: Na filosofia podes falar coisas que te passam e que te faz sofrer e assim 
se sentes melhor ... (Transcrição n. 033, em 17/11/2014, La Plata/ARG. Apêndice J. 
Tradução nossa). 
 

Insistentemente, pela força da experiência, sigo, junto com outros/as ensaiando esse 

fazer, resistindo, à deriva e tentando me aproximar, ensaiar, ou ter a sensação de que estou 

junto com outros  inventando algo que possa ter a potência de movimentar o nosso 

pensamento e o pensamento das crianças. Então, se como dizem as crianças, o espaço da 

filosofia é o lugar onde podemos falar sobre os nossos problemas, dialogar e buscar resolvê-

los, é assim, um espaço vivo, de situações reais trazidas da vida das crianças, como, por 

exemplo, cito a cena vivenciada numa classe do terceiro ano do ensino fundamental, crianças 

de oito anos, que, obstinadamente, por três encontros seguidos estavam envolvidas na 

discussão provocada por uma sequência de atritos ocorridos no recreio. E no “espaço da 

filosofia” surge a pergunta: “Por que e para que fazemos coisas mal aos outros?” Ao que se 

seguem os seguintes registros: 
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- Porque estamos aborrecidos com algo e por isso estamos irritados e passamos a 
aborrecer os outros; 
- Eu já passei várias situações assim que muito me irritam e eu não consigo não 
revidar. Minha mamãe também diz que devemos revidar; 
- Para parar de agredir o outro e o outro defender-se e seguir agredindo ... poderia 
ficar... pensar em ficar no lugar do outro; 
- Se fizemos de conta que não estamos escutando, podemos evitar a agressão; 
- Como assim? Como não se importar se estamos vendo e ouvindo o outro nos 
irritar? Podemos simular que não estamos vendo? 
(Transcrição n. 022, em 06/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice R. Tradução nossa). 
 

Percebíamos, pela intensidade das falas, que essa situação era algo que fazia as 

crianças sofrerem bastante e ao final do quarto encontro, a professora convida, para que 

possam seguir pensando, que tragam possíveis sugestões de solução no encontro seguinte. 

Nesse contexto, Hector de forma bastante incisiva sentencia: “Penso que não tem solução!” 

(Transcrição n. 022, em 06/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice R. Tradução nossa). Alma, uma 

garotinha que sempre estava anotando coisas no caderno e tinha permanecido calada durante 

todo o encontro, pergunta se pode ler o que escreveu sobre essa questão, e assim se expressa:  

 
Figura 022: texto da aluna Alma.112 - La Plata/ARG 

 
 

Em meio a toda aquela agitação, Alma encontra no espaço da filosofia um lugar para 

manifestar a sua solidão e sua sensação de vazio que para ela provocava os impulsos de 

agressões entre os colegas. As palavras de Alma, naquele momento, ressoaram em mim, e 

                                                        
112 Talvez porque estamos com raiva, porque nos sentimos descontrolados, ou que todo mundo está atrás de você 

(perseguindo, pressionando, cobrando) e ninguém te responde nem pergunta, e nos sentimos sozinhos ou sentes 
que ninguém fala com você nem sequer teu pai nem tua mãe, e te sentes no vazio, e fazemos coisas feias aos 
demais. (Transcrição n. 022, em 06/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice R. tradução de Julia Krüger/NEFI). 
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possivelmente, também nas crianças, com uma áurea de intensa autoridade, pois essas ficaram 

completamente em silêncio (algo não muito fácil de conseguir naquele contexto).  

Essa cena, entre tantas outras, foi para mim, particularmente, preciosa, pelo fato de já 

ter notado certa resistência por parte dessa aluna em participar verbalmente das discussões, 

mas que se mantinha sempre atenta, e nesse dia sentimos (a professora e eu) que ela encontrou 

a sua palavra e sua maneira de dizê-la. Pensamos que essa experiência nos aproxima do que 

Masschelein; Simons (2013, p. 162) chamam a atenção para que o espaço escolar 

institucionalizado seja constituído para experimentar, criar tempo livre para esse exercício de 

experimentação do mundo que cria: “... a transmissão de autoridade para uma coisa de tal 

maneira que ela tenha algo a dizer e uma maneira de dizê-lo – em suma, a capacidade de falar 

para alguém.” Ou como presente nas falas dos/as professoras em Caicó/RN, que mesmo, no 

momento atual, não tendo o espaço específico da filosofia, a experiência de ter passado pelo 

fazer filosofia com crianças deixa sua marca na relação aprender e ensinar desses/as 

professores/as: 
Essa parte foi muito rica! Por que antes a gente contava a história por contar, não é? 
Ou então, para preencher o tempo ao final da aula, mas agora eu já vejo diferente. 
Pois, a história, depois de contada para as crianças, agora eu proponho: “vamos 
pensar sobre a isso”; o que foi bom; o que não foi muito bom ... eu vou provocando 
... e é incrível como a criança consegue ver coisas, propor outros pensamentos!! 
Passar para gente tudo o que ela pensa!! (Transcrição n. 013, em 02/05/2014, 
Caicó/RN, Apêndice V). 

 

Gestos, sons, toques que se entrelaçam e nos instigam a continuar escavando e 

abrindo brechas nas experiências de filosofia com crianças, as quais indicam como é próprio 

da filosofia, inquietações, perguntas, encontros, e exigem pensar de outras maneiras e/ou a 

buscar argumentos para seguir pensando, como afirmam claramente as crianças abaixo:  

 
- Criança:-Na filosofia o que não encontra resposta se segue investigando ... Você 
vai acumulando as dúvidas, as respostas e vai fazendo novas perguntas ... 
- Criança: Acho que de uma pergunta pode sacar uma lista de perguntas (risos). Por 
exemplo: de onde saiu a primeira cadeira do mundo? Quando saio daqui posso fazer 
uma lista de perguntas! 
- Professora: E as respondeis? 
- Criança: (Pausa) Não ... são muito difíceis!! Não tem respostas, mas podemos 
escrever sobre o que pensamos ...  
- Criança: É, mas aqui as opiniões podem mudar, podemos pensar de outras formas 
diferentes ... é diferente de pensar sozinho, [...] aqui tem a opinião dos amigos ... 
podemos mudar de opinião ... (Transcrição n. 033, em 17/11/2014, La Plata/ARG. 
Apêndice J. Tradução nossa). 

 

Também frente aos argumentos apresentados nas discussões entre as crianças e 

professoras podem ocorrer conflitos com os próprios valores e crenças até então tidas como 
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únicas e verdadeiras. É o que podemos perceber nessa cena na qual as crianças buscavam 

investigar a pergunta: “como surgiu o universo?” Após vários encontros, realização de 

entrevistas, e leituras diversas envolvendo explicações religiosas e científicas, uma das 

crianças se expressa com muita clareza sobre esse espaço de tensões provocado pela filosofia:  

 
Penso que se tenho uma religião e ela me trás uma explicação... Se os meus pais são 
muito religiosos e eu sou muito religioso... Me interessa saber de outras explicações, 
mas ocorre que essas explicações podem ser bem diferentes das que eu acredito e ai 
não tem como. Eu teria que descobrir que meus papais não estão dizendo a verdade. 
E ai eu teria que perguntar porque meus papais não me contaram tais coisas ... 
Porém, me sinto bem aqui conversando sobre essas coisas. (Transcrição n. 022, em 
06/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice R. Tradução nossa). 
 

Penso que o tem sido possibilitado dentro das experiências de filosofia com crianças 

nos vários espaços proporcionados pelos deslocamentos dessa pesquisa é essa tentativa 

corajosa, cheia de riscos, de desafios para abrir espaços, exercitar a igualdade, colocar algo 

sobre a mesa, provocar, forçar o pensar em torno de “um bem comum”, fornecer espaço para 

que algo seja renovado ou criado pelas crianças e jovens, que como exemplificado no 

exercício dessa escrita, pode ser um conto, uma poesia, um fato que agita o intervalo de aulas, 

bem como uma curiosidade que mobiliza as crianças em busca de respostas sobre a criação do 

universo ou sobre a cor dos sentimentos, ou, sobre descobrir que o som tem sabores e cores, 

ou ainda, pensar sobre o que é o nada: “... um lugar onde a sociedade se renova, libertando e 

oferecendo seu conhecimento e experiência como um bem comum, a fim de tornar possível a 

formação.” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2013, p. 161). 

E Larrosa (2014, p. 130) cansado pergunta: “... de onde tirar as forças para continuar 

jogando, para continuar nos perguntando pelo lugar da filosofia no campo educativo [...]? 

Talvez devamos fazer como as crianças nas experiências de filosofia: exercícios de ser 

criança, pensar coisas nunca pensadas ou dizer em alto e bom tom de que coisas temos 

medo... Talvez esse exercício nos faça “friccionar trabalhosamente” e nos anime a seguir 

pensando...  “... uma atividade heterológica que faça com que o aluno se separe de sua 

condição de aluno, o professor de sua condição de professor e as disciplinas de sua condição 

de disciplinas.” (LARROSA, 2014, p. 127). 

São algumas das capturas da experiência vivenciada e que tem nos provocado a 

pensar e a questionar cada vez mais: o que fazemos nesses espaços quando dizemos que 

estamos fazendo filosofia com crianças? Estaríamos vivenciando o encontro entre adultos e 

crianças marcado pela singularidade e pela intensidade da infância? Quais outros sentidos 

poderiam ser presentificados nessas cenas? Esse tem sido o meu intento nesse exercício de 
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escrita, nisso tenho colocado minha atenção e respeito! Buscar e trazer à tona algumas cenas, 

capturadas dos espaços da experiência vivenciada para a partir delas pensar, abrir ao 

máximo, problematizar sobre a experiência, a infância, a filosofia com crianças e a relação 

aprender e ensinar. Tais temas perpassam esses espaços e se entrelaçam em vários momentos 

com essa escrita.  

Quiçá as experiências de filosofia com crianças continuem para mim e para muitos 

dos meus/as companheiros/as de caminhada, envoltas nesse encantamento, nessa vibração 

intensa, nesse mistério do não-saber, nessa busca por saber, uma presença-infância... 
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6 CENAS PARA OUTROS CENÁRIOS: UM RECOMEÇO 

 

 

Toda interpretação é uma tradução e, toda tradução, uma traição. 

López, 2008, p. 86. 

 

 

Ao final desse exercício de escrita, que como todo exercício encerra uma etapa para 

possíveis desdobramentos, encontro-me, ainda, com a mesma sensação inicial: a dificuldade 

para dar conta de narrar a experiência vivenciada. Acompanha-me a sensação de que essa 

escrita empobrece a experiência vivida e não é digna da grandeza dos acontecimentos e de 

como eles ressoaram em mim e na trajetória dessa pesquisa, mas também mantenho o desejo 

latente de continuar buscando, juntando as peças, escavando. É disso que esse texto é feito: de 

tentativas, ensaios, capturas, fragmentos, cenários e cenas que fizeram a composição de um 

espaço filosofia-educação que a todo tempo desloca-se, escapa. Remeto-me à sabedoria de 

Rosa (1985) em seu poema Travessia, em Grande Sertão: Veredas, quando nos lembra, 

através da travessia que os personagens Riboaldo e Diadorim empreendem pelo Rio São 

Francisco, que nos diz que o real das coisas da nossa vida não está na saída nem, tampouco, 

na chegada, ele – o real – vai se revelando para nós no meio da travessia. Nesse sentido, as 

perguntas colocadas no início dessa escrita vão sendo reveladas no processo dessa travessia, 

em diálogo constante com as capturas feitas nos cenários e cenas da pesquisa e com as fontes 

teóricas (ecos) trazidas à cena com essa finalidade, quais sejam: o que significam aprender e 

ensinar nesses espaços? O que fazemos quando dizemos que estamos fazendo filosofia com 

crianças? Quais infâncias atravessam nossas atividades de pensar e fazer filosofia com 

crianças? Não foi possível respondê-las, objetivamente, mas, foi possível e necessário, pensar 

com elas, percebendo em cada cenário um ritmo próprio, uma composição de cenas que 

adquirem uma forma singular, a partir dos elementos ali presentes que se compõem pelo 

movimento e força da experiência de pensamento que se desenha e cria determinadas 

condições para a experiência do pensamento entre crianças e adultos.  

Pergunto-me ainda se esta tese se constitui propriamente numa pesquisa. Busco 

respostas em minhas fontes de leitura. Relembro palavras de Jan Masschelein que caracteriza 
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uma pesquisa educacional a partir de três apontamentos113: a) dizer respeito a um problema ou 

questão educacional; b) tornar algo público; e c) levar à transformação do pesquisador/a, e 

percebo que essas três notas estão claramente manifestas ao longo desta escrita. 

O primeiro aspecto refere-se às inquietações que decorrem da aproximação entre um 

grupo de alunos/as e professores/as para estudar e praticar filosofia com crianças no espaço da 

escola pública no município de Caicó/RN. Esse primeiro movimento desencadeia outros que 

culminam nas questões que envolvem essa pesquisa. Uma temática inserida no contexto real 

de uma experiência educacional; o segundo aspecto, requer um esclarecimento do pensamento 

de Masschelein (2014) quando define o caráter público de algo como alguém no uso de sua 

capacidade de raciocínio por meio e na forma como fala. Nas palavras de Masschelein (2014, 

p. 19 - 20) esclarecemos sua definição de uso público: “... refere-se quando estamos nos 

dirigindo ao público no seu verdadeiro sentido, isto é, um público que não tem de ser 

ensinado, mas está sendo constituído por qualquer pessoa que tenha a capacidade de 

raciocínio, isto é, ‘o público’ para além de qualquer máquina ou instituição.” Nesse sentido, 

essa trajetória de pesquisa/experiência enfrentou o constante desafio, esforço contínuo para 

encontrar esse aspecto público da autenticidade, de buscar sua própria voz, de aproximar-se 

ao máximo da intimidade dos cenários e cenas para com atenção expor/narrar a experiência; o 

terceiro e último aspecto em Masschelein (2014) para compor uma pesquisa educacional 

refere-se ao processo de transformação pelo qual passa o/a pesquisador/a, na referida pesquisa 

podemos inferir que essa característica revela-se em toda trajetória dessa 

experiência/pesquisa, desde o abandono de uma perspectiva inicial ao trilhar atento nos 

movimentos provocados pelas diversas experimentações que foram constituindo esse 

exercício de escrita. A partir desses aspectos, podemos considerar que essa pesquisa insere-se 

no contexto de uma pesquisa educacional que revela uma intensa relação entre filosofia e 

educação sendo, no processo, para mim uma experiência de formação/transformação. 

Da mesma forma, o objetivo estabelecido no início desse exercício de escrita para a 

discussão dos temas: a filosofia com crianças, a infância e a relação aprender e ensinar, que, 

predominantemente e de forma entrelaçada, perpassaram os cenários e cenas dessa pesquisa, 

acreditamos que nos aproximamos dos sentidos que essas temáticas adquiriram nesses 

espaços, tendo para isso o auxílio dos fragmentos que logramos narrar, bem como mediante 

os pensamentos dos vários/as autores/as trazidos para dialogarem conosco na cena da 

pesquisa. Nesse sentido, a filosofia com crianças, vivenciada nos espaços das escolas públicas 

                                                        
113 Para mais detalhes e a relação entre pesquisa em educação e em filosofía, cf. Kohan; Masschelein, 2014. 
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envolvidas nessa pesquisa, enfrentam diariamente e insistentemente, o desafio, o paradoxo de 

encontrar dentro da escola, em sua forma institucionalizada, o sentido de uma 

afirmação/condição de que é possível fazer filosofia com crianças, enquanto abertura para a 

experiência do pensamento, ampliando ao máximo as relações entre a escola e a universidade 

no sentido de algo que sempre se inicia, pois, embora tenham sido identificados referenciais 

teórico-práticos que inspiram essas práticas, esses não adquirem uma forma fixa, permanecem 

abertos às possibilidades. Também é digna de menção a abertura, o acolhimento infantil à 

filosofia, muitas vezes constituindo-se em pauta reivindicatória das crianças quando por 

algum motivo a filosofia não encontra a brecha para sua legitimação dentro dos tempos 

escolares institucionalizados.    

Nessa perspectiva também se inseriu a temática da infância, no sentido plural – 

infâncias – pois foi considerado como elas se revelaram e se compuseram em cada contexto e, 

ao mesmo tempo, ela é compreendida como a vivência de um tempo intensivo, aiônico, um 

tempo livre ou liberado para o pensamento dentro da escola – algumas vezes, como narrado 

nessa pesquisa, também fora da escola – profanando e criando uma suspensão nos tempos e 

espaços institucionalizados, alargando ao máximo esses espaços, conceitos, relações entre as 

infâncias de adultos e crianças, as quais apontam possibilidades, enigmas de vivências infantis 

de fazer filosofia com crianças e adultos. 

Quanto à temática da relação aprender e ensinar, a qual atravessa todos os cenários e 

cenas dessa pesquisa, a mesma vai se reelaborando dentro desses espaços, quebrando a 

hierarquia tradicionalmente instalada entre alunos/as e professores/as, se reinventando pela 

força das infâncias de crianças e adultos presentes na experiência de fazer filosofia com 

crianças. Nessa relação entre crianças e adultos se revelam gestos diários de confiança, de 

afetos, de buscas corajosas para legitimar um espaço para o pensamento dentro da escola 

pública. Paradoxalmente, também nesse espaço de relações enfrentam-se, diariamente, 

rupturas e resistências. 

Ao termo experiência é possível apontar a partir dos contextos vivenciados por essa 

pesquisa, que embora ela – a experiência – seja algo que não podemos prever, podemos 

trabalhar no sentido de buscar criar algumas condições as quais percebemos como necessárias 

para que ela ocorra, quais sejam: a autenticidade, o diálogo, a pergunta, o encontro e o 

rompimento com algo que está estabelecido. 

Conquanto, ao final desse exercício de escrita, também me permito lançar meu olhar 

para a minha própria relação de aprender e ensinar dentro da filosofia, trazendo à tona o que 

esse trilhar pela trajetória de pesquisa permitiu ampliar. Remeto-me a minha condição de 
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estrangeira dentro da filosofia e a tensão presente entre a filosofia e a pedagogia114, minha 

área de formação inicial, a qual me coloca diariamente o desafio de buscar encontrar, dentro 

dos mecanismos institucionais, legislação e políticas públicas, as quais me encontro implicada 

como professora formadora de licenciados/as em filosofia e busco encontrar naquilo que é 

possível, contribuir com esse processo de formação em que se encontram na filosofia. Minha 

relação de aprender e ensinar filosofia ocorre literalmente no encontro entre filosofia e 

educação e me convida, provoca o desejo de estar junto com outros/as inventando diariamente 

essa relação.  

O trilhar do movimento e força dessa experiência não fez diminuir essa relação de 

tensão vivenciada, mas me faz percebê-la como necessária e parte do encontro entre filosofia 

e educação, o qual, pela força da experiência vivenciada, amplia possibilidades de outros 

inícios, renovando em mim, diariamente, uma condição infantil de não saber, na filosofia e na 

pedagogia, na perspectiva de, através de uma relação de amizade, potencializada pela 

experiência de fazer filosofia com crianças em escolas públicas, se mantem tensionada, e 

nisso encontra sua força para resistir e ser filosofia e educação. Conquanto, é por essa força 

tensionada e renovada que encontro a coragem para continuar, amorosamente, atravessando, 

num processo de busca, de formação pessoal e coletiva, de transformação constante. Pensando 

nessa relação necessária e tensionada entre filosofia e educação, sinto-me aqui fortalecida 

pelos sentidos atribuídos por Freire (1996) para a atividade docente, exercida em qualquer 

área do conhecimento, quando remete essa prática a várias exigências, entre elas destaco que 

ensinar é uma especificidade humana que requer comprometimento, é também uma forma de 

intervenção no mundo que exige humildade e tolerância, mas também exige alegria e 

esperança para através do encontro entre os seres humanos pronunciar e problematizar o 

mundo. Nas palavras de Freire (2013, p. 108): “O mundo pronunciado, por sua vez, se volta 

problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar.” (Grifos do 

autor). 

Nessa perspectiva de diálogo é possível perceber nas cenas capturadas que as 

tentativas de fazer filosofia com crianças nos três cenários vivenciados adquirem semelhanças 

e diferenças que simultaneamente as aproximam e as distanciam. Tentarei apontar algumas, 

entre tantas outras possíveis, sem compará-las ou julgá-las, e/ou criar uma dicotomia, ou 

ainda, qualquer perspectiva no sentido de “resultados”, mas tenciono dizer uma palavra, 

apontar alguns elementos inspirada pela travessia: 

                                                        
114 Para maior aprofundamento Cf. Kohan; Masschelein (2014). 
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- no município de Caicó/RN:  

(1) fundamentos teóricos, predominantemente baseados nas perspectivas e estratégias 

adotadas por Lipman, esse aspecto cria uma distancia entre os outros dois cenários no sentido 

de que neles, embora se mantenham alguns elementos da perspectiva de Lipman, a base 

teórica é variada e com abertura para outras fontes. Em Caicó/RN, a base teórica em Lipman 

pode ser percebida nos estudos teóricos realizados pelo grupo no período de 2008 – 2013 e na 

forma como elaboramos a proposta de intervenção pedagógica na escola, a qual se estruturava 

na metodologia das comunidades de investigação e na busca de exercitar com as crianças as 

habilidades de pensamento; é, sem dúvida, o espaço experimentado onde é maior a influência 

de Lipman; 

(2) temas filosóficos trabalhados através da literatura infantil. Nesse aspecto de utilizar 

histórias, contos, poesias, perguntas, entre outros, as cenas do/no município de Caicó/RN, 

aproximam-se dos dois outros cenários investigados; 

(3) predominância de investimento maior na formação dos adultos que iriam, posteriormente, 

atuar com as crianças, em detrimento das práticas com crianças. Esse aspecto, ao mesmo 

tempo em que aproxima no sentido da formação, o cenário de Caicó/RN, também o distancia, 

no sentido de que no município do Rio de Janeiro/RJ existe o investimento constante na 

formação dos adultos, porém, isso ocorre de forma associada e simultânea às atividades de 

experiências de filosofia com as crianças, no Rio de Janeiro/RJ existe um grande movimento 

de idas e vindas da universidade para as escolas em Duque de Caxias/RJ e vice-versa 

envolvendo adultos e mais recentemente, também as crianças; em Caicó/RN o trabalho se 

concentra, quase exclusivamente, na formação docente; 

(4) a abertura dos espaços escolares públicos, da comunidade e das crianças em relação às 

possibilidades da presença da filosofia nas escolas, num contexto em que essa presença é 

muito menos perceptível que nas cenas de Rio de Janeiro/RJ e La Plata/ARG; 

(5) os projetos em Caicó/RN tem se constituído em espaço de iniciação científica e produção 

de trabalhos de conclusão de cursos nas áreas de filosofia e educação, ou seja, eles servem de 

campo fértil para a iniciação na pesquisa por parte de estudantes da universidade; essa 

situação é paradigmaticamente afirmada na cena de Rio de Janeiro/RJ onde o projeto de 

prática filosófica com crianças e professores/as em escolas públicas de Duque de Caxias é 

terra para o assentamento de pesquisas de graduação, mas também de mestrado e doutorado, 

como a presente tese exemplifica. 

- no município do Rio de Janeiro/RJ:  
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(1) ficou evidente, especialmente, o aspecto de abertura, liberdade e respeito presentes tanto 

nas discussões teóricas nos seminários de pesquisa do NEFI/UERJ quanto nas práticas 

escolares;  

(2) percebe-se um movimento constante de experimentações, eventos acadêmicos, espaços de 

formação, dentro e fora das escolas, que são permanentemente visitadas por pesquisadores de 

outros estados do Brasil e de outros países; é perceptível também a riqueza de possibilidades 

de materiais pedagógicos;  

(3) a busca constante para provocar o envolvimento dos/as professores/as das escolas nas 

atividades de formação e de filosofia com crianças, a qual me pareceu obter avanços e recuos, 

em função de seu caráter experimental; 

(4) as ricas possibilidades de relações que se criam entre a escola de educação básica e a 

universidade, envolvendo nessas interações desde alunos/as/pesquisadores/as do ensino médio 

até pesquisas de pós-doutorado; 

(6) o espaço de filosofia com crianças na escola tem se constituído também num espaço de 

aprimoramento das condições materiais de trabalho na escola, o que se verifica tanto na 

construção de espaços específicos para a filosofia na escola quanto na disponibilização de 

livros, equipamentos e mobiliário específicos; 

(7) a presença constante da pergunta como dispositivo para o exercício da experiência do 

pensamento, bem como o acolhimento intenso das crianças e adultos à filosofia tanto nas 

turmas de crianças quanto na educação de jovens e adultos115; 

(8) uma intensa dupla circulação entre a universidade e a escola, o que se verifica na constante 

presença de professores/as e crianças na universidade e no fluxo formativo dos/as 

professores/as das escolas naquela instituição;  

(9) a presença da filosofia com crianças nas duas escolas em Duque de Caxias/RJ, tem se 

constituído como um exercício de vontade política por parte dos/as envolvidos/as para sua 

garantia e conquista de espaços junto aos poderes públicos constituídos, visto que sua oferta 

não é oficialmente reconhecida no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos.  

 - em La Plata/RJ:  

(1) todas as professoras envolvidas com as atividades de filosofia com crianças tem formação 

na área. Isto é um diferencial desse projeto em relação às outras cenas, em compensação, 

nesta cena platense a formação das docentes em exercício nas escolas requer menor atenção, 

                                                        
115 Cf. Kohan; Wozniak (2011). 
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percebe-se, contudo, uma resistência das professoras de outras áreas do ensino à presença da 

filosofia na escola; 

(2) fluidez, abertura e riqueza para temas e materiais utilizados, os quais potencializam o 

diálogo e o pensamento de crianças e adultos; 

(3) as crianças adotam um caderno específico para registros (escritas, desenhos) do/no espaço 

da filosofia. Há uma maior preocupação, nesta cena, com o registro e a escrita das crianças; 

(4) postura de desenvoltura e intensa participação das crianças no espaço da filosofia, as 

quais, mediadas pelas professoras geram experiências potentes; 

(5) a pergunta é uma presença predominante em todas as experiências. Neste aspecto, os três 

cenários se assemelham;  

(6) percebemos que há uma postura/vontade política entre a universidade e a administração 

escolar no sentido de garantir o espaço da filosofia com crianças na escola. Esse aspecto cria 

uma maior aproximação entre o cenário platense e o município de Duque de Caxias/RJ.  

Esses elementos já presentes e diluídos nesse exercício dessa escrita, são 

objetivamente apontados acima, como uma forma de condensar o olhar e ressaltar o que, de 

alguma maneira, nem melhor e nem pior, tornaram-se mais evidentes. Estar em experiência: 

olhar as coisas como se fosse a primeira vez, cultivar essa sensação. Sentir o prazer e o perigo 

do não-saber, caminhar à deriva, atravessar sem saber o que encontraremos e se 

encontraremos algo na outra margem. Chegar a outra margem transformados/as e sentir a 

coragem e a inspiração dos inícios ... Manter ao máximo a condição de não-saber: 

 
Não sabermos significa: trabalhamos ardorosamente durante anos para gerar uma 
espécie de vazio, uma espécie de hesitação que nos permita abrir o máximo possível 
esse campo da experiência, ou seja, abrir o máximo possível o campo da filosofia-
experiência, abrir o máximo possível o campo da educação e o campo da filosofia. 
Uma experiência que tem mais haver com o campo da educação, com o campo da 
infância. (KOHAN, 2014).116 

 

 Na experiência o mais importante pode ser o percurso. Experimentar o medo: 

“Criança: O medo se instala em todas as sensações do corpo. Na barriga, na cabeça. Pode 

sentir calafrios nas mãos ...” (Transcrição n. 027, em 23/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice Q. 

Tradução nossa). O que haveria para encontrar no percurso de uma pesquisa-experiência, 

senão a própria experiência que reverbera, desassossega, mas também faz vibrar, ressoa e da 

qual, embora não saibamos precisar como, saímos transformados? Algo semelhante à fala de 

um menino em La Plata/ARG, que pelo quarto encontro seguido tentava, sem êxito, fazer a 
                                                        
116Transcrição n. 010, encerramento da VII Experiência de Formação NEFI/2014. Arquivo de pesquisa da autora. 
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experiência de um minuto de silêncio: “Criança: Que não senti tanta tranquilidade... para mim 

é algo difícil. Não sei o que senti... Mas, senti algo!!” (Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La 

Plata/ARG. Apêndice M. Tradução nossa); ou talvez como Islla117 que tenta mostrar em 

palavras, nas pausas, no olhar que brilha, nos gestos que tentam traduzir sua experiência de 

escrita, a partir da experiência vivenciada no espaço da filosofia com crianças em Caicó/RN.  

Uma escrita- experiência? 

 
... a cada encontro, o que as pessoas aqui no grupo diziam, era sempre uma coisa a 
mais para eu colocar no meu texto ... o que eu dizia a elas também ... não sei bem 
como era ... (pausa), mas aquilo clareava minhas ideias e eu ia lá e escrevia...  [...]. 
Então, posso dizer que a escrita se tornou mais fácil por esses encontros que eu 
tive... (Transcrição n. 019, em 25/05/2014, Caicó/RN. Apêndice S). 
 

Ou, ainda, como Caio, em Duque de Caxias/RJ, ao tentar explicar de onde vem a 

música: “Criança: Eu acho que a gente pensa a música ali (bota a mão na cabeça) A gente 

escuta, depois deixa fluir pelo coração...” (Transcrição n. 041, em nov/2013/RJ, cedida por 

Neila Ruiz. Apêndice L). 

A potência do pensamento, que se revela na tensão das perguntas que se atualizam 

constantemente, na desenvoltura e intensidade das inferências, no não saber infantil, mas que 

busca saber, na fala entrecortada dos/as professores/as, entre tantos outros elementos 

compartilhados no movimento dessa pesquisa, e presente nos espaços de fazer filosofia com 

crianças, se faz presente em nós e nos fragmentos que se revelaram ao longo dessa escrita, 

abre trilhas, grafita rastos que rapidamente se apagam ... “...permita pensar naquilo que, a 

princípio, não se pode ou não se deve pensar na escola, e fazer dela espaço de experiências, 

acontecimentos inesperados e imprevisíveis ... (KOHAN, 2007, p. 98). 

Ondjaki (2012) insinua em sua estória sobre um menino que quer ganhar uma 

bicicleta, mas que para isso tem que escrever uma estória e enviar ao presidente de seu país. 

Ocorre que para escrever, é preciso ter uma ideia! Tendo a ideia, acredita o menino que tudo 

estará resolvido, pois, as letras, os acentos, os pontos que estão todos disponíveis, ficam fáceis 

de serem colocados no papel. Desse modo, na busca de ganhar a bicicleta e com a ludicidade 

de sua imaginação, o menino descobre que o seu tio Rui guarda/possui uma caixa com “restos 

de letras” e “restos de frases” que caem de seus bigodes quando esses são escovados. 

Contudo, mesmo tendo acesso à caixa do Tio Rui, o menino, não consegue escrever porque 

lhe falta a ideia. Talvez seja possível fazer essa aproximação: narrar uma experiência é como 

                                                        
117 Aluna de iniciação científica PIBIC, ensino médio/Caicó/RN, a qual o projeto de pesquisa Filosofia com 

crianças: perspectivas para o debate, recebeu no período de 2012-2013. 
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ser esse menino de Ondjaki, que tem a caixa com os restos de letras do tio Rui, mas, contudo, 

lhe falta a ideia. Resta-nos desfrutar dessa impossibilidade e deixar que ela se revele em nós! 

Parar um pouco, diminuir o ritmo, esvaziar. “Criança: Penso que existe um tempo de relógio 

e um tempo que passa ou não passa... Temos que esvaziar a cabeça!” (Transcrição n. 028, em 

27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. Tradução nossa). 

Qual a verdade que se revela na experiência de pensar a experiência a partir da 

própria experiência? Guiseppe Ferraro118, nos trás uma potente ideia para pensar essa questão: 

ele nos disse que a condição para encontrar a verdade é o esvaziamento. Onde está a verdade? 

Guiseppe nos revelou, literalmente, utilizando para isso um diapasão que ressoava de 

diferentes formas nos objetos, que a verdade está no vazio do mundo e que esse vazio é a 

própria vida que pulsa.  

 O pulsar da vida é a verdade de cada um que se manifesta naquilo que está no 

mundo e emanam significados para cada um de nós. Então, a pergunta é: o que tem 

significado para mim? De acordo com Guiseppe Ferraro é nessa resposta que se encontra a 

minha verdade e a partir dessa resposta posso ensiná-la aos outros como uma relação com a 

própria vida. Nessa potente imagem de Guiseppe Ferraro podemos pensar os vários espaços e 

modos de fazer escolas que temos habitado? Como pensar, a partir dessa perspectiva de 

verdade, o modo como temos nos aproximado de um fazer filosofia com crianças? O que 

fazemos quando dizemos que estamos fazendo filosofia com crianças? 

Na busca de encontrar sentidos para as questões que foram colocadas nesse exercício 

de escrita, tenho retornado aos começos, refazendo, ensaiando ... Friccionando o máximo 

possível nas trilhas dos cenários e cenas de pesquisa, e com a paixão e o padecimento na e 

pela experiência, escavando continuamente em sua fonte: a fonte da experiência-

acontecimento. Esse tempo – o da experiência – tem sido intenso, de provocações, de 

desassossegos, de deslocamentos, de idas e vindas, mas, especialmente, de potência para 

voltar aos cenários e cenas, transformada pela travessia e quiçá poder dizer algo semelhante a 

uma fala infantil quando também vivenciava a experiência da impossibilidade: “Criança: 

Estava em minha casa e tentei fazer um minuto de silêncio, mas me pareceu que não era 

apenas um minuto, mas que era bem mais tempo. Ocorreu-me depois que estava bem, senti 

tranquilidade!” (Transcrição n. 028, em 27/10/2014, La Plata/ARG. Apêndice M. Tradução 

nossa).  

                                                        
118 Anotações pessoais da autora durante a VII Experiência de Formação do NEFI, realizada no período de 06 a 

09/07/2014, no município do RJ. 
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Chegando ao final desse exercício de escrita, o qual teve a perspectiva de narrar uma 

experiência a partir dos cenários e cenas da própria experiência volto a compartilhar com o 

pensamento de Martin Jay, em seu livro Cantos de Experiencia  (2009) quando ao final da 

empreitada na perspectiva de encontrar as variações e sentidos para o termo experiência, 

aponta para o caráter interminável de toda experiência, bem como demonstra a tensão gerada 

por sua natureza volátil a partir da perspectiva que seja adotada para a tentativa de definição 

da experiência, bem como indica para a impossibilidade de encontrar uma única definição 

para a experiência. Esses aspectos (caráter interminável, volatividade, impossibilidade de uma 

única definição) de acordo com Jay (2009, p. 470), resultam na lição da própria experiência, a 

qual tendo por ela passado, o sujeito da experiência, sai dela transformado, com a 

possibilidade de estar mais “autônomo e integrado ao mundo”, contudo, em vista ao perigo e 

padecimento, de empreender uma nova experiência, a qual tem o potencial de, provavelmente 

ser gratificante.    
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APÊNDICE A - Transcrisão n. 045: intervenção do projeto de filosofia com crianças, projeto 

Caicó/RN 

 
- DATA: AGOSTO DE 2010 
- INTERVENÇÃO DO PROJETO DE FILOSOFIA COM CRIANÇAS FILOSOFIA COM CRIANÇAS: 
IDENTIFICANDO DESAFIOS – CONSTRUINDO POSSIBILIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL HERMANN 
GMEINER, MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN. 
- TEMPO DE GRAVAÇÃO: 1h 47min 19seg 
- PROFESSORA: GILVANEIDE GOMES DE BRITO  
IDADE DAS CRIANÇAS: 4 A 6 ANOS (TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL) 
TRANSCRISÃO POR: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 
- PROFESSORA: ALDINEIDE DE ARAÚJO GOUVEIA 
IDADE DAS CRIANÇAS: 8 A 11 ANOS (TURMA DE TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
 
- TEMA DO ENCONTRO: APRENDENDO REGRAS 
- Professora: Gilvaneide  
- Turma: Educação Infantil, 5 anos 
- Pesquisadoras: Sarah, Josefa, Anuska e Djanira 
- Transcrição: Francisco Pereira de Souza 
 
- A pesquisadora Sarah entrega bolas de sopro vermelhas para que todos encham e deem um nó na ponta para 
fechar. 
* Os traços iniciais maiores indicam as falas das crianças. 
 
- SARAH: Alguém mais tá precisando de ajuda? 
- _____: Eu não!! 
- _____: Eu tô!! 
- Seguem-se burburinhos e várias solicitações de ajuda.  
- ANUSKA: Você fica segurando ... 
- _____: Eu vou botar a minha lá ... 
- SARAH: Você fica segurando ... 
- SARAH: Olhe, essa bola sou eu!! Então, cada um vai ficar cuidando muito bem dessa bola e vai dizer seu 
nome ... 
- _____: Tia, aquele menino vai estourar ... 
- SARAH: Não é para estourar agora ... 
- _____: Tia, a minha caiu!! 
- SARAH: Caiu, cadê a sua ... Ah, a tia tá enchendo? Certo. Pronto? A brincadeira vai ser assim: essa bolinha 
sou eu, então todo mundo fica cuidando da bolinha no colo porque só vai aparecer na hora que vai apresentar. 
Agora, a gente vai ter que fazer silêncio para cada um poder escutar o nome do coleguinha e a gente se conhecer 
melhor, tá legal?  
- CORO: Tá!! 
-SARAH: Então, eu vou começar: Boa tarde!! 
- CORO: Boa tarde!! 
- SARAH: Meu nome é Sarah! 
- _____: Ai, ai, ai!! Igual a ela!!!! 
- SARAH: Ah, é? Que bom!! (Risos). Então, para a gente entender, podem me chamar de Tia Sarah, tá certo? 
Pronto, agora você diz seu nome. 
- _____: Sarah. 
- _____: Patrick; Maria Júlia... (E as crianças seguem cada uma levantando a bola e dizendo seu nome). 
- SARAH: E a bolinha, não é o nome!? 
(Após a última criança se apresentar). 
- SARAH: Pronto, agora como a gente já se conhece, a gente vai guardar as bolinhas, depois a gente vai fazer 
outra brincadeira no final, tá bom? Quem recolhe? Ajudem a tia Anuska recolher. 
(Seguem-se burburinhos e quase todas ajudam a guardar as bolsas). 
(Aqui há uma interrupção na gravação, quando reinicia temos as falas a seguir) 
- SARAH: Muito bem, agora vamos distribuir os cartões. Você entrega o verde e você Maria Júlia entrega o 
vermelho. Maria Júlia ... ai quem tiver com o verde você entrega o vermelho, tá certo? 
- _____: Ela tá com dois!!! 
- SARAH: Então, é porque é um verde e um vermelho para cada um, tá certo? 
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- _____: Falta ela ... 
- SARAH: Falta aqui, oh, Felipe ... 
- SARAH: Maria Júlia entregue aqui o vermelho... 
- _____: Vou dar o vermelho à Helen!! 
- SARAH: Pronto? João Victor tá com o verde e o vermelho? 
- _____ Letícia, você caiu? 
- SARAH: Pronto? Todo mundo tá com o cartão? Agora vai ser assim!! Olhem, tia Sarah está falando, vamos 
prestar atenção!!!. 
- _____: Qual Sarah? 
- _____: Essa!! Tem duas Sarahs na sala!! (Risos). 
- SARAH: É. A gente vai fazer agora assim: a gente vai combinar como é que a gente vai fazer a nossa 
atividade. Porque hoje a gente quer fazer uma atividade bem diferente com vocês, mas a gente vai ter que fazer 
nossos combinados, não é? 
- CORO: É!! 
- SARAH: Quando uma pessoa estiver falando os outros fazem o quê? 
- CORO: Silêncio!! Silêncio!! 
- SARAH: Muito bem! A gente entregou dois cartõezinhos... 
- _____: Foi!!! Olhe aqui!!! 
- SARAH: E que cores são essas? 
- ______: Um vermelho e um verde, olhe aqui!! (Risos). 
(Uma criança diz vermelho e azul) 
- _____: Verde, menina!!! Num é azul não!! 
- SARAH: Pronto!! 
- _____: Ela num sabe das coisas, não!!  
- SARAH: É, mas a gente ensina!! Né? Quando a gente quiser falar, a gente vai levantar o cartão verde, porque 
ai a gente vai respeitar, certo? O verde a gente pode falar. Ai quando a gente não quiser falar fica com o 
vermelho. 
- _____: Ôh, tia tá igual, sinal verde, ai passa ...  
- SARAH: Então, muito bem! Por isso mesmo!! Sinal verde, você pode responder, tá? E quando eu perguntar, 
quando eu fizer uma pergunta e você não quiser responder, ai vocês levantam que cor? 
- CORO: Vermelho!! 
- SARAH: Certo? Pronto! O verde é quando eu quero falar, o vermelho é quando eu não quero falar, tá 
combinado? 
- _____: Tá combinado!! 
- SARAH: Pois vamos lá! Eu vou começar a fazer as perguntinhas ... Certo? Quem quer responder, ai levanta ... 
- _____: Eu!!! 
- SARAH: Não. Quem quer falar levanta ... 
- CORO: O verde!! 
- SARAH: E sem gritar, certo? Apenas levanta o cartão verde. (Risos). Vamos lá!! De novo, baixem a mão ... 
baixe a mão ... Quem quer responder? 
- _____: Euuuuuu!!! 
- _____: É o verde, meninaaaaaa!!! 
- ANUSKA: Mas, não pode falar!! 
- SARAH: Isso, apenas levanta o cartão verde!  
(Seguem-se várias orientações em voz baixa para quem ainda estava em dúvida). 
- SARAH: A gente vai fazer agora umas perguntinhas, o que a gente mais gosta de fazer ... Aqui, quem é que 
gosta da escola? 
- CORO: Euuuuuuuuu!!!! 
- SARAH: Oh, como é o cartãozinho? 
- _____: Verde!!! 
- SARAH: Ah, muito bem!! Sarah, você, gosta da escola? 
- SARAH: Qual o menininho aqui que gosta de escutar historinhas? 
- CORO: Euuuuuu!!! 
- _____: Eu não falei, eu levantei o cartão ... 
- _____: Nem eu!! 
- SARAH: Guardando os cartõezinhos de novo. Quem é aqui que escuta a historinha contada dentro de casa? 
(Algumas poucas crianças respondem, baixinhos. A maioria levanta o cartão)  -(Risos). 
- SARAH: Qual é o menininho aqui que quer dizer qual é a história que mais gosta de contar? 
(Todos levantam o cartãozinho verde.) 
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  - SARAH: Pronto, então, agora, segurando o cartãozinho verde assim, eu vou perguntar: Fabrício qual é a 
historinha que você mais gosta? 
- FABRÍCIO: A bela adormecida. 
_____: A Bela e a Fera. 
- SARAH: Maria Júlia. 
- MARIA JÚLIA: Branca de Neve e os Sete Anãos. 
- SARAH: E você?  (A criança diz algo que não se entende.) 
- SARAH: Diz o que na historinha que você mais gosta? (Burburinhos) 
- SARAH: Olhe, o papelzinho verde para quem quer falar!! 
____: Tem Cinderela ... 
- SARAH: Quem mais quer falar? 
_____: Euuuuu!!! 
(A pesquisadora Sarah continua perguntando ao João Victor que não tinha falada nada).  
- SARAH: João Victor, qual a historinha que você mais gosta? 
_____: Ele não fala não. Ele tá com o vermelho... 
- SARAH: Não, ele levantou o verde, não foi João Victor? Qual a historinha que você gosta? Dona Baratinha? 
Ai o que fala a história de Dona Baratinha? Você lembra?  (Pausa). 
______: O boi que casar com Dona Baratinha, o Burro quer casar com Dona Baratinha e o Rato quer casar com 
Dona Baratinha... 
- SARAH: Ai, Dona Baratinha, casa com quem? 
- CORO: Com o Rato!!! 
- SARAH: E, é?? 
_____: Porque a voz do burro e do boi faz muito barulho e ai vai acordar ela ... Ai quando chegou o Rato, ele 
mostrou a voz dele e ai ela disse que aceita ... Ai ele tava esperando uma coisa ... Ai, depois ele morreu... 
_____: Foi não, foi outra coisa ... Foi na panela ... 
_____: Ele saiu pelado ... 
____: Tia, eu gosto mais dessa ... 
- SARAH: Qual? 
____: Rapunzel!! 
____: Ela tem tranças, Rapunzel, jogue suas tranças!! (Risos) 
- SARAH: Olha, acabou de fazer uma adaptação da história... (Referindo-se ao João Victor). 
- SARAH: Diga. O cartão verde? Vamos mostrar para ver quem ainda vai falar ... 
____: O nome dele é Fernando Marcuin ... 
- SARAH: Vamos ver essa historinha ...  (Burburinhos) 
- SARAH: Vamos ouvir o coleguinha ... Se ele não souber contar ai vocês ajudam, tá certo? (Silêncio) 
- SARAH: Você sabe dizer? Sabe não? Então, peraí ... Diga você, qual é a historinha que ele mais gosta? 
____: É a do carro! 
- SARAH: E como é essa historinha, você sabe? Me diga!! 
____: É que o carro vem meio ... e leva uma bronca!! 
____: Não é assim não... 
- SARAH: E como é? Pode contar!! 
____: Tia, é verdade! Ele leva uma bronca ... 
____: No meu dever, quando ele “coisou” a foto dele, ai ... e o boi abaixou e ele levou a maior bronca ... E 
depois foi pro chão e depois não sabia que ele era um meg. Ai foi pro outro lado. Ai ele foi pro ... porque ele 
queria ganhar a copa Tristan, só que o verde vai ganhar ... Ai o helicóptero vai pousar ... Ai, eles dizem: 
encontramos o mapa, encontramos o mapa ... Ai ele foi para a corrida. E depois ele ganhou a copa Tristan e 
depois ele foi para a amiga dele. A róseo ... 
- SARAH: Certo! Stefanni, qual a historinha que você mais gosta? 
____: É Branca de Neve, Os Três Porquinhos e aquela dali ...  
(A criança levanta-se e vai ao mural mostrar).  
____: Essa daqui, daqui, daqui, daqui, daqui ... 
- SARAH: Ah, você adora todas!! 
____: Dona Baratinha. 
_____: Tia, vamos cantar a música da Dona Baratinha... 
- SARAH: Peraí que a gente canta já. Vá para lá Steffani!! Venha sentar na rodinha de conversa!! Peraí, é ele 
primeiro. Diga a historinha que você mais gosta? 
_____: João, pé de feijão. 
- SARAH: João, pé de feijão? 
_____: João Victor, João Victor!! 
(Um dos alunos repete o nome do colega indicando que é a vez desse colega falar). 
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- SARAH: Agora vamos ouvir a colega!? (Fim do vídeo). (Quando a gravação retorna, seguem-se as seguintes 
falas). 
____: É dessa aqui! 
____: Não vale se levantar! 
____: É não menina, é que ela não tá lembrando! 
____: A lenda... 
____: A lenda da baleia... 
SARAH: Ah, a lenda do boitatá, né!? ..., qual a historinha que você mais gosta? ... Os três porquinhos!! Ah, tá 
certo! Qual é o menininho aqui que todo dia escuta uma historinha em casa? 
____: Eu! (algumas crianças falam). 
SARAH: Olha o cartão! (a professora Sarah mostra o cartão verde). 
____: Cartãozinho! 
____: Cartão verde! 
SARAH: Joãozinho, você não escuta historinha em casa? 
____: Eu não escuto história em casa, não! 
____: Nem eu! (algumas crianças falam). 
____: Eu não escuto, mas eu leio! 
SARAH: Ah, você lê ao invés de escutar, né!? Aí você conta para alguém? 
____: Pra todo mundo! 
____: Tia! 
SARAH: Hum! 
____: Eu leio! Tem um livro lá em casa que é assim! 
SARAH: É!? 
____: Tia! 
SARAH: Foi ela que disse, Sabrina! 
____: Minha irmã me dá o (a criança fala algo incompreensível) e o DVD dela para eu assistir e conseguir ler! 
Eu li... (neste momento começa-se um burburinho na sala). 
____: ... aí subiu lá e foi pegar o rato, aí a planta se mexeu ... 
PROFESSORA GILVANEIDE: Sarah! Vamos dá uma paradinha para receber a (a professora fala algo num 
tom baixo). 
SARAH: Vamos! 
PROFESSORA GILVANEIDE: Porque eles já estão assim... 
SARAH: Eles já estão ficando agitados! 
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APÊNDICE B - Transcrisão n. 002: sessão de diálogo com interlocutor, projeto de Duque de 

Caxias/RJ 
 

- DATA: 02/05/2014 
- DIÁLOGO REALIZADO COM EDNA OLÍMPIA DA CUNHA, PROFESSORA DA ESCOLA 
MUNICIPAL JOAQUIM DA SILVA PEÇANHA (TURMA 601), EM DUQUE DE CAXIAS, NA QUAL É 
DESENVOLVIDA A EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO FILOSOFIA COM CRIANÇAS EM 
CAXIAS, A FILOSOFIA EN-CAIXA? 
-Reilta: Então Edna, nós vamos conversar um pouco sobre a experiência do Projeto em Caxias. E eu convido 
você inicialmente para contar sobre essa experiência: como foi sua aproximação com o projeto, como foi que a 
filosofia chegou lá na escola, como foi sua relação inicial com a filosofia, contar um pouco dessa estória ... 
- Edna: É, o projeto ele começou em 2007, através de um edital da FAPERJ, projeto de melhoria da escola 
pública e em 2007 eu não participava do projeto porque eu sou professora do segundo seguimento do ensino 
fundamental e o trabalho já começa com os alunos do sexto ano. Então o que eu ouvia na época, o que eu via 
toda movimentação de pessoas assim diferentes chegando na escola, né? Falando um sotaque diferente ... foi ai 
que eu percebi que não eram daqui ... a fala do próprio Walter, da Fabiana ... mas eu via assim ... todo aquele 
movimento e é claro eu perguntei ... E na época disseram assim: - Há!!! É um professor da UERJ que tá com um 
projeto e que inicialmente é para ser feito com os professores de primeiro seguimento, das séries iniciais. Ai eu 
como professora do segundo seguimento, eu perguntei: “- Há, e nós não podemos participar?” Por que eu fiquei 
curiosa, né? Eu quis saber!! Ai disseram: “- Não, não pode!” Ai eu até falei com a Flávia... que era uma 
orientadora da escola, que fazia parte da equipe pedagógica, ai a Flávia até disse: “-Não, eu vou falar com eles!!  
Ai parece que a Flávia até conversou com o grupo, mas, assim, não houve, na verdade uma abertura, porque era 
reforçado o tempo todo: “- Não, é para os professores do primeiro seguimento!” E aquilo passou! E foi ficando, 
foi pra lá, e o tempo foi passando e quando eu soube que era filosofia com crianças ai eu falei: “- Há, deve ser 
mesmo primeiro seguimento mesmo, filosofia com crianças, né? Ai eu também já pego crianças com até 10 e 11 
anos no sexto ano. Ai eu achei que realmente o interesse deles era mesmo outro. Ai, ficou prá lá!!! Né!! Só que 
essas crianças que faziam a filosofia, que começaram desde de 2007, mais a frente, foram parar onde? No sexto 
ano!!! Ai que eu acho que foi assim o encontro meio que o divisor de águas na minha vida, né? Por que ... eu 
fiquei com duas turmas no ano de 2010 ... eu tinha a turma 601 e  turma 602, sexto ano, assim chegando, né? E o 
que me chamou a atenção foi a turma 601!!! Um grupo, né?? E durante as aulas eu comecei a perceber que eles 
faziam perguntas, muitas perguntas ... Ai eu falei assim: “- Nossa!! É, que perguntas!! Como é que é isso?!!!” 
Eles estavam ali na sala de aula de uma forma diferente, que até então eu não tinha visto, pois eu já venho um 
tempo trabalhando com o segundo seguimento, ensino fundamental ... já trabalhei em várias escolas ... em vários 
lugares ... E ficava assim: Nossa!!! Mas não era uma turma quietinha ... como a gente costuma dizer: “Há, turma 
boa!!! Bem comportada, que fica todo mundo caladinho, sentadinho.” Eles não eram assim, eles eram bem 
falantes, bem, né!!! Assim, dinâmicos!!! E eu percebi o seguinte, que a relação de atenção deles com aquele 
momento ali da aula, era uma atenção diferente. Mas eu não consegui ainda ... falei assim: “- Não, será que 
somente eu que tô vendo isso!!” Ai, eu fui buscar junto a outros professores, se eles estavam percebendo isso 
também. Ai alguns professores falaram: “-Não, percebo sim!! Eles ficam o tempo inteiro ali, interessados na 
aula, assim de uma forma  diferente, fazem perguntas.” Então aquilo foi me chamando atenção, né? Até que um 
dia, eu tava ... Mas, então você fica numa turma que, tudo bem, é interessada e tudo mais ... só que um dia eu 
estava dando uma aula de verbo, eu preparei uma aula de verbos, uma aulazinha bem... aquilo que a gente chama 
de tradicional. Peguei, dividir lá o conteúdo que eu tinha que trabalhar no primeiro tempo, eu tinha dois tempos 
em cada dia num total de quatro, dava dois, depois mais dois... ai, eu falei assim: “-Vou dividir e vou trabalhar 
isso aqui.” Ai eu estava lá falando de aspecto verbal, aquela diferença no presente do indicativo, o pretérito 
perfeito, mais que perfeito... ai eu falei assim: “- Acho que com essa turma dá para falar sim, vou entrar por ai, ai 
fui... provocando a turma, perguntando a eles ... o que eles percebiam na diferença daqueles tempos ali.” Ai eles 
ficaram assim, prestando a atenção, prestando a atenção ... e ai, começaram a me provocar também!! Ai foram 
surgindo perguntas, né, e ai teve uma aluna que falou assim, a Lara. Eu narro isso na minha dissertação, né? Ela 
falou assim: “- Há, então tá, professora, se a tia Margarida chega ali agora e diz assim: “- A professora 
chegou!!!”Esse chegou ai, agora, é presente ou é passado?”Ai, eu fiquei assim ... ficou aquele silêncio, né? E 
todo mundo ficou assim, ora se tá falando ... eu fiquei sem saber o que iria responder!!! Eu fiquei assim meio 
boba, parada ... eu sentei na mesa ... (risadas), sabe? Sentei na mesa, baixei a cabeça e fiquei pensando... E isso  
ai foi a primeira pergunta que eu fiquei assim: “- Meu Deus!! Esses meninos!!! Gente!!! Eles estão trazendo a 
língua “prum” discurso ... Eu trouxe aquelas “frasizinhas”, aquele “esqueminha” todo no quadro e eles estão 
trazendo a língua para o acontecimento!!! E muitas vezes... a coordenadora lá do turno e que na época era 
Margarida, a Margarida chegava, que eles chamam de tia Margarida por que ela também é professora do 
primeiro seguimento, e ela chegava para falar: “Oh, o professor chegou! O professor não sei o que ...” E eles 
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trouxeram uma situação que se vivia, né? Trouxeram para aquela aula!! A gente estava discutindo o tempo, 
tempo verbal ... 
- Reilta: E então eles colocavam o tempo em cheque!!! 
- Edna: Exatamente!!!Nossa, eu me senti colocada em questão, em cheque, por que eu não conseguia 
responder!!! Eu tava com aquela aula toda arrumadinha, né? Com os exercícios!!! Mas, isso me escapou, né, e eu 
não consegui responder!!! Ai veio, como se não bastasse, o Ricardo, para colocar mais, para tornar a coisa mais 
difícil ainda ... O Ricardo fala assim depois do exemplo da Lara: “Então, o que que é tempo?!!” Então, assim, 
eles desarrumaram a minha aula ... (risos). Eu tinha feito tudo arrumadinho, tava tudo certinho com as 
“respostinhas”, né!!! Tipo, “o pretérito mais que perfeito indica uma ação no passado do passado...” Cheia de 
exercícios, eu tava toda animada assim com minha aula, né, porque eu gosto, sabe, muito da minha sala de aula. 
Ai eu fiquei assim e falei: “- Puxa, como é que eu vou responder, o que que é tempo, a partir do exemplo que a 
Lara deu, nem eu!” Ai eu fiquei assim, ai eu percebi que realmente, que as impressões que eu tinha ... aquilo 
ficou muito forte em mim naquele momento... Pois, de acordo com essas perguntas que eles faziam, eu me senti 
colocada em questão ... Então, né, não tinha resposta!!! Ai, eu fiquei muito inquieta com isso ... ai fui perguntar a 
professora deles do ano anterior ... Disse assim: “Gláucia!!! Eu queria encontrar uma resposta para aquilo dali, 
né??!!! Ai eu perguntei para a Gláucia, porque que eles faziam aquelas perguntas, porque que eles estavam ali 
daquela forma??? Ai, então, a Gláucia, conversou comigo, eu conhecia a Gláucia. Depois eu fiquei sabendo que 
a maior parte dessa turma, desse grupo, fazia a filosofia desde de pequenininhos, desde os oito anos de idade, 
entendeu? A maior parte da turma!! Ai alguém falou assim: “-Procura Vanise.” Então, eu fui conversar com a 
Vanise. E eu falei assim: “-Eu quero saber o que está acontecendo com essas crianças! Gente, o que que é isso! 
Tem alguma coisa nisso, sabe? Mas, ai eu não tinha noção do que era, sabia que tinha algo diferente, mas eu 
estava totalmente perdida, mas ao mesmo tempo me sentindo assim muito desafiada!!” Ai, então, a Vanise 
conversou comigo e me convidou para participar do grupo e ela flou que o grupo estava fazendo as reuniões 
aqui. Então, eu falei para ela: “-Mas, não é somente para o professor do primeiro seguimento?” Mas, ela falou: 
“Não, mas você pode vir sim, pode vir, não tem problema, eu vou falar com o pessoal!!” Ai eu fiquei assim, 
meio apreensiva: “-Será que o pessoal vai me aceitar? Esse grupo lá, é o pessoal da UERJ, era algo muito 
distante para mim!” Ai eu falei com a Mirela, com a equipe, também os meus colegas foram assim muito 
generosos porque tive que mudar o horário, pois mudar horário de professor não é fácil, é muito complicado! Ai 
eles aceitaram, mexeram no horário e conseguiram colocar um tempo livre para que eu pudesse, quando o grupo 
tivesse lá eu estivesse fora de sala de aula, com tempo livre e pudesse participar das reuniões, né? Ai eu comecei 
a participar. No ano seguinte, comecei a participar dos seminários na UERJ, né? Ai fiquei devorando tudo, eu 
queria ler tudo sobre filosofia, tava curiosa querendo saber, parece que quanto mais eu buscava mais me 
escapava ... e eu ali querendo ler tudo ... ai nisso foi que um dia lá, eu estava com o grupo, na UERJ, na hora 
então que eu sair o Walter perguntou para mim se eu iria tentar o mestrado. Eu não tinha pensado nem nisso, isso 
não passava pela minha cabeça! Então, eu falei assim: “- Eu, mestrado!! Quem sabe, de repente ... Então, tá. Eu 
não pensei nisso, mas eu vou escrever!” Eu fui assim por esse caminho: o que eu tinha observado ... aquilo que 
eu estava experimentando ... E foi exatamente isso, eu escrevi aquela minha experiência com as crianças e tentei 
o mestrado e passei. Dai, então, a filosofia entrou na minha vida, mas o convite que foi feito, eu digo que o 
convite foi feito pelas crianças, né? E eu acho assim ... 
- Reilta: Então, Edna, você foi provocada pelas crianças! 
- Edna: Pelas crianças!!! E isso é um movimento muito bonito dentro da escola, entendeu? Quando a gente faz a 
experiência de pensamento com as turmas, eu assim que é completamente imprevisível o desdobramento daquilo 
dali e eu acho que o meu encontro com a filosofia tá dentro disso daí, desse total imprevisível. Por que eu não 
fazia parte, eu soube na época que o pessoal tinha ido para a Ilha Grande em 2009 para a formação eu não 
participei de nada disso não. Mas, essas crianças foram parar no sexto ano. E ai quando elas foram parar no sexto 
ano elas me colocaram em questão e foi a partir disso que eu me interessei, que eu fui buscar, entendeu? Eu vejo 
nisso uma potência muito grande da filosofia na escola, entendeu? E eu fui conversando com os outros 
professores das outras áreas, das outras disciplinas e eles começavam também a me contar, né! Como por 
exemplo o Heitor que é professor de arte, ele entrou assim na sala assim com o olho ... ele é grandalhão! Um 
olhão arregalado! E ele: “- Edna, Edna ...” Eu achei até que tinha sido algum problema assim, coisa com aluno, 
nè! Aquele negócio lá, ai, aconteceu alguma coisa, aprontou, né! Ai ele chegou assim mesmo: “-Edna, Edna, ih, 
olha ai a do cara!!! Ih, olha só!! Ai eu: “-O que é que foi Heitor?” Pois veja só, o Ricardo ... Era o mesmo 
Ricardo que tinha me perguntado sobre o tempo, sobre o que é o tempo. “-Ih, olha ai a do cara, ele pegou lá a 
prova e ai falou assim: “-Ai professor, posso responder isso aqui  em versos?” (risos). Edna, eu eu fiquei assim, 
não sabia nem o que falar. Ai eu disse: tá bom cara, leva para responder em casa!!” (risos). Mandou ele 
responder em casa!!! Ele tava assim completamente fascinado! Assim , você fala das cenas, né, ôh, Reilta, e eu 
acho que são essas cenas que vão é ... surpreendentes, que a filosofia, que esse movimento da filosofia tem 
provocado na escola. E também faz a gente pensar em como a gente acolhe, né! Essas cenas, o olhar, faz a gente 
ter esse olhar mais atento, por que muitas coisas acontecem naquele movimento, da escola, daquele cotidiano. Só 
que tem muita coisa que passa! 
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- Reilta: Passa despercebido? 
- Edna: É a gente não tá com essa atenção, não tá com essa sensibilidade, e eu acho que a filosofia potencializa 
assim infinitamente isso, né, essa nossa relação, esse nosso olhar mais sensível, daquilo que parece muitas vezes 
te convidando, o convite que é feito, são esses momentos, esses acontecimentos, entendeu? Esses gestos ... então 
a filosofia potencializa muito isso ... esse movimento dentro da escola!!! 
- Reilta: E Edna, você falando desse movimento lá na escola e desse encontro com as crianças, e sempre algo 
que nos tira do lugar enquanto adulto, enquanto professor, naquele lugar que a gente ocupa dentro da escola e me 
parece também que tira as crianças de um lugar que elas estavam antes colocadas, como aluno, sobre o que o 
aluno pode fazer dentro da escola. Então, a filosofia abre um espaço para que o aluno ocupe outro lugar na 
escola. O lugar que pergunta, o lugar que provoca, o lugar que traz, que tem algo a dizer sobre aquilo que está 
acontecendo e de repente, por exemplo, pergunta ao professor se pode responder a prova em versos. Por 
exemplo, o que que acontece que o aluno se credencia para poder chegar ao professor e fazer essa proposta. 
  - Edna: O que eu vejo, Reilta, é que ele ousa!!! Esse aluno ele ousa!! É como se ele criasse esse tempo mesmo 
diferente, ele cria esse tempo que não é o tempo da escolarização, do fazer, do cumprir uma tarefa, que fica 
dentro daquela coisa protocolar. Por que a filosofia ela desafia esse tempo da escolarização, né! Por que as 
crianças elas criam esse tempo dentro de uma relação intensa, né! De uma relação intensa! Quer  dizer, o 
Ricardo, ele para ali aquele tempo da aula, uma aulazinha de verbos, com tudo esquematizado e eles se colocam, 
eles estão em presença ali, de uma outra maneira, Quer dizer ele não está ali só para ouvir o que o professor fala 
e anotar no caderno e depois dá a resposta que o professor quer. Ele se coloca numa relação que eu considero 
uma relação de igualdade! Quer dizer, você tá colocando suas perguntas, mas eu também tenho as minhas 
perguntas, né? É como se de alguma forma ele ficasse perguntando: “- Há espaço pra elas? Há um tempo pra 
elas” Ou seja, ele tá criando um tempo para as suas perguntas! Para uma escuta! A escuta dele! Daquilo que ele 
quer perguntar, daquilo que ele se coloca, daquilo que ele tem! E é isso que a gente vivencia na experiência de 
pensamento, né? Por que quando a gente senta ali, e isso a minha relação com a Vanise foi muito 
transformadora, por que a Vanise quando eu tava no início, quando eu comecei a participar das experiências, eu 
ficava muito impressionada por que você vai meio que para a experiência, planejando, mas assim como que você 
planeja uma aula, claro, você é professor, você tá vivendo aquilo que você tá vivendo no cotidiano da escola, a 
pressão com o sistema, com as avaliações ... E ai, quando eu cheguei e fui conversar com a Vanise, a Vanise 
falou: “-Não Edna, a gente não vai para a experiência de pensamento para testar o aluno.” E muitas vezes na sala 
de aula você entra com suas perguntas prontas. Você pergunta ao aluno aquilo que você já sabe!!! Você tem a 
resposta ou supostamente tem, né? Tá tudo muito fechadinho!!! Então, a filosofia ela rompe e desafia com tudo 
isso ai, a Vanise dizia: “-Não, não é para testar!” Então de onde é que a gente parte, né? Se não é para testar que 
é aquilo que a gente mais faz, que a gente aprendeu a fazer na nossa formação que foi toda assim, não é? Então, 
quando você chega ali, há não!! Você tem que partir de algo que te afetou! De algo que te convidou a pensar! E 
eu acho isso, assim, transformador!!! Por que quando você parte de algo que te afetou, você tá se colocando, eu 
acredito, me faz pensar muito, que você está se aproximando de uma relação de igualdade!! Igual por que aquilo 
que eu convido o outro para pensar eu também não sei!!! E a partir dali, não é!! E na sala de aula não, o 
professor ele já vai autorizado a falar de determinado conteúdo dentro de uma determinada disciplina, que faz 
parte do currículo oficial, né? Então quando você entra na experiência de pensamento, se você vai mesmo com 
sua honestidade, você vai partir de alguma coisa que te afeta e que te mobilizou ... que tá te provocando, te 
desafiando, você não vai para testar o outro, entende? Então, o grande choque que eu tive foi quando eu fiquei 
pensando: “Nossa, quando que em sala de aula eu partir de alguma coisa que de fato me desafiasse? Assim, que 
me provocasse!!” Eu fiquei tentando pensar nisso, tentando recuperar na minha trajetória, de sala de aula. 
Quando que de fato assim eu entrei nua? Por que eu acho que quando você entra assim, você entra nu. Você está 
despido das tuas, das tuas... 
- Reilta: Amarras? 
- Edna: Isso, das tuas amarras!! Das tuas certezas, daquilo que você cristalizou, dos saberes!!! Então, é algo que 
não é fácil!! Te assusta! Nesse sentido é assustador!! Eu lembro até um poeminha que eu fiz ... foi logo no início 
que eu comecei a participar, né, das reuniões lá com o grupo, com o pessoal do NEFI na UERJ, assim, quando eu 
tava iniciando mesmo, né! Ai eu fiz um poema chamado ... que eu vou falando do assombro da beleza!! Por que 
eram as sensações que eu estava sentido, que eu estava experimentando com a filosofia, eu tava muito encantada, 
mas ao mesmo tempo, muito assombrada e assustada, por que eu vi que era algo que... um caminho meio sem 
volta ... (risos). Entendeu? Você tava correndo riscos de ficar mesmo sem os seus referenciais, os seus 
referenciais estavam sendo abalados, os meus referenciais estavam sendo abalados, né!! Então muita gente fala: 
“Há, é uma alegria!” Sim, é uma alegria, sim, mas tem o lado também de um desconforto, e eu tava sentindo 
assim, um desconforto, mas não um desconforto ... que é.... é ....é ... que te tira uma potência, não, muito pelo 
contrário, é um desconforto, uma inquietação, uma angústia que te potencializa, por que você quer 
buscar!!!Né!!! Você fica querendo buscar... buscar... buscar... e parece assim... ai meu Deus!!! Você nunca tá 
saciado!!! Quanto mais você experimente mais você se sente desafiado! E as crianças trazem isso pra gente, a 
forma como muitas vezes você chega lá, é... convida para pensar alguma coisa ... e... na própria experiência, né? 
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Você pensava assim: ah! Eu vou, né, tem aqueles momentos que você ... faz aquela sensibilização, depois tem a 
vivência do texto, mas aquilo com as crianças, né, ai vem uma delas, faz uma pergunta e aquilo no início de 
como você pensou... você ... é .... vai ter que abrir mão!!! Vai ter que abrir esse espaço! E aquilo que de repente 
você pensou vai ficar para depois ou vai ter que ser repensado, enfim, você vive essa coisa constantemente da 
desconstrução de seus planos na filosofia. 
- Reilta: Edna, e assim, como é que vocês pensam cada atividade? A partir de que ... vocês se reúnem e pensam 
em um determinado dia a partir de um texto ... ou a partir de uma outra coisa ... como é que isso chega a vocês? 
- Edna: Olha, não tem que necessariamente que ser um livro, né! Às vezes a gente trabalhou, tem muitos livros 
assim que a gente acha interessante, histórias mesmo em prosa, por exemplo, “Árvore generosa”, a Julinha 
também gostou, ai que eu falei: “Nossa aqui tem muita coisa para pensar, a relação desse menino com essa 
árvore!” Entendeu? Ai a gente se reuniu, o grupo tinha lido o livro e se sentiu desafiado, e a gente levou e fez o 
convite para as crianças. Só que nesse movimento ai, uma criança lá no NEFI, fez uma pergunta lá na hora da 
experiência e aquela pergunta ali provocou o grupo todo. Então num encontro seguinte a gente leva aquelas 
perguntas que as crianças fizeram, pra essas perguntas também entrarem ali na ... no diálogo, pra abrir o diálogo, 
pra movimentar o pensamento. Então, não tem assim ... alguma coisa, como na sala de aula, assim, um 
conteúdo!! Não tem esse conteúdo!! A gente parte de alguma coisa que ... Como a Vanise destaca sempre isso, 
que nos provocou!!! Que nos trouxe perguntas, né? Então é assim ... Eu não cheguei a participar, mas as meninas 
que estavam desde o início do projeto já fizeram experiência filosófica com uma salada de frutas, né!! 
Experimentar esteticamente ... Como é que seria isso? Não mais esteticamente, mas de uma outra forma! Então 
elas contam isso, então não tem, necessariamente, um conteúdo.   
- Reilta: É, Edna quando eu estava indo lá para a escola ver as experiências eu participei de uma atividade com 
as maçãs.  
- Edna: Com a Neila, né? 
- Reilta: Isso! E as crianças fizeram um piano de maçã!!! A partir dos sons provocados no cotar as maçãs, na 
mordida ... 
- Edna: Com os sons, né!!! E aquilo dali, viu só!! Como imaginar um piano de maçã? Até então na minha vida, 
nunca que eu iria imaginar isso ... quando eu soube dessa experiência ... que eu não pude participar, eu tava lá 
totalmente dedicada à escrita da dissertação, na parte final, preparando para a defesa do mestrado. Mas, quando 
me contaram, ai eu falei: “Ai, meu Deus!! Como eu gostaria de ter visto esse piano de maçã!!” Mas, ai também 
conversei com Neila e disse: “Que bonito! Se você escrevesse sobre isso!” Nunca ouvir falar disso!! Então, a 
experiência do filosofar com crianças é esse convite que é feito o tempo todo a isso, né!! A inventar! A 
reinventar! A esse novo, ao surpreendente! Aquilo que escapa totalmente aquelas fórmulas, aquelas receitas, 
aqueles planejamentos que a gente se acostumou a fazer, aprendeu a fazer. Então, é um convite a essa abertura, 
né! Quer dizer, um piano de maça, que que é um piano de maça? Eu, por exemplo, quando estava lá envolvida 
com a pesquisa, com a escrita da dissertação, né, e as minhas perguntas eram sobre a escrita ... e eu me senti 
muito desafiada e eu chegava muitas vezes e falava na experiência com a turma da professora Adriana, uma 
turma de 5º ano, e eu falava pra eles: “Olha só, eu li isso daqui, oh, eu tô fazendo uma pesquisa... e eles sabem de 
tudo que a gente tá fazendo ... e eu fiquei muito intrigada com isso daqui, o que que essa autora falou sobre a 
escrita!” Eu tava lendo muito a Clarice Lispector, que é uma autora que eu sempre gostei muito. E eu colocava 
isso para as crianças, na experiência... Eu lembro que uma vez eu falei assim para a Vanise: “Nossa, Vanise, eu 
queria muito levar isso para o grupo!” E a Vanise quando leu, disse assim: “Vamos levar, sim!” Acho até que ela 
trabalhou com vocês lá na UERJ. É uma frase ... 
- Reilta: Do toque de chef? 
- Edna: Não, é uma frase da Clarice que fala da escrita ... coisas sobre a escrita ... 
- Reilta: Ah, será que é aquela sobre escrever distraidamente? 
- Edna: Isso!!! Que ela fala de escrever distraidamente, que ela fala quando é que a palavra pesca a não palavra 
... então, eu quando li isso, eu falei assim: “ Eu queria ver, queria está com as crianças pensando sobre isso! 
Nossa, esse texto é um texto que me desafia tanto que eu queria fazer com as crianças!” Ai então a Vanise falou: 
“Vamos fazer sim, vamos colocar para eles ...” Quando eu coloquei, foi assim nessa turma de Adriana, foi 
fantástico!! Eu lembro da Kethley fazendo ... tipo um anzol ... fazendo uma vara com um casaco que eles 
estavam ... Então, para você ver como que eles ficam entregues à invenção para tentar compreender ... Então ela 
fez o gesto, fez a cena como se ela estivesse pescando, né!! Então, assim, eles estão de corpo ali, né! 
- Reilta: Inteiros ... 
- Edna: Isso, inteiros ali... ai ficou todo mundo envolvido. Essa experiência tá gravada, né! E a gente fica vendo 
ela ali jogando o casaco como se fosse a vara e o outro pega ali na ponta como se estivesse colhendo uma pesca. 
Tudo isso para tentar pensar: “Quando a palavra pesca a não palavra...” O que que é a palavra? Assim ... rompe-
se também toda aquela ideia que “esse texto é para trabalhar com grupos numa determinada faixa etária ... esse 
outro texto é para isso ... levar um autor como Clarice para as crianças...” Aquilo tudo, aquelas coisas todas que a 
gente tem na cabeça arrumadas, desarruma tudo, entende? Por que as crianças se entregaram ali de uma tal 
maneira!! Com gestos, com o que faziam, que eu fiquei assim: “Gente eu tô aqui com uma turma de 5º ano, 



180 

pensando a partir de uma escrita da Clarice! De um texto que a Clarice!!” E foi assim, lindo, sabe, porque eu fico 
... eu olho aquilo dali e eu digo: “Nossa gente, como desarruma, essas coisas na nossa cabeça.” Por que, às vezes, 
o pessoal comenta, né! Diz assim: “Você leu Clarice para o pessoal do 5º ano, né?” E eu: “Hum, hum. Lemos e 
pensamos com um texto de Clarice Lispector!” Entendeu? Então assim, essas coisas todas Reilta, é que desafiam 
a gente, desarrumam a gente! E quando eles se entregaram ali, perguntaram, foi incrível! E já tive situações 
também dentro da pesquisa ... é ... que ... a gente tava pensando ... foi num dia que eu fiz uma leitura com eles ... 
uma brincadeira com aquele livro “Mania de explicação”, da Adriana Falcão, que tem uma ilustrações lindas. 
Esse livro, muitas vezes eu li em sala de aula. Mas assim, eu levava o livro com o objetivo de trabalhar esse 
conteúdo ...né!! Por exemplo: sentido figurado, né, lá, lá, lá ... quando eu levei pra filosofia com as crianças ... eu 
assim, eu fiz a brincadeira, uma brincadeira que a gente faz que todo mundo acaba lendo junto, né, o livro. E, 
esse, o que é o que é ... e depois eu deixei totalmente aberto para ver sabe no que vai dar, qual a impressão deles 
daquilo dali, né. É um livro que eu gosto muito, porque eu acho muito bonito, porque trata de uma personagem, 
uma menina que gostava de pensar pensamentos, né. E eu levei para pensar com eles e foi tão surpreendente!!! 
Eles fizeram muitas perguntas! Acabou que não deu pra fazer todo o diálogo, a problematização num dia, porque 
são só cinquenta minutos, eles ficaram muito animados lá com a brincadeira!! Tivemos que seguir, levar para o 
encontro seguinte. No encontro seguinte a gente pensou algumas coisas e eles não queriam mais parar de falar 
sobre aquilo, né, e eu já estava com uma outra experiência pensada, oh!!! Mas, ai eles só queriam falar da 
experiência do teor da mania de explicação, eles foram falando, falando, falando, falando... e foi muito linda essa 
experiência também por que no final dela ... foi tão desafiador, todas as coisas lá que foram pensadas, assim, que 
no final uma aluna, a Kethey, a mesma que fez lá o gesto da varinha com o casaco, da varinha de pesca, ela 
convidou todo mundo a escrever, falar da experiência!!! 
- Reilta: Olha eu coisa mais linda ... 
- Edna: Linda!! Ela flou assim: “Ai, tia, não sei, estou sem palavras! Ai, tia, a gente tem que escrever sobre 
isso!!!” então aquilo foi assim muito bonito! Daí aquilo foi me trazendo muito questionamento, muita pergunta. 
Depois eles por eles mesmos organizaram uns caderninhos que eles começaram a anotar algumas coisas e ai a 
Adriana me mostrou mais no final do ano, entendeu? Então, eu acho que é esse movimento, né!!! 
Surpreendente!! 
- Reilta: Edna, e assim, você veja que a filosofia desarruma todo esse sistema que a gente tem, escolar! não é? 
No sentido que a relação de tempo, de lugar que cada um ocupa na relação professor/aluno. Quando eu penso no 
espaço, na vivência da filosofia com crianças, a partir da experiências á vividas também aqui no RJ, e penso o 
espaço escolar, penso que esse sistema como nós o temos hoje, ele não acolhe esse tempo e espaço da filosofia ... 
Por exemplo, se você pensar nos tempos escolares, tempo cronológico, ali, no relógio ... Já percebemos que 
dentro do espaço das experiências de pensamento não tem esse tempo cronológico, não tem essa divisão de 
tempos de aulas, como o sistema escolar tem, tenta fazer, divisão por conteúdo, algo planejado, que você tem 
que apresentar à coordenação, com conteúdos pré-estabelecidos. Em todos os níveis de ensino, o sistema 
funciona assim. Por exemplo, eu fiquei ontem até uma hora da manhã colocando no sistema da UERN todo o 
meu cronograma de aula até agosto e eu tinha até ontem para fazer isso. O sistema não considera o movimento 
que certamente irá ocorrer até agosto... o caminhar do aluno, do professor ... Então eu fico pensando nessa 
potência da filosofia e em como o sistema está organizado. E ai fico pensando: que desafio que nós temos de 
fazer a filosofia acontecer dentro da escola!! Que também eu não vejo a possibilidade de fazer em outros 
espaços, sim, possibilidades tem sim. Mas, eu vejo que as crianças estão lá, na escola. Então, como provocar esse 
sistema para encontrar um tempo que seja o tempo da filosofia, o tempo do pensamento? Um tempo que se 
organiza de uma outra forma. O tempo de intensidade? 
- Edna: Então, ai, é uma pergunta que a gente vem se fazendo o tempo todo. Que eu venho me debatendo com 
isso, por que ... essa filosofia acontece dentro de uma instituição, né! Que a gente chama de escola, que tem 
todos esses marcadores ai, que a gente sabe, que é esse tempo cronológico ... a demanda pelas avaliações, pelos 
resultados, então, é um grande desafio isso!! Acho que a filosofia ela vem potencializando muito esse 
pensamento sobre como a gente se relaciona com isso, né? O que que é realmente isso que a gente chama de 
escola? O que é que a gente aprendeu a chamar de escola? E tempo, o que é que é esse tempo? Volto lá a 
pergunta do Ricardo, né? O que é isso que a gente chama de tempo? Como é que a gente se relaciona com isso? 
No contexto, naquele cotidiano dessa instituição que a gente aprendeu a entender como escola? Não tenho 
realmente resposta por que é extremamente desafiador para mim!! Como eu vou acolher isso? Como eu acolho 
essa intensidade? Como eu acolho, por exemplo, o gesto do Ricardo que foi lá e pediu para responder a prova em 
versos? E o professor completamente surpreso, afetado, fala assim: “Não, não, leva a prova para responder em 
casa!” Então assim, ele foi sensível aquilo dali!!! Por que ele viu que o Ricardo tava de uma certa forma, né, 
profanando, aquilo é uma profanação!! Isso aqui, né não deixa de ser uma atividade que segue uma lógica 
escolarizada, que precisa fazer uma prova, precisa responder. E ai o que é que o Ricardo faz? Eu me relaciono 
com isso de uma outra forma!! Então, eu acho que a filosofia traz isso pra gente, provoca esse pensamento nesse 
sentido!! Qual a relação que eu venho mantendo, que você vem mantendo, que a gente vem mantendo, né, com 
esse movimento que é a própria vida! Que não acontece só ali dentro da instituição escola. Como que você se 
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relaciona com isso? O Ricardo, aquilo pra ele não era uma prova no sentido assim, algo burocrático!! Que ele irá 
responder algumas perguntas pra ganhar uma nota!! A forma como ele tava se relacionando com aquilo dalí é de 
uma intensidade incrível!! E ai, como é que a gente acolhe isso? Como é que a gente acolhe um gesto de uma 
aluna como a Vanessa, que desde o início do projeto tava lá também fazendo a filosofia, participando dos 
encontros, e na sala de aula, a Vanessa era assim, quando ela queria fazer uma coisa ela fazia, quando ela não 
queria, ela não fazia e ... mas assim ... um dia ela me surpreende com um texto, coloca o texto assim, escreveu o 
texto, né, e me deu! Quando eu comecei a ler aquele texto dela, aquele gesto dela de me dar aquele texto, não é! 
Eu senti ali que aquilo era uma ruptura!! Por que ela escreveu, não é? Ela escreveu não foi porque eu dei o tema 
para ela escrever, ou apresentei um tema para ela, como geralmente a gente faz nas aulas que a gente chama de 
aulas de produção de texto, de redação. Ela pegou e escreveu aquele texto espontaneamente e me entregou e 
aquele texto tratava assim e algo particular dela, onde ali ela começa a questionar esse mundo que ela vive, as 
relações de amizade! Então, quando eu li aquele texto dela, ai eu perguntei e ela disse que não escreveu aquele 
texto para mim. Mas, que ela escreveu aquele texto para ela! Mas ela quis compartilhar comigo!! Então, ali é 
outra profanação que eu vejo, por que na sala de aula o professor que pede a tarefa, é ele quem diz o que o aluno 
tem que escrever, que dar um tema, que dar um roteiro. Tudo bem, né? Essas coisas todas estão lá e tem até o seu 
valor, aquelas orientações, não estou dizendo que não tenha. Mas, como dentro disso, dentro dessa ordem, dentro 
dessa sintaxe escolar, que tem a sua lógica, enfim que tá lá, como é que em meio a isso a gente acolhe, se coloca 
nesses acontecimentos? Que surgem assim, inesperados? Como que a gente faz isso? Será que se eu não tivesse 
experimentando essa relação com a filosofia, eu acolheria o texto da Vanessa como eu acolhi? Eu teria esse olhar 
que eu tive? Eu acho que não!! Talvez eu recebesse aquilo dali e dissesse, ah e em seguida devolvesse para ela. 
Mas, naquele contexto, eu senti que era uma outra coisa que estava sendo colocada ali, era um acontecimento 
diferente, entendeu, enfim!! E outras situações que foram surgindo que começavam a me fazer perguntar sobre 
isso. Como que a gente acolhe isso? Como que a gente se relaciona com aquilo dali? Eu acho que a filosofia ... é 
isso ... ela tem tantas coisas que a gente experimenta ... ela é esse constante se perguntar sobre a relação que você 
vem mantendo com as coisas, com a vida, entendeu? Com a sua formação, entendeu? Que relação é essa? 
- Reilta: Ai, ai, Edna, eu fico sem palavras te ouvindo. Quanta coisa bonita!! Quanta intensidade no que você 
fala! (risos). E, realmente, não temos respostas para tudo isso que nos provoca, temos que viver essa relação, 
esse movimento, na escola e ir fazendo junto, não é? 
- Edna: Pois é, tem o caso do Marcos Vinicius. Ele era um aluno que eu assim, o chamava de apático, não é! Ele 
me irritava, às vezes, por que ele tava lá na aula, não tirava nem o caderno de dentro da mochila. E eu dizia: 
“Poxa, ele deve achar minhas aulas a maior chatice!” E eu dizia: “Puxa, você não pegou nem o caderno!” E ele: 
“Tá na mochila!” E eu vi como que esse garoto, a transformação dele depois que a gente começou a fazer as 
experiências nessa turma. Era uma turma, não lembro, mas acho que na época era a 801ou 802, uma turma de 8º 
ano, e como ele ficou, entendeu? Ele ficava assim, quando a gente começou a fazer a experiência, como ele 
falava, as coisas que ele falava, as perguntas que ele começou assim a fazer!! E eu, até então, achava aquele 
menino tão ... ele, às vezes, se limitava apenas a responder, que muitas vezes eu ia até lá à carteira dele para ele 
poder responder. Achava ele apático, indiferente!! E como é que ele estava ali de uma outra maneira? De uma 
outra forma, como Básena vai falar, de uma outra forma, de está em presença, né!! 
- Reilta: É como se ele tivesse desabrochado para falar, aberto para falar pelo/no espaço da filosofia? 
- Edna: É, existe algo que potencializa a isso!! Entendeu? Eu não tenho respostas, mas assim, a gente percebe 
que tem transformação, que coisas acontecem, assim!! E ele voltou depois, ele saiu da escola, foi estudar em 
outra escola, e esse menino voltou, como tem também acontecido com outros alunos, para perguntar sobre a 
filosofia, pra fazer a filosofia, isso que me intrigava muito ... Por que eu ficava assim: “Gente, os alunos até 
visitavam a gente, vem no dia do aniversário, porque gostam da gente, criaram uma relação afetiva, e tal, mas, 
nenhum (risos) veio me procurar ainda para assistir uma aula de português (risos)!!! Tipo assim: ah!! Veio aqui 
porque quer assistir aula de matemática, aula de história!!! Sabe, não volta pra isso!! Volta pela relação de afeto, 
pra te fazer visita, enfim!! Tinha uma galera, que chega, com bolo, tudo mais, é uma festa!! Mas, não para a aula 
de português, entendeu? (risos). Gente!! Mas esses meninos estão voltando para pedir para fazer a aula de 
filosofia!!! E eu ficava assim: “Nossa!! O que é que tem essa filosofia, esse momento que a gente vive, que 
tempo é esse que se cria que potencializa, entendeu, uma relação como essa, né? 
- Reilta: E eles querem voltar!! 
- Edna: Eles querem voltar, e  voltam, e perguntam!! E eu tenho visto agora também as professoras que estão 
envolvidas, esse ano agora a gente conseguiu reunir o grupo todo lá na UERJ, para uma jornada, foi uma 
quantidade muito boa de professores, e também na semana de planejamento da escola, eu participei do primeiro, 
segundo e terceiro. A Vanise sugeriu que nós lêssemos a parte de introdução do meu texto de dissertação. E ali 
nós pensamos juntos, compartilhamos perguntas, esse é um movimento que eu acho também muito importante ... 
porque a gente fala dessa igualdade dentro da filosofia. E eu acho que quando você tá ali, tá fazendo uma 
pesquisa, acho que é importante você convidar o outro!! 
- Reilta: E a pesquisa na escola, não é? Então, você tá escrevendo sobre a escola!! E as perguntas que você faz 
sobre a escrita, certamente, são perguntas que são compartilhadas pela maioria dos professores. 
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- Edna: Então, quando eles leram aquilo, o texto, né! Então, a gente tem ali uns testemunhos muito interessantes, 
como foi o caso da professora Josilanea, ela deu assim, fez uma fala muito emocionada quando ela começou a 
ler, dessa coisa que tocou em algum lugar, mexeu em algum ponto, né, e eu acho que é isso que ocorre, quando 
você se sente afetado é muito bom você poder ter esse tempo para pensar junto com o outro porque é ... é ... não 
acho que não é que a gente não tenha perguntas!! Acho que quando você tem um percurso profissional, você tem 
perguntas, você passou, passa por algumas coisas, você vivencia algumas coisas, mas você muitas vezes, não por 
conta daquele corre corre do dia a dia, né, do cronos, que é essa lâmina afiada, você vai cortando, vai 
fragmentando tudo e você não tem aquele ... não para para ouvir as suas perguntas, esse tempo de audiência às 
suas perguntas. Isso, eu acho que a filosofia também potencializa imensamente, esse ouvir as suas perguntas, as 
suas angústias, aquilo que às vezes você passa por cima no ritmo do sistema: “Ah, vamos fechar a nota, vamos 
lançar o diário, vamos dar a prova, e ai, já encerrou o ano!!!” Entendeu? E quando você vivencia essa 
experiência do pensamento, você cria esse tempo, esse tempo faz você ficar atento as suas perguntas, claro, na 
sua relação com o outro! Não é uma coisa que você faz isoladamente. Você faz ali num movimento com o outro! 
Você escuta!! Tem o tempo da escuta, da audiência!! E eu eu acho que é isso que faz o sentido desse 
movimento!! 
- Reilta: É muita coisa para a gente pensar!! 
- Edna: Muita, muita!! 
- Reilta: Então, Edna, por hoje acho que tá bom, por que a gente ficaria aqui a noite toda e teríamos sempre 
muito mais perguntas que respostas para as nossas indagações!! E seu texto mostra isto, é muito pergunta! Vai e 
vem e a gente vai se encontrando ali naquelas perguntas! Eu já li seu texto pelo menos três vezes e já fiz esse 
caminho de está adiante e parar numa pergunta e ter que retornar a páginas anteriores para relacionar perguntas, 
rever questões ... demora muito para chegar na metade de seu texto porque a gente vai e volta, vai e volta ... 
- Edna: É, mas é que foi muito esse movimento mesmo, essa inquietação ... 
- Reilta: Isso é visível no seu texto, a sua inquietação!! A busca de tentar dizer algo, das entranhas, o indizível ... 
o que estava lhe provocando, a potência do que você estava sentindo, isso é visível no texto! 
- Edna: E assim, como você colocar em palavras aquilo que você não aprendeu a nomear???  
- Reilta: Exatamente! 
- Edna: A gente não aprendeu a nomear, não está arrumado, entendeu?  É como eu falei pra você, você perde os 
seus referenciais!! E quando você perde dá uma certa sensação de desespero, por que você tá passando por 
alguma coisa que você sabe que é muito diferente, que é nova, mas que você não tem como nomear, não tem 
como dizer peo menos da forma que você aprendeu: é isso! É aquilo! Entendeu? Não cabe nesse modelo! 
- Reilta: É algo que ao mesmo tempo te amedronta, te encanta, te puxa para dentro. É como um fogo que tá ali e 
que você se aproxima e você sente o calor, a intensidade e você quer sair e você não consegue e você quer entrar 
dentro desse fogo ... 
- Edna: Eu considero essa minha experiência com a escrita, com a pesquisa, com a filosofia com as crianças, 
assim ... acho que o maior desafio que eu já vivi até o momento! Porque em alguns momentos eu achei que 
nossa!! Como que eu vou escrever sobre isso? Como eu vou escrever, como dar nome a isso tudo dentro desses 
modelos que eu aprendi? 
- Reilta: Eu vivo um pouco esse momento que você viveu Edna. Você viveu na sua relação com a escrita, com 
as crianças. Eu vivo com o meu fazer, com a forma como eu aprendi a fazer a pesquisa, que eu considerava uma 
boa forma. Eu sabia o caminho, o que ler, por onde ir, era confortável!! E hoje a relação que eu tenho nesse 
contexto da pesquisa é uma relação de total liberdade, mas é uma liberdade que ao mesmo tempo exige!! Que 
chegará um determinado momento, visto que a sua pesquisa está dentro de uma academia, então tem prazo, tem 
um texto acadêmico a ser escrito!!  
- Edna: Exatamente. Você está dentro de uma instituição, que tem as suas normas, né? E eu acho muito 
interessante que não é mais isso ou aquilo, no sentido daquilo que a gente aprendeu, isso é bom, isso é ruim! Mas 
no sentido mesmo de ... Como que você se relaciona com isso? Então não é mais nem isso nem aquilo, mas é 
uma forma de relação!! Como que você se relaciona com isso dentro dessas demandas que você tem? De 
instituição, de academia, de escola, como é que a gente vem experimentando com esse tempo da filosofia? Que a 
filosofia cria, que a filosofia inventa! Acho que é uma tensão que dar muito a pensar, que potencializa muito! 
- Reilta: É, tá Edna, vamos suspender por aqui, essa vez, não é!! Pois teremos muitas outras vezes para 
conversarmos sobre os desafios da nossa filosofia!! (risos). 
- Edna: Risos. Claro!!! 
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APÊNDICE C - Transcrisão n. 003: sessão de diálogo com interlocutor, projeto de Caicó/RN 
 

- DATA: 14/05/2014 
- DIÁLOGO REALIZADO COM JOSÉ FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA, FILÓSOFO, PROFESSOR 
DO CURSO DE FILOSOFIA DO CAMPUS CAICÓ/UERN, COLABORADOR DO PROJETO FILOSOFIA 
NA INFÂNCIA, PERÍODO 2009-2012, COORDENOU O PROJETO DURANTE O ANO DE 2013.  
 
-Reilta: Então Déda, o objetivo dessa conversa é captar de você a visão da caminhada, os sentidos construídos, 
as interlocuções que foram possíveis de fazer a partir da experiência do projeto, pois você está no projeto desde o 
início em 2008, foi realmente o colega filósofo que apostou/acreditou na proposta do projeto da filosofia com 
criança, então, você emprestou ao projeto seus conhecimentos na área de filosofia. Ai, eu queria que você nos 
contasse um pouco sobre como foi para você viver essa experiência, o que isso significou para sua experiência 
como filósofo, como professor, como você viu e viveu a relação ensinar e aprender dentro do projeto, enfim, 
você fique muito à vontade para nos contar sobre tudo isso e ai a partir de sua fala a gente vai conversando sobre 
o projeto ...   
- Déda: É, Reilta, você veja que nós começamos de maneira, digamos assim, um mundo desconhecido para nós. 
Essa estória de filosofia para crianças, muito pioneirismo essa invenção e para nós foi um aprendizado, uma 
construção! Nós começamos meio que por inspiração! Eu percebi isso logo depois e durante nossa primeira 
intervenção e isso muda o foco um pouco depois quando você ler autores, ver como eles tratam a questão da 
criança. Penso que nós tentamos fazer esse caminho desde a filosofia antiga, como nessa trajetória é colocada a 
visão de criança. E vimos o quanto da sua importância, bem como o lado mais pejorativo, aquela estória da 
criança ser apenas uma miniatura do adulto que já sabe. A filosofia dá “pano pras mangas” para os dois lados, 
você ver  muitas vezes na filosofia que a criança não tem essa capacidade de sistematização, que era a grande 
preocupação, sistematizar! Mas, eu lembro, que nós partimos muito mesmo lá da antiguidade, desde de Sócrates, 
partindo da questão do inatismo do conhecimento, da construção desse conhecimento, do fazer-se naquela 
pedagogia mesmo, mesmo do Sócrates e dai acho que foi muito interessante, pois depois dele, desses projetos 
vividos nunca mais eu vejo as coisas da mesma forma, não olhe mais as coisas da mesma forma, sempre eu estou 
preocupado, quando vejo algo da filosofia, como, por exemplo, agora que eu estou estudando Merleau-Ponty 
percebi, não estudei ainda, mas que tem muito material desse filósofo para a gente utilizar, eu creio, que num 
futuro breve, para relacionar com a filosofia na infância. E isso tem me animado muito e me fez perceber que 
dentro da filosofia tem um mar de possibilidades, de referências na questão da criança, não é? Até então também, 
nós fomos sempre carregados de um pré-conceitos sobre a criança e a toda hora a gente tem dificuldade, não é, 
de entender como fazer filosofia com crianças!! Essa é a pergunta constante!! Eu lembro mesmo que lá no 
projeto quando estávamos na escola, as professoras diziam: “ah, meu Deus, tomara que venha mesmo esse 
negócio pra cá, porque as crianças precisam obedecer mais, precisam se acalmar!!” E eu fiquei preocupado 
naquela época, pensando, então, a filosofia está vindo como disciplinadora? E para mim isso não estava legal, 
pois ela na verdade, nos libera, para sermos autônomos, nos expressarmos. E ai? Como fazer com essas crianças 
que já são por si só de uma natureza muito livre, diferente dos adultos!! Nós aprendemos no projeto que elas se 
colocam com muito mais verdade, porque são mais despidas! E isso me encantou e me deu vontade de continuar 
por que eu pensei, o projeto realmente está no caminho, porque a criança carrega essa sinceridade de se expor 
sem medo, de admirar sem a vergonha de dizer que está admirando uma coisa que para nós adultos seja muito 
simples ou seja ignorada. Então, o projeto teve esses lances muito interessantes que me ajudou enquanto pessoa, 
acho que não como ... eu nem me considero filósofo, não é, só mesmo amigo, só amizade pelo saber e foi mais 
um aspecto que eu acho que deixou de maneira, em reflexão para a minha vida, foi fazer essa experiência, de 
estudar os teóricos, principalmente Matthew Lipman. Eu gostei muito de ver um americano, não é? 
Principalmente eu, pela minha formação, carregava certos preconceitos a qualquer coisa americana (risos) e dai 
eu achei uma atitude muito avançada para propor um programa de filosofia para crianças, achei muito pé no 
chão, muito parecida com a realidade brasileira, partindo de uma filosofia mais da ação, da experiência, do 
pensar ativamente. Isso me encantou, porque eu sempre tive essa formação meio paulofreiriana de que é a partir 
do pé no chão que a gente vai aprendendo na vida, não é? Com as pancadas da vida! E eu acho que Paulo Freire 
dá o viés, tanto na filosofia mais clássica, pois como eu falei, acho que ele bebe muito da filosofia de Sócrates, 
ou seja, ele extrai da pessoa um saber que ela já tem, ela não impõe, mas ela é construída e acho que a beleza do 
projeto está ai, de fazer com a criança, numa construção dialógica. Isso me encantou muito e principalmente uma 
filosofia que serve para formar o cidadão de maneira consciente, não é? Quebrar essas barreiras da chamada 
opressão, especialmente a criança que recebe a opressão de um formador em casa que é o pai, a mãe, às vezes. 
Recebe a opressão do professor, então tem toda uma gama de gente formando aquele indivíduo. Então, veja a 
responsabilidade que é a filosofia para crianças! Eu creio que a gente está ainda no princípio das coisas!!! 
- Reilta: Déda, e da etapa da intervenção na escola? Lembro que você era sempre presente, participando, não é? 
Nós elaboramos juntos aquela proposta pedagógica para aquele período de intervenção e fizemos reunião antes 
com a equipe pedagógica da escola ... E assim, o que é que você lembra que acha importante registrar com as 
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crianças, com as professoras envolvidas ... O que você acha que foi significativo, apesar de que foi um período 
muito curto, ficamos apenas três meses na escola, mas o que esse período deixou de experiência? 
- Déda: Pois é, exatamente! A forma como foi conduzido, apesar do pouco tempo, acho que enfatizo mesmo a 
relação, na hora de conduzir com as crianças, no momento dialógico, eu gostei mesmo das meninas que estavam 
lá conosco, que já tem até o jeito de tratar com a criança e o que estava faltando mesmo era esse embasamento 
mesmo teórico, acho que a gente percebeu isso depois, e vimos como a interferência naquele momento foi 
importante, pois nos deu mais vontade de nos embasarmos para nos fundamentar muito mais! Acho que a nossa 
questão passou a ser essa: embasamento! Estudar a própria filosofia para dela tirar algum proveito para a hora da 
intervenção. Eu lembro que algumas coisas ficaram de maneira muito positiva para mim, primeiro uma coisa 
muito simples que é você colocar aquelas crianças ali em círculo e conseguir conduzir metodologicamente um 
dialogo, que sem ser imposto, a criança se colocava e para nós ela estava exercitando o pensamento, eu tinha 
uma intuição de que isso era algo muito bom que ali se iniciava, acho que isso era o mais interessante! A gente 
não quer que a criança saiba coisas de Sócrates, Platão e Aristóteles e outros métodos de filosofia... Mas, o 
interessante era, era ... a questão da expressão, de se colocar... colocando os seus pensamentos ... acho que eu 
lembro muito disso ... aquelas primeiras reuniões, naquela salinha, mesmo muito quente!! (Risos). Tinha aquele 
cartãozinho ali para coordenar as falas, não é? E acho que a pedagogia ajuda muito!! Eu lembro que as meninas 
tinham toda uma experiência de segurar trinta meninos ali, não é? E eu acho que eu teria dificuldade em fazer 
com que cada um ouvisse o outro. Acho que isso foi uma coisa boa daquele momento. E ali, acho que foi um 
princípio apenas para num futuro, noutra intervenção, a gente saber que tem que ... precisa de tudo isso!! Juntar 
essa parte metodológica/pedagógica para conduzir a criançada e fazer elas se integrarem numa discussão que se 
torna filosófica sem a gente nem perceber que é filosófica muitas vezes, não é? E para a criança tem um 
significado muito grande, acho que foi uma das coisas que eu lembro mais foi isso!! Tá na base da escola, e 
como eu falei que tinha lembrado das professoras preocupadas, porque as professoras ou o pai e a mãe querem – 
e eu vivia muito isso também na época que eu estava no ministério – pois os pais dizem: “faça isso aqui para 
meu filho para que ele se acalme”, e hoje é muito forte essa questão, pois as crianças são muito vivas e temos 
hoje uma gama de conhecimentos sendo jogados em casa no desenho infantil, na escola ... então um momento 
daquele direcionado de maneira mais filosófica, reflexiva, pensada!! Educa muito a criança a... para no futuro ela 
se colocar como pessoa, de maneira autônoma e pensando por si dentro do coletivo. Então, o que mais me 
chamou a atenção, foi isso, foi essa forma de organização para o pensamento coletivo, daquele coletivo 
pequenininho, daquela comunidadizinha, não é? (Risos).  
- Reilta: É verdade!! Déda e assim, a partir da experiência do projeto, pois se formos contar, você está no projeto 
desde 2008; você ficou todo o ano de 2013, sozinho, na coordenação do projeto, assim são cinco anos, não é? 
Então, essa sua aproximação com a filosofia na infância, a filosofia com crianças trouxe alguma ressignificação 
nesse sentido para sua percepção da relação ensinar/aprender, tendo em vista a forma como conduzimos essa 
relação dentro do projeto com os participantes do projeto, sua relação com seus alunos em sala de aula ... 
- Déda: Olha Reilta, trouxe sim, porque, aqui que a gente tem toda uma preocupação na academia com o 
ensinar/aprender do graduando que a gente está preparando para atuar no ensino médio e a gente percebeu que o 
ensino médio é para atuação mais na frente e o benefício... não querendo falar de forma mercantilista, mas, ou 
pensando como alguns filósofos que acreditavam na formação da pessoa desde de pequenos, daí você pode tirar 
proveito de um pensamento filosófico que olhava a criança não só como miniatura, mas como aprendiz que ao 
ser lançado no mundo bastante complicado, ela vai sendo polida digamos assim, não é? Eu estou lembrando aqui 
de Kant e de outros que pensavam dessa forma. Mas, a reflexão maior é de que temos uma necessidade do 
exercício do pensar até com os jovens que chegam até aqui e a filosofia com crianças contribui muito para pensar 
essa relação do ensinar/aprender, no sentido de que aqueles que fizerem essa experiência desde a infância, eu 
estou aqui pensando na mínima experiência que nós fizemos lá na escola, ela vai ajudar, fazer com que, sei lá!! 
Que esses jovens chegarem com muito mais possibilidades!! Meu medo é que a gente tem hoje muita informação 
jogada e pouco conhecimento, não é? E ai, eu creio que o que vai ficar mesmo nessa relação é o conhecimento, 
não o conhecimento como acúmulo de bagagem, mas o conhecimento como saída e como construção, de poder 
no aprendizado fazer com que a pessoa possa tomar posições, desistir da posição tomada, depois voltar 
novamente ao estágio original daquela sua posição, ou seja, tonar-se mais firme em sua defesa. Pois também 
vamos descobrir nesse movimento, de maneira bem socrática, que tomei consciência que não sei, que também 
estou aprendendo com o outro e ai eu passo a ouvir o outro, o outro tem uma importância cabal nesse sentido, 
senão a gente não precisava ir à escola, tá juntos. E claro que eu tenho minha individualidade que não é 
individualismo nessa relação do aprendizado, mas eu me vejo sempre “em relação”com o outro, com o 
conhecimento! E, eu creio, que essa relação me torna mais autônomo frente ao outro e ao mesmo tempo recebo 
do outro aquilo que posso receber, ai essa relação com o conhecimento, com o outro, eu me torno pessoa, 
entende? Eu acho que isso é o que mais faz a filosofia!! E com a criança não é diferente, ela vai se humanizar, 
tornar-se pessoa de posição, autônoma, que não se deixa que os outros pensem por ela, sendo assim capaz de se 
colocar frente aos problemas filosóficos ou os problemas da vida. Acho que o que fica mais vai ser isso, é muito 
pessoal e ao mesmo tempo partindo para o coletivo como um benefício, é isso!!  
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- Reilta: Isso Déda, também penso que estamos constantemente nessa relação conosco mesmo, com os outros, 
com o conhecimento, com o aprender ... Também, você sabe e nós estudamos sobre isso, que existem muitas 
críticas a essa possibilidade da filosofia com crianças, e essas críticas encontram amparo em muitos fundamentos 
teóricos na própria filosofia, por exemplo, se tomamos Platão, ele vai nos dizer que uma pessoa somente teria 
condições de fazer filosofia aos 40 anos, na pedagogia nós vamos encontrar as teorias sobre desenvolvimento e 
aprendizagem que criam, cada uma a sua maneira uma cronologia para a criança... Então, sabemos e sentimos 
isso na nossa breve experiência, por exemplo, também por ocasião da apresentação de trabalhos em eventos, que 
a uma rejeição a essa questão dos/pelos próprios filósofos, colegas filósofos, e ai aqui cabe um elogio a sua 
atitude de acolher uma proposta que, na época não tinha conhecimento, como eu também não tinha, mas que 
você teve essa atitude de abertura, de acolhimento para conhecer algo novo, uma possibilidade nova ... Então, 
como é que você ver essa crítica que é feita a essa proposta tão originalmente criada por Matthew Lipman, a 
qual, eu tive oportunidade de ver lá no Rio de Janeiro agora que essa foi a proposta inicial e que hoje existe uma 
prática bastante reelaborada, não é? Então, como você ver essa parte das críticas feitas e considerado por alguns 
como algo impossível de se fazer a filosofia com crianças? 
- Déda: (Risos). Olha Reilta, se formos pensar numa criança de seis, sete, oito anos, sei lá!! De que ela vai fazer 
filosofia estudando Kant, Marx e Merleau-Ponty, sei lá, quantos mais!! E que ela possa elaborar ... seria até 
ingenuidade da parte da gente. E também serviu para que pudesse compreender isso, me tornou consciente disso, 
pois eu também ficava pensando: “Como assim? Filosofia com crianças?” E até colegas mesmo diziam assim: 
“Ah, se até os adultos, os jovens aqui não conseguem filosofar, imaginem as crianças?” Embora haja outros que 
digam: “Acho que deveria ser do princípio, pois daí elas iriam se adaptando na filosofia e teriam mais 
possibilidades.” E eu ficava com essas perguntas na cabeça e chegava a conclusão que precisava de 
fundamentos. E no projeto eu até dizia que iria atuar como advogado do diabo para provocar, para procurar onde 
estão as críticas e eu lia e via que era mais nessa linha de sistematização, de questões rigorosas, que não isenta a 
criança desses aspectos quando ela é chamada a fazer filosofia, a organizar o pensamento. Veja você o quanto a 
gente perde a coesão numa fala, mesmo na sala de aula até hoje entre adultos, começamos numa coisa e 
terminamos noutra, não tem começo, meio e fim! Penso que a preocupação de Lipman é essa lógica das coisas, 
que se vá adquirindo um pensamento elaborado e consciente do que você está dizendo. Com relação às críticas 
mais ferrenhas, eu vejo que é importante a gente conhecer, mas me convenceu que deveria está na militância 
porque acredito que a filosofia não precisa daquele estágio findo para poder acontecer, o problema da 
antiguidade, dos gregos, em relação à akmé, a uma certa maturidade, que de certa forma eu até concordo, em 
parte! Veja bem, você com determinada idade, você tem um pensamento, você passou daquela idade ... (risos), 
assim uns 40 anos, você já viveu muita coisa, você já vai com mais cuidado, não é? Você já é menos arvorado 
até na relação, em respeitar ... pois, de repente antes você já partia para a briga e ai com o tempo você vai com 
mais calma!! Pensa mais, se coloca mais, tem mais análise!! Eu poderia até concordar com tudo isso, mas para 
fazer filosofia ... até é uma contradição em toda essa estória, pois a condução do menino para se formar quando a 
gente ler na paideia e em outras estórias ai, a gente ver o quanto o grego tinha essa preocupação em conduzir a 
criança para se formar. O problema é que eles acreditavam que você, como também a educação fez muito aqui 
no Brasil, você é uma mala, você guarda uma bagagem, você vai somando, não é? Penso que Paulo Freire 
acabou um pouco com isso, com a educação bancária de se acumular conhecimento. Eu creio que é o caso da 
compreensão grega, que você acumula esse conhecimento e chega o momento que você está maduro para isso. 
Porque a todo momento eles estavam pensando no rei e filósofo, que está no Estado e governa porque tem saber, 
isso até a filosofia mais recente afirma, por exemplo com Francis Bacon que diz que saber é poder! Você 
conhece, você domina, chegando a esse estágio de maturidade. Só que com a evolução das coisas se percebeu 
que ... que o ser humano também evoluiu! Quem pegar uma criança hoje e relacionar com as crianças da minha 
época verá que poderíamos assim dizer que “era uma criança mais bestinha”, hoje não, a turma é muito mais 
cheia de argumentos, se coloca mais, então é isso, o tempo mudou, é um outro tempo!! E penso que a filosofia é 
chamada a acompanhar esse tempo ou pensar coisas para esse tempo e a filosofia é um incremento interessante 
para a vida do ser humano! Então, as críticas eu vejo que sempre vão ter e é bom que elas existam! Eu acho que 
o errado é você criticar sem nenhum fundamento, eu tenho medo é disso, não é? Por que você diz “ah, filosofia 
para crianças? Se nem os adultos aprendem, imaginem as crianças! Você parte logo do final lá, do jovem que 
está numa graduação e que tem dificuldade de exercitar a questão do pensamento filosófico, mas ele já foi talvez, 
lá atrás ele não teve essa prática. Na nossa realidade aqui no nordeste, que o cara vai ver filosofia no ensino 
médio e às vezes nem no ensino médio, fica para o primeiro dia de aula na graduação, então, isso pesa muito! Eu 
creio que um método, pois não é obrigado a pegar tudo que Lipman disse, mas acho que aqui no Brasil seria 
interessante ver o que se pode fazer, adaptar a nossa realidade! Pois, acho que a filosofia de Lipman nada mais é 
do que um reflexo de uma prática maiêutica, sei lá ... da questão da dialética, pensando em Platão, porque ai 
você constrói, é um fazer-se!! E eu acredito muito no elaborar de forma permanente, não é? Por exemplo, um 
texto que a gente escreve ... eu não gosto de ler depois não, porque depois a gente quer sempre mudar. A defesa 
da minha dissertação ... eu não quero mais ler, pois se leio digo: “Porque fiz isso?” (Risos). Venha como a gente 
vai permanentemente crescendo nessa regra de elaboração e reelaboração. E não há um pensamento puro, que 
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você forme a pessoa num pensamento muito refinado, muito rigoroso, separado da construção dessa linguagem, 
todo dia, na qual muitas vezes você vai discordar de si próprio. Veja você como a filosofia é atual, é dinâmica e 
por isso é que ela cabe sim para as crianças. Eu acredito! E nós temos mais é nos aprofundarmos, acredito muito 
que o grupo que está no projeto como esse tem é que estudar mais mesmo!! E a gente sentiu isso no grupo, essa 
necessidade de  estudar sempre, apesar de já ter uma caminhada, para está sempre reelaborando de maneira 
construtiva! Então, as críticas são importantes para isso, para a gente saber que elas existem e a gente fazer 
análises e tirar lições e caminhos e mudar também nossas práticas e ver como elas estão nos servindo, não é? Por 
outro lado tem umas críticas meio pesadas de dizer: “não, é um lixo, joga fora, é droga”, eu vejo isso como 
perigoso, pois você já está sendo preconceituoso, é aquela estória do senso comum que o Rubem Alves diz: 
“Quem inventou o senso comum que diz que são as pessoas que não sabem?” Fomos nós que dizemos saber!! 
Mas, hoje é uma sabedoria, o conhecimento popular é uma sabedoria que a gente prima com muito cuidado, 
costumo até dizer que a verdadeira ciência, testada em laboratório, eu até dou exemplo aos meus alunos: “Vocês 
lembram do creme dental de Juazeiro aqui do nordeste?” Eu lembro que meu pai descascava o juazeiro para 
escovar os dentes, por que dizia que ficava mais branco. Mas, quem descobriu primeiro foi o conhecimento do 
senso comum! Então, se você acha que a criança está num nível do senso comum e não pode fazer filosofia, o 
culpado também somos nós que a olhamos dessa forma, que a apontamos dessa forma. O problema, Reilta, acho 
que na filosofia tem muitos guetos de gente que se coloca como os mais sábios, mais importantes, talvez tenha 
sido desde toda filosofia, mas essa elitização de que eu sei e o outro não sabe e eu me fecho no mundo, não é? 
Veja você que tem gente até que não quer nem que se ensine filosofia para outros, porque se sente assim um 
Deus, mais importante, intocável!! Isso é fecha-se no seu mundo e não querer socializar um saber. René 
Descartes pela primeira vez quando publicou suas obras em outra língua, que eram tudo publicadas em Latim ou 
na língua mãe, ele foi o primeiro a publicar em francês e ele foi muito criticado por isso. Mas, a partir daqui 
abriu possibilidades e começaram publicações em francês, em português ... Então, a filosofia tem que ser 
conhecida, senão ela pode caducar! 
- Reilta: Isso mesmo Déda, abrir-se para chegar a mais pessoas e descobrir outras possibilidades de ser, não é? 
De ser filosofia!! E também Déda seria interessante pensar um pouco sobre a continuidade do projeto, visto que 
nesse momento ele está parado em função de minha ausência e de também você está ai investindo no seu 
doutorado, não é? Então nós paramos momentaneamente o projeto, mas na ideia de continuidade após a  
pesquisa de doutorado que também envolve essa questão; como é que você ver essa continuidade, a partir de 
onde nós paramos, como continuar, como reiniciar o projeto? 
- Déda: Eu até disse: “Não, Reilta se afastou inclusive para se aprofundar, para estudar, para está no meio 
daqueles que já tem uma caminhada.” Somos bastante reconhecedores de que temos que beber em outras fontes, 
creio que você já deve ter visto coisas que a lhe dizem que não é bem pelo caminho que a gente estava indo por 
aqui. Mas, a ignorância no nosso caso ela é importante porque a gente está aberto para aprender. E eu disse à 
turma: “Não a gente para por aqui!” Mas houve uma lamentação de todo mundo querendo continuar, 
especialmente aqueles que estavam desde o início, que estão pesquisando, estão dentro, não é? Então é só uma 
pausa, só um momento ... Reilta volta primeiro, eu volto um pouco depois. Mas, veja que minha pesquisa em que 
eu quero trabalhar a questão do corpo próprio em Merleau-Ponty a partir da questão da alteridade pensando na 
questão do outro, mas quando eu pensei que estaria distante dessa questão da infância, vejo agora que Merleau-
Ponty trabalha a pedagogia da infância, até eu descobrir uma obra dele e pensei que podemos estudar. Porque 
aqui estamos todos estudando, pois como faz parte do meu objeto, penso que terei como contribuir depois!! Até 
já tínhamos buscado um filósofo contemporâneo para tratar dessa questão da infância e penso que vai dar sim! 
Eu institucionalizei ai no edital passado um projeto de pesquisa, pois eu olhei e pensei que estou na linha de 
ensino na nossa base de pesquisa e não posso deixar que não tenha um projeto envolvendo o ensino. Acho que 
dará para trabalhar o projeto dentro do que eu estou estudando, tratando educação, ensino, e eu puxei por ai. 
Vejo como apenas uma pausa para a gente estudar e creio que deveríamos retomar ainda estudando, com as 
novidades que com certeza você vai trazer da experiência de caminhada por ai a fora, com outros pesquisadores 
do Brasil e de outros lugares que você está tendo contato, também o quanto de obras novas, para nós 
desconhecidas que você nos trouxe aqui, porque aqui no nordeste nós estamos aqui meio que sozinhos e em 
Caicó nós trouxemos uma coisa muito nova, pois não temos por aqui ninguém pensando nessa perspectiva. É 
tanto que naquela matéria da editora Escala o pessoal achou assim uma coisa impactante falar em um projeto de 
filosofia com crianças, para crianças e já no Congresso Nacional de Professores de Filosofia, em Recife, veja que 
já tivemos outros contatos de pessoas aqui no nordeste que estão pensando sobre isso! Bem, então eu quero 
retomar, sim! Acho que estamos ainda de maneira muito preliminar, fizemos essas etapas por conta própria e 
agora acho que é ampliar e acho que os elementos são de continuar estudando ainda por mais um tempo e depois 
ver como seria possível aplicar a ideia na prática, voltando de novo a escola, ai já desvendando aquela estória de 
que a filosofia seria somente para acalmar os meninos, mas para a gente exercitar mesmo de maneira mais 
fundamentada e ai todo mundo, numa equipe, outros novos que virão, veja quantos alunos temos aqui 
interessados em estudar essa temática e ai é oportunizar o estudo e juntos enfrentar os desafios que virão, no 
movimento, na construção ... Acho que é isso, retomar a partir de questões teóricas, de um projeto, 
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institucionalizar a coisa, não é? E ai pra frente, quem sabe depois de um ano estar dentro das escolas de novo e 
quem sabe um dia termos a filosofia com crianças em várias escolas da cidade, devagar e sempre!! 
- Reilta: Então, Déda, é isso, eu te agradeço demais esse momento de colaboração, também serviu para mim, 
para pensar através de sua fala, fiz aqui uma viagem por todo o caminho percorrido juntos, meio que por intuição 
mesmo, inspiração e vejo que fomos bastante felizes nessa nossa caminhada. Você fique à vontade para 
acrescentar algo que você ache que é importante registrar, algo que eu não tenha perguntado, enfim! 
- Déda: Veja bem, eu me arvorando a falar sobre esse assunto, que é algo que nós fomos nos metendo, nos 
metendo, a partir daquele primeiro projeto de filosofia no ensino médio, pois também vemos que o curso hoje já 
tem consciência que é um curso de licenciatura, que prepara gente para atuar na licenciatura e então eu penso 
que já é uma preocupação mais para trás, então eu creio que o projeto de filosofia para crianças vai ser uma 
realidade, temos também o privilégio de você está sendo orientada por Walter que foi sempre presente nas 
nossas vidas através dos livros, dos textos, não é? Eu gosto muito de ler/ver as entrevistas publicadas e inspira 
muito a pensar de maneira crítica tanto o ensino como focado na questão da criança. Eu creio que o que a gente 
tem que fazer é estudar sempre! Acho que você terá material ai para um tempão e também na retomada, você 
chega primeiro e eu creio que eu vou me integrando ai um pouco depois. 
- Reilta: Ok, Déda, você chega um pouquinho depois e ai entra no ritmo! Então, muito obrigada e a gente 
continua conversando de outras maneiras, não é? 
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ANEXO D - Transcrisão n. 015: sessão de diálogo com interlocutor do projeto de Caicó/RN 
 

- DATA: 02/05/2014 
- DIÁLOGO REALIZADO COM FERNANDO HENRIQUE DANTAS, GRADUANDO DO CURSO DE 
FILOSOFIA/CAMPUS CAICÓ/UERN E MEMBRO DO PROJETO DE FILOSOFIA COM CRIANÇAS. 
 
-Reilta: Inicialmente, Fernando, agradeço sua disponibilidade em colaborar com esse momento da pesquisa. O 
objetivo dessa nossa conversa é ouvir de você, pela sua voz, sobre a sua experiência no projeto de filosofia com 
crianças. Por que você se aproximou dessa temática e como foi sua experiência dentro desse projeto? Enfim, 
você pode ficar a vontade para falar dessa experiência de um ano, não é?   
- Fernando: Bem, eu vim para o projeto, meio assim, como um curioso em relação ao assunto, não é? Por que a 
visão que nós temos da filosofia é de algo muito complexo e me causou certo espanto a proposta de que ela 
pudesse ser trabalhada na infância. Eu fiquei me perguntando: como assim? Já que a filosofia para uma pessoa 
adulta é uma coisa bastante complicada. Como ela pode ser trabalhada na infância? Então, eu vi a propaganda no 
mural de que estava aberto para novas inscrições e decidi vim. Quando eu cheguei aqui tinha já um grupo 
formado e as pessoas já debatendo sobre esse assunto, e tal, e eu comecei a gostar e a me adaptar a tudo isso, não 
é? Então, a princípio foi indicado para que a gente lesse o livro “A filosofia vai à escola?”, de Matthew Lipman e 
cada pessoa ficava responsável por conduzir uma parte da discussão para que todos pudessem dialogar sobre o 
tema. Então, a partir daí eu comecei a compreender como essa filosofia era desenvolvida com crianças. Não seria 
voltada para os clássicos como estudamos na graduação, com peso teórico grande, mas sim, da maneira como 
Lipman propôs através das novelas filosóficas. E eu comecei a gostar!! Uma parte que eu me recordo bem, tanto 
na filosofia para crianças como na graduação, foi um capítulo que li que Lipman vai falar sobre valores. Eu me 
recordo que foi um capítulo que me marcou bastante. Nele, ele fala sobre a criação de valores, do caráter, e eu 
achei muito importante Lipman ressaltar isso! Sendo que esse aspecto me despertou ainda mais para me 
aprofundar nesse assunto. É tanto que agora que o projeto deu um tempo, eu estou procurando reler Lipman para 
ver se eu consigo produzir alguma coisa escrita. Por que eu e a companheira Francineide conseguimos produzir 
um texto a partir de nossas discussões no projeto e até apresentamos o ano passado em um evento. E até, alguns 
professores do campus disseram que tem meio que “um pé atrás” com Lipman e até eu perguntei porque, mas 
não me falaram, ainda. (Risos). Mas, assim, o que eu esperava do projeto, eu obtive!! Que era esse novo 
conhecimento, essa nova visão, esse novo olhar em relação à filosofia na escola que é a filosofia na infância. 
Além disso, eu quero desenvolver mais e mais sobre isso, não é? Pois, esse projeto foi um dos primeiros aspectos 
da filosofia que me fez despertar para a visão da filosofia da educação também. Por que eu estava muito voltado 
somente para os conhecimentos filosóficos, teorias de Platão, Aristóteles e Kant, e na parte educacional eu estava 
meio que esquecendo isso, e o projeto me fez despertar para esse lado da educação. Como ontem mesmo a 
senhora viu a apresentação do meu trabalho no evento, que eu estou buscando esses temas de multiculturalidade 
e outros.  
-Reilta: Isso é dentro do PIBID, não é? 
- Fernando: É dentro do PIBID. E foi assim uma coisa que a partir de Lipman eu comecei a perceber que eu 
tenho capacidade e posso ver também as coisas mais específicas da filosofia. Pois, Lipman me ensina também 
sobre como a gente deve agir diante da sala de aula mesmo, com esse olhar e tal ... Uma coisa bem interessante 
que tem também em Lipman é: como é que uma criança pode filosofar? E eu me recordo que Lipman diz que a 
partir do momento que a criança começa a falar ela já pode pensar, dialogar ... Então, são temáticas que me faz 
pensar diferente do que eu pensava antes. E até tem pessoas que dizem que isso não existe, mas a leitura em 
Lipman me faz ver diferente. Então, foi assim que eu tive a experiência do projeto e que eu espero futuramente 
continuar no projeto!  
-Reilta: Fernando, então, a partir da experiência do projeto, veja que na sua fala você se refere muito à criança e 
ao que Lipman diz sobre a criança. Então, a partir dessas suas leituras no projeto, como ficou o seu olhar para 
com a criança, como você enxerga a criança hoje? 
- Fernando: Ah, eu até esqueci-me de falar que uma das coisas que me despertou para o projeto também é que 
eu gosto muito de criança!! E a partir de um contexto teórico que Lipman vai dizer, a gente quando ler consegue 
enxergar nas ações das crianças aquilo que a gente leu. “Nossa, isso acontece por causa disso e tal!” Então, a 
partir dessa experiência eu passei a olhar as crianças por esse lado teórico também. Porque às vezes acontece 
alguma coisa e a gente fica admirado, mas não entende porque aquilo acontece com a criança, e a partir dessas 
leituras a gente consegue entender melhor. Período mesmo de escola, de ter o adulto como exemplo. Pois, o 
adulto é o grande influenciador daquela criança, daquela educação, do caráter da criança. Nesse processo, a 
figura do adulto é fundamental. Então, foi dessa perspectiva, que a partir do projeto, eu passei a observar a 
criança com outros olhos ... 
-Reilta: Mas, para você definir a criança, como você definiria? 
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- Fernando: Eu acho que a criança, assim como nós adultos é meio que uma metamorfose, ela vai se 
transformando de acordo com o tempo, sim! E com toda essa influência ela vai formando o seu caráter ... 
Definir, eu acho que eu não definiria não... 
-Reilta: Veja bem, ao longo dessa história, a criança muita vezes foi vista como um adulto pequeno, como 
alguém que ainda vai ser. A própria palavra criança remete a alguém que não tem voz, que não fala, que 
necessita do outro para se fazer ouvir. Mas, você, Fernando, de repente até se reportando a memória de sua 
própria infância, quando você pensa na criança, o que exatamente lhe vem à mente? 
- Fernando: Eu faço uma analogia com um texto, uma redação, que tem introdução, desenvolvimento e 
conclusão. Então, eu vejo a criança como uma introdução, pois o que você constrói enquanto criança vai refletir 
em seu desenvolvimento, totalmente, não é? Todas as suas ações, às vezes, até frustações que você tem como 
criança influenciam quando você se torna adulto. Então, eu vejo assim a criança como uma introdução da vida, 
não é? Tudo que você consegue, seja positivamente ou negativamente, isso vai afetar no seu desenvolvimento 
enquanto jovem, adulto ... É isso, eu vejo a criança como uma introdução da vida!! 
-Reilta: Ok!! Outra coisa também que eu gostaria que a gente pensasse nessa nossa conversa sobre o projeto, é a 
relação ensinar e aprender dentro do projeto. Como foi essa relação? É diferente da sala de aula? Essa forma de 
proposição do projeto, entre vocês mesmos do projeto, entre os professores que atuam no projeto, no caso você 
conviveu mais com Déda. Então, dentro do projeto como é essa relação ensinar e aprender? É o mesmo da sala 
de aula, é diferente? 
- Fernando: É, eu não tive a oportunidade, tipo, estudar a teoria e pensar uma prática, atuar. Mas, devido ao 
contato com a experiência de pessoas mais antigas que já estavam no projeto, e até mesmo pessoas que estavam 
no projeto e estudavam e podiam colocar isso em sua prática, como Do Ó e outras, eu pude perceber, assim, que 
além dessa teoria toda de Lipman, é plausível sim colocar em sala de aula, e que isso mesmo acontece em sala de 
aula. Como também, tinha alguns participantes que eram pais e percebiam isso nos filhos e traziam esses fatos 
para a discussão aqui. Ou, então, Do Ó, que trazia fatos vividos com seus alunos... Então, com a experiência de 
pessoas que conseguem colocar em prática tudo aquilo que a gente estudou, então, eu pude perceber, assim, que 
essa relação de aprender e ensinar é muito válida, sim. E que toda teoria que a gente estudou é possível, sim!! 
-Reilta: E o seu processo dentro do projeto, a sua relação com o ensinar e o aprender com o conhecimento 
proposto. O processo de conhecimento seu, em relação com o grupo? Com os outros membros ... Veja que você 
consegue enxergar, a partir da fala dos outros, da experiência dos outros que trazem para dentro do projeto, nas 
quais você consegue ver coisas que você não vivenciou. Então, tudo isso está dentro dessa relação ensinar e 
aprender, o texto, a fala do outro, a experiência do outro, a sua experiência, o seu pensar. Então, como é que 
você se ver dentro desse processo... E isso é igual ou é diferente da sala de aula?  
- Fernando: No sentido de como eu recebi tudo isso, essa temática? 
-Reilta: Sim, e como você se relacionou com isso? 
- Fernando: É que eu vejo assim: eu entrei muito aberto e sem preconceitos. Eu não criei conceitos antes de 
entrar no projeto. Eu esperava aprender e desenvolver uma nova temática que eu pudesse ter como prática em 
minha vida. Então, eu acho que ficou mais fácil para mim nesse sentido. E também eu creio que já tinha alguns 
conceitos de Lipman que eu já tinha dentro de mim e com a leitura e as discussões eu pude me aprimorar em 
relação a tudo isso, e eu não sofri nenhuma angústia, nenhuma perturbação em relação a tudo que estava sendo 
falado, exatamente, porque eu entrei aberto, livre. Eu queria absolver tudo aquilo e tentar colocar em prática tudo 
aquilo, da forma como Lipman estava falando, e da forma como todas ali estavam falando, para ver se realmente 
funcionava. E em sala de aula a gente consegue fazer isso, não é uma mera teoria que um norte americano criou 
e que pessoas em uma sala estudam. Então, eu sempre vi por esse lado, quando discutia um texto, quando todos 
falavam, eu pensava: “não, vamos ver se isso acontece na vida mesmo” e quando eu tentava fazer dava certo. Às 
vezes não é igual, como falavam Mariana e Sarah, pois Lipman fala de novelas filosóficas, mas vocês adotaram 
livros de literatura, então, não é igual, mas tem uma relação com o estudado. A fonte, a base é Lipman ...    
-Reilta: E essa relação do ensinar e aprender dentro do projeto, é diferente da sala de aula da graduação, a 
relação é a mesma? 
- Fernando: É, a mesma, mas, devido lá ter várias pessoas já com conceitos formados, mesmo sendo de 
primeiro, segundo ou terceiro períodos, mas cada uma já trás seus conceitos formados e que não estão tão abertas 
à discussão como eu vim para o projeto. Pois lá tem muitos que já se denominam como Kantianos, 
Niectzchenianos e outros mais ... Então, para discutir um assunto assim, eu tenho que provar por “a” + “b” que 
isso acontece, é um caminho mais longo para colocar isso numa sala de graduação de filosofia. 
-Reilta: Você está falando uma coisa muito bonita Fernando. Você está dizendo, tomando a experiência do 
projeto, que para a gente se relacionar com o conhecimento, especialmente, o conhecimento novo, é necessário 
uma abertura, uma postura de acolhimento ao novo. Você está colocando isso como uma condição para 
conhecer, para se relacionar com o conhecimento. Então, o fato de você ter vindo aberto, sem preconceitos foi 
fundamental para que essa relação tenha sido da forma como foi. Isso é algo muito forte e muito significativo ... 
- Fernando: Tanto é que quando alguns professores falaram: “Nossa Lipman?” Eu fiquei sem entender e pensei: 
“E por que não Lipman?” Eu vejo que são pessoas que já têm algo cristalizado e não se abrem ...  
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-Reilta: É, realmente, tem alguns preconceitos em relação à filosofia com crianças, mas tem também de outros 
filósofos contemporâneos que não fazem parte da tradição. Em outras áreas também acontece divergências, mais 
reconhecimento para alguns ... Mas, isso é outra questão, não é? E, como é que você ver as possibilidades de 
continuidade do projeto, pois visto que nós vamos concluir essa etapa da pesquisa, temos o desejo de voltar, de 
outra forma, certamente. Então, você tem alguma sugestão de como poderia ser daqui para frente? 
- Fernando: Eu penso que essa temática tem que ter dentro da universidade! Um projeto voltado para a filosofia 
e educação, pois eu vejo Lipman como um grande educador. Então, eu vejo que esse projeto deve continuar, 
apesar de agora ter parado por causa da pesquisa da senhora e de Déda e também porque eu desejo que as 
pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive, não é? De conhecer algo novo, de ter novos conhecimentos 
na vida no período de formação. Eu acho que a única coisa que tem que modificar é que, quando eu entrei no 
projeto eu entrei por curioso, então, acho que se tivesse um trabalho de esclarecer antes o que é, teria mais gente. 
Quando for voltar que não tenha somente um aviso na parede, mas que seja esclarecido sobre o que é o projeto e 
o que será discutido, pois isso chamará mais pessoas. Também tem muitas pessoas no curso que vieram do curso 
magistério e pode ter interesse de trabalhar com questões sobre a infância. E que verão que não é algo tão 
complexo, tão difícil, mas é algo infantil ... 
-Reilta: É interessante isso que você coloca. Na primeira edição do projeto que foi em 2008, muitas pessoas 
tiveram essa curiosidade que também você teve, tivemos 45 inscrições, de pessoas que envolvia uma minoria do 
curso de filosofia, muitas pessoas da comunidade, pessoas que já trabalhavam nas escolas, muitos alunos da 
pedagogia da UFRN ... Eles vieram todos chamados por essa curiosidade: “O que é filosofia com crianças?” 
Como isso é possível? Alguns, também, vinham com a perspectiva de que a filosofia com crianças fosse algo 
para ajuda-los, enquanto professores, a disciplinar as crianças. Bem, depois de um tempo aqui, eles viram que 
não era isso e alguns foram saindo e outros permaneceram. Esse chamamento pela curiosidade também eu vejo 
como algo muito positivo e também bastante filosófico, pois a filosofia também tem haver com o espanto, com a 
curiosidade, com a inquietação, com a vontade de conhecer. Então, o seu movimento, também foi filosófico!! 
(Risos). 
- Fernando: E eu não me arrependi de ter apostado!! 
-Reilta: Fernando, então, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique a vontade, algo que eu não tenha 
te perguntado e você ache que é importante registrar nessa etapa da pesquisa ... 
- Fernando: Não, eu, na verdade, quero entrar mais, quero produzir sobre essa temática, pois eu vejo isso para 
frente ... Eu despertei para essa área da educação, pois lendo Lipman a gente acaba indo buscar outras 
referências que ele cita e eu penso em fazer mestrado em filosofia, mas fazer doutorado em educação. (Risos). 
Eu sei que eu estou apenas na graduação, mas eu tenho esse negócio de pensar, pensar ... e sei que as coisas 
podem e vão mudar, mas estou aqui a pensar!  Apresentar trabalho sobre essa área e tal. Eu penso de forma 
bastante positiva! 
-Reilta: Então, você pode pensar em escrever um texto sobre sua experiência no projeto. Você pode me mandar 
e quem sabe podemos apresentar em eventos, não é? Então, Fernando, muito obrigada por sua colaboração nessa 
etapa. Nos veremos por ai e vou fazer a transcrição e enviar para você. 
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APÊNDICE E - Transcrição n. 005: sessão de diálogo com interlocutor do projeto de 

Caicó/RN 
 
- DATA: 06/05/2014 
- DIÁLOGO REALIZADO COM ALACI BERNARDO DO NASCIMENTO DE MEDEIROS, 
PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL, NO DISTRITO DE LAJINHAS, MUNICÍPIO DE CAICÓ, A 
QUAL FEZ PARTE DO PROJETO “FILOSOFIA COM CRIANÇAS/UERN/CAICÓ DESDE O ANO DE 
2009.” 
 
 
-Reilta: Então Alaci, nós vamos conversar um pouco sobre a experiência do Projeto de Filosofia com Crianças, 
do qual você é pioneira, participando desde de 2009, quando tivemos a primeira experiência de extensão. E o 
objetivo dessa nossa conversa é ouvir sua voz sobre a experiência do projeto, que você traga o seu olhar ... a 
partir de que você foi atraída para essa temática... o que te trouxe para o projeto inicialmente e como você 
vivenciou essa experiência, contar um pouco dessa estória ... 
- Alaci: Pois é Reilta. O projeto para mim foi uma novidade muito grande, na verdade! Por que assim, eu sabia e 
sei que eu quero sempre estudar! Mas, eu não sabia assim que esse projeto iria mexer tanto comigo, com o que 
eu pensava também. Eu lembro que eu recebi a ficha de inscrição em um curso que eu estava participando e lá 
mesmo eu me inscrevi. Na verdade eu não tinha nem ideia do que era. Sabia apenas que era filosofia e que isso 
levaria a pensar!! (Risos). Para mim foi tudo muito novo, também pela questão da minha formação, de quando eu 
estudei. Então assim, eu vi uma diferença, uma possibilidade de pensar melhor sobre tudo. Então, de início para 
mim, eu sempre falo assim, que esse projeto me fez pensar de outras formas, de outras possibilidades, de outras 
maneiras, sobre várias coisas, mas especialmente com minha postura como educadora! E a minha colega 
Danielle contribuiu muito para isso, porque assim, quando a gente discutia, principalmente quando por ocasião 
dos planejamentos antes da etapa de execução, não é? Aqui na UERN, pois como para mim era tudo muito novo, 
eu não tinha ainda esse pensar bem lapidado e acho que a gente nunca tem, mas está sempre buscando! E nas 
discussões, Daniele me levava muito a pensar sobre diversas coisas, sobre tudo! Muitas vezes ela me fazia 
perguntas, me provocava, e eu ficava buscando dentro de mim uma posição sobre aquilo!! Quer dizer, eu estava 
filosofando junto com ela, através das questões que as atividades do projeto, que eram: ler, discutir, pensar 
atividades filosóficas para fazer com as crianças, isso passava por várias coisas, dos meus valores, da minha 
prática ... (Pausa. Emoção).  
- Reilta: Que coisa linda, Alaci!!! Muito bacana, tem muita força isso que você coloca!! 
- Alaci: E assim Reilta, a partir dos estudos que nós realizamos e também quando compartilhamos aqui, eu pude 
realmente compreender melhor ainda, não é?! Porque assim, quando a gente compartilha aqui, a gente ver o 
olhar de cada um, e como Daniele coloca: “quer queira, quer não, esse olhar tem a questão dos conceitos.” E 
esses conceitos a gente trás conosco, com cada um! E a filosofia é justamente essa possibilidade de pensar sobre 
tudo e de duvidar também sobre tudo, não é?! E na educação infantil, na época eu trabalhava na educação 
infantil, e esse curso fez com que eu despertasse também nos meus alunos essa questão do pensar, mesmo com 
crianças de quatro anos, que como para mim tudo foi muito novo, então, eu também entrei já duvidando, não é? 
Não posso mentir!!! (Risos). Sabia que queria aprender muito sobre, então quando eu comecei a colocar em 
prática o que eu estava estudando aqui, junto com vocês, e as provocações, eu comecei também a colocar em 
sala de aula com meus alunos, questionando-os, dando espaço para a palavra deles. E ai eu pude ver que 
realmente podem pensar bem, pensar direito como a gente fala na filosofia, e selecionar também esse 
pensamento, de forma criteriosa... Trazendo também para esse pensamento, e principalmente, a realidade que 
nos cerca, não é? Porque, geralmente, a gente fala sobre situações que a gente vive. Então, eu acho que esse 
curso trouxe isso, pensar sobre situações que eu estou vivendo e questionar essas situações, para de novo pensar 
de outra maneira e voltar a questionar ... Acredito que contribuiu, de forma muito positiva para que esses alunos, 
com certeza, o que nós vivemos lá no espaço de sala de aula, eles não vão esquecer! Digo isso, porque os pais 
vinham, e conversavam nas reuniões e falavam assim: “Professora Alaci, ‘fulano’ está me fazendo umas 
perguntas que eu não estou sabendo responder!” Veja você, quatro anos de idade!! Ai o que eu fui fazer? 
Expliquei aos pais que eu participava de um curso e que esse curso também me provocava a fazer perguntas. 
Então, tanto os alunos, como a professora ... (Risos)!!! Estávamos cheios de perguntas!!! Essas perguntas nem 
sempre a gente tinha as respostas, mas estávamos buscando as respostas, não é? E a questão do pensamento!! 
Agora eu estou com uma turma do fundamental, do quinto ano, lá em Laginhas, e nós temos “a roda do 
diálogo”... 
- Reilta: Hum, “a roda do diálogo”... 
- Alaci: Pois é, eu coloquei “a roda do diálogo”, então todos os conteúdos são pensados, primeiramente, dentro 
dessa roda... 
- Reilta: Que coisa linda, Alaci!! 
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- Alaci: Pois é. Antes de serem transcritos, interpretação, tudo isso que faz parte do dia a dia da sala de aula. 
Antes de tudo isso, a gente passa na “roda do diálogo”, então, os alunos, eles se organizam em círculo, não temos 
na sala aquela organização das cadeiras umas atrás das outras. Então, eu traga o livro ... Na verdade, eu esqueci 
de comentar, essa escola é na zona rural. É uma escola do campo e tem muito presente a questão das 
dificuldades, da sobrevivência, do coronelismo ainda, que é muito presente ... E ai quando eu cheguei lá, o que 
me despertou para eu trabalhar o que eu tinha aprendido na filosofia com crianças, foi assim, eu percebi que eles 
tinham uma baixa autoestima, muito baixa, muito mesmo!!! Eles não acreditavam neles!! Então, eu trouxe as 
questões deles, dos sentimentos deles para essas rodas de conversas. De início eu fiz assim para a gente se 
conhecer melhor!! E hoje, dai já se passaram dois anos, quando eu trago os conteúdos para a roda de conversa, 
eles tem um posicionamento muito interessante na forma de se colocar, principalmente, quando eles passaram a 
analisar e analisam hoje, os direitos básicos deles na comunidade. Porque antes para eles tudo era normal: não ter 
médico, não ter o oftalmologista, não ter o trabalho do odontólogo. Dos direitos básicos do trabalhador, das 
necessidades básicas que realmente a gente precisa. Então, hoje, eles já conseguem pensar sobre e acredito que a 
filosofia, pelo menos para mim, para minha experiência, na minha prática, me trouxe isso: eu pensei sobre as 
questões que a filosofia me trazia de forma crítica, selecionei e pude pensar sobre outras coisas.  E pude também 
fazer esse exercício com meus alunos. Então, tudo é debatido na roda do diálogo, eles já sabem, quando chegam 
já vão dizendo: “Professora, a roda do diálogo, não é, vamos discutir sobre o que, hoje?” Veja a forma como eles 
se colocam!! Ou então, quando estamos trabalhando outras coisas, quando surge uma questão mais polêmica, 
eles dizem: “Isso é para a roda do diálogo!” Eles tem assim ... uma autonomia para falar. E a fala deles não é 
Reilta, tipo, exigir o direito deles de forma ignorante, não, o que eu percebo é isso, eles dialogam, eles 
conversam!! (Pausa). Tipo assim: “Diretor, eu gostaria de saber porque estar acontecendo isso. Se as regras 
estabelecidas são essas, o que é que houve? O que aconteceu” Então, assim, quando eu olho ... nem eu mesma 
acredito, sabe? Eu falo muito assim, e como a minha colega Daniele colocou, tem também muito haver com 
nossa postura enquanto educador! É uma responsabilidade muito grande! E esses trabalhos que temos feito vem 
mexendo com a escola inteira! 
- Reilta: Com certeza!! 
- Alaci: E o que está acontecendo? Pela visão da minoria, da minoria, é uma visão que está sendo bom! Porém, a 
maioria não acredita no trabalho!! Porque, Reilta, quando a gente pensa de forma criteriosa (Pausa... emoção)... 
isso vai exigir que a gente trabalhe, não é?  
- Reilta: Com certeza!! 
- Alaci: Vai exigir que o nosso plano, antes de ser feito, esse plano tem que ser voltado para o meu aluno. O que 
é que eu espero desse aluno? O que eu quero que ele aprenda, o que eu quero que ele questione? O que é que 
esse conteúdo vai mudar na vida do meu aluno? Então, assim, está sendo uma dificuldade. Mas, eu considero 
uma dificuldade boa! Por que eu estou buscando muito mostrar através das práticas com meus alunos que 
realmente está dando certo! Agora o que eu estou vendo é o seguinte, quando a gente planeja, percebo que os 
que não acreditam, estão “quebrando” esse olhar desse aluno, esse questionar, essa vontade de questionar tudo a 
seu redor, a sua realidade. Então, é ai que é imprescindível a nossa postura enquanto educador!!!   
- Reilta: Olha, Alaci, eu fico emocionada escutando-a!! (Emoção...). Fiquei realmente muito sensibilizada com 
sua fala. De perceber como o projeto se amplia com sua prática. Isso é muito bonito! E você trás uma coisa nova, 
a sua experiência diz para gente que não, exatamente, precisa de um espaço próprio, dentro do tempo da escola 
para a filosofia. Vamos tentar pensar sobre isso... pois pelo que você coloca a postura filosófica atravessa, 
perpassa os conteúdos, está presente na sua relação com esses alunos independente do conteúdo que está sendo 
trabalhado, se é matemática, se é português, não é? Então, existe uma postura filosófica na sua relação de ensinar 
e aprender com esses alunos, não é? Então, você coloca que isso é algo provocado a partir da experiência que 
você teve aqui no projeto de filosofia com crianças e que provocou isso na sua postura de professora, não é? É 
algo muito bonito para a gente pensar ... Então, a filosofia pode acontecer no espaço da escola ... sendo 
necessário uma postura do professor ... uma sensibilidade ... um olhar do professor para provocar um contexto 
como esse , não é? 
- Alaci: Ele tem que está aberto, não é? 
- Reilta: Isso!! E assim, Alaci, se lançar, como você fez!! Veja que você se coloca que você veio ao projeto, 
curiosa ... mas que se abriu para a ideia, para a proposta... Muito bonito!! Então eu queria que você me falasse 
mais disso que você está fazendo na escola e que está sentido que é fazer filosofia!! E também está vendo isso na 
postura dos alunos, na reação da escola ... não é? Porque a filosofia não deixa as coisas no lugar ... ela provoca ... 
cria inquietações ... está sempre a perguntar sobre as coisas, não é? Penso Alaci que você tem um grande desafio, 
um grande trabalho para fazer nessa escola. Então, veja que a gente aqui no projeto pensou a filosofia num 
espaço, tempo determinado na escola, planejado e, digamos assim, fomos executar num tempo e espaço pensado 
na escola. Então, queria que você falasse um pouco de como você enxerga isso que está acontecendo na sua 
escola e em relação ao que vivemos aqui no projeto, ou seja, a filosofia pensada num tempo determinado, num 
espaço determinado, pois você cria um espaço para a filosofia na escola... não é?  
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- Alaci: Acho que entendi assim, na educação infantil eu trabalhava com rotina e dentro dessa série agora eu 
acho que eu criei uma rotina e nessa rotina eu inclui a filosofia. Inclui esse dia do diálogo, abri um espaço ...   
- Reilta: Pelo que você coloca Alaci, não é nem um dia. Você criou um tempo, um tempo que não é cronológico, 
mas é um espaço do acontecimento. Acontece na sua escola por várias razões de vocês, não é isso? Negociação 
do conteúdo ... fato da comunidade que os alunos tragam, pela vida da escola... e por sua relação com esses 
alunos é que esse espaço-tempo na escola existe para esse pensar ... foi criado, é um outro tempo, não é o tempo 
da escola ... 
- Alaci: Isso, Reilta, agora eu entendi o que você está querendo dizer!! Na verdade quando você me faz essa 
pergunta eu me reporto para as minhas práticas que eu acredito que vivo diariamente tudo isso. Essa questão de 
trazer a filosofia para a minha realidade, para a prática através de uma relação com os alunos, construída ali no 
dia a dia ... porque tem conflitos que acontecem entre eles e esses conflitos vem para ali, para a roda do diálogo 
...  
- Reilta: Então, a roda está presente todos os dias, é um tempo que você criou com seus alunos para a filosofia ... 
- Alaci: Isso. Por exemplo, o ano passado estava desenvolvendo com eles um projeto sobre a questão do voto. A 
escola se movimentou inteira! Primeiro a gente sentou numa roda de diálogo. Começamos questionando com 
eles quem eram os representantes da comunidade, como eles eram escolhidos, como eles viam o trabalho dessas 
pessoas ... Se essas pessoas tinham compromisso com os problemas da comunidade, o que eles achavam que 
deveriam melhorar ... e muitas outras coisas. Porque, assim, você entende, não é? Isso acontece em muitas aulas, 
eu estou colocando aqui de forma geral, muitas vezes uma ou duas perguntas, toma toda a aula, porque a 
discussão se estende e eles querem discutir ... É todo um processo ... Porque também a gente precisa pensar e 
pensar de forma criteriosa e isso leva tempo, não é? (Risos). Então, eu só estou colocando ... E foi muito 
interessante perceber como esse projeto despertou os alunos para determinadas questões ... Envolveu a escola 
toda, mas a turma que trabalhou mesmo o projeto foi a do quinto ano, a que eu estou à frente ... Eles fizeram ... 
houve a campanha ... Eles mesmos escolheram dois candidatos e esses candidatos tinham que fazer uma plano de 
ação, com as metas que cada um queria propor para a comunidade ... tanto quem estava à frente do partido como 
os assessores dos candidatos tinham que se mobilizarem nesse sentido, envolver a comunidade ... E ai eles se 
reuniam em casa, eles saiam da escola com hora marcada para isso, então eles sentavam e discutiam, quais as 
metas que eles queriam para a comunidade, tanto um grupo como o outro. E, fizemos uma simulação de urna 
também na qual eles votaram, e o que me chamou muito a atenção, porque também, dentro desse projeto, já 
engajado com a filosofia, eles tiveram a capacidade de, após o resultado, quando um ganhou, esse que ganhou e 
o outro não, o partido que perdeu, decidiu ajudar quem estava no poder. Porque nas discussões isso era 
trabalhado. Eles diziam assim, diante das provocações que eram feitas: “Professora, porque é que quando sai um 
governo, o outro governo não dar continuidade? Nós estamos esperando uma adutora a anos!!!” Então, o que foi 
que eles colocaram, “não, um ganhou e nós vamos apoiar. “Professora, decidimos apoiar o nosso colega, porque 
a gente quer que essas metas sejam cumpridas e que dar para todos.” Então, eu vejo que eles tiveram a 
capacidade de olhar o outro como ser também! Porque a filosofia também trás essa questão de você poder se 
colocar no lugar do outro. E, vem acontecendo, engatinhando, gostaria muito que a gente pudesse estudar mais! 
Porque eu sei que estou no caminho certo... só não sei onde vou parar ... (Risos). E Reilta, a minha palavra é de 
postura, enquanto educador. Porque assim, hoje, inclusive eu participei de uma palestra de educador, de 
educação do campo! E a minha palavra quando o professor perguntou sobre o professor, especialmente o 
professor da educação do campo, foi essa, de postura!! O professor tem que ter uma postura que leve esse aluno 
a ser provocado sobre a sua realidade! Então, os meus alunos, quando a gente faz a roda do diálogo, uns querem 
permanecer lá e outros não! Porque eles já pensam de uma outra forma, com mais autonomia, o pensar direito. 
Para eles a gente já trabalha, discutindo o que é importante, os benefícios, os malefícios ... e eles são provocados 
a pensar sobre essas questões e a elaborar alternativas de como poderia ser  a partir do discernimento deles, nas 
discussões ... Então, eu penso que estou no caminho ... 
- Reilta: Então, Alaci, a sua turma é de quinto ano e você trabalha com quais disciplinas? 
- Alaci: Quinto ano. E eu trabalho com todas as disciplinas. 
- Reilta: Muito interessante essa experiência que você nos trás, Alaci. Eu fico sensibilizada de perceber como a 
experiência do projeto te tocou e continua a te tocar!! Muito bonito!! 
- Alaci: Tem uma professora da UFRN, Suenyra, que está levando esse nosso trabalho para lá. Tem até uns 
vídeos que eles fizeram sobre as votações!! 
- Reilta: Que bom!! Uma roda de diálogo filosófico que mexe, provoca toda escola!! 
- Alaci: Isso, agora nós vamos trabalhar a copa. E já estamos discutindo sobre como fazer isso. Tem a questão 
dos craques, não é? Mas, tem também o outro lado, dos altos investimentos. E porque isso não chega também 
para a educação, para a saúde, para a comunidade? E tem também outro aspecto! O diretor veio me dizer que a 
partir dessa prática, os alunos tem ido muito lá cobrar seus direitos! E isso incomoda um pouco, não é? 
- Reilta: Então, Alaci, eu queria saber também um pouco sobre isso: tem tido alguma dificuldade? Como a 
escola, os colegas veem esse trabalho? O olhar do outro sobre esse trabalho, as famílias? Você poderia falar um 
pouco sobre isso ... 



194 

- Alaci: Reilta, por parte das famílias, eu acredito que trabalhar dessa maneira, utilizando a filosofia com esses 
alunos, está tendo um ganho muito grande. Porque assim, por ser um distrito, uma comunidade bastante carente, 
muito precária. Eles estão vendo nos filhos a possibilidade desses filhos pensarem outras possibilidades de 
transformação. Então, para as famílias, nos planejamentos, reuniões, eles colocam: “Meus filhos hoje, eles não 
pensam mais como antes, meu filho agora, ele me questiona sobre o que está acontecendo. Ultimamente, ele veio 
com a pergunta: ‘Mãe, porque você não tem carteira assinada?’” (Risos). 
- Reilta: (Risos). Que bacana!! Então, Alaci, deixe eu entender!! Lá é uma escola que oferece até que ano? 
- Alaci: Até o nono ano!! 
- Reilta: Ah, então tem muitos outros professores. E ai, como é o olhar dos colegas para esse trabalho? 
- Alaci: (Risos). (Emoção). Reilta, a gente se encontra pouco, mas quando se encontra é para falar 
filosoficamente, não é? Assim, por parte da direção da escola, eles veem como algo que veio transformar a 
escola!! Que a escola estar ganhando com esse trabalho. Que a escola estar com outro perfil! Que a escola estar 
sendo vista na comunidade como possibilidade de transformar a vida da comunidade, dos alunos. Porém, por 
parte de alguns colegas, há uma resistência muito grande!! Porque quando a gente começa a instigar o aluno, a 
provocar o aluno, ele responde!! E ai, não se pode mais continuar com o mesmo plano, com o mesmo livro, da 
mesma maneira ... E isso dar trabalho, não é? Nos tira do lugar, da zona de conforto em nós estávamos, não é? 
Tudo isso tem que ser registrado no sistema, eu tenho que me preparar, não é? E assim, isso incomoda muito ... 
Inclusive eu tenho pensado muito sobre isso ... (Pausa). Eu vejo que esse incomodo tem sido, às vezes levado 
para o lado pessoal, que isso não tem nada haver, não é!? Porque o que a gente quer mesmo é que esse aluno seja 
provocado e passe também a provocar a realidade em que ele vive!!! Então, essas dificuldades a gente encontra, 
especialmente, por parte dos colegas!! Existe uma resistência muito grande!!! (Pausa). 
- Reilta: Olhe Alaci, eu penso que essa evidência é também filosófica, pois ela está provocando, incomodando, 
questionando as posturas, tirando as pessoas dos lugares já postos ... é esse um dos objetivos, não é? Provocar a 
pensar... (Risos). Isso que você chama de incomodo os faz pensar também, sobre a escola, sobre a vida ... 
- Alaci: Reilta, eu vejo isso muito claro nos meus alunos. Eles questionam os outros professores, os colegas de 
sala deles também ... porque eles estão engajados numa seriedade tão grande que tem horas que eu olho para eles 
e eu chego a não acreditar!! Eu penso: “Será mesmo aquele menino da minha sala que tem tão pouca idade que 
está fazendo esses questionamentos? Essas inferências?” (Risos). 
- Reilta: Veja Alaci que isso é um pouco do que a gente estudou na teoria aqui no projeto. Um pensamento 
autônomo, crítico. E que onde esses alunos estiverem, isso vai aparecer. Porque eles não mais se permitirão não 
questionar ... não mais serão da mesma maneira ... Então, pode ser com a família, com o professor, porque onde 
eles estiverem, estarão de frente com a realidade, que o provoca a pensar, a questionar sobre ela ... ai quando 
você diz assim: “Vai transformar”, essa sua fala me faz pensar: “Já está transformando”, a partir da provocação 
que esse trabalho tem feito em cada um. O aluno que está pensando sobre as mais diversas coisas, ele já estar 
transformado! Ele não vai mais ser da mesma maneira, não é? Ele vai sempre está questionando ... não é? Então, 
Alaci, em relação à experiência do nosso projeto, que você vivenciou desde o início, quais as suas críticas à 
forma como ele foi feito, quando você olha para trás e ver, rememora o nosso percurso, não é? Quais suas 
sugestões para as próximas etapas, pois nós iremos pensar juntas sobre essas próximas etapas, não é? Fale um 
pouquinho de como você se sente sobre esse caminho até aqui ... 
- Alaci: Eu acho que a gente ainda tem muuuuuito o que aprender!!! Mas, só em a gente está sendo provocados a 
pensar dessa forma, penso que já estamos no caminho!! Reilta, a sua ausência, desestimulou bastante todos nós!! 
(Risos). Porque você nos provocava!! E fazia com pensássemos sobre também os nossos próprios pensamentos!! 
(Emoção). E sobre nossas posturas em sala de aula, porque eu lembro que você falava muito: “Olhe é importante 
que vocês tentem levar para sala de aula tudo que estamos discutindo aqui e tentem fazer com os alunos de 
vocês!” E com essa experiência que estou tendo, vejo que é possível fazer, é possível pensar a filosofia com 
crianças, sim!! Porque, até eu ter essa experiência, eu não via isso como possível, não!! (Risos). A crítica que eu 
tenho é essa!! (Emoção). Eu também sei que você teve que se afastar!! (Risos). Mas, espero que a gente estude, 
porque eu estou com muita fome de aprender sobre filosofia com crianças!! 
- Reilta: Eu também, Alaci. Estou ansiosa para voltar a pensar junto com vocês!! Então, mas essa minha saída, 
esse ir olhar outras experiências lá fora, penso que é algo muito bom para nosso percurso por aqui!! Não para 
fazer igual, mas para encontrar, talvez, inspiração. Porque, penso que o caminho é a filosofia, mas como vamos 
fazer isso a gente vai descobrir, juntos, não é? Veja que se você tem essa vontade de aprender, pode multiplicar 
várias vezes para chegar a minha vontade também de continuar aprendendo sobre essa experiência. O que eu 
tenho visto das experiências lá do Rio, as leituras que eu tenho feito, penso que somente virão a potencializar 
nossa experiência por aqui. Aumenta cada vez mais minha vontade de conhecer mais ... e também de logo, logo, 
poder voltar e compartilhar com vocês, discutir com vocês, pensar novamente como podemos fazer aqui a partir 
dessa parada que a gente teve que dá para ir conhecer outras experiências e vocês viverem também outras 
experiências a partir do que construímos aqui ... Por exemplo, Alaci, essa sua experiência, tão bonita, com tanta 
potência, que eu não sabia que estava acontecendo e que isso me dar força para continuar e voltar. Muito 
obrigada por você compartilhar comigo!! 
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- Alaci: Eu também, gostaria de registrar a importância nesse processo da minha colega Daniele, que desde o 
início ... como você sabe, Reilta, eu cheguei querendo aprender!! Eu sabia que iria aprender! Mas, que as 
discussões aqui me provocaram, e Daniele também me provocou, porque ela já tinha o curso de filosofia. Então, 
o projeto me provocou, Daniele me provocou e eu estou tentando provocar meus alunos em sala de aula. 
- Reilta: Que bom Alaci, de repente você pode até tirar dessa realidade o seu projeto de pesquisa, não é? 
- Alaci: Ótima ideia!! Vou pensar sobre isso!! 
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APÊNDICE F - Transcrição n. 008: sessão de diálogo com interlocutor do projeto de 

Caicó/RN 
 
 

- DATA: 02/05/2014 
- DIÁLOGO REALIZADO COM SARAH REGINA DE MEDEIROS DIAS, PROFESSORA DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAICÓ. 
 
-Reilta: Então Sarah, o nosso objetivo aqui é ouvir a sua fala sobre a experiência do projeto de filosofia com 
crianças. Você que está conosco desde o início do projeto. Então eu quero dizer aqui que sua fala é muito 
importante para esse momento porque você é uma participante pioneira, você está conosco desde o início e pode 
ter esse olhar de toda a trajetória dessa experiência que chamamos de filosofia com crianças. Eu te agradeço 
bastante sua disponibilidade em colaborar com esse momento de minha pesquisa de doutoramento. E eu queria 
que você falasse um pouco de como foi essa sua experiência, como você foi atraída para essa temática, enfim, 
fica à vontade para nos contar sobre sua vivência aqui na filosofia. 
- Sarah: Eu que agradeço essa oportunidade. E em relação a minha aproximação com essa temática, eu já tinha 
tomado conhecimento lá na UFRN com uma professora que editou um projeto, mas ela não realizou, apenas 
apresentou e não executamos, não houve tempo no período. Eu fiquei curiosa sobre essa temática e de como isso 
seria possível com crianças. Eu queria pesquisar esse tema para ser minha monografia de final de curso de 
Pedagogia. Então, eu fiz. Ai em 2008 eu vim participar aqui e vir que a minha pesquisa tinha sido apenas um 
início, tinha sido uma pesquisa bibliográfica. Achei que tinha sido muito pouco, até livros sobre o assunto eram 
bastante reduzidos. Então aqui no projeto eu conseguir aprofundar esses estudos iniciados e me ajudou a 
conhecer mesmo o que era a proposta de filosofia com crianças a partir de Matthew Lipman, porque aqui nós 
tínhamos a teoria e a prática. E daí então eu não perdi, até hoje, a curiosidade de está abordando esse tema. 
- Reilta: Então Sarah, essa proposta do projeto de filosofia com crianças, ela veio a contribuir com sua formação 
visto que você fez sua pesquisa sobre isso, você tem uma prática com crianças, então, como essa experiência 
trouxe algo para suas atividades com as crianças? 
- Sarah: Sim. Contribuiu muito. Inclusive eu quero continuar estudando. Nós fomos ao congresso de professores 
de filosofia, não é? E a gente viu como tem gente estudando sobre isso, fazendo isso com crianças e eu também 
quero fazer. Eu estava com crianças do nível três ainda abordei algumas coisas através da literatura brasileira e a 
gente via que funcionava mesmo abordar esses temas filosóficos com as crianças. 
- Reilta: Então, Sarah conta ai um pouquinho dessas suas experiências com as crianças. O que você fazia? Como 
era que as crianças participavam? O olhar da escola sobre essa experiência... 
- Sarah: Quando a gente iniciou aqui no projeto de extensão com a filosofia com crianças, eu trabalhava como 
educadora social num projeto das Aldeias Infantis e ai eu trabalhava a roda de conversa com eles, a gente levava 
um tema para as crianças, contava a história e ai começavam as discursões com eles. O meu papel ai era de 
mediação e eles ficavam conversando sobre os aspectos da história, faziam relações dos fatos, dos conceitos com 
coisas de suas vidas reais, etc. Tinha um aspecto diferente do que fazíamos aqui. Lá, eu fazia registros escritos 
com eles, mas esses eram dos mais diversos. Poderia ser um desenho com vários tipos de arte, neles as crianças 
revelavam o que estavam pensando sobre a discussão, sobre a história. É tanto que a gente produziu até um 
pequeno livrinho. Agora assim, baseando-se em mitos, em lendas, lendas brasileiras!! E confesso que foi muito 
interessante essa ideia com as crianças!! As crianças sempre ficavam esperando a experiência de filosofia. Era 
muito animado, elas gostavam!!  
- Reilta: Uma outra coisa que a gente tem pensado muito, tanto dentro do espaço de suas atuação na educação 
infantil, como aqui na relação entre alunos, professores, colegas aqui no projeto. Como tem sido, como você tem 
percebido a relação entre o ensinar e o aprender. Aqui no espaço do projeto muitas vezes a gente diz assim: “nós 
estamos aprendendo a fazer filosofia com crianças” e ai a partir dessa vivencia aqui o que é ensinar, o que é 
aprender, o que foi aqui para você dentro do projeto aprender e ensinar, entre você e os colegas; entre você e eu 
que coordenava as atividades juntamente com o professor Déda. Como é que você ver essa relação nesses 
diferentes espaços, o que é ensinar e aprender para a gente quando a gente pensa no espaço da filosofia, nas 
possibilidades da filosofia com crianças? Essa muda, é uma relação tradicional como essa que a gente já vem 
desde a nossa formação ou trás alguma modificação para essa relação do ensinar e do aprender? Tanto você 
como professora na sua atividade com as crianças como você aqui como membro do projeto quando você se 
coloca como aprendiz dessa relação ... 
- Sarah: Sempre foi muito rico o estudo que a gente faz aqui, as discussões, as trocas de ideias entre professores, 
porque a gente ver que sempre temos que estar modificando a nossa prática em relação ao ensino-aprendizagem 
das crianças e quando a gente ver ... Aqui nas discussões a gente via que não adianta só levar conhecimento para 
as crianças, mas que temos que ter essa troca. Como, por exemplo, na hora da aula a gente tá sempre 
conversando com as crianças, tentando transmitir, mas ao mesmo tempo, aprendendo. A gente não transmite ... a 
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gente troca!! E quando as colegas relatavam aqui ... Do Ó, era uma das que mais citava aqui como ela enriqueceu 
a aula dela a partir das discussões que a gente fazia aqui. E isso é muito gratificante e a gente vai pegando a 
partir do que ela relata e tenta fazer mais ou menos parecido. E a gente ver que teve significado, sim!  
- Reilta: Mas, assim quando você pega os conceitos que se tem sobre as crianças, não é? Que a criança é um ser 
menor, incapaz, é aquele que não sabe. A própria palavra infância, trás em sua epistemologia, que é aquele que 
não fala, o infante é aquele que não tem voz, não fala. E ai, quando você diz assim: “a gente aprende com as 
crianças”, como é isso? Esse aprender? Vejamos: Sarah é uma professora formada, é especialista, tem uma vasta 
experiência ... e ai, Sarah vai para a sala de aula e aprende com as crianças? Como assim? Aprende com as 
crianças? É algo que alguém pode dizer que isso é contraditório ... (Silêncio). 
- Sarah: Eu não acho contraditório não!! (Risos). Porque a criança é muito espontânea e quando você aborda 
alguns assuntos com elas e instiga para que elas relatem ai vamos ver que aprendemos sim. Às vezes o adulto 
tem receio e de expor sua ideia, a criança não, ela é espontânea, diz tudo com tanta naturalidade que depois a 
gente fica se questionando: como é que uma criança de três, quatro anos de idade tem coragem de falar isso e eu 
adulto não tenho coragem de expor? Então, eu vejo isso como aprendizagem!! Pela espontaneidade que as 
crianças têm.  
- Reilta: Entendi Sarah. E nessa pesquisa que eu estou fazendo do meu doutorado, por onde eu tenho andado, eu 
tenho visto muito experiências um pouco diferentes da nossa. E nós também vimos, quando fomos o congresso 
em Recife que lá tem um grupo em formação a nível de nordeste que tá fazendo, tá pensando sobre a filosofia 
com crianças, não é? E você Sarah, está conosco desde o início ...  Eu tenho uma perspectiva muito grande de 
terminar minha pesquisa e voltar para cá para dá continuidade ao que a gente iniciou nas escolas, nos espaços da 
educação infantil e do ensino fundamental. Então assim, Sarah, quais são as expectativas que você vê de 
continuidade, como a gente poderia dá continuidade a essa experiência nas escolas ... como eu estava lhe dizendo 
no início tem alguns textos que eu estou lendo ... e ai eu lembro que você está numa escola de berçário ai eu 
coloco ao lado: “ah, isso aqui dá para trabalhar com os professores do berçário.” Ai, coloco: “falar com Sarah!” 
Então, eu vou enxergando nessas coisas que eu tenho visto essas nossas possibilidades de continuidade ... De 
como a gente poderia fazer, de possibilidades que essa pesquisa abre para a gente ... E ai eu pergunto a você, a 
partir dessa experiência no projeto durante todo esse tempo, você participou do período de intervenção, como 
você ver a continuidade do projeto? 
- Sarah: E a gente tá mesmo ansiosas para que isso aconteça mesmo!! E é uma oportunidade porque é o novo! 
Mas, as professoras hoje, pelo menos no ensino público, que é onde eu atuo, elas tem sim curiosidade de 
apresentar o novo para a criança e as crianças são muito espertas. E, as vezes, nos perguntamos: “crianças de 
dois anos de idade, será que elas vão conseguir?” E a gente ver que elas fazem até além do que a gente espera 
que aconteça. Então, para gente dá continuidade, para a gente levar como intervenção, até como preparação 
dessa equipe para a gente tá abordando, acho muito interessante e enriquecedor desde a educação infantil.   
- Reilta: Então, aqui no município de Caicó, na escola que você tá trabalhando, a nível de secretaria, você acha 
que isso é uma proposta que tem possibilidade da gente colocar em prática e se acolhida nas escolas? 
- Sarah: Tem sim. Tem abertura para isso. É tanto que a escola que a gente fez a intervenção até hoje aguarda 
nosso retorno!! 
- Reilta: Isso é uma grande responsabilidade!! (Risos). Sarah, você é uma das poucas que permaneceram no 
projeto que participou da intervenção. Então eu queria que você relembrasse um pouco tudo isso: como 
fazíamos, como foi o acolhimento das crianças, das professoras das turmas ... Lance um olhar retrospectivo e 
veja o que sua memória trás para a gente ... 
- Sarah: Foram dois grupos ...  
- Reilta: Isso ... 
- Sarah: E cada grupo iria fazer intervenção no nível cinco e no segundo ou terceiro ano. E os dois encontros do 
nosso grupo com o nível cinco ... Lembro que no primeiro dia levamos cartões que a gente poderia utilizar como 
positivo e negativo. Até porque erámos novos naquele espaço, e a gente não poderia chegar já com um tema, não 
é? Foi tipo uma dinâmica e deixamos livres o assunto ... fomos bem acolhidos pelas crianças, parecia nem que a 
gente tava conversando com crianças de cinco anos de idade, não é? Muito espertos!! E depois quando a gente 
fez a contação da história do Jacarezinho Egoísta utilizando a contação desse livro utilizando imagens e depois 
abordamos sobre o Bem e o Mal. Foi demais!! Eles foram muito além do que a gente esperava que eles 
respondessem ou que questionasse!! E no terceiro ano do fundamental nós levamos duas histórias: “Maria vai 
com as outras”, também no mesmo estilo, só que era com cartazes somente com imagens e “Janjão, o Fortão” e 
“Pinote, o Fragote”. Nessa última história, utilizamos material de sucata, a gente transformou latas em bonecos, 
fizemos os personagens. E foi mais interessante porque eles não conheciam a história “Janjão, o Fortão” e 
“Pinote, o Fragote” e “Maria vai com as outras”, apesar deles conhecerem a história, a gente utilizou uma outra 
metodologia e eles também ficaram encantados! As professoras (Risos) eram mais encantadas do que as 
crianças, porque a gente estava abordando assuntos que tinham relações com os conteúdos e ao mesmo tempo de 
uma maneira totalmente diferente, onde as crianças conseguiam expor, se posicionavam, especialmente as 
crianças do nível cinco, não é? Eles ficaram bem à vontade e respeitaram a fala do outro ... Foi muito rica a 
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experiência!! É tanto que até hoje a escola as professoras e elas: “E o projeto Sarah, quando é que volta? Vocês 
vem de novo?” Porque elas ficaram, realmente, com interesse de que acontecesse aquele tipo de atividade na sala 
de aula ... 
- Sarah: A gente via que a gente tinha um resultado, só pelo relato da professora, a gente via que dava resultado. 
Quando foi na experiência do Jacarezinho Egoísta, que foi logo o segundo encontro. Ai, esses meninos ficaram 
encantados, até com a metodologia, não foi Reilta? A gente saiu de lá, assim, realizados com o que a gente tinha 
feito!! Com aquela atividade! Ai, depois a gente foi para o nível, para o terceiro ano. E ai, as meninas que 
estavam fazendo a intervenção no terceiro ano iam para o nível cinco, só que Mariana, a história do Jacarezinho 
Egoísta trabalhando o bem e o mal ficou tão bem marcada com as crianças que as meninas levaram bonecas, 
levaram um monte de recursos e as crianças somente perguntavam pelo Jacarezinho. Cadê o Jacarezinho? Cadê o 
Jacarezinho? (Risos). Eles somente queriam o Jacarezinho!! Porque a gente tinha utilizado uma metodologia bem 
diferente e eles ficaram tão empolgados, falando do bem e do mal; e o que era certo e o que era errado!! Menina, 
foi tanta coisa nessa intervenção que os meninos saíram de lá encantados!! E ai, quando a gente veio para aqui, 
para o grupo se reunir de novo, a gente viu que não era preciso tudo está pedindo a criança para registrar e 
desenhar!! Tudo para a criança produzir um texto!! Gilvaneide mesmo foi uma das que ficou convencida com 
Daniele que a avaliação, após você trabalhar um tema filosófico, você pode fazer a avaliação oral e funciona! 
Fica até mais gravado às vezes do que você pedir, mais espontâneo do que você obrigar ... Dizer, pronto, agora ... 
você tem, por obrigação, desenvolver um desenho representando o Jacarezinho e a historinha ... a gente saiu de 
lá encantadas e as professoras mais ainda!! A professora era Karina Ramos, do nível cinco. Ela fazia até parte do 
estudo aqui!! Ai, a gente tinha visto que a experiência de Brasília, que a gente tinha estudado aqui, realmente 
funcionava, né? Com a intervenção escolar!! Foi sem amadurecimento aquela intervenção, fomos meio que pela 
intuição, mas foi muito enriquecedora!! Foi o pontapé inicial ... E assim fez com que a gente visse que 
precisávamos aprofundar nosso estudo, não é? E ai foi quando você foi participar do PIBIC e do Projeto 
Institucional que envolveu as meninas do ensino médio. Que a gente, a cada encontro que tinha aqui, que a gente 
discutia, a gente saia mais encantadas ainda com a ideia de envolver jovens com essa proposta. Porque as 
meninas do ensino médio tinha hora que elas “colocavam a gente da graduação no bolso!!” (Risos). Por 
exemplo, me “colocavam no bolso” que sou pioneira desde de 2007. Só que elas aprofundavam ali as leituras, 
ficavam encantadas com a proposta e cada vez mais a gente estava querendo aprofundar para está discutindo 
aqui as ideias da filosofia com crianças. 
- Reilta: Ok, Sarah. Posterior a essa experiência do Jacarezinho teve uma intervenção que foi feita com uma 
caixinha, que era a caixinha do segredo, que era para eles olharem dentro da caixinha. Acho que foi com Jeanny, 
Daniele e Alaci. Ai, eu lembro, pois você está contando que ficou muito forte essa história do Jacarezinho, eu 
lembro que eles, deveriam olhar a caixinha e tinha um espelho dentro da caixinha e eles viam a si próprios; e eles 
tinham que guardar esse segredo e passar a caixinha adiante. Mas, todo tempo que eles iam falar da caixinha, 
eles retomavam a história do Jacarezinho. E como as meninas não tinham estado com eles antes, elas não 
entendiam bem. Pois, quando eles iam falar sobre o que eles viam dentro da caixinha, que era eles mesmos, eles 
começavam a relacionar com o Jacarezinho. Sempre relacionando ... Por exemplo, se eles tinham amigos ou não, 
ai eles relacionavam que não eram como o Jacarezinho, porque o Jacarezinho não tinha amigo ... E as meninas 
ficavam se questionando porque que eles estavam falando desse Jagarezinho ... Se ali não tinha Jacarezinho!! 
- Sarah: Foi algo que marcou mesmo!! 
- Reilta: Veja que quando você exercita o pensar da criança, isso fica com ela!! Ela vai fazer relações com outras 
coisas, ela vai continuar pensando em outras dimensões sobre aquilo que a provocou, sobre aquilo que foi 
sensível ... que teve significado para ela, não é? Então isso nas experiências que a gente fez era perceptível!! De 
certa forma, isso desmistificou o que o grupo tinha como ter que avaliar. Mas, como é que a gente vai avaliar? 
Como é que a gente vai ter um registro disso? Como é que a gente vai dar um  retorno para a escola do que a 
gente está fazendo? Tínhamos todas essas preocupações, não é? O que é o sistema escola? Como aquele tempo 
está sendo utilizado, já que a escola estva destinando aquele tempo para a filosofia? Então, depois quando a 
gente voltava para o grupo, a gente conversava sobre isso: “Olha, nós sabemos avaliar somente pensando em 
como foi a experiência.” E isso era formativo para o grupo também, porque a gente começava a reelaborar as 
nossas ideias de avaliação, a como avaliar, da necessidade de ter que ter uma tarefa, concreta, no sentido de ter 
um registro através de um desenho ou através de uma escrita, não é? Bem, Sarah, então fica o espaço para você 
acrescentar, registrar o que achar que é importante, se foi relevante para sua formação ... Fique à vontade para 
acrescentar algo que eu não tenha perguntado e que você ache que é importante registrar ... 
- Sarah: Ah, eu quero muito que a gente dê continuidade a esse trabalho, a gente viu que quando a gente trouxe 
as meninas do ensino médio também, acrescentou muito. A gente viu como intervenções novas provoca a 
aprendizagem da gente, em nossa formação mesmo!! E eu acho interessante, realmente, a gente apresentar na 
secretaria de educação essa ideia de estarmos trabalhando mesmo nessa perspectiva. Porque a gente precisa está 
trabalhando com nossas crianças para que eles não sejam assim tão “travados”, pois a gente só tem filosofia a 
partir do ensino superior e muito recentemente no ensino médio, não é? Então, eu acho que a gente tem muito a 
ganhar se começar logo da infância ...  
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- Reilta: Então, Sarah, a ideia inicial que inspirou Lipman continua viva na sua cabeça, não é? Como uma boa e 
fiel viúva ... (Risos). 
- Sarah: Pois é, até hoje!! 
- Reilta: Sarah, então, muito obrigada!! Vou fazer a transcrição e te envio e vamos ver o que tudo isso nos dá a 
pensar, não é? 
- Sarah: Ok!! Eu que agradeço! 
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APÊNDICE G -  Transcrição n. 001: sessão de diálogo com interlocutor, projeto de Duque 

de Caxias/RJ 
 
 

- DATA: 13/12/2013 
- DIÁLOGO REALIZADO COM ADELAIDE LÉO, COORDENADORA DO PROJETO “EM CAXIAS, A 
FILOSOFIA EN-CAIXA?” NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DO CARMO, EM 
SARACURUNA, MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS/RJ. 
-Reilta: Bem, Adelaíde, então eu quero primeiro agradecer esse tempo que você está dedicando para conversar 
comigo sobre o projeto de filosofia com crianças da sua escola. Agradecer também esse espaço maravilhoso 
dessa livraria que você me convidou a conhecer. E eu gostaria que você falasse um pouco do projeto lá em 
Saracuruna, como  começou, o que vocês estão fazendo lá, enfim, fique bem à vontade para falar o que você 
considerar relevante sobre o projeto ...  
- Adelaíde: Então, esse projeto ele é criado pelo prof. Walter, do NEFI, o Núcleo de Estudos Filosóficos da 
Infância. A minha relação com o Walter começa bem antes, não é? Em 2002, teve um colóquio na UERJ, quando 
foi lançado o livro O Mestre Ignorante, e nessa época, eu era professora e estava lotada na Secretaria de 
Educação de Educação de Duque de Caxias, com a minha matrícula na equipe de educação infanto-juvenil, que 
era uma equipe responsável pela formação dos professores, pela reestruturação curricular, não? Era uma equipe 
que tinha uma relação com os professores, com a escola. E ai, as pessoas que faziam parte, as chefias, nessa 
época houve uma organização para que nós fossemos participar desse colóquio. E lá eu conheci o Walter, fiquei 
encantada pela fala dele, pela apresentação dele. Procurei por ele no final do colóquio e disse a ele que eu tinha 
muito interesse de fazer algum trabalho com ele, não é? E ele gostou muito da ideia. E a princípio eu quis 
desenvolver esse trabalho no Rio porque eu também era professora, sou professora da secretaria municipal do 
Rio, e na época eu estava numa coordenadoria, numa equipe também de formação continuada, que era DED, 
Divisão de Educação da VI Coordenadoria de Deodoro. Só que por vários motivos a gente não conseguiu 
organizar isso, e enfim, eu fui perdendo o contato com o Walter, até que em 2005 eu soube de uma experiência 
de formação que ele estava organizando, de quatro dias, em Santo Alêcho, que é um lugar destacado aqui do 
estado do Rio, não é? Pertence a Majé, enfim ... E era uma pousada na mata atlântica, um lugar isolado e nós 
passaríamos a páscoa, o período do feriado da páscoa nesse lugar, praticando, vivenciando experiências 
filosóficas, que era um trabalho que ele trouxe de Brasília, não é, quando ele trabalhou em Brasília, na UNB, que 
ele trabalhava com escolas do Distrito Federal nesse projeto. E ai, ele veio para o Rio, na UERJ, e em 2005 ele 
organizou a primeira experiência de formação. E eu conseguir participar desse trabalho e foi muito, muito 
interessante ... porque eles tinham um conjunto de livros que eles levaram para a gente consultar e a gente 
montava a experiência de filosofia e desenvolvíamos com as pessoas que estavam lá. Então, a gente montava 
para as pessoas e as pessoas montavam também para a gente, e a gente vivenciava. E foram esses quatro dias, 
acho que de quinta a domingo e nós estávamos imersos naquilo ali. A proposta era que não nos comunicarmos 
com o mundo exterior, não ligar, evitar os contatos. Então, foi muito, muito bom!! Ai eu voltei ... mas, depois 
também, não continuei em contato, não estava muito próxima com o Walter. E ai, quando foi em 2008, eu, ainda 
na Secretaria de Educação de Caxias, eu soube que ele tinha começado um trabalho numa escola, que era a 
Joaquim da Silva Peçanha, pois no finalzinho de 2007, ele fez um encontro de formação e apresentou esse 
projeto que era para ser desenvolvido nessa escola, fazer experiências filosóficas nessa escola, pois ele visitou 
várias escolas e foi essa escola que teve uma maior acolhida e tal, então ele começou o trabalho lá. Ai em 2008, 
na Secretaria de Educação, a Vanise apresentou o projeto para a Sônia, que era a responsável ... não lembro, na 
época, que área ela tinha como responsável lá na secretaria. Bem, mas ela gostou muito da ideia e apresentou 
para minha equipe que era a EJA, infanto juvenil ... E nós começamos ... ai a ideia era ampliar para outras 
escolas. E ai o Walter organizou uma experiência de formação em 2008 ... acho que foi em início de 2009, na 
Ilha Grande, também nos moldes da que eu já tinha vivido em 2005, em Santo Aleixo. Ai, a gente conseguiu 
levar mais algumas pessoas. Fui eu como diretora da EJA ... e o trabalho foi oferecido para a Pedro Rodrigues do 
Carmo, que é a escola que eu estou hoje, a Jardim Gramacho que é uma escola que fica perto do lixão, o antigo 
lixão de Gramacho, que era uma área muito complicada, muito difícil, e para a Creche José Teodoro, sendo que 
da creche somente foi a diretora, que estava grávida, e ai o trabalho não teve continuidade; da Jardim Gramacho, 
somente foi uma professora do noturno, o trabalho aconteceu por um período de 2009, mas ai depois também 
não avançou; e  da Pedro Rodrigues do Carmo, que é a escola que eu estou, muitos professores aderiram. Eu, 
nessa não fui, não estava bem, tava num período difícil, tendo umas insônias, enfim, eu estava muito 
comprometida de saúde e ai achei melhor não ir... porque assim Ilha Grande, um lugar muito isolado, de difícil 
acesso ... É uma base que a UERJ tem lá na Ilha Grande, em Dois Rios, lindo o lugar!! Lindo... mas, realmente 
era muito longe, somente o ônibus da UERJ até o local em Abraão, local onde chega os barcos, enfim... ai foi a 
Sônia Pegoral, que era essa pessoa que tinha um lugar destacado na secretaria, a Cristina Muniz, que era minha 
chefe na EJA e mais as pessoas da escola Pedro Rodrigues, foram vários professores e da Joaquim que já 
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participavam do projeto também foram vários professores, a diretora; a minha diretora também foi, a Solange, 
que é uma pessoa maravilhosa, foi também, enfim ... Ai o trabalho começou em 2009 na Pedro Rodrigues, já 
estava acontecendo desde o final de 2007 na Joaquim. O critério para o projeto acontecer na escola é que os 
professores passem por essa formação mais longa, não é? E então, o Walter organizou também na UERJ 
encontros semanais, quinzenais para os professores na UERJ. Só que a formação continuada realmente é um 
problema para a gente!! Porque os professores não conseguem ir, tem problema de horário ... Daí, a gente tentou 
fazer uma quinzena na UERJ e uma quinzena na Joaquim porque ficava em Caxias... Mas, assim, pouquíssimos 
professores conseguiram participar. E isso é algo que a gente hoje precisa repensar, retomar... porque, realmente, 
a gente não conseguiu dá conta. E ai o que aconteceu? Em 2009, eu acompanhava a Pedro Rodrigues pela 
secretaria de educação! Acompanhava o trabalho dos professores, os professores organizavam as experiências de 
filosofia junto com os bolsistas do NEFI. Porque o projeto sempre conseguiu organizar dessa maneira, de forma 
que tivesse sempre alguém do NEFI junto, planejando, acompanhando as experiências ... E, a ideia era que os 
professores tivessem duas horas: em uma hora fariam a experiência com as crianças e na segunda hora, 
avaliassem a experiência e planejassem a seguinte. Essa segunda hora, a gente organizou que fosse horário de 
extra-classe, por exemplo, as crianças estão com o professor de sala de leitura ou com o professor da sala de 
informática ... então, o professor teria esse tempo para ficar com a gente planejando. Então, fiquei 2009 fazendo 
isso: indo para a escola, acompanhando as experiências pela secretaria de educação. No final de 2009, foi o 
primeiro ano de uma gestão nova, de uma secretaria nova na secretaria, e a gente não tinha uma política 
adequada de formação de professores, e eu fui ficando muito insatisfeita em está na secretaria ... Ai, eu disse que 
iria sair. Então, a Sônia Pegoral pensou que uma saída para esse fato de eu sair da secretaria seria de eu continuar 
no projeto, para não perder o projeto, já que somente a Pedro Rodrigues havia continuado ... Era que eu 
continuasse na filosofia, no projeto, coordenando o projeto na escola. E foi ai que ela criou essa função, que até 
então não existia, que era de coordenadora do projeto de filosofia. A Vanise, nessa época estava fazendo o 
mestrado, estava de licença pela secretaria e quando ela voltou, ela conseguiu também, pois ela tem duas 
matrículas, ela conseguiu que numa das duas matrículas ela ficasse como coordenadora também. Então foi uma 
segunda pessoa ... somos as duas únicas pessoas que tinham essa função. E ai a minha função lá era essa ... em 
2010, eu acompanhava as experiências dos professores, não é? Não tinha uma turma minha, não tinha um 
trabalho meu diretamente com as crianças...  
-Reilta: Então, Adelaíde, nesse momento, você planejava com o professor e o professor que fazia a experiência 
com as crianças. E nessa etapa, você ficava, de forma presencial, com os professores e as crianças na sala? 
- Adelaíde: Não, ai o meu horário, era todo montado em função deles, da atividade, da experiência de filosofia, 
eu estava junto! 
-Reilta: Entendi. 
- Adelaíde: Tinha uma dificuldade, a gente foi encontrando algumas dificuldades, porque assim ... eu tinha uma 
carga horária de 20 horas, porque eu também tinha a matrícula do RJ, não é? Então, eu dependia muito do 
horário dos extraclasses. Então, os extraclasses montavam os horários deles e eu vinha usando aqueles horários 
para fazer uma matemática de forma que encaixasse isso tudo: o meu horário, o horário do extraclasse, o horário 
do professor ... enfim!! E foi funcionando... mas, assim, eu também levava muito material, eu também pensava 
junto, planejava junto, fui fazendo isso tudo muito junto ... Só que ai eu tinha um certo incomodo ... porque 
assim, o projeto que a UERJ organizou tinha o seguinte formato: o professor, que era esse professor que tinha 
feito a formação. Só que a gente começou a trazer para o projeto outros professores que não tinham feito essa 
formação da Ilha!! Porque aconteceu que uma professora “da Ilha” que era de sala de leitura, foi aprovada no 
concurso do Rio e ai na matrícula em Caxias que ela tinha turma ficou somente com sala de leitura e ai era uma 
dupla ... outro saiu da escola ... outra foi desviada de turma, ai ficou na biblioteca ... Então, esses professores, 
todos!! Acho que eram uns oito, na época, foram saindo, foram se deslocando ... O Zé Ricardo entrou para o 
mestrado ... então, teve que se afastar também porque o horário dele já não batia com o que ele precisava de 
horário, então ele foi para a secretaria de educação, onde eu trabalhava anteriormente, ele foi para esse lugar que 
eu trabalhava ... Então, esse quantitativo, esse grupo de professores, ele foi se modificando ... que é um 
movimento também que a gente ver, desde o início, na Joaquim... Professores que saem, que resolvem sair!! 
-Reilta: É algo como uma descontinuidade, não é? 
- Adelaíde: Sim!! E também porque resolvem sair, porque não tem uma formação continuada!! Por exemplo, eu 
tentei esse ano dividir o tempo entre planejamento e avaliação e estudo. Mas, ai, por exemplo, se o professor de 
sala de leitura, ele entra de licença ou ele falta, ele vai para um curso ... aquela hora que a gente tem para 
planejar ou para estudar, morreu!! Se o professor da turma naquele dia falta, a gente já não consegue mais 
planejar!! Então, são tantas variáveis, a dinâmica da sala de aula é tão doida que muitas coisas vão ficando 
furadas, não é? E ai o que aconteceu? A gente foi convidando outros professores, não é, para cobrir essa falta ... e 
eu fui vendo que esse formato da UERJ que era: você planeja com o professor um tema que você decide com o 
professor e todas as crianças são submetidas a, naquele momento de uma hora a estarem juntas trabalhando 
aquele tema!! Mas, ai tem aquela criança que não está afim de trabalhar aquele tema, tem aquela criança que não 
está afim de está ali... Tem um conjunto de variáveis... porque isso também eu percebo no cardápio filosófico ... 
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que vou falar daqui a pouquinho ... Tem criança que fica um tempo ... mas... mas não se identifica!!! E eu acho 
que é normal!! Porque, eu uma época fazia parte de um grupo de biologia, de física da UERJ, porque eu 
trabalhava com alunos com altas habilidades, então, eu precisava de uma formação nessa área para trabalhar com 
eles, mas eu achava aquilo ali terrível, eu não conseguia entender direito aquelas coisas, eu não conseguia me 
sentir motivada para estudar aquelas coisas, entendeu? Porque a minha praia não é a física ... a biologia até 
gosto, enfim ...  mas, tem campos do conhecimento que não é uma questão de gostar ou não gostar ... é não 
encontrar caminhos, possibilidades, de afinidade, não é? Então, eu acho que tem um pouco disso também!! A 
questão do pensar, a gente pode até pensar: “Ah, mas toda criança pensa!! Pensar é da natureza humana!!” É, 
mas, às vezes esse requinte, essa sutiliza, esse querer gastar um tempo, perder um tempo, ocupar um tempo com 
o pensar ... para muitas crianças não tem sentido ... porque ela quer correr, que pular, quer fazer outras coisas, 
entendeu? Eu acho que isso é uma questão que eu tenho me perguntado também sobre ... E ai o que que 
aconteceu? Eu tinha esse incômodo com essa formatação do projeto e vinha pensando se não seria interessante a 
gente a gente montar na escola umas oficinas livres, onde a gente apresentava o tema e a criança se inscrevia, 
para naquele dia e horária está discutindo aquele tema. Só que isso era uma maluquice!! Imagine a criança 
chegar para a professora e dizer: “Professora, oh, a senhora vai me desculpar, mas eu preciso sair agora da sala 
porque eu preciso discutir sobre a questão do tempo na sala de filosofia!” Isso é uma maluquice, não é? Porque 
esse formato da escola do tempo e espaço muito marcado, isso também é bastante complicado!! E ai, quando foi 
em 2011, eu passei 2010 pensando nisso. Quando foi em 2011, tinha muita criança que não ia poder continuar o 
projeto porque aquela professora mudou e ai a professora nova não fazia parte do projeto. E eles começaram: 
“Vai ter? Vai ter?” Que é um pouco o que a gente conta no livro, não é, do projeto sobre o cardápio filosófico. E 
com essa pergunta deles, essa inquietação deles, eu disse. Ah, a gente tem ... na época, o Zé ainda estava na 
escola e a gente conversava muito e a gente ficava muito junto. E ai eu disse: “Zé, a hora de montar é agora!! 
Pois, ainda que as crianças não saiam, a gente pode fazer isso fora do horário.” E ai o que fizemos foi oferecer 
uma hora depois para quem era aluno de 11h à 3h,esses ficariam até às 4h; e quem chegasse às 3h, para o turno 
de 3h às 7h, chegaria uma hora mais cedo, às 2h, uma vez por semana, e viria!! E mais, porque o nome cardápio? 
Porque a gente ofereceria um conjunto de temas e eles escolheriam o que eles queriam discutir para a semana 
seguinte. Isso também foi um nó!! Porque eles não tinham muita noção, eles não veem com muita noção do que 
é um tema, não é? Do que é uma reflexão filosófica, do que é uma pergunta filosófica. Perguntar, para eles, é 
algo que eles não sabem como fazer, não é? Custa um pouco para eles construírem essa percepção. Porque a 
relação deles com a pergunta no ambiente escolar é uma relação muito artificial!! Eles respondem as perguntas 
que são feitas a eles, eles não estão acostumados a fazer perguntas, não é? 
-Reilta: E, Adelaíde, nessa época, já existia aquela bela sala de filosofia que eu conheci, separada? 
- Adelaíde: Não, então!! 
-Reilta: Isso, que você relatou até aqui, acontecia nas salas de aulas?  
- Adelaíde: Sim!! A gente afastava todas as carteiras, todas as mesas. Ai, fazia uma roda num canto da sala ou 
no meio da sala, ai botava as esteiras e sentava! Sempre assim!! Sempre a roda! A roda era algo que a gente 
garantia. Ou, lá fora, também!! Às vezes, a gente ia para o quintal, não é? E fazia a roda lá fora!! Porque a sala, 
na verdade, ela foi construída com um primeiro recurso do edital de apoio à melhoria da escola pública, que foi 
um edital, se eu não me engano, não vou saber dizer o ano, mas acho que a sala ficou pronta em 2011. Porque 
acho que o edital era de 2009, ai a verba saiu em 2010 e a sala ficou pronta em 2011. A sala foi construída em 
2010, acho que começamos a usar a sala no final de 2010, início de 2011. Até, então, era nesses espaços das 
salas de aulas normais que a gente fazia. E ai, a gente começou o cardápio, não é? Então, tinha aluno de várias 
idades, de várias séries!! Fomos vendo que também era uma forma deles se conhecerem, se integrarem fora do 
espaço das turmas de referência, não é? Então, foi um trabalho muito interessante!! Começou com uma turma de 
três às quatro; depois outra de duas as três. E hoje a gente já tem duas turmas. Esse ano de 2013, foi um ano que 
superou, a gente não conseguiu um horário, um dia só para fazer esse trabalho. Tivemos que oferecer um outro 
dia porque tinha um número muito grande de alunos querendo fazer!! Ai, também fui mudando um pouco 
também isso. Pois, o “Mais Escola”, que é o “Mais Educação”, que é aquele programa do governo federal que as 
crianças dobram o horário na escola, eu também comecei a sentir essa necessidade de oferecer também para 
essas crianças e ai comecei a ter grupos com os quais eu trabalhava diretamente, não é? Sem o professor, que era 
o cardápio filosófico e esses do “Mais Escola”. Ai, tinha o mesmo problema, porque eram todos do “Mais 
Escola”. Eu tinha quatro, cinco grupos do “Mais Escola”. Depois eu comecei a ver isso: “Não, eles tem que fazer 
escolhas!! Tem que escolher!!” Aprender a escolher, assumir as suas escolhas, aceitar convites! Acho que o que 
tem por detrás disso tudo, quando eles assumem esse desejo, essa vontade! Ai, eu comecei, nesse ano de 2013 foi 
uma novidade porque só vai fazer filosofia no “Mais Escola” quem tem vontade, quem tem esse desejo de estar 
na filosofia!! E é curioso que eu tenho percebido como eles tem um outro, como eles ocupam um outro lugar 
quando isso vem pelo convite, não é? Esse ano trabalhei com quatro turmas do projeto que a escola organizou e 
que o primeiro ponto são crianças em defasagem idade – série; não construíram a leitura e escrita ainda e estão já 
em idade avançada, então, a escola montou quatro turmas: uma no primeiro turno, outra no segundo e duas no 
terceiro. E, no início, eu trabalhava com todo mundo ... e ai, era um caos ... porque muitas dessas crianças que 
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não leem, nem escrevem, já estão grandes e ai são crianças que tumultuam ... que não estão nem ai ... enfim, com 
problema de comportamento, essa coisa toda! As turmas ficaram também com esse perfil. E ai, é curioso, porque 
ai o que é que eu fiz? Eu, passei a fazer isso: “Olha, agora só vai trabalhar nessa turma de projeto quem tá afim!” 
Ai, eu fui percebendo que um grupo de meninos que, quando era a turma toda, eles não faziam nada, 
tumultuavam, criavam caso ... Quando começo a ter uma lista de quem tava afim, eles começaram a pedir. Ai, eu 
disse: “Ué, não sou eu que estou te impedindo, é você mesmo que está  impedindo a você mesmo, pois o convite 
foi para todos, mas você tá mostrando pra gente que você não está afim e eu quero respeitar o seu ‘não está 
afim’!!” E ai, eles: “Não, eu quero ir, eu quero ir!” E foram para a sala e produziram e fizeram e participaram 
sem criar caso!! E eu fiquei pensando: “Caramba, nem parece que é a mesma pessoa!!” Tinha um menino 
também que era terrível na turma dele, tumultuava, ria, gargalhava ... enfim!! E passou a ir para a filosofia, fora 
do horário!! Ai, que eu não entendi mesmo! Eu disse: “Caramba, se o garoto era terrível dentro do horário dele, 
imagine agora fora do horário!!?” Também, acho que essa coisa de ser do grupo da filosofia, dá um certo status 
na comunidade escolar, não sei. Acho que meio que se sentem, sabe!! E ai tem também o horário de quem não 
pode vir no horário e que a gente vai encontrando algumas saídas ... Como o que eu estou querendo instituir na 
escola que até agora não consegui, que é o recreio filosófico!! Que é esse momento do recreio em que eles são 
provocados em alguma coisa, algum dispositivo... uma imagem, uma frase, uma palavra ... e eles vão pensar!! E 
vão trabalhar e vamos ver o que sai dai, não é? E eles vem no horário do recreio também!! 
-Reilta: Adelaíde, interessante esse aspecto do convite. Eles serem convidados para esse espaço. Deve trazer 
problemas para administrar no tempo da escola que tem espaços fixos. E que beleza é essa adesão a esse espaço 
a mais na escola! É uma novidade que se apresenta, pois ultimamente temos visto mais as crianças e os 
adolescentes querendo ficar distantes da escola. Habitam o espaço da escola muitas vezes de forma obrigatória, 
não no sentido legal, mas no sentido da vontade de está ... então, esse querer está nesse espaço da filosofia, 
reivindicar a filosofia é algo interessante para pensar ... O que é que tem nesse espaço dessa filosofia que 
convida e que a criança quer, deseja estar lá, e fica sem perceber o tempo cronológico!? Ai você poderia falar um 
pouco de algumas coisas que já aconteceram no espaço da escola nesse período da filosofia por lá que de alguma 
forma chamaram mais sua atenção, algum tema, algo que as crianças fizeram que você acha importante destacar 
... 
- Adelaíde: Pois é, então ... os temas, pelo que eu percebo... tem uns temas que saltam mais ...que despertam 
mais com eles ... assim interesse. É muito complicado assim, pois apesar de eu não ir sempre com um 
provocador só, não é? Normalmente eu vou com umas duas ou três ideias para desenvolver com eles e vou 
sentindo como é que eles estão, o que é que eles vão trazendo ... E é curioso que, às vezes, por mais que eu tenha 
um texto, um tema, um material prático para levar, e muitas vezes a gente consegue, leva e eles topam. Mas, 
muitas vezes o encontro começa de uma fala que um trás. Então, tudo aquilo que eu planejei fica deixado de lado 
e a gente começa e prossegue com as provocações, problematizações a partir daquilo que eles trazem. Isso 
também acho que é muito interessante ... Eu tenho que resgatar isso das gravações, vou fazer as transcrições e 
tal, porque sem querer, tem hora que quando a gente percebe eles estão no maior papo sobre um assunto que eu 
jamais imaginaria de levar naquele momento para eles, não é? Agora, normalmente a questão sobre o tempo 
mobiliza demais!! A questão sobre a morte!! A gente teve um grupo que quis por duas vezes voltar nessa questão 
em momentos distantes. Após um intervalo de tempo eles voltaram. Esse grupo desse ano, ninguém quis ainda 
trabalhar a questão da morte ... a questão da vida, a questão da memória, a questão do pensamento, a questão da 
lembrança ... Tudo isso, todos esses conceitos que são próximos, que eles vivem muito no cotidiano deles, mas 
que eles não pararam para pensar sobre eles, normalmente, trás muita inquietação, muito desejo de discutir, não 
é,  e aparecem no espaço das experiências, e então isso é legal! E apesar de eu ter esse ano eu ter organizado 
algumas oficinas... a gente fez oficina de tinta natural, fizemos oficina de papel reciclado, reaproveitamento de 
papel, agora no final, confecção de blocos, massinha caseira com farinha de trigo, não é? E ai, eles falam muito 
sobre isso quando perguntam sobre o que eles lembram, o que foi legal ... eles falam desses momentos! Também 
tem algo de mágico, não é? Mas, eu sempre tenho muito cuidado de guardar esse espaço da experiência 
filosófica. É tanto que você viu naquele dia que você foi que eles estavam na briga para fazer o programa, que é 
a tv, tv filosófica!! Mas, eu dizia não, cheguem mais cedo, organizem o tempo, porque agora é hora da 
experiência de filosofia! Então, isso também foi algo que, por mais que eles vivam essas problematizações fora 
desse espaço, eu penso que é um espaço importante de ser guardado nesse formato que propõe o projeto do 
Walter, que são aqueles cinco momentos: uma disposição inicial, que é alguma dinâmica, alguma coisa que você 
leva para introduzir o tema; um segundo momento, que é a apresentação do texto ou do tema; um terceiro 
momento, que é a problematização, a formulação de perguntas; um quarto momento, onde se elege uma questão, 
uma pergunta, uma problematização para discutir, que é o momento da discussão; e um quinto momento, que 
chama de “para continuar pensando” , que é algo como uma avaliação, como alguma coisa que pode despertar 
um outro encontro, um desdobramento ... Então, eu sempre procuro guardar esse momento, mas, tem coisas 
muito boas!! Um dia a gente estava trabalhando sobre a questão do vazio e do nada! E de repente, alguém falou 
assim: “Mas, o que é nada!? Nada tem haver com vazio?” Ai a gente foi discutindo e eu perguntei se eles 
queriam continuar falando sobre isso no próximo encontro ... Até era uma turma muito difícil, muito falante, 
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muito bagunceira ... E eles ficaram muito envolvidos. E no encontro seguinte, eles toparam continuar ... e a gente 
continuou discutindo aquela questão ... Então é assim, um pouco isso ... de como a gente vai propondo, vai 
encontrando um ritmo junto com eles ... e vai seguindo o cotidiano deles, da escola ... 
-Reilta: Que lindo Adelaíde!! Uma outra coisa, que é sempre algo que inquieta, que eu percebo, que tem muito 
haver mais com uma postura. O fazer filosofia com crianças, o professor que se propõe a fazer isso, tem haver 
com conhecimento, claro, mas tem haver muito mais, ao meu ver, com uma postura filosófica. Uma postura de 
estar aberto para a experiência ... e de repente planejar alguma coisa e a provocação do alunos levar a ser de 
outra forma ao que foi planejado, então, o professor estar aberto para acolher isso. Então, como é que você ver 
essa relação do professor para fazer filosofia com crianças? E queria que você falasse um pouco também sobre o 
que essa experiência de fazer filosofia com crianças trouxe para você, para Adelaíde? Pois, a gente conversa 
muito, fala sobre as crianças, o que a filosofia trás para a criança, mas, a gente também saber, percebe que a 
filosofia também trás coisa para o adulto que está com ela, com a filosofia. Então, como a filosofia também lhe 
afetou, como a filosofia trouxe outras possibilidades para você? Como você se sensibiliza para escolher os temas 
... Se de alguma forma eles, os temas, também te afetam ... 
- Adelaíde: Então, eu tenho um pouco de dificuldade de estabelecer assim um marco, uma transição, um 
momento de transição, de transformação do projeto em mim... Não sei! Porque ... eu venho ... de uma formação 
de psicologia, não é? Fiz algumas oficinas de teatro com o pessoal do “Tá na Rua”, que era o teatro do 
improviso, que não tinha texto, não tinha roteiro... a música rolava e o cenário, e o figurino tudo estava ali ... e os 
acessórios e a gente ia montando a cena... do nada assim!! O Roberto Black, enfim, já faleceu, mas ... ele era 
fantástico!! Então, ele que era responsável por essa parte do som ... e por surgiam coisa maravilhosas!! Eu, meia 
inibida, com minhas dificuldades, não é? Mas, eu fui ... e foi uma experiência muito, muito boa para mim ... Fiz, 
também uma formação em arte-educação, em arte-terapia, fiz algumas oficinas de “Teatro do Oprimido”, do 
Augusto Boal, pouca coisa, não é? Trabalhei com alunos que eram chamados super-dotados, que agora são 
chamados alunos portadores de altas habilidades, talentosos. Então, na minha formação mesmo ... eu acho que eu 
tenho uma natureza assim, meio de inquietação, de insatisfação, de incompletude ... de... O Nhoân, né, meu 
filho... Ele cresceu aprendendo o seguinte: “Olha, se o argumento for bom, leva! Se for frágil, vai desenvolver 
para ficar melhor! Senão, não vai levar!” E, eu percebo que ele cresceu e a nossa relação é muito pautada nisso, 
não é? Dessa coisa assim das ideias, dos pensamentos, da provocação, da contestação, do buscar o que até então 
não foi pensado! Eu não sei, eu fico me perguntando muitas vezes, o que que é filosofia? O que que é filosofar? 
No que consiste uma pergunta filosófica? O que faz com que um pensamento seja filosófico? Assim, tudo isso 
ainda são inquietações minhas ... Eu estou sempre me perguntando se o que eu faço lá com as crianças é filosofia 
... Onde é que é um pensamento filosófico e onde não é? Então, eu tenho uma dificuldade um pouco ainda ... 
(Risos). Acho que nem deveria!! Não sei, mas enfim ... de demarcar um pouco isso!! Eu tento entender que o 
meu trabalho lá com eles é um trabalho... E ai quando eu planejo, as pessoas sempre perguntam isso ... Mas, 
acho que uma questão que para mim é central e que é uma questão política é o direito de acesso aos bens 
culturais, o direito de pensar, o direito de discordar, o direito de conhecer, o direito de descobrir, que tudo isso é 
muito negado naquela comunidade. Isso é uma inquietação que eu tenho. Então, quando eu penso em fazer um 
trabalho o ano que vem  do centro do nosso trabalho ...Tem a Lana, que é uma bolsista que acompanha a escola e 
a gente tá muito junto pensando isso. Que é trabalhar o ano que vem como uma questão central, a questão da 
arte, não é? E ai, talvez, cada bimestre com uma modalidade artística, de repente um bimestre fotografia, cinema, 
audiovisual, literatura e pintura, não sei ... A gente tá pensando ainda, mas, acho que essa é uma questão ... Acho 
que as crianças elas já pensam, elas já filosofam, elas já fazem isso tudo, elas só não encontram espaço, só não 
são autorizadas a fazer, né? A gente tem uma cultura muito da resposta. O Saramago diz: “Estou cansado do 
tempo das respostas. Quero saber quando começará o tempo das perguntas!” E eu acho que é isso, elas já têm 
isso, a nossa natureza humana é assim, mas a gente vai perdendo, a gente vai perdendo o encantamento, vai 
perdendo a voz, vai sendo silenciado ... A escola faz isso, a família faz isso, os poderes públicos e não-públicos 
vão fazendo isso ... Então, quando eu penso naquele espaço, em está com eles, eu penso assim: “Em que medida, 
esse espaço pode potencializar ou pode despertar isso que já é da natureza deles, não é?”  O perguntar, o sentir, o 
se permitir, o acreditar em si mesmo. Porque eu acho que lá também passa muito por ai, não é? As crianças elas 
se percebem capazes, elas se percebem seres pensante ... Acho que isso é muito importante ... Então, acho que é 
um pouco disso ... Que eu também aprendi com a pedagogia Freinet, que eu sou apaixonada, que infelizmente 
não encontro interlocutores, não é? (Risos). Somente uma amiga que é francesa, não é, a Anne Marie, que é 
professora da graduação da UERJ e às vezes a gente conversa sobre isso, não é? Ele é muito ligada à pedagogia 
de Freinet...  
-Reilta: Inclusive Adelaíde esse termo “oficina” foi criado por Freinet ... 
- Adelaíde: Pois é, oficina, ateliê ... E eu gosto muito assim da proposta do Freinet. Acho que se aproxima muito 
disso que a gente faz ... Essa coisa da proximidade, da autonomia da criança, não é? De assumir um lugar de 
autoridade, também!! Enfim ... e a gente vai pensando ... Agora na UERJ, no grupo do Walter, tem vindo 
algumas pessoas interessantes para pensar junto com a gente uma outra possibilidade de escolas ... escolas 
alternativas ... O colóquio o ano que vem vai trabalhar um pouco nessa direção ... Eu gostei também muito do ... 
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Acho que foi o Biesta que falou sobre isso, que é um pouco aquela coisa da Hanna Arendt, que é aquela coisa do 
mundo, da gente apresentar o mundo para as crianças. E ai interessante que eu fiz uma pergunta sobre essa coisa 
da centralidade no professor, depois passou a ser o aluno, enfim ... Ai, ele diz que a centralidade deve ser o 
mundo!! Eu achei isso bonito, porque assim, como é que a gente ...  
-Reilta: Isso é bonito e abre todas as possibilidades, não é? 
- Adelaíde: E de eles aceitarem isso!! Pois, o professor como alguém que leva esse mundo e o outro aceita. A 
criança, o aluno, o outro, aceitar o que você leva! Que é o que não acontece na escola, eles não aceitam mais o 
que os professores levam, de conteúdo, de matéria, de ensinamento ... E ai acho que essa aceitação também está 
ligada a essa cumplicidade que é algo que a gente tenta construir naquele espaço da filosofia, que 
verdadeiramente, volta na questão do desejo. Porque eu desejo está aqui,  e porque eu desejo eu aceito o que 
você trás. Então, eu percebo que no espaço da filosofia, eles aceitam bastante, eles são bastante receptivos ao que 
eu levo ... 
-Reilta: Eu, nas duas vezes que estive lá na Pedro, eu percebi que eles realmente estão presentes, eles se 
entregam, eles se deitam, ficam pensando ... E tem também aqueles intervalos do silêncio ... e depois volta a 
questão, mas percebo que eles se envolvem ... é uma entrega, inclusive, do corpo, por inteiro, envolvidos naquela 
conversa, interessados... Como, por exemplo, naquele dia que Juliana foi e em que a conversa se desencadeou 
para o que era transparente e o que era transparência; se a gente somente pensa sobre o que já aconteceu ou se a 
gente imagina o que já aconteceu. E foi uma conversa muito interessante naquele dia ... Pena que a gente não 
gravou, pois pensamos umas coisas fantásticas naquele dia, tanto os adultos como as crianças!! E uma coisa que 
a gente percebe ... 
- Adelaíde: Que não tava planejado, não é? (Risos). Não que a gente não deva planejar, mas, essa coisa do 
inesperado também tem uma força muito grande. Que é do professor também que é quem puxa ... Você viu que a 
Juliana soube aproveitar aquilo e transformar ... 
-Reilta: Então, Adelaíde, é isso que eu dizia anteriormente, que eu percebo que tem haver com a postura do 
professor, com a capacidade de acolher o que vem ... Estar atento ... de querer, desejar conversar com as 
crianças!! 
- Adelaíde: É uma alquimia, não é? De um processo de transformação, de algo que você trás numa palavra, e ai, 
você diz: “ôpa!” E que pode contagiar todo mundo. 
-Reilta: É verdade, aquele encontro teve uma beleza muito grande mesmo! As coisas foram acontecendo e todo 
mundo foi acolhendo e ficou muito bonito. Primeiro aquele momento que não deu para fazer, muitas crianças 
saindo, muito barulho no portão ... Depois fomos lá para fora e as crianças foram organizando o espaço e tudo 
foi se aquietando e criando as condições ... 
-Reilta: Pois é, Adelaíde, também você podia falar um pouco sobre o trabalho no noturno. Esse horário eu não 
conheci. Você faz o trabalho com a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, no turno noturno, não é? Então, você 
podia falar um pouco sobre isso também... Como é esse trabalho, se você é também a professora da sala ou faz 
junto com outra professora, como elas vêm esse trabalho ... 
- Adelaíde: Então, nessa experiência da Ilha, em 2009, foi uma professora do EJA. Só que depois ela resolveu 
não continuar, enfim, não se afinou, não deu continuidade ao trabalho como as outras. Mas, ai eu e o Zé Ricardo, 
na época, a gente manteve uma turma à noite. Fizemos algumas experiências e tal ... Com duas turmas juntas, 
com as duas professoras participando ... Só que a partir do ano passado, todo ano a gente oferece! Só que o que 
eu percebi esse ano é que as professoras não participam. Somente uma professora quando chega vai para sala, ai 
participa, a outra não. Essa que foi para a Ilha e resolveu não continuar, ela não vai na sala. Ela só pega a turma 
depois que eu termino. Eu planejo o tempo todo para as duas salas. E é engraçado, pois assim, os dois extremos 
que são os pequenininhos, as crianças da educação infantil de primeiro ano, eu tenho dificuldade de trabalhar 
com eles e o EJA também eu venho encontrando dificuldade de trabalhar com eles. Talvez precisasse de alguém 
para estar comigo, tentando perceber onde é que fica aquilo meio emperrado ... Porque assim, eles falam muito 
pouco, não é? Então, o EJA, lá é assim, ou são alunos que não falam nada, a maioria vai ali para ouvir frank, 
para tumultuar. E, há uma reclamação da escola e das pessoas mais velhas, porque ... Isso ocorre nas duas 
secretarias, pois tanto em Caxias como no Rio, as pessoas que coordenam o EJA falam disso. A Educação de 
Jovens e Adultos ela se descaracterizou um bocado. Porque até certo ponto era para idosos e pessoas muito 
adultas que a anos atrás não tiveram essa oportunidade de estudar, porque tiveram que trabalhar muito cedo, não 
é?  
-Reilta: Isso. Aqueles que não se alfabetizaram na idade certa para o sistema. 
- Adelaíde: Pois é. Então a gente lida com essa descaracterização. Muitos para lá meio que para “zuar” , outros 
vão para traficar ... Que dizer, os interesses são outros ... Então é um choque muito grande e os outros que estão 
lá com algum objetivo de estudar reclamam ... Eu já tive algumas reuniões com representantes de EJA nos 
conselhos escolares, não é? Eu faço parte esse ano do Conselho Escolar, e muitos dizem que abandonam, porque 
não aguentam, não é? Tem aquelas “senhorinhas” que querem aprender a ler a bíblia, então precisam de um 
tempo diferenciado e ai elas não encontram esse espaço porque tem essa garotada tudo muito misturado!! Então, 
o que eu percebo? Quando eu programo as atividades ... esse ano foram encontros quinzenais, porque a cada 
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semana eu ficava com uma turma, então, para a turma eram encontros quinzenais, para mim semanais com cada 
turma diferente. E eu percebia que assim ... tinha dia que eu tinha que levar três ou quatro dispositivos ... porque 
eu levava uma coisa e aquilo não saia ... ai uma outra ... (Risos). Ai, ia dando uma agonia, sabe!! Eu tento, mas 
eu não me sinto muito à vontade!! As professoras não participam do planejamento, não é? Uma delas quando 
participa, vai assim já meio fora do horário. Então, ela já pega aquilo, aquela discussão meio começada ... 
normalmente, a fala fica meio monopolizada entre uma ou duas pessoas que são mais falantes ... Então, tem as 
“senhorinhas” mais constrangidas, tem os jovens que se enturmam, são muito desenvolvidos, muito falantes ... 
mas, na filosofia, eles silenciam ... A gente pergunta e eles balançam a cabeça dizendo que não sabem, que não 
querem falar ... Tem dias que eu chego e digo: “Ai, gente, hoje vai ter!! Vai ter!! E ai, me dá a maior agonia!!” 
Tem dias que eu saio muito desanimada e tem dias que eu saio também muito contente!! Porque tem dias que ... 
que flui!! Que eles vão, que caminham ... Agora assim, muito imprevisível também. Lembro que um dia eu 
programei um encontro para falar de lembrança, de memória ... que era a partir do filme, do curta metragem 
“Dona Cristina perdeu a memória”e porque no início da fala do filme, o menino não cumprimentava a senhora, 
ai então, a senhora disse: “Ah, não dá bom dia, não tem educação!!” Ai, aquele “pedacinho” eles se pecaram 
naquilo e foi a experiência toda nisso.” Porque os jovens não pedem licença ... (Risos). Acho que eles 
aproveitaram também para se vingar um pouco dos jovens!! (Risos). Ficavam dizendo: “Ah, a educação de 
antigamente era outra!! Vocês não têm educação ...” (Risos). Então, assim, eu tentei por esse caminho, 
problematizar algumas questões da nova geração, da velha geração. De como é que é isso de não ter educação e 
de ter educação, o que é que é isso para eles ... Teve uns encontros também que foram muito legais no início do 
ano ... que era uma problematização que eles me provocavam muito ... as crianças também fazem isso ... Do que 
é que é filosofia, do que é que é ser uma professora de filosofia, do que é que é filosófico e o que não é ... Então, 
eles ficavam muito nisso, queriam que eu explicasse: “A senhora tem que falar, a senhora tem que explicar, 
porque a senhora é que é a professora!!” Ai eu problematizei um pouco com eles sobre esse lugar de quem 
ensina e de quem aprende ... um pouco essa coisa do Ranciére, não é? Do Mestre Ignorante, do não saber. Mas, 
eles têm uma rejeição muito forte, muito mais que as crianças ... As crianças se assustam um pouco com essa 
ideia de que eles podem ensinar ao professor, não é? Mas, os adultos, não, eles não concebem, não concebem!! 
Ai teve um adulto lá, o Milton, ele ficou muito nervoso, ele dizia assim: “Eu tô aqui, tô aqui para aprender, a 
senhora tem que ensinar!! A professora não chegou ainda e a senhora tá no lugar dela, é?”  Ele nem sabia o que 
eu tava fazendo ali, ele chegou depois, era o primeiro dia dele no encontro. “A senhora tinha que ensinar a gente, 
a senhora que tinha que ensinar a ler e escrever, que eu tô aqui pra isso.” Eles têm isso muito forte, essa coisa do 
aprender a ler e escrever e de uma escola na qual eles não deram certo. E que eles querem aquele modelo de 
escola porque eles introjetaram uma ideia de que eles é que fracassaram, que não foi o sistema, que não foi a 
escola, não foi a metodologia. Foram eles que fracassaram!! Então eles querem que a formatação seja essa. 
Então, deu umas  boas discussões tudo isso. E até teve uma senhora que disse: “Olha, eu sai daqui com minha 
cabeça perturbada, a senhora me confundiu, eu nem dormi direito!! Que esse negócio de ensinar e aprender, de 
ensinar o que não sabe!! Como é que pode ensinar o que não sabe? Não é possível isso!!” Ai, então eu fiz 
alguma coisa com eles utilizando Sócrates, também, não é? Aquele fragmento de uma vida sem exame não é 
digna de ser vivida, do que é que não é digno ... Algumas coisas assim, amarradas, eles vão. Mas, se for alguma 
coisa mais viajem, não vão não. E eu fico meio sem saber o que fazer, como puxar. Porque eles não trazem 
muitos elementos, falam pouco, falam muito da vida deles, ai trazem exemplos, tipo: “Não, porque na minha 
família ... porque eu tenho um filho ... Tinha uma que tinha uma neta, então, tudo era ela ... Ai, emendava, 
emendava ... E ai quando eu conseguia ... Eu tenho pensado muito sobre essa condição nossa como professor ... 
que a gente tem que ter condição de acolher, de desdobrar tudo isso que chega na sala de aula, não é? De 
transmutar, de fazer uma alquimia ... E é isso, às vezes uma fala banal do cotidiano, a gente tenta problematizar, 
mas eu confesso que é muito difícil!! 
-Reilta: É desafiador!! 
- Adelaíde: É. E por exemplo, filmar, gravar, eu tive dificuldade de propor isso. Porque eu penso que nesse 
contexto poderia ser um inibidor. Então, tem muita coisa que eu tenho somente de escrita. Quando eu saia, eu ia 
no ônibus escrevendo. Mas, nem tenho muito material assim. Tem coisas que eu usava o quadro para escrever ... 
E é isso, não sei se sou eu. Claro, sou eu também, porque tudo pode ser desdobrado, mas eu confesso que eu 
tenho algumas dificuldades.  
-Reilta: Então, Adelaíde, na EJA, você tem uma vez por semana? 
- Adelaíde: Isso e são duas turmas. Então para eles é quinzenal. Mas, é um quinzenal que às vezes fura. Então 
acaba ficando um intervalo de um mês. Se a professora falta, se eles têm prova, se sai mais cedo, enfim, são 
tantas variáveis. O horário às vezes é menor, ai eles chegam tarde depois que a gente já começou a discussão, ai 
ficam de fora. Ai a gente vai decidir se repete a discussão, ou se passa o vídeo de novo, então fica menos tempo 
... 
-Reilta: Então, tem com filosofia com a EJA, com os adolescentes e com a educação infantil? 
- Adelaíde: Os menores, tinha uma professora que foi essa formação na Ilha que era professora da educação 
infantil. Ai, eu ficava com ela, mas agora, eu ... Ela saiu ... foi para a outra escola. Porque são duas escolas, não 
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é? E a educação infantil fica no outro prédio. Ela veio para a escola para trabalhar com o primeiro ano. A gente 
trabalhou um tempo, depois eu achei que era legal que ela assumisse o trabalho porque ela tinha feito a 
formação. Porque também esse papel de coordenador é um pouco ingrato, porque fica também um pouco desse 
imaginário da professora, que a gente é quem tem que fazer ... Ai, eu dizia: “Pensa, Cristiane, o que é que você 
quer fazer? Você quer que eu veja material?” Ai, de repente, ela chegava e dizia: “O que é que você está 
fazendo? Ah, vamos fazer isso que você está fazendo?” Então, ela começou a chegar tarde na sala. Dizia que 
tinha que ficar com as crianças, que tinha uma exigência da escola de alfabetizar no primeiro ano, então ela tinha 
que ficar passando aqueles trabalhos para as crianças se alfabetizarem ... Mas, ai eu dizia: “Pô, mas o espaço da 
filosofia também num ajuda a alfabetizar?” Então, assim, teve um monte de coisa que foi assim se perdendo no 
tempo, sabe? 
-Reilta: Ai, não está mais com educação infantil? 
- Adelaíde: Não, nem educação infantil e nem o primeiro ano. Porque teve outra professora que também desistiu 
... sala de leitura, tem um monte de questões, não é? 
-Reilta: É, realmente essa parte de envolver o professor me parece que tem sido um desafio. Tem aquele 
professor que quer, mas não pode, está sobrecarregado, e ai ver a filosofia como mais uma demanda de trabalho, 
mais coisa para planejar, não é? 
 - Adelaíde: É, e o que eu percebo também lá, é essa cultura da escolar. Tinha que ter tempo para planejamento, 
mas também, se você não tem essa prática de planejar, você usa o tempo do planejamento para tudo, menos para 
planejar! Então, mudar essa consciência, é difícil ... E é também um desafio ... 
-Reilta: Ok, Adelaíde, então muito obrigada por essa conversa. Penso que vamos continuar conversando muitas 
outras vezes ... 
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APÊNDICE H - Transcrição n. 018: sessão de diálogo com interlocutor, projeto de Duque de 

Caxias/RJ 
 
 

- DATA: 09/07/2014) 
- DIÁLOGO REALIZADO COM VANISE DE CÁSSIA DE ARAÚJO DUTRA GOMES, 
COORDENADORA DO PROJETO “EM CAXIAS, A FILOSOFIA EN-CAIXA? NA ESCOLA JOAQUIM DA 
SILVA PESSANHA, NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS/RJ. 
- (Essa entrevista foi intencionada várias vezes. Quando nos encontramos, Vanise e eu, temos sempre muito o 
que partilhar. Contudo, nunca gravávamos nada. E sempre ficava aquele suspiro: “Ah, podia ter gravado!” 
Nessa data pela segunda vez, Vanise, generosamente, me acolheu em sua casa juntamente com sua linda 
família: Paulo e Anna Luísa, dividindo sua intimidade e hospitalidade comigo. Fizemos 04 dias de formação em 
um sítio, próximo ao RJ, com Walter Kohan e Guiseppe Ferraro e grande parte do grupo do NEFI, quando 
retornamos para sua casa no RJ, enquanto aguardávamos o horário de Vanise ir me levar ao aeroporto para 
meu retorno à Natal, gravamos a seguinte conversa... ). 
 
- Reilta: Vanise, então essa nossa conversa é para você contar, dessa vez com a gravação, um pouco de como foi 
que o projeto chegou lá em Caxias, pois, de repente essa trajetória me ajuda a pensar um pouco minha pesquisa... 
O que é que esse projeto tem trazido para a escola, como ele tem atravessado a escola, tem movimentado a 
escola? Tanto entre as crianças como entre os professores, como era a escola antes, o que esse projeto 
potencializou? Você falar um pouco dessa chegada do projeto, contar um pouco dessa história do projeto no 
sentido de contribuir com minha pesquisa como também para ver o que isso pode nos dar a pensar sobre esse 
caminho que vocês já fizeram e que vocês já percebem algo de transformação, de possibilidades, de potência 
para a escola com a presença da filosofia. Dessa forma, como a filosofia chegou lá na escola, na vida dos 
professores, na vida das crianças, enfim, falar um pouco sobre tudo isso... 
- Vanise: Então, o projeto, a proposta do projeto chegou em 2007!! Mas, tinha acontecido uma coisa anterior, 
porque a gente sempre recebia na escola, sempre recebe projetos que veem da secretaria de educação que são 
projetos para a gente poder desenvolver. Então a gente tem duas formas de trabalhar projetos na escola... a gente 
pensar os projetos para ser desenvolvidos anualmente dentro do projeto político pedagógico, não é, o 
planejamento das aulas e a gente também tem os projetos externos que veem de fora. Então, naquele ano a gente 
tinha recebido um projeto chamado “Pimpolho” que era um projeto da Acadêmicos Mirins, da Grande Rio. E 
um, assim, das coisas que o projeto trabalhava era a questão do meio ambiente e da reciclagem, né? Só que esse 
projeto chegou com algumas pessoas para desenvolver com os alunos, não é, para desenvolver com os alunos... 
e...é...e eu sempre tive interesse de participar e na minha escola a gente sempre reclamava que...que...a gente 
nunca participava da elaboração do projeto, o projeto chegava para a gente executar! E eu percebia que os 
professores não se aproximavam muito, entendeu? Do projeto...quando o projeto era para o professor fazer, ele 
até fazia...quando chegava a culminância, fazia, terminava! Mas, tinha assim...aquele peso!! Aquela coisa assim: 
“Ah, o projeto chegou! A gente tem que...é obrigado a fazer!” Ficava aquela situação ruim, sabe, desagradável! 
E ai o projeto de filosofia chegou com essa desconfiança, de que há anos que a gente recebia projetos. E o 
projeto “Pimpolho”, a gente achou também um pouco bagunçado, porque as crianças iam para a quadra, os 
monitores deixavam as coisas soltas, entendeu? A gente não entendia muito bem como funcionava, como eles 
estavam organizando o projeto. Então foi o projeto que antecedeu o projeto de filosofia! Então, já tinha aquele 
peso, aquela coisa da gente de não participar da organização... de desenvolver um projeto na escola que a gente 
tava... que não atendia as nossas necessidades, o que a comunidade queria e ter que cumprir o projeto, né, da 
secretaria. E depois veio esse projeto dos “Pimpolhos” junto com a secretaria de educação para a gente executar 
na escola. A gente achava a ideia inicialmente legal porque era uma escola de samba e tinha alunos... a nossa 
escola foi contemplada com o projeto “Pimpolho” porque tinha alunos na escola que participavam da 
Acadêmicos de Grande Rio, né, na Escola Mirim e então tinha passistas, as crianças sambavam e tal! Então, a 
gente achava isso muito legal! Então, “vamos ver o que que é” e ai quando a gente viu foi aquela coisa bem 
superficial... sem muito compromisso... sem retorno para a escola. Então, quando o projeto de filosofia chegou 
em 2007, em novembro de 2007, já chegou com essa desconfiança, entende? Então, o Walter foi na escola, 
conversou com a Mirela e falou com a Mirela que... segundo a Mirela me contando. Falou com a Mirela, com os 
orientadores, porque a orientadora da minha escola, a Flávia Renata, ela conhecia uma amiga que sabia que o 
Walter tava procurando uma escola pública para desenvolver o projeto. E ai, a Flávia Renata conversou com a 
Mirela, ai a Mirela falou que ela podia levar o Walter, o Walter foi com a Fabiana, a Mirela até pensava que a 
Fabiana era a esposa do Walter, né? Ai o Walter foi com a Fabiana, eu cheguei a ver assim, passando, Walter, 
Fabiana, conversando com a Mirela...Ai ela aproveitou um grupo de estudos e ela falou para o professor: “Olha, 
professor, vai depender se os professores querem, né?” Porque quando é da secretaria de educação, de uma certa 
maneira, a gente se sente obrigada a cumprir, sabe? “Ai, é da secretaria, e tal.” A gente tem uma preocupação de 
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não cumprir e criar uma situação assim, né? Uma situação desagradável com a secretaria! Mas, como o projeto 
era um projeto externo, não era ligado à secretaria. O professor tava vindo da universidade propor fazer filosofia! 
Então, o que é que aconteceu naquele dia? Eu lembro que ele levou a frase do Rancière “É necessário que lhes 
ensine que nada tenho a lhes ensinar”, botou essa frase no quadro, e antes de apresentar a proposta da FAPERJ, 
né? Ele apresentou para os professores que eram professores do primeiro segmento do ensino fundamental, de 
primeiro... tinha educação infantil, que era os cinco aninhos, que a minha escola tem e do primeiro ao quinto ano. 
Todos os professores, a supervisora da rede da secretaria estava na escola, entendeu? E apresentou e fez uma 
experiência filosófica... Ele falou assim: “Eu gostaria de fazer com vocês uma experiência filosófica e depois... 
uma experiência do que a gente quer fazer com as crianças e depois apresentar o projeto.” Então, depois da 
experiência, ele leu algumas coisas do projeto e perguntou se a gente queria participar e a gente aceitou 
participar! E ai, ele se inscreveu no edital da FAPERJ e... a gente ganhou... e naquele ano a gente... um dos 
projetos ganhou... e ai a gente tinha que pensar numa formação inicial entre os professores que queriam 
participar tivessem pelo menos uma ideia de como fazer. E esse projeto ia ter que ter... era um financiamento... a 
gente precisava ter um espaço, que era um espaço... No caso a gente pensou que era uma sala de aula, pensou 
numa sala, ai o projeto tinha uma verba para fazer uma reforma dessa sala e a gente pensou essa sala de uma 
forma diferente, com uma cor diferente, porque escola pública é sempre de uma cor, lá no município é sempre 
azul e branca. A sala foi lilás, foi sugestão da Mirela, porque ela falou que o lilás tinha significado de... de... acho 
que em relação a desejos, sensibilidade... alguma coisa assim!! E ela gostava muito do lilás, que o lilás tinha uma 
força, então ela pediu para a gente pintar de lilás e ai a gente comprou os punks... a gente tinha duas professoras 
bolsistas, que seriam professoras da escola que recebiam uma bolsa para fazer o link entre a universidade e a 
escola, né? A Mirela fez um documento na secretaria de educação enviando o projeto para a secretaria... para 
comunicar que o projeto estava acontecendo em 2008 e a gente teve também a presença da orientadora, da 
Mirela... as orientadoras e a Mirela foram tudo lá, participar... receber, né? O negócio lá... da FAPERJ, que era 
anunciando que tinha ganho, acho que eram certificados de participação, não sei, alguma coisa... elas foram! 
Desse movimento, eu não participei, né? Eu estava mais como professora, então... Quando... ai nós entramos de 
férias e ai quando voltamos em fevereiro a gente tinha o compromisso de uma formação de dois dias, né? E ai, 
como seria essa formação? Seria no primeiro dia de aula? A primeira semana de aula... os primeiros três dias... 
acho que não teve aula, mas foi nos primeiros dias que a gente organizou uma formação! E ai a formação tinha 
que acontecer ao mesmo tempo que a aula, porque ai já tinha começado as aulas. E ai, o que que a Mirela fez? 
Pegou alguns funcionários da escola, porque as turmas não podiam ficar sem aula, pois eram nove professores, 
né, dentre eles, uma orientadora educacional e duas orientadoras pedagógicas que tinham que participar dessa 
formação, mais a Mirela, diretora, e os professores. E ai, a ideia era: fazer, paralelo à aula que tinha reiniciado, 
né? Então, a Mirela foi, organizou assim a escola... foi uma coisa que assim... muito... tocou na gente, sabe? 
Porque os alunos não podiam ficar sem aula, mas a gente precisava fazer a formação, então a Mirela pegou os 
alunos e colocou com os profissionais... a gente fez uma atividades e deixamos dois dias, né, com esses 
profissionais, que tinha inspetor de aluno, dirigente de turno, professor de sala de leitura... fizemos assim, uma 
rede, né? Não sei, uma rede de apoio, né? Ao projeto! Tudo organizado pela Mirela, porque eu acho que a 
Mirela, como gestora, ela foi fundamental pro projeto é... ser desenvolvido na escola, a execução do projeto na 
escola, porque ela acolheu o projeto e pensou, como ela é gestora... 
- Reilta: Uma estratégia... 
- Vanise: Isso, uma estratégia para que a gente pudesse participar! E ai, a gente fez a formação nos dois 
primeiros dias do ano letivo de 2008, num prédio da família dela, perto da escola. Que eu acho que a gente podia 
cuidar da escola, qualquer problema, a genta tava perto da escola. E ai a gente fez como agora... a gente leu um 
livro do Lipman, que era um dos volumes, o volume dois, eu acho. Acho que foi o dois, né? A gente leu depois. 
Walter fez a experiência, fez algumas experiências com a gente, Fabiana e Max, e Jason e depois a gente partia 
para fazer a experiência. E no terceiro dia, eram dois dias aprendendo... foram três dias de encontro! No terceiro 
dia seria com a turma. Nós faríamos com uma do primeiro turno, uma turma do segundo turno. Eram quatro 
turnos na minha escola. A escola funcionava de 7h às 11h, de 11h às 3h, de 3h às 7h, e de 7h às 10h. Eram 
trepados os turnos. Então, os quatro turnos tinham filosofia. Então, no início, depois dos dois dias de formação, 
no primeiro turno o Walter fez... a Fabiana Olarieta fez uma experiência filosófica com os alunos da minha 
turma, que era uma turma de segundo ano de escolaridade, da manhã. Eu era a única professora do grupo de 
nove profissionais que tinha duas matrículas, né? Porque, eu tinha duas turmas de segundo ano de escolaridade. 
Então, eu trabalhava no primeiro turno, de 7h às 11h e no segundo, de 11h às 3h. Então, a gente montou três 
experiências na escola. A primeira experiência, isso no terceiro dia... a primeira experiência quem organizou... 
quem fez... uem coordenou foi a Fabiana Olarieta com a minha turma. Porque eu logo cedi: “Faz na minha 
turma!” a segunda experiência, à tarde foi com a turma da Simoni Treci, que seria... da Simoni Treci, que seria 
uma das bolsistas, né? E a última, no final, no noturno, convidando os pais para participar, e nessa... não sei se 
foi nessa que teve o Ricardo Sassorne... Mas, nessa foi na quadra, né? E ai, eu participei da primeira, participei 
da segunda, que foi na quadra com os alunos maiores do quinto ano e fui embora para casa, eu não participei à 
noite. Ai à noite eles participaram da experiência e a Mirela falou que foi muito legal, que foi tremendo. Porque 
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foi uma maneira de falar com os adultos e com a comunidade, convidou os pais, para falar que ia acontecer o 
projeto. Isso eu até não escrevi na minha dissertação porque eu não participei. Mas o mais interessante disso, né? 
Dessa descrição toda foi o quanto aquela primeira experiência, aliás, aquelas primeiras experiências, não tanto 
com a gente lá... lá... no prédio da...da família da Mirela, né? (Pausa). Mas, mas na minha sala de aula, me 
atravessou!! Porque a gente... quando o pessoal foi embora... no dia que eles apresentaram o projeto em 2007, 
quando eles foram embora, a gente ficou na escola pensando essa proposta... a gente achou uma loucura... uma 
maluquice trabalhar com filosofa! Porque o que a filosofia... que filosofia é essa que a gente ia trabalhar com 
criança, se a filosofia que a gente tinha conhecido a gente não tinha entendido coisíssima nenhuma!! Será que 
primeiro a gente teria que ler os filósofos? E ai tinha gente que dizia: “Ah, que chato! Vou ter que ler aquilo 
tudo, a gente não entende nada! As crianças vão aprender...” Sei lá, a gente tava discutindo, desconfiadas, por 
conta do projeto anterior! A gente ficou assim: “Pô, que é isso?” O contato que a gente tinha com a filosofia era 
da história da filosofia e assim mesmo um contato muito negativo, né? Então, nós professores até chegamos a 
comentar: “O que é isso? Será que vai funcionar?”A gente não tinha noção assim... bom, pelo menos eu, né? De 
que o Walter era um professor de universidade de renome, nada! Para mim era um professor, tipo do estado, que 
tinha chegado lá e queria cumprir uma pesquisa, entendeu? Não era um professor que vinha com uma coisa 
muito séria!! Era uma coisa séria, mas uma coisa assim... 
- Reilta: Sem compromisso... 
- Vanise: É um compromisso assim!! 
- Reilta: De pensar junto, com a escola... 
- Vanise: É, entendeu? Ai, é... uma coisa foi isso, né, dessa descrição que eu te dei de como foi a chegada. 
Então, assim, quando o professor vai, causa aquele burburinho, isso!! Essas questões!! Então, o projeto, o nome 
surgiu lá na hora, com a gente, na reunião. E ai o Walter botou: Em Caxias, a filosofia en-caixa? Isso seria uma 
brincadeira, não é? Mas, a gente falou assim: “Pô!! As questões já foram nos invadindo já!! O que é isso de fazer 
filosofia com crianças? Criança filosofa? Que filosofia é essa? Que conteúdo é esse que a gente vai ter que 
trabalhar?” Porque uma das coisas que ficou claro, é que nós professores é que tínhamos que fazer! Como é que 
a gente ia dar conta de fazer uma coisa que a gente não conhecia? Entendeu? Então eu acho que isso causou 
assim uma espécie de insegurança, questionamentos... a gente foi primeiro assim... não era executar um projeto 
que já tinha tudo pronto e era só seguir as etapas. Era, fazer uma coisa que a gente desconhecia!! De fato, a gente 
não conhecia o conteúdo! E quem tinha tido um contato com o conteúdo, era um contato assim, muito negativo. 
Isso era a primeira questão! E a outra coisa interessante, foi o dia que a experiência aconteceu na escola, porque 
no primeiro turno, na minha turma, a Fabiana Olarieta, contou a história de um menino que fazia perguntas, do 
Olivério, né? E no segundo turno, o Walter contou, pois foi o Walter que fez a experiência e ele contou... o... 
contou a história do Anel de Gilles... Gilles. E a história... a Fabiana de manhã, né? Me deixou muito 
incomodada... porque, ali... eu falei, pô, ela tá falando... porque as crianças fizeram a experiência, depois elas 
saíram, ficaram com uma outra pessoa, para a gente pensar a experiência! E ali elas falaram, como que as 
crianças tinham dificuldades de perguntar e como elas repetem a pergunta do outro, entendeu!!? Eu achei aquilo 
ali uma ofensa! Uma ofensa!! Eu me senti assim, violentada!! “Como assim, meus alunos não sabem fazer 
perguntas!!? Como assim, a escola não sabe perguntar? Como assim, a escola não pergunta? Pô, o meu ofício é 
perguntar! O meu trabalho é fazer perguntas, para saber se os alunos sabem! Entendeu? Como a gente não sabe 
perguntar? Quem é essa pessoa?” Então, eu quis marcar primeiro que a dificuldade tava na estrangereidade da 
Fabiana, no idioma, entendeu? Mas, eu acho que o estrangeiro era eu com a filosofia. Essa relação de 
estrangereidade que eu tinha com a filosofia . E eu quis marcar isso! “Não, Fabiana, acho que é o teu idioma. As 
crianças não compreenderam o que você falou direito e ficaram meio assim, né, assustados, e não conseguiram 
fazer perguntas como você queria.” A segunda, foi o Walter contar uma história sobre um anel poderoso que 
tinha o poder de te fazer assim, invisível! E o que você faria se você tivesse invisível? Né? E as crianças 
colocaram coisas assim que é proibido! Então, um desejo de fazer o que é proibido!! Então, se fosse... eu ficava 
pensando assim: “Poxa, então quer dizer que se as crianças pudessem ter a possibilidade de ser invisível, então 
elas fariam coisas erradas!! Então, o que é que a escola está fazendo? Quais são os valores? Então, quer dizer 
que os nossos valores... que as crianças já há cinco anos na escola, seis... e pensando em proibições... porque 
isso? Ai isso me causou... mas eles não eram meus alunos. E ai o que é que eu fiz? No outro dia, né, eu peguei... 
cheguei em casa aquele dia... não tinha o livro, mas eu tinha a memória, né? E eu não tinha o tear, a Fabiana 
levou um tear, cheio de linhas diferentes, cada linha era uma pergunta. Então, para representar as linhas eu levei 
um colar cheio de bolinhas e recontei a história... (Emoção). E ai fui recontando a história... e pedia que cada 
bolinha fosse uma pergunta. E ai, eu escrevi o que eles falaram. “Vocês agora vão ajudar o Olivério... a montar 
a...   
- Reilta: A coleção... 
- Vanise: A coleção dele de perguntas. Que perguntas vocês sugerem? Eu achava que era a língua da Fabiana 
que não fazia... Ai, quando eu me deparei assim com a escrita... e vi... que as perguntas tavam repetidas! Ai, tava 
assim: “Porque é que você gosta de sorvete?” Não, era assim: “Você gosta de sorvete? Você gosta de arroz? 
Você gosta de batata frita? Você gosta, você gosta, vocês gosta?” E tudo relacionado à comida! Ai, eu falei: 
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“Gente!! Não é que essas crianças estão repetindo as mesmas perguntas! Pôxa, que pobreza isso! Né?”(Emoção). 
E ai eu fiquei: “Porque será que eles responderam a mesma pergunta do outro que tá do lado? O que será que 
aconteceu?” Ai, eu me mobilizei, né, eu pensei, vamos fazer a experiência, porque eu quero provar para esse 
grupo que meus alunos sabem perguntar!! Ai nesse período a sala foi reformulada e a gente fazia a experiência 
na sala de aula e a gente tinha tarefa... e a gente fez a primeira experiência e ai o pessoal achou que “ah, a gente 
ainda não tá muito seguro para fazer”. Ai Walter pediu para a gente ler o primeiro capítulo do livro, do Educação 
para Criança, e o primeiro capítulo falava sobre criar um ambiente afetivamente seguro, falava sobre a 
comunidade de investigação do Lipman e falava que o Lipman antes de começar a fazer a experiência 
filosófica... o Lipman... ele preparava para filosofar, ou seja, criava condições para que o pensamento pudesse... 
né... aparecer... não é aparecer... para que ele pudesse ter força, potência, não é? E ai, tinha um monte de 
exercício, e eu li esses exercícios... e eu fiquei... tinha a bola da vez... no exercício tinha a bola da vez, não era 
assim uma hora de atividade, não é? De experiência filosófica. E ai, eu falei assim: “ah, eu vou fazer esses 
exercícios!” E ai, eu peguei alguns exercícios e falei: “eu vou fazer!” E eu ia, e cada vez que eu conversava com 
as crianças, né? Eu percebia que eles não conseguiam fazer perguntas, né? E ai, como era que era montado o 
projeto na escola? Foi montado assim: uma vez na semana, uma hora, uma turma faria a experiência filosófica, 
uma hora. Então, nesse dia da semana, no meu turno, tinham três turmas que faziam a experiência, né? Então, 
fariam a experiência de 7h às 8h, de 8h às 9h e de 9h às 10h. De 10h às 11h, o último horário, uma hora para 
pensar a experiência com os três professores e alguém do NEFI que acompanhava. No meu horário, de manhã, 
quem acompanhava era o Max, Maximiliano López; no segundo horário, uma vez na semana, de 11h às 3h, era a 
Fabiana Olarieta e nos outros horários tinham os acompanhantes. Á noite, era o Jason, né? E, quando a gente 
sentava para pensar a experiência, essas questões emergiam!! Eu tava super incomodada, Reilta, com essas 
questões. Eu vinha pra casa e não conseguia dormir! Eu ficava sentada aqui nessa sala, eu tinha um tapete 
laranja, eu sentava aqui na sala, no chão... sentava aqui na sala e... eu até tava mais magrinha, né? E eu tava 
fazendo dieta, naquela época, eu tava bem magrinha! E ai, eu botava as coisas aqui porque eu não conseguia 
dormir com aquilo! Aquilo me atravessou de uma forma, de uma tal maneira, sabe? (Emoção). Que me tombou!! 
(Pausa). Porque eu era conhecida ali... como aquela professora democrática, aquela professora que queria fazer 
as coisas... e quanto mais eu entrava na filosofia... mais tirania eu via em mim... (Emoção). (Pausa). Sabe? Mais 
dureza, mais fechamento... e aquilo me incomodava, sabe? E ai, eu lembro, logo no início, antes de fazer a Ilha 
Grande... sim, porque a Ilha Grande foi... no mês de abril se eu não me engano... fim de março, início de abril... 
um negócio assim!! Ou seja, esses dois primeiros meses, foram o que... quatro... Isso em 2008. Tirando a 
formação tinha as experiências de cada dia, dava umas sete ou oito experiências filosóficas. Só que eu fazia 
umas dezesseis, porque eu fazia em dois horários!  
- Reilta: Hum, hum... 
- Vanise: E eu fazia a mesma experiência!! Aquele negócio do professor não querer ter trabalho. Ai eu falei... 
não vou montar uma coisa só para todo mundo, porque eu quero ensinar os alunos a perguntar, porque eles não 
sabem perguntar. Então, eu preciso ensinar isso para eles, né? Preciso ensinar eles a conversar que eles não 
sabem conversar; eu preciso ensinar os alunos a prestar atenção que eles não sabem prestar atenção, né? E, eu 
lembro também, que... a gente também era responsável de oficina. De vir para casa, montar uma experiência 
filosófica e levar... e eu planejava muito bem uma aula assim!! Eu achava que eu era aaaaaaaa..... planejadora de 
aulas!!! (Risos). E ai, eu tinha que vir para casa e nunca era aquilo... a Fabiana Olarieta e o Max, Maximiliano 
López... eles dois me causavam esse problema... (Risos). Pois, além de falar que eu falava demais... e que... 
quase não me deixavam falar... que eu falava muito “né” que eles diziam...né, né, né... e...e eu tudo... eu era 
aquela professora na escola que gostava de ler, que gostava de falar, que falava nos fóruns, de reuniões... e que 
estava sempre falando... então, tava sempre, né, em destaque... e ai eles diziam: “não, espere ai, deixe o outro 
professor falar” “deixa num sei quem falar” E isso... olha.. me atravessou tanto que a Flávia me dava carona... a 
gente voltava 3h da tarde... o horário da Flávia era de 11h às 3h. A Flávia era responsável para fazer a 
experiência filosófica aquela turma que é do Artur, do Mateus Augusto, né? Então, a gente voltava pra casa... 
Esses dois meses... esses dois meses que a gente voltava junta... não foi assim uma coisa de um ano, entendeu? A 
coisa invadiu logo... me pegou assim... tipo assim... um assalto?    
- Reilta: Hum, hum... 
- Vanise: Já chegou assim e me botou a mão pro alto... agora já era!! Ai foi... você num quis, você num 
escolheu? E ai eu lembro que eu ia com a Flávia... a Flávia mora em Mesquita. A gente vinha de lá até aqui 
discutindo... que tipo de expe... que é que era isso!! São experiências filosóficas, que não é nem filosofia, num é 
nem história da filosofia e também não é a didática e o conteúdo dos conhecimentos que a gente tá acostumado... 
do currículo, não é, não é nem uma coisa nem outra! Não tem nada, não tem nada para apalpar... não tem nada 
para segurar... Ai a Flávia ia ler coisa de Nietzsche... e dizia: “Vanise, sabe que tem uma tensão entre a 
pedagogia e a filosofia, você num sabia não?” “Não, não sabia!” !Porque o curso de filosofia perpassa o curso de 
pedagogia.” E a gente ficava conversando um monte de coisa!! “Ah, eu fiquei a noite toda!! Eu vi umas coisas 
no computador... e eu baixei umas imagens... eu fiz aquela...” a gente ficava assim, eu e a Flávia!! Dentro do 
carro, todos os dias, a gente só conversava sobre isso, porque toda terça-feira a gente tinha a experiência 
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filosófica. Então, até chegar lá... a gente se ligava e tal... e eu trazia livros para casa porque o projeto comprou 
livros... e eu pensava assim: “Pôxa, nesses livros tem o segredo!” (Risos). 
- Reilta: Vou descobrir o segredo!! (Risos). 
- Vanise: É, é só usar esses livros que ai eu vou dar conta do conteúdo. Ai, trazia os livros botava aqui e eu 
ficava olhando esses livros e os livros não me diziam nada!! Ou seja, eu acho que eu não tava ressoando, eu tava 
cheia dos conhecimentos da escola, né, e eu olhava, olhava, ali, ali... Sabe, quando você ver a coisa, mas você 
não está vendo além da coisa, você só tá vendo ali, ali... Eu tô vendo esse celular, mas não tô vendo dentro dele, 
para além dele, para depois dele... só ver o celular! Assim que eu tava. Ai... 
- Reilta: Somente ver a superfície... 
- Vanise: Só a superfície!! Incrível!! E aquilo me angustiava!! Porque eu queria acertar, né? E eu ouvia, sempre 
dizendo que os meus alunos, que as crianças tinham dificuldade de perguntar, que os professores falavam mais 
que as crianças... que até o meu rosto dizia para as crianças o que eu queria ouvir... as crianças me entendiam na 
expressão do rosto. Então, eles respondiam não aquilo que eles tinham que responder... e eu falava assim: “O que 
essas crianças têm que responder?” Até então eu não participava da filosofia com outras turmas, eu participava 
da filosofia com... (31:20’).  
 
- Aqui a gravação é interrompida para Vanise atender ao telefone. 
- Retomamos a conversa e a gravação inicia-se assim: 
 
- Vanise: Eu ficava me perguntando: “O que é que esse pessoal da filosofia quer? Porque nada do que eu faço...”  
- Reilta: É suficiente! A sensação que você tem é... 
- Vanise: E eu realmente me senti assim... uma sensação assim de... “não tô conseguindo!! ”Porque as crianças 
não estavam. Sabe? E ai, um dia, a Fabiana falou que a gente precisava fazer o planejamento e colocar no 
mínimo cinco perguntas... que... nossas... para ter assim... aquelas perguntas como coringas para que se as 
crianças não falarem nada a gente poder perguntar. Pô, então, aquilo ali foi super forte o que ela falou. Não falou 
para mim... falou pra... 
- Reilta: Falou para o grupo... 
- Vanise: Pro grupo! E ai, naquele dia eu lembro que eu cheguei em casa... eu lembro assim muito forte isso! Eu 
cheguei em casa e ai eu fui procurar as perguntas... ai eu peguei um livro e falei assim: “Bom, vou ler esse livro 
aqui! Que pergunta eu posso fazer disso daqui?” Ai eu fui tentar escrever a pergunta, não saia nenhuma 
pergunta... ai eu fiquei... 
- Reilta: Interessante, não eram somente as crianças que estavam entrando na filosofia, não é? Você também 
estava entrando e assim a dificuldade que você via que as crianças tinham de fazer as perguntas, você também 
tinha! Porque será que isso ocorria?  
- Vanise: Olha só, eu acho também... acho não, eu penso, que as crianças não tinham dificuldades de fazer 
perguntas, mas na verdade as crianças... sabiam qual era o jogo que eu queria jogar... o jogo já estava jogado... 
- Reilta: Então, elas... 
- Vanise: Porque se o meu rosto já dizia o que eu queria saber, entendeu? Então as coisas que elas tinham que 
falar era o que eu já sabia. Então elas estavam sendo testadas. Então, elas ficavam, talvez, ou na insegurança, ou 
então entrando no jogo de falar o que eu quero saber. 
 - Reilta: O que elas achavam que você queria saber! 
- Vanise: É. Talvez, não sei... “A professora quer que a gente pergunte, então vamos perguntar.” Ai perguntava 
qualquer coisa... 
- Reilta: Não era uma pergunta verdadeira como Guiseppe estava dizendo ontem... 
- Vanise: Não era uma pergunta verdadeira, era uma coisa para me dar uma resposta.., 
- Reilta: Sim, uma resposta, uma satisfação... 
- Vanise: Uma resposta não... uma satisfação, entendeu? Professora, olha... tá entendendo? Eu lembro que eu fiz 
com as crianças o... o.... a experiência filosófica... uma das primeiras que eu fiz... foi do lugar seguro... desenhe 
um lugar que você acha que é seguro... porque que você acha esse lugar seguro. Eu lembro que as crianças 
falavam coisas assim... teve uma menina evangélica que o céu era lugar seguro. Ai, a Fabiana falou que nesses 
momentos, meu rosto ficava naquele contentamento de que eles estavam falando aquilo que... 
- Reilta: Você queria ouvir... 
- Vanise: Aquilo que eu já sabia... porque eu creio nisso. Então, ela falava assim, Vanise a tua expressão, o que 
você fala conduz, entendeu? As crianças... não era que eles não estavam dentro, entendeu? Mas, eles estavam 
num outro jogo que eu estava colocando, o jogo que já estava jogado... 
- Reilta: De cartas marcadas... 
- Vanise: É, ai eu sentei aqui para fazer as perguntas do planejamento... que ai eu coloco... que é uma coisa que o 
Walter coloca naquele livro “estrangeiridade” que ele diz que quando a gente se depara pra fazer... é... quando a 
gente pensa em fazer filosofia, a gente se depara com questões mais filosóficas... quando a gente vai planejar... 
vai fazer um planejamento filosófico, a gente se depara com questões mais didáticas do que filosóficas. Porque 



213 

quando eu sentei aqui para planejar e fazer as perguntas... as perguntas me desapareceram... ai eu olhei o livro... 
(Pausa). Eu olhei aquele livro e falei: “Caramba!! Que pergunta eu vou fazer para essas crianças?” (Pausa). Ai eu 
fiquei assim, né, e ai eu não sabia fazer pergunta... Ai, eu falei: “Caramba, como é que eu ensino a fazer pergunta 
se eu não sei fazer pergunta?” Quem não sabe fazer pergunta na verdade sou eu, não são as crianças, entendeu? 
Se eu nunca trabalhei com eles como perguntar, como é que eu quero que eles me respondam? Um dia, uma 
aluna minha... eu levei uma experiência para a sala, que eu queria trabalhar a questão do... do... da liberdade... ai 
foi a minha aluna... era o ser livre! Ser livre! Ai foi eu comprei... fui no mercadão de Madureira e comprei um 
passarinho solto e um passarinho na gaiola. Rodei o mercadão!! Pra comprar e conseguir achar, ai coloquei esses 
dois bichinhos! Então, coloquei assim, um e dois. Botei passarinho um e passarinho dois. Grandão! O passarinho 
um, cantava: ui, ui, uoi... (Risos). E o passarinho dois cantava também, mas baixinho... na gaiola! Ai, eu peguei e 
trouxe um texto do livro didático... um... Ah, meu Deus, um... uma poesia do livro didático e coloquei a poesia 
lá, né? E tinha uma aluna que era levada, nunca participava... me irritava aquela garota... e eu... “Fica quieta 
Rafaela, fica quieta Rafaela!!” Aquele negócio, brigando, né? Ai, nesse dia, todo mundo ficou quieto, né, eu fui 
ler a poesia. Ai, a Rafaela disse: “Ah, que música linda!! Ler de novo!” E as crianças: “Que música? Que 
música?” Ai, aquilo já me deu uma... as crianças tudo: “Que música? Que música? E ai tia?” Ai eu li! Eu li umas 
dez vezes, a experiência foi só ler a poesia... mas era uma poesia do livro didático... então na minha cabeça não 
tinha... aquilo ali era superficial... num tinha... eu nem sabia o que era a poesia... na verdade eu achava que 
aquilo ali era um texto para ensinar a ler e escrever... que tinha letras, palavras, entendeu? Uma interpretação 
única... mas, a Rafaela tava vendo uma música... Ai eu olhava para Rafaela... Lê de novo... (Emoção). As 
crianças davam gargalhadas... Gente num é uma música mesmo!! Lê de novo... Lê de novo... Lê de novo... Lê de 
novo... E no final a gente conversou porque era música... Fabiana fez umas intervenções... era tudo muito rápido, 
porque as crianças ficavam naquela agitação... Eu lembro que a gente foi fazer a avalia... recuperando a 
experiência e pediu para cada um falar uma palavra que ia levar dali, daquela experiência... Ai, eu lembro que a 
Talia, uma das alunas falou assim: “desejo”, ai eu pensei  “desejo”, essa garota falando essa palavra “desejo”. Ai, 
a Fabiana falou assim, realmente isso tem haver com desejo e ai explicou lá, né, ai eu vim pra casa nesse dia e eu 
falei assim: “Ah, então quer dizer que qualquer texto que a gente pega tem alguma coisa atrás! Tem um segredo, 
tem alguma coisa que a gente precisa descobrir!” Ai, eu falei para o livro: “o que será que esse texto está me 
falando?” Ai, eu mudei a pergunta. O que é que eu posso tirar desse texto, o que é que esse texto está me 
falando? Será que ele me faz pergunta? Sentada aqui... Ai eu li um texto de Manoel de Barros... qual foi o texto 
dele que eu li? Não me lembro... só sei que foi de Manoel de Barros... ai, eu falei assim, ai eu li aquele texto, né? 
Ai, eu falei assim: “então, eu tenho que ler... e o Max, falava também: “A gente precisa buscar seu mais 
verdadeiro possível, se a gente ficar tentando testar as crianças, a gente não está sendo verdadeiro! Verdadeiro é 
quando você vem com a tua questão!” Ai, eu falei: “Será que esse texto está me perguntando alguma coisa?” Ai 
eu falei assim: “Que perguntas eu tenho desse texto?” Ai eu comecei a ver por trás do texto... sabe como o meu 
olho abriu assim! Meu coração começou a pulsar mais forte!! E eu fiquei assim com todos os poros abertos!! 
Sentada aqui, olhando aqui... Eu fui dormir naquele dia, três horas da manhã... nunca me esqueço daquele dia... E 
ai com esse texto, eu sei que eu consegui fazer umas dez perguntas!! “Gente, tem coisa aqui que eu ainda não 
sei!” O Walter nem falava ainda do não saber, eu não tinha nem muito contato com o Walter! Caramba, tem um 
monte de coisa aqui que eu não sei! Vou levar para as crianças!! Caramba, Reilta! Quando eu levei para as 
crianças, quando eu levei para os meus alunos... pela primeira vez, eles ficaram assim quietos... (Pausa). Porque 
eles viram que eu queria mesmo saber! Que não era mais “eu quero ensinar”... 
- Reilta: Testar... 
- Vanise: E também, o que me intrigava... era que quando eles começavam a se lançar... porque quando eu 
comecei a falar que eu quero saber o que eu não sei... Olha, eu tô com uma pergunta aqui... que eu fiquei em casa 
com essa pergunta desse negócio... e eu levava para as crianças e ai eles ficavam assim... eles se debruçavam 
assim... diferente, sabe? Ai, a gente saia da sala... vamos formar... um atrás do outro... formem!! Ai começava 
aquela bagunça, sabe... aquela coisa assim, pesada... Outra semana, aula de filosofia... vamos formar... um atrás 
do outro... ai vinha um batendo no outro... aquela confusão... Abria a sala, todo mundo sentava... trazia a minha 
questão, ai todo mundo se envolvia... Ai eu percebia, não é o que toca ele... não é a pergunta que ele tem que 
trazer... sou eu que tenho que trazer a minha pergunta, para convidar ele... para saber se a minha pergunta 
encontra alguma coisa nele... Ou seja, eu acho que é a questão do ressoar, né? 
- Reilta: É, acho que sim... 
- Vanise: Ai foi eu peguei... 
- Reilta: E essa parte do verdadeiro que você disse que Jason falava... 
- Vanise: Hum, Max... 
- Reilta: Isso, tem também tudo haver com o que o Guiseppe falou também ,não é? Que você tem que buscar o... 
o que é verdade? O que é verdadeiro? 
- Vanise: Oh, tú tá num relacionamento com qualquer pessoa... Tú conta pra pessoa... Numa análise, tú acha que 
o paciente consegue contar tudo? Entendeu? Se ele souber que o analista tá ali só para testar ele, não, não 
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consegue! Ele só vai ter uma relação de confiança se ele acreditar que o analista tá ali numa questão de verdade, 
para ouvir, para dialogar... porque eu acho que o analista não dá nenhuma resposta... 
- Reilta: É, verdade... 
- Vanise: Acho que faz até mais perguntas. Então, eu penso assim porque eu fiz uma análise um tempo, né? A 
mulher me fez mais perguntas do que me respondeu... Mas, eu já tava... não, não tinha filosofia ainda não. Ou já 
tava? Não me lembro... Mas, o que é mais interessante é que como assim esse exercício de filosofia com criança 
na escola, como ele faz a gente repensar o que a gente tá fazendo na escola... esse, formar! Ai, vamos para a sala! 
Ai, as crianças entravam na sala... ai, vamos para a sala do pensamento... Ai, eu ouvia também os alunos da 
Flávia, outros alunos da Simone... “É sala do pensamento! “É sala do pensamento! Vamos para a sala do 
pensamento!” Ai, aquilo já me causou também uma irritação!! Ia para a sala do pensamento, tinha que ver a 
felicidade... porque eu já levava agora as minhas questões e eles ficavam assim... super, ouvindo, né? Ai, vinha, 
sala do pensamento... entrava lá e ai “tum” todo mundo se ligava... E saia da sala do pensamento, ai todo mundo 
fazia bagunça... maior zoação... Ai, um dia eu peguei a porta da sala na hora que a gente saiu... eu fechei a 
porta... a gente tava saindo, né? Apaguei a luz, fechei a porta... e dessa vez eu não formei eles, deixei eles irem... 
Ai, eles saíram todos correndo... o pessoal falou... ai, o que é isso? Era lá embaixo no corredor... corredor lá de 
baixo... ai foi todo mundo correndo para o corredor lá de cima... a sala era lá em cima... nossa sala de aula. Ai eu 
olhei assim e fiz a seguinte pergunta: “Se aqui é sala do pensamento, o que é que a gente tá fazendo aqui na 
escola? A sala de aula, é o quê? O que será que essas crianças pensam sobre pensamento? Porque que essas 
crianças tão dizendo que aqui é pensamento e a sala de aula não é pensamento? Porque que a sala de aula não é 
chamada sala do pensamento? Porque que eles saem com tanta alegria daqui de dentro? Que será que aqui tem? 
Não tem nada, só tem um monte de puf?!” Entendeu? Aquilo me... Ai, eu falei “Ah, eu vou ter que ler o Walter!! 
Eu vou começar a ler os livros dele porque...” Ai, antes de ler o livro do Walter, eles me deram um texto daquele 
livro do Larrosa... que era “Experiência e paixão”, eles me deram esse livro... esse texto... e nesse texto, acho que 
é nesse texto que tá dizendo... não sei se é bem esse... foi o primeiro contato que eu tive com a leitura do projeto, 
foi o Larrosa... cara, eu li o Larrosa aqui em casa... eu lia rindo... eu não sei se eu lia ironizando... eu dizia: “Esse 
cara é maluco! Que escrita é essa que eu desconheço! Que texto é esse? E que eu não tenho intimidade!” Eu 
tinha lido texto da educação... e os textos da educação são aqueles que te direcionam, né? Planejamento é isso, 
didática é isso, currículo é isso, ensinar é isso, aprender é isso! Escola, é isso! Educação é isso! É isso que a 
gente ler, não é? E ele tava falando para mim, ele não tava dizendo nada o que era, ele tava dizendo assim: 
“Experiência é quando você ler descrendo! O que a educação produz é um automatismo! Você ler 
automaticamente, né? O que você precisa fazer é dialogar com o texto, entendeu? Ler, perguntando. E quando 
você pergunta, você duvida.” Isso, entendeu? É que faz parte da vida! Eu tava lendo aquilo e dizendo: “Não 
acredito! Esse homem é louco, esse homem é maluco! Ele tá me dizendo que tudo que eu fiz até agora eu tenho 
que parar de fazer e fazer de novo.” Mas, aquilo, como eu já tava fazendo a experiência... aquilo me entrou, 
sabe? Me deu uma força, assim! E ai, eu falei: “Quem é esse cara?” E ai a gente foi a uma reunião, que a gente 
tinha uma reunião uma vez no mês na UERJ... e a Mirela organizava toda a escola... então, eu acho que uma das 
coisas que a escola precisa é uma gestão também atravessada pela filosofia, entendeu? Porque essa questão do 
espaço e do tempo é importante pensar. Então a gente precisava ir também... além disso, a gente tinha que ir na 
UERJ uma vez no mês... ai eu cheguei lá e falei assim: “Quem é esse cara?” Quem é esse Larrosa? Gente, quem 
é esse homem maravilhoso? A Fabiana ficou surpresa, disse: “Você leu?” Sim, eu fui a única professora que leu! 
Gente, que coisa maravilhosa! Eu fiquei assim entre gostar e não gostar... não gostei por um lado e gostei por 
outro... não gostei porque eu achei que ele tava falando... eu estudei tanta coisa e agora ele tá falando que não é 
isso...né? E gostei porque eu achei a ousadia e o atrevimento dele, assim, sensacional! E eu adoro essas coisas! 
Eu quero ler mais esse cara, entendeu? Ai, eles começaram a falar dos livros, do Larrosa, né? Ai, eu li... ai fui 
para a Ilha Grande... e abriu, né? Ai na Ilha Grande... fizemos as experiências filosóficas, teve o pessoal de 
Mendonça, pessoal de Baía Blanca, pessoal de São Paulo, o Walter. Ai, fizemos mais experiências, lá, né? A 
gente que tinha que fazer  as experiências, igual a gente fez. Eu fui escolhida uma líder do grupo... eu fui toda 
amarelíssima!! (Risos). Eu usava outras cores, lógico! Mas, sempre muito apaixonada pelo amarelo! Eu fui 
escolhida para montar, aquela brincadeira, aquela coisa do Walter, do GEMPA, tem o livro, chamado grupos 
áulicos... entendeu? 
- Reilta: Eu vou procurar esse livro... 
- Vanise: Eu não sei, eu acho que esse livro eles vendem... eu não comprei, deveria ter comprado em Fortaleza, 
né? E é só isso, para montar os grupos e fundamentando, mostrando como é importante essa formação a partir do 
próprio grupo, não é? E ai, eu lembro que muita gente queria aprender comigo... E ai, eu falei, gente o que é que 
eu tenho para ensinar pra essa gente aqui que é tudo... Ai, eu pensei, deve ser o meu jeito livre... eu acho que eu 
tenho o jeito livre, né? E, às vezes, eu me seguro! E a filosofia já me controlou muito, porque eu era mais... mais 
aberta... então, Reilta, ai as pessoas queriam aprender comigo o quê? Eu não conhecia nada... o pessoal falava 
que eu falava muito... só que o pessoal de fora me acolheu assim... Mariana Alvarato, Silvana... Então, eleas 
falaram assim pra mim... Eu tenho até isso gravado, elas que gravaram na prais no pôr do sol: “Depois do 
relâmpago, não é mais a mesma noite!” Ai eu ficava olhando pra elas assim: “Depois do relâmpago, ainda não é 
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mais a mesma noite!” Elas falaram isso pra mim assim... “Vanise, você tem haver com esse poema! Você tá 
vivendo isso, a gente tá vendo isso em você.” Assim, tudo no espanhol, não é? Com elas duas... ai... eu fui 
pegando algumas coisinhas, aqui e ali... ai o Walter lá, deu... apresentou uma experiência do Lipman, da novela, 
da Pimpa. Quando a Pimpa se esconde no armário, tú conhece as novelas? 
- Reilta: Conheço algumas... 
- Vanise: Conhece a Pimpa?  
- Reilta: Sim, conheço... 
- Vanise: Então, ai a Pimpa tem uma... um capítulo que ela vai se esconder no armário, né? Então, o Walter fez 
essa experiência... e ela diz que quando ela tá no armário ela se sente livre... escondida... ai ela se sente livre, né? 
E ai a gente fez a experiência... Ai o pessoal de Baía Blanca, de Mendonça, questionou o Walter de botar uma 
proposta imperialista no curso de Ilha Grande, porque o Mattew Lipman ele é do mundo dos imperialistas... 
- Reilta: É norte americano... 
- Vanise: É, norte americano, tarará, tarará... Ai, o Walter falou que a gente precisava... que o Walter tem o 
maior respeito... eu acho isso do Walter, sabe, sensacional!! O respeito que ele tem pelo Lipman, o carinho, o 
amor! Quando o Lipman morreu o Walter ficou abatidão, parecia que era uma pessoa assim, sabe... muito... 
- Reilta: É em 2010, ele morreu, em dezembro de 2010... 
- Vanise: quando ele morreu o Lipman, ele mandou texto pra todo mundo, ficou super abatido... Ele, e ele falava 
da Anne Sharp... o Walter era super ligado a essas pessoas... Acho que ele tinha o maior carinho pelo Lipman. 
Então, ele defendeu e aquilo me causou... Ai eu falei, ôpa, porque que o cara que criou é imperialista, que quer 
isso? Ai, quando eu voltei... eu tinha ganhado um computador da minha irmã, ai resolvi entrar na internet e 
procurar um curso pra eu fazer do... das novelas... que eu queria fazer... eu queria conhecer o Lipman, aquele 
negócio todo. Ai, eu fui fazer o curso no Centro Brasileiro, bem no meio do ano, em Julho, né? Dos quinze dias, 
ai fiz cinco dias em São Paulo, ai viajei pela primeira vez assim, sozinha, viajei para São Paulo, fiquei cinco dias 
num hotel super legal, perto da escola, uma escola do estado. E a Paula Gerame que fez a ...  
- Reilta: A formação? 
- Vanise: Sim, a formação! A Paula Gerame. E a Paula Gerame ela fez mestrado quando o Walter fez doutorado, 
entendeu? Ela fez mestrado junto com ele lá nos Estados Unidos, então, ela que deu. E ai, o curso também me 
trouxe... porque era um curso do Centro Brasileiro, quem era a coordenadora era a Dalva Garcia, a Paula Gerame 
que era a professora. Metade do curso era de pedagogos e psicólogos que trabalhavam em escolas particulare e a 
outra metade era alunos da USP e da PUC e  que estavam estudando, fazendo a graduação ou que tinham se 
formado... Então, os professores, os filósofos, o pessoal da filosofia... via no material da novela as questões da 
filosofia, os temas da filosofia que o Lipman abordou e a gente estudou Issao e Guga e Pimpa, né? O curso era 
deles dois, dessas duas novelas... E o pessoal achava que aquele manual, tinha que ser jogado fora... que aquilo 
era pragmático, que aquilo ali era um método que não dava conta para poder pensar as questões, os temas da 
filosofia que tava na Pimpa, no Issao e Guga e eles achavam tremenda a revista, a novela... e o pessoal da 
pedagogia e da psicologia, da escola particular... já queriam mais se aprofundar de como usar o manual para 
poder utilizar para formar os professores, que eles tinham que dar conta disso, de ensinar... que eles não podiam 
ficar discutindo os temas da filosofia... que era urgente eles saberem fazer o uso do manual... 
- Reilta: Do método... 
- Vanise: E ficavam encantados com o método, método, método... E tinha uma menina que era de Goiás que ela 
conhecia o Walter, dos livros, ai ela falou pra mim assim: “Poxa, o Walter vai na sua escola!! Caramba, você tá 
com uma coisa super importante!! Vanise, esse cara é famoso, super conhecido nessa área de filosofia com 
crianças e o que ele tem feito com sua escola e com você são coisas assim...” Bem, ai ela conversou comigo, ela 
não era desse grupo não... ela era da filosofia... mas, ela era de Goiânia, a única que veio de fora, como eu! E ai, 
quando eu falava, as pessoas... ah, ah... queriam prestar atenção de como eu fazia... e ficavam encantados de 
como eu dava conta de sendo professora de séries iniciais, trazer essas questões que não eram diretamente das 
questões da filosofia, mas que traziam um convite para as questões da filosofia... “Pôr, mais isso ai... tem muita 
coisa... e as crianças? As crianças respondiam, sim!! Nossa, mas as crianças respondem assim? Como os 
filósofos, e tal...” Ai, foi que quando eu voltei eu resolvi comprar os livros do Walter... eu comprei: Infância, 
Filosofia e Educação, comprei aquele sobre “estrangeiridade” que foi aquele que me invadiu assim de uma forma 
linda (Risos). E comprei... “O Mestre Ignorante”, que no Colóquio... tinha o Colóquio né? E ai, eles falam... e ai 
eu me inscrevi no mestrado porque eu tinha feito... o plano de estudo do mestrado eram quatro perguntas... ai eu 
consegui responder aquelas perguntas em oito páginas, sabe? Eu escrevi tudo na mão e a Ariane que digitalizou 
que eu não sabia digitar... em 2088, eu não sabia mexer em computador... o meu g-mail é de 2008!!  
- Reilta: (Risos). Vanise, para a gente encerrar... essa etapa... 
- Vanise: Você acha que tá te ajudando? 
- Reilta: Tá sim!! Você disse que no início tinha mais duas professoras. Essas duas professoras, seguiram 
também? Fazendo a filosofia... foram para a formação? 
- Vanise: Assim... 
- Reilta: Porque junto com você não tinha mais duas... 
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- Vanise: Tinha duas de manhã, que era, eu, a Graça e a Simoni, de manhã; no segundo turno, era eu, a Flávia e 
a Mônica ... 
- Reilta: Então, eram seis? 
- Vanise: Seis, de manhã!! Não, seis não, eram cinco, porque eu era uma só... (Risos). Eram seis turmas e cinco 
professoras... No terceiro turno era Simoni Tresi, Flávia Regina e Aline... mais três; no quarto turno, a Flávia 
Regina, que tinha uma aula extra e a Daniela que era orientadora pedagógica que acompanhava... então tinham... 
eram dez professoras... 
- Reilta: Então, dessas dez professoras, somente você que foi fazer a formação? 
- Vanise: No Centro Brasileiro? Hi, elas até fizeram aquela zoação, né? “Tú vai fazer? Tú vai usar suas férias 
para fazer isso?” Eu só fui também porque era a primeira semana da minha quinzena de férias, por a segunda era 
IBF e eu tinha compromisso com a escola... então, deu certinho, entendeu? Mas, assim era porque eu acho que 
eu estava mesmo sendo invadida... nesse momento eu não tava preocupada em “eu vou ver outras pessoas”... eu 
queria discutir com as pessoas, mas eu era sempre aquela chata que quer... “ai que chato!!” 
- Reilta: Mas, esse tempo todo, elas continuaram fazendo... com Fabiana... elas estavam nos encontros, não? 
- Vanise: Olha, eu tinha várias experiências filosóficas... eu tinha um portfólio desse tamanho no final do ano... 
eu até levava para a Ilha Grande quando o Walter pedia... meu portfólio de experiências... Então, eu tinha muitas 
experiências... até que não tinha feito... porque eu ficava aqui fazendo um monte de planejamento... E ai elas me 
pediam... 
- Reilta: Hum... 
- Vanise: “Vanise, você tem uma experiência ai, porque hoje eu tenho experiência filosófica e eu não fiz 
nenhuma.” Ai, eu dava a elas... de manhã!! Outras não! Porque outras ficaram assim no projeto sendo “mexida” 
pelo projeto... No outro ano ficou eu, Graça e Flávia... porque as três ficaram “tocadas” pelo projeto, porque as 
três faziam isso... deixavam o projeto perguntar... se perguntavam coisas... dentro das suas atividades, de suas 
experiências filosóficas... mas as outras... elas pediam!! 
- Reilta: Então, meio que executavam? 
- Vanise: Muitas vezes, quando o pessoal do NEFI ia para eventos a gente fazia sozinha, eu e a Flávia... porque a 
gente queria muito fazer! Ai, a Flávia via minha animação e falava... eu vou fazer também... e eu falava: “Eu 
preciso fazer!” tá gravando ainda? E eu lembro também que eu emprestava as experiências e quando voltava pro 
grupo... ai falavam... isso também ressoava em mim cada vez muito mais forte. Porque elas voltavam e não tinha 
dado nada certo, entendeu? E eu queria falar que era a minha questão!! Porque senão eu ia entregar as minha 
amigas, entendeu? Teve uma vez que uma pediu pra ficar com minha turma... no dia que eu falei assim: “Ah. eu 
vou fazer!” ai, ela falou assim: “Ah, faz na minha turma também!” Então, nesse dia, eu fiz na minha turma e na 
turma dela! A experiência era minha!!  
- Reilta: Então, você pensa que não dava certo com elas porque as questões eram suas e não delas... 
- Vanise: Teve momentos, Reilta, que eu percebia que não dava mais para fazer a experiência de manhã... a 
mesma da tarde. Porque as questões eram diferentes, as turmas eram diferentes, a minha forma de estar dentro 
das turmas era diferente! Então, eu precisava... ai eu fazia a experiência diferente... começou junto a mesma 
coisa e depois...Eu tinha um monte de experiências filosóficas, ai depois quando eu fiz o Lipman... eu usava 
alguns exercícios do Lipman... para fazer a experiência filosófica... eu pensava... vou reinventar isso aqui, vou 
fazer desse jeito... Aquela experiência que eu fiz do ouvir e do falar é do Lipman, entendeu? Do conceito, é do 
Lipman... Só que o Lipman para ali... eu acho que a gente tem que trazer um segundo elemento pra tentar 
provocar, entendeu? Para ver se tem algumas relações, se não tem... para as pessoas dizerem suas razões... Então, 
também não era gravado... 
- Reilta: Então, perdeu-se um material muito rico desse início... 
- Vanise: Perdeu, pois se tivesse... o pessoal ia ver... e as experiências eram minhas... Ninguém consegue fazer 
por outro... pois a experiência é algo que tem de sair de você... 
- Reilta: Isso, de você! Tem que te atravessar, tem que ser as suas questões... 
- Vanise: E você precisa ser verdadeiro!! Como é que você vai ser verdadeiro se você está apenas querendo 
cumprir uma tarefa, entendeu? Então isso é uma coisa assim muito difícil... e eu acho assim que eu precisava dá 
conta dessas coisas todas... e como eu não podia está todo dia na UERJ ou uma vez na semana, pois era tudo 
muito distante para mim... eu precisava dialogar com essas pessoas e a única pessoa que eu sabia que tinha livro 
era o Walter... Ai, quando eu voltei, eu comprei no Colóquio os livros do Walter, comprei da Paula Ramos... 
Olha, foi todo mundo pro Colóquio... a Mirela deixou todo mundo ir... 
- Reilta: Mirela é demais! 
- Vanise: Eu falei, Mirela, tem que fazer mestrado, tem que discutir essas coisas... foi todo mundo, a Mirela foi 
também e eu tava doida para ver o Jorge Larrosa, eu era apaixonada por ele... Então, no Colóquio tinha a oficina 
da Neila... A Neila fez uma oficina... Eu até chorei na oficina da Neila... Ela ficou de um lado, a colega dela de 
outro e uma terceira colega do outro lado... Elas fizeram um som com o corpo... Depois elas apresentaram o 
trabalho delas, das três! Eu chorei... E eu falei: “Gente, que quer isso?” Dentro de um Colóquio!! Ai, depois fui 
assistir Guiseppe Ferraro, o Básena, falou da cerimônia do adeus... a Mirela chorou o tempo todo porque tinha 
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perdido o filho dela. Então, ela achou aquilo muito pesado! E isso tinha tudo haver comigo, eu tava me 
despedindo, eu tava morrendo!! Entendeu?  
- Reilta: Que bacana, Vanise!! 
- Vanise: Olha, o Walter fez um encontro que tinha sentado na mesa em cada dia um grupo de pessoas, “a 
filosofia e seus afetos”; ai tinha: “a linha, a medida e a espera do futuro interior”, do Giuseppe Ferraro; tinha, 
“problemas e emancipação na escola”, do Humbert Vincent; esse cara é show, ele diz que a gente tem que se 
aproximar de um fogo, uma fogueira!! Foi uma coisa esse encontro...Todas essas pessoas estavam nesse 
encontro!! 
- Reilta: Vanise, então vamos encerrar essa etapa de nossa conversa e quando eu voltar aqui no RJ novamente 
ou você for à Natal a gente continua. Muito obrigada! 
- (A gravação encerra aqui, 43:07’). 
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APÊNDICE I -  Transcrição n. 019.1: memória sanduíche capes, La Plata/ARG 
 
 

MEMÓRIA DA EXPERIÊNCIA SANDUÍCHE CAPES JUNTO À  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

ESCOLA GRADUADA “JOAQUÍN V. GONZÁLEZ” 
 

DATA: 26/09/2014 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:  
 
- Cena 01: Nesse dia estive no turno da tarde, a partir das 13h junto com a professora Luciana Carrera, 
participando da experiência de filosofia com crianças, turmas do 1º ano do ensino fundamental, faixa etária de 5 
anos. A profa. Luciana é formada em filosofia, pela Universidad Nacional de La Plata e é doutoranda em 
filosofia pela mesma universidade.   
Em conversa prévia com a professora tomei conhecimento do que estavam trabalhando na filosofia com as 
crianças do primeiro ano (6 anos). A professora me falou sobre o trabalho que estava realizando para se 
conhecerem e serem amigos, pois tinham conversado um pouco sobre o que é a filosofia e chegaram à 
compreensão que para fazerem filosofia precisavam ser amigos e que não podem ser amigos se não se 
conhecem. Então estavam dialogando sobre isso, com perguntas que surgiam na círculo de conversa como: o que 
mais gosto, o não gosto; o que me faz ficar com medo; qual a pessoa mais importante para mim, etc. Também 
fazem alguns registros em cadernos. Essa conversa ocorria no grande e luminoso pátio da escola, nesse dia 
especialmente ensolarado, e no qual as crianças aproveitavam o intervalo em meio a muitas brincadeiras, 
conversas; comiam lanches juntas; uma grande animação!! Um acontecimento me chamou a atenção e me 
pareceu, ao mesmo tempo, muito familiar:  
 
- Duas crianças param a corrida em que vinham e abordam muito apressadas a profa. Luciana: “Vai ter senhorita, 
vai ter?” Luciana continua a conversar comigo e a criança insiste em ter a resposta, ao mesmo tempo, que tem 
pressa em continuar sua correria com a colega: “Vai ter senhorita, vai ter?” Ao que Luciana responde: “Sim, 
teremos filosofia hoje!” Satisfeita a criança dá continuidade a sua corrida. 
 
- Essa cena parece se repetir nos espaços onde existe a filosofia com crianças. A necessidade e insistência das 
crianças em confirmar se terá filosofia, parece denunciar que esse é um espaço que elas querem, necessitam ter 
na escola. Essa mesma cena com pequenas modificações pode ser encontrada nas dissertações dos profs. Vanise 
(pp.88-89-90-91) que faz filosofia com crianças na escola Joaquim da Silva Peçanha/Duque de Caxias/RJ e na de 
José Ricardo (p.73), que faz filosofia com crianças na escola Pedro Rodrigues do Carmo/Saracuruna, ambos 
dentro do Projeto de Filosofia com Crianças, Em Caxias, a filosofia en-caixa? E tantas outras vezes durante 
minhas observações na escola Joaquim da Silva Peçanha, acompanhando Vanise em suas atividades, presenciei 
as crianças virem em disparada ao seu encontro com essa mesma pergunta: “Tia, vai ter?” O que ocorre nos 
espaços da filosofia com crianças que faz com que as mesmas em diferentes contextos demonstrem uma 
urgência em confirmar, conferir, garantir sua existência? 
 
Após o intervalo, fomos juntas, Luciana e eu, buscar as crianças na sala de aula e passamos para uma outra sala 
que, nesse dia, estava destinada para o espaço da filosofia. A professora titular não acompanhou as crianças. Na 
sala, as crianças sentaram no chão em forma de círculo e a profa. Luciana trouxe um pequeno tigre de pelúcia. 
Perguntou as crianças o que aquele objeto significava e as mesmas disseram que significava a palavra, quem 
tinha a palavra. E que quem tinha a palavra decidia sobre a quem passava a palavra. 
 
Falou para as crianças que hoje tínhamos uma convidada na sala e que essa vinha de  outro país. Seguiu-se um 
grande burburinho. Alguns, que já tinham me visto no pátio, falaram que eu era do Brasil. Em seguida, Luciana 
pediu as crianças para me contarem o que fazem no “espaço da filosofia”.  
 
- Criança: Sentamos na roda e a senhorita nos conta contos e conversamos para nos conhecermos melhor e para 
sermos amigos. Agora estamos dizendo as coisas que temos medo.  
Essas falaram que estavam dizendo sobre de que coisas tinham medo. Seguiram-se vários relatos. A profa. 
questiona sobre porque estavam falando sobre isso, ao que alguns respondem que estavam se conhecendo para 
serem amigos. 
 
Em seguida, questiona que perguntas podiam ser feitas à convidada para que possam conhecê-la melhor. 
Seguem-se muitas perguntas: de que tenho medo, quais bichos gosto, qual meu esporte preferido, se estive no 
mundial do Brasil, se tenho filhos, quem é a pessoa que mais amo na minha família, minha idade, em que 
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trabalho, se gosto de dançar, etc. As perguntas, sempre ao comando do arremesso do ursinho de pelúcia, 
administrado pela profa. para oportunizar a fala de todas.  
 
Perguntam sobre o lugar onde vivo. E eu respondo falando sobre que na minha região é muito quente, que faz 38 
graus a maior parte do ano, que o nome da minha cidade é Natal, a noiva do sol. E pergunto o que ocorre a eles a 
pensar sobre o nome da minha cidade e por ela ser considerada a noiva do sol. Seguem várias participações: se é 
porque lá tem Papai Noel sempre, se tem neve, se é porque é muito quente ...  
 
Depois de várias participações, Luciana pergunta se podemos perguntar essas coisas para a convidada. Eles 
perguntam e então conto um pouco sobre o significado do nome Natal (nascimento), por ser fundada no dia 25 
de dezembro, que o povo que nasce na minha região é considerado potiguar, que quer dizer “comedor de 
camarão”. Alguns contam que já foram ao Brasil; que já comeram camarão, etc. 
Esse diálogo ocorreu de forma semelhante com todas as cinco turmas, com pequenas variações. Fiquei encantada 
com a desenvoltura da maioria das crianças, alguns mais tímidos, os quais tentavam participar falando muito 
baixinho, outros que não falaram, mas percebia-se que estavam participando. 
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APÊNDICE J - Transcrição n. 033: experiência de filosofia com crianças, Duque de 

Caxias/RJ 
 

MEMÓRIA DA EXPERIÊNCIA SANDUÍCHE CAPES JUNTO À  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

ESCOLA GRADUADA “JOAQUÍN V. GONZÁLEZ” 
 

- REALIZADA POR MARIA REILTA DANTAS CIRINO (Audios 31m04’’ – 21m51’’)  
DATA: 17/11/2014 (Segunda-feira). 
PROFESSORA: LUCIANA CARRERA 
CLASSES 3ºs ANOS 
IDADE DAS CRIANÇAS: 8 ANOS 
 
(A transcrição é feita com a parte das falas que consigo compreender; são omitidas algumas interrupções e 
negociações para que a palavra seja escutada).  
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:  
- PRIMEIRA E SEGUNDA CLASSE: (Tema: O que é a filosofia?). 
- Professora Luciana: Muito bem!! Como estamos? 
- Crianças: Bem prof.!!  
- Muitas vozes! A parte da gravação que compreendo começa assim: 
- Professora Luciana: Não, vivia a quatro quadras da escola. 
- Criança: Prof. e você ... 
- Professora Luciana: Não, não... eu vivia em uma cidade pequena, não era grande como La Plata. 
- Criança: E você foi à escola? 
- Professora Luciana: Não, não... não me deixaram ir à escola. Retardaram-me muito ... Não, passaram pela 
porta e ninguém se deu conta ... 
- Crianças: Risos. 
- Professora Luciana: Crianças!! Há trinta anos a escola não era como agora, não havia porteiro. As crianças 
entravam e saíam.  
- Criança: E você foi embora, prof. (Risos). 
- Professora Luciana: Sim, algumas crianças escapavam no recreio. 
- Crianças: E como era essa porta?? 
- Professora Luciana: Bom! Isso não me recordo!!  
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Crianças! Hoje é a última classe de filosofia do ano. Assim, necessito que pensemos, que 
vocês me digam, já que tivemos três anos seguidos de filosofia... Pensem um pouquinho nisso: se vocês tiverem 
que explicar a alguém que nunca teve filosofia, que é a filosofia... Que fazemos em filosofia? Em que e por que a 
classe de filosofia será diferente de outras classes? Que diriam vocês? 
- Criança: No primeiro ano que tive filosofia perguntei se filosofia é filho de Sofia porque o nome me pareceu 
isso.. 
- Crianças: (Risos). 
- Professora Luciana: Claro, porque o nome parece... Está bem!! Passe a palavra... 
- (Muitas vozes). 
- Criança: É um lugar que podemos falar de qualquer coisa ... 
- Professora Luciana: É um lugar para falar ... muito bem! Que mais? 
- Criança: Falamos de coisas que passam e de coisas que não passam ... falamos do tempo ...  
- (Muitas vozes). 
- Criança: A mim me encanta a filosofia porque me leva a muitos lugares e encontra muitas coisas... 
- Professora Luciana: Eureka!! Que lugares são esses, me conta... 
- Criança: Porque na filosofia leva a estudar, a não ficar com uma coisa somente, por exemplo se pergunta: o 
que é a maçã? O que tem a maçã? De onde veio a maçã? E depois saem outras coisas ... Podes perguntar sobre 
coisas que conheces e também sobre coisas que tampouco conheceis ... 
- (Muitas vozes). 
- Criança: A filosofia é como um trem que te vai levando a muitas outras perguntas ...  
- Professora Luciana: Você tinha algo parecido para dizer ... Estamos falando agora que já passaram três anos 
tendo filosofia, como explicariam sobre a filosofia a alguém que nunca a teve. 
- Criança: Para mim, a filosofia é voltar muuuuuitos tempo atrás... Uma viagem de tempo para trás ... 
- Professora Luciana: Uma viagem de tempo para trás! Por quê?  
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- Criança: Tenho uma pergunta! Prof. uma coisa ... 
- (Aqui muitas crianças falam ao mesmo tempo). 
- Professora Luciana: Parem!! Deixem-na terminar de falar! Dê a alguém!! Dê a alguém!!  
- Criança: A filosofia para mim é como algo que faz milhões de anos ... 
- Professora Luciana: Claro, é muito antiga ... 
- (Aqui muitas crianças falam ao mesmo tempo). 
- Criança: A filosofia é uma eterna pergunta!! Ver o passado, depois ver o presente ... futuro e continua!! Outros 
e outros... São muitas perguntas, é uma caverna de perguntas!! Infinita caverna de perguntas!! 
- Professora Luciana: Claro, você está contando como fazemos aqui ... Muito bem! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Sofía. Escutem!! Escutem!! 
- Criança: Eu quero dizer algo!! Que para mim pensar sobre a filosofia é muito bom, porque a filosofia veio 
muito antes ... 
- Professora Luciana: Sim, claro ... vem de mais de dois mil e quinhentos anos atrás ... 
- Criança: E é como falar de coisas atrás ... do passado ... 
- Professora Luciana: Muito bem! É sempre que fazemos uma pergunta aqui eu tenho contado a vocês que os 
filósofos já vinham pensando e pensando a muito tempo sobre algumas dessas perguntas ... 
- (Muitas vozes). 
- Criança: Penso que a filosofia trata de pensar como se criaram algumas coisas ... muitas coisas ... 
- Professora Luciana: Sim, tens razão! Aqui pensamos sobre como se criaram as palavras, o universo, sobre o 
“nada” ... 
- Criança: Sobre o tempo ... 
- Professora Luciana: Sobre o tempo ... Muito bem! Como se criou, qual foi o princípio de uma coisa ... 
- (Muitas vozes). 
- Criança: Na filosofia é como infinitas perguntas ... 
- Criança: É uma pergunta e vem outra pergunta, muuiiitas perguntas ... 
- Professora Luciana: Sim, isso é o que fazemos aqui! Pensar sobre nossas perguntas! 
- (Muitas vozes). 
- (Aqui a professora Luciana faz a troca de lugares de algumas crianças). 
- Professora Luciana: Por favor, vamos escutar! Os colegas estão falando algo interessante! Laureano!! 
- Criança: Para mim é como nomear uma planta! E dizes: “Planta, de onde vieres?” 
- (Aqui as crianças discutem em oposição ao colega porque não acham adequado fazer pergunta a uma planta). 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Professora Luciana: Está falando Laureano! Silêncio! 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Após várias tentativas de retomar o diálogo, a professora Luciana assim se expressa: 
- Professora Luciana: Poderiam deixar falar o companheiro? Chegamos ao último dia de filosofia e não 
conseguimos deixar falar quem quer falar? Sinto que fracassamos em filosofia!! Uma das principais coisas que 
deveríamos aprender aqui era exatamente escutar aos outros. Como poderemos saber o que diz o outro se não o 
escutamos? Para mim, minha avaliação dessa classe é que todas as crianças aqui são valiosas, são inteligentes, 
são curiosas! Então, todos querem escutar o que cada um está falando! Mas, tem que aguardar sua vez, levantar a 
mão e aguardar sua vez! Enquanto isso escuta o que o outro está falando!! Vamos lá tentar de novo... Laureano!  
- Criança: Para mim é como um passado ... uma pergunta é feita ... no passado, não é no presente!! Seria como 
algo assim! 
- Professora Luciana: Seria como ir ao passado para responder uma pergunta, porém, a pergunta está no 
presente? 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Professora Luciana: Estamos falando de perguntas que vão ao passado para responder ao presente ... 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Criança: A filosofia é sempre uma pergunta! Exige uma pergunta! Responde uma pergunta com outra pergunta 
nova ... 
- Professora Luciana: Sim. Muito bem! 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Professora Luciana: Cada resposta me vai levando a uma pergunta nova! Muito bem! 
- Criança: Sim, fazemos muitas perguntas: quem nasce primeiro a galinha ou o ovo ... Então, tem sempre muitas 
perguntas ... 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Professora Luciana: Não se entende nada do que estão dizendo!  
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
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- As crianças discutem sobre alguém ter passado a palavra mais de três vezes seguida para um menino. Existe 
uma regra no grupo de que falam no máximo três meninos e depois se passa a palavra para uma menina ou 
vice-versa. 
- Professora Luciana: Então, quando falarmos aos outros de que se trata a filosofia iremos dizer que se trata de 
discutir para quem passar a palavra? 
- Criança: Porque a filosofia é como explicar o tempo ... 
- Professora Luciana: Por quê? 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Professora Luciana: Por que diz isso Augusto? (Pausa). 
- Criança: A filosofia começa com perguntas pequenas e depois vai te levando para trás, para trás ... com 
perguntas cada vez maiores. 
- Professora Luciana: Muito bem! Com perguntas cada vez maiores ... 
- Criança: Por exemplo, se dizes que Deus criou o mundo, perguntas: de onde saiu Deus? 
- Professora Luciana: Muito bem!! 
- Criança: A filosofia para mim é fazer perguntas, mas que gera mais e mais perguntas na tua cabeça ... 
- Professora Luciana: Muito bem!! Gera mais perguntas na cabeça ... Passe-lhe a palavra que queria contar algo 
que lhe ocorreu ... 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Criança: Que para mim a filosofia é um tema, mas que pode te levar a outros e outros temas ... 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Professora Luciana: Escutem, quero lhes contar algo! Havia um filósofo que pensava que as perguntas e a 
filosofia eram como um caminho que ia te levando para um lugar onde eram as perguntas que decidiam. E isso 
que estamos dizendo significa que todos estamos transitando esse mesmo caminho. Se estais sozinho pensando, 
pensando ... é possível que fiques aborrecido, que vás mais devagar. Porém, se estamos juntos pensando, 
pensando ... é possível que iremos mais rápido ... 
 - Criança: Sim, por que uma pergunta e outra pergunta te vai levando ... 
- Professora Luciana: Exato!! 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Professora Luciana: É uma pergunta! É sempre uma pergunta! 
- Criança: Para mim é como se recordássemos os filósofos do tempo passado, mas não estamos no passado ... 
viajamos ... 
- Professora Luciana: Sim, viajastes pela mente pensando ... 
- Criança: Não viajais na mente para o passado, recordais o passado e é como se o passado estivesse no presente 
... 
- Professora Luciana: Estar bem!! Agora você que ainda não falou! 
- Criança: Na filosofia podemos falar do mundo, do que nos passa ... Como por exemplo o homem, as letras... 
Como se criou as letras? 
- Professora Luciana: Sim, o alfabeto não é tão antigo quanto o homem, veio depois. 
- Criança: Sim, se veio depois, como falavam antes do alfabeto? 
- Professora Luciana: Sim, falavam, sim! Com o som da voz ... 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Professora Luciana: Crianças, ocorre que as pessoas foram combinando letras para os sons ... 
- Aqui as crianças passam a falar várias letras e seus sons correspondentes. 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Professora Luciana: Martina!! 
- Criança: Não compreendo! Pois, se faz uma letra e ela é apenas uma figura e alguém diz o que essa figura é e 
depois esse diz a outro ... 
- Professora Luciana: Sim, e vai passando ... 
- Criança: Penso que é sempre uma pergunta, mas se em algum momento a pergunta pode querer parar ... 
- Professora Luciana: A pergunta pode querer parar em algum momento? 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Professora Luciana: Muito bem, o que disse Ulisses serve para que eu tente explicar uma coisa. Uma cadeia 
de perguntas! Era o que pensavam os gregos sobre a filosofia. Vocês sem saberem o que disseram os gregos, 
falaram o mesmo que eles! Esses disseram: a filosofia busca a primeira origem das coisas. E como ocorre à 
filosofia buscar isso? Fazendo uma cadeia de perguntas para trás. Por exemplo: vocês disseram: uma maçã, e ai: 
de onde saiu essa maçã?  
- Crianças: De uma árvore! 
- Professora Luciana: Isso! E então segue: por que essa árvore dá maçãs e não outra coisa? E esses acreditavam 
que havia uma coisa que era a origem de todos as demais. E então, acreditavam que as perguntas parariam 
quando chegassem a isso que seria a origem de tudo. 
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- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Criança: Vai ver que a origem era a vida!! 
- Professora Luciana: Sim e de onde saiu a vida? 
- Crianças: (Risos). 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Professora Luciana: Escutem! Quero terminar! Vejam, os gregos pensavam que a filosofia era encontrar essa 
coisa que era a origem de todas as outras coisas... 
- Criança: Ah, prof. e  eles encontraram afinal? 
- Professora Luciana: Alguns acreditavam que tinham encontrado sim! Porém, quando um dizia: “Eureca, 
encontrei!!” vinha outro grego e dizia: “Não, estais equivocado. Isso não é o princípio! Não pensastes nesses 
outros temas!” E então, se punham a falar e a filosofia se transformou em um diálogo. Um dizia uma coisa, outro 
vinha e opinava de outra forma distinta. 
- Criança: Então se fazia perguntas... e outras mais perguntas! 
- Professora Luciana: Exato! Era como um debate que chegou até hoje. E nesse debate nasceram, por exemplo, 
algumas ciências. Os filósofos que se perguntavam mais pela origem do universo terminaram criando a ciência 
que se chama astronomia ... 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Professora Luciana: Passe a Laureano! 
- Criança: Como que de todas as perguntas, para mim tem origem ... não em todas as respostas, é a filosofia em 
si ... 
- Professora Luciana: A filosofia em si ser a origem para vós? 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Professora Luciana: Deixem ele explicar!! 
- Criança: Sim! Por que, de todas as perguntas ... se essas perguntas não tivessem ai ... não teriam sido feitas ... 
isso é a origem da filosofia ... 
- Professora Luciana: É, pode ser ... A origem das perguntas ... não das coisas ... 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Criança: A origem das perguntas ... 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Professora Luciana: Sim, o que gostaria de falar? 
- Criança: Antes não existia as letras ... como falavam? 
- Professora Luciana: Sim, mas os homens já falavam antes de existir o alfabeto. Primeiro falavam depois veio 
a escrita, a leitura ...  
- Criança: Sim, mas em alguns lugares não se sabia e não se fazia essas perguntas ... 
- Professora Luciana: Sim , mas se faziam outras bem parecidas ... 
- Criança: Mas, que eram perguntas sobre o tempo ... 
- Professora Luciana: Não, mas não disse que eram perguntas sobre o tempo ... 
- Criança: Mas que eram perguntas sobre o passado e no presente ... 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Professora Luciana: Augusto! 
- Criança: Bem, eu quero perguntar, como então nasceu a filosofia? 
- Professora Luciana: Bem, como nasceu? Isso eu lhes posso contar! Existia um filósofo que se chamava Tales 
... 
- Crianças: Tales!! Tales!! 
- Criança: Sim, nós o conhecemos ... 
- Professora Luciana: Tales vivia em Milleto e ele ia caminhando assim pela noite e em Milleto, nessa época, 
não havia luz elétrica. E estava caminhando olhando as estrelas e lhe ocorreu pensar que não poderia Zeus ter 
feito tudo aquilo, que Zeus fosse o responsável por todos os tormentos da terra. Não estava convencido disso! 
Então, perguntou-se: “Haveria outras respostas para essas perguntas que ele se fazia?” E seguiu caminhando e 
pisou em uma poça de água! E assim continuou se fazendo um montão de perguntas e descobriu um montão de 
coisas da natureza que as demais pessoas não tinham visto ainda. Então, se converteu no primeiro filósofo de que 
se tem notícia ... Um filósofo é uma pessoa curiosa, observadora ... 
- Criança: Então, o que é a filosofia? 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Criança: É um lugar de muitas perguntas, contar o que se passou, porque se passou ... 
- Criança: Na filosofia a gente sente que tem mais perguntas que antes ... 
- Professora Luciana: Te sentes assim? 
- Criança: Uma pergunta filosófica é algo que te leva a outras perguntas! 
- Professora Luciana: Caverna de perguntas!! Muito bem! Passe-a Martì!! 
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- Criança: Ficar na filosofia é como falar do tempo, viajar no tempo ... A gente tá num tema e pode sair 
discutindo muitas outras coisas ... 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Criança: Um tema que sempre se faz perguntas, mas também tem perguntas que não são temas ... Aqui se pode 
fazer perguntas de qualquer coisa ...  
- Criança: Eu acho que a filosofia é como se fosse ... assim ... uma carreira de alguma coisa para ser um sábio de 
muitas coisas ... 
- Criança: Aqui tem que investigar muito para responder ... não é coisa fácil de responder ... se empenhar muito 
para responder!!  
- Professora Luciana: Que bom! Me encanta que pensem dessa maneira!! 
- Criança: Conversamos sobre Sócrates, que era um sábio e dizia “só sei que nada sei”. Acho que os sábios são 
filósofos, mas não podem prever o futuro, não sabem de tudo. 
- Criança: Na filosofia podes falar coisas que te passam e que te faz sofrer e assim se sentes melhor ... 
- Professora Luciana: Que legal!! Sim, Sócrates é aquele que nada sabe. 
- Criança: Também é o lugar de pensar que passaria se as coisas fossem de outra maneira. 
- As crianças ficam comentando que essa fala do colega é confusa. 
- Professora Luciana: Crianças! Isso é, por exemplo, que passaria comigo se ao invés de fazer algo de uma 
maneira eu fizesse de outra maneira ... Bem, Milagro! 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Criança: Para mim, a filosofia é o lugar que expressamos coisas que imaginamos, nossos sentimentos ... 
- Criança: É um lugar onde podemos contar coisas que não contamos em outros lugares... 
- Professora Luciana: Vocês estão de acordo com isso? Aqui podemos contar coisas que não contamos em 
outros lugares? 
- As crianças respondem que sim. 
- Criança: Sim, expressamos nossos sentimentos ... 
- Professora Luciana: Está bem! E você já contou algum segredo aqui? 
- Criança: Sim, quando estávamos falando sobre a mentira. Eu contei coisas que nem mesmo minha mãe sabe!! 
- Criança: A filosofia é o lugar para aprender a falar ... a falar melhor. A expressar o que pensamos, a me 
comunicar com os outros ... a dialogar ... 
- Professora Luciana: Isso é o que acreditam que aprenderam aqui? Aprendestes a dialogar? Primeiro, o que é 
dialogar? 
- Criança: Penso que é isso: falar, conversar, pensar juntos. Acho que aprendi, mas ainda me falta um pouco, 
ainda me falta ... 
- Criança: Para mim é aprender a fazer amigos. Também nos conhecemos melhor aqui! 
- Professora Luciana: Isso! Aqui, vocês fazem as perguntas, vocês tem que se organizarem para passar a 
palavra, elaborar, investigar respostas. Aprender a escutar, se há algum problema intervir, a ideia dessa classe de 
filosofia é que vocês possam caminhar sós ... Tenho um amigo que é professor na escola nacional que me diz que 
os alunos que veem da escola anexa sabem fazer muitas coisas sozinhos ...  Então, que é a filosofia para nós? 
- Criança: A filosofia é o contrário de bullig.  
- Professora Luciana: Sabes o que é bullying? 
- Criança: É insultar os outros, maltratar os sentimentos na escola ... O bullying te põe triste ... 
- Criança: Na filosofia é rir com outros, dialogar ... 
- Professora Luciana: Sentistes que aprendestes isso? 
- Criança: Sim, eu aprendi a ser melhor pessoa... 
(Pausa) 
(Outros dizem que sentiram isso também) 
- Criança: Penso que não é somente dialogar, mas também escutar, compartilhar coisas ... ser amigos, aprender a 
viver juntos... 
- Professora Luciana: Excelente Emílio!! 
- Criança: Na filosofia o que não encontra resposta se segue investigando ... Você vai acumulando as dúvidas, 
as respostas e vai fazendo novas perguntas ... 
- Criança: Acho que de uma pergunta pode sacar uma lista de perguntas (risos). Por exemplo: de onde saiu a 
primeira cadeira do mundo? Quando saio daqui posso fazer uma lista de perguntas! 
- Professora Luciana: E as respondeis? 
- Criança: (Pausa) Não ... são muito difíceis!! Não tem respostas, mas podemos escrever sobre o que pensamos 
...  
- Criança: É, mas aqui as opiniões podem mudar, podemos pensar de outras formas diferentes ... é diferente de 
pensar sozinho, mas é diferente de pensar sozinho ... aqui tem a opinião dos amigos ... podemos mudar de 
opinião ... 
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- Criança: No espaço da filosofia tem muitas perguntas, poucas respostas, podemos também aprender com os 
companheiros, resolver problemas, pensar juntos ... 
- Criança: Tem tarefa também ... é um lugar que te põe a pensar, nem sempre tem uma resposta, mas te põe a 
pensar ...  
- Criança: Aqui aparecem perguntas de outros colegas que estavam na minha cabeça ... 
- Criança: Acho que a filosofia é como a matemática ... em matemática se pensa muito ... em filosofia também! 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Professora Luciana: Crianças!! Podemos ouvir o companheiro? Muito bem!  
- Criança: Eu gosto da filosofia porque é como a escola, só que é mais divertido ... 
- Criança: Eu concordo com o colega que disse que é como a matemática, só que não tem que ser tudo exato 
como a matemática ... aqui pode ouvir, pensar diversas coisas juntos e seguir pensando, fazendo perguntas ... na 
matemática, tem uma resposta para cada coisa ... 
- Professora Luciana: Então, vocês depois de três anos com a filosofia, tem mais perguntas ou mais respostas 
para fazer? Estamos mais atentos às perguntas? 
- Muitos falam ao mesmo tempo. 
- Criança: Muito mais perguntas!!! Penso que temos perguntas que não respondemos! 
- Criança: Um montão de perguntas ... 
- Outras crianças dizem o mesmo. Outras concordam ... 
- Professora Luciana: Então, a filosofia é tudo isso que vocês disseram. Aprenderam a dialogar e a falar o que 
te passa com os demais? 
- As crianças dizem que sim. Outras dizem que mais ou menos ... 
- Professora Luciana: Muito bem! Agora tenho que ir. Podemos nos encontrar logo mais no recreio para fazer 
uma foto ... 
- Criança: Eureka!! 
- Professora Luciana: Eureka, significa, encontrei!! 
- (Muitas vozes). 
- (A essa altura estava encerrado o horário e todos foram para o recreio). 
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APÊNDICE L - Transcrição n. 041: experiência de filosofia com crianças, Duque de 

Caxias/RJ 
 

3ª Encontro de Experiência Filosofia e Música – novembro 2013 vídeos 3-A 
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DA SILVA PEÇANHA 

Professora titular: Irandy 
Coordenadora de filosofia: Vanise de Cássia 

Experiência realizada e transcrita por Neila Ruiz 
VÍDEO 3 A 
Neila: Beleza... Eu me lembro que no último encontro a gente levantou algumas questões sobre essa relação do 
som, da música, cor e tal....E a gente fez uns exercícios antes, Lembra? Umas brincadeiras com o espaço e 
tal....que eu achei muito legal! Vocês gostaram? 
Crianças: Sim! 
Neila: Como é que foi prá vocês aqueles exercícios? Vocês gostariam de falar alguma coisa? 
- Crianças respondem: 
- Foi ótimo! – Foi suave.- Foi interessante!  
Vanise: Mas diz por quê. Eu quero saber: por quê? 
Washington: Porque a gente aprendeu mais coisas. 
Vanise: Porque foi interessante, por que que foi suave, legal? Por quê? 
Washington: Ah, tia, foi interessante por causa que .no final, a gente ficou mais 10 minutinhos, não foi? A gente 
aprendeu...Cadê o Samuel....? O Samuel falou da gente trazer as maçãs e várias coisas....aí eu pensei trazer as 
coisas.... 
Caio: Assim...o verde podia ser o amargo e o vermelho, podia ser o doce . A tia quer saber só se dá prá perceber 
a cor. Ao menos essas duas coisas dá prá perceber.  
Caio: O verde é uma cor mais escura ... é assim. (Faz gesto forte com mãos fechadas e muita expressão no 
rosto)....escura....vermelho...é...preto! Cinza.... só essas cores assim que esteja...amargo. E o doce pode ser as 
cores assim mais suaves: rosa, vermelho, roxo,  
Vanise: O que eu acho interessante é que...assim...eu fui prá casa e fiquei durante a semana pensando ..Foi 
aquele exercício que a gente fez que ela falou prá gente se derreter e aí ficou todo mundo no chão, aí ela falou 
prá gente fechar os olhos, aí ela fez um som: “tum” (cantarola um som suave imitando o mini metalofone), aí o 
som que ela fazia ele pedia prá gente apontar com o dedo prá onde estava indo o som. Depois ela fez um 
segundo som, junto né, fazia um depois fazia outro. Enquanto a direita apontava a direção de um som a esquerda 
a direção do outro som. 
Neila: Quem fez o outro som mesmo? 
Outro menino: O Rafael. 
Vanise: Foi muito legal. Um som fazia assim e o outro descia assim (fazendo no ar com a mão um gesto em 
espiral), mas tudo descia prá dentro de mim. Muito lindo aquilo., Muito forte.  
Neila: Eu achei interessante também quando a gente fez aquela brincadeira de ocupar o espaço, Lembra? Que 
não podia deixar buraco e que cada um podia inventar um som e um era escolhido e esse que era escolhido saía 
da estátua e puxava um som e todo mundo imitava? Aquilo prá mim...eu achei muito legal! Eu não me lembro 
quem é que inventou um som assim (imita o som)... 
Menino: Foi o Washington. 
Neila: Que ninguém conseguia fazer igual...Lembra Washington? E aí na tentativa de fazer igual a ele a gente 
inventou outros sons E aí a Vanise até comentou que ficou bem interessante ...assim...sons diferentes juntos...que 
não era igual ao dele mas que eram outros e ficou muito legal...E eu , particularmente...teve uma hora que eu 
fiquei com medo. Foi quando alguém fez um som assim: “úhh, úhhh” (faz o som com a voz imitando)...Lembra? 
Meninos: Foi o Miquéias. 
Neila: Quem é o Miquíeas? Há...sei, sei....Então..e aí todo mundo foi andando nesse som : úhh, úhh...e aquilo foi 
crescendo e eu não sei por que, aquilo mexeu com alguma coisa dentro de mim que a minha reação 
foi....primeiro parei de fazer o som e de repente eu parei e aí todo mundo parou também....Interessante isso né? 
Mexeu com alguma coisa dentro de mim...muito legal.... 
Vanise: Eu queria perguntar – esse som – ele tá dentro da gente ou ele tá fora? 
Menino: Dentro! 
Caio: Fora! 
Vanise: Porque nesses dois exercícios ..foram exercícios que a gente fez som do lado de fora né? O som, os 
instrumentos estavam do lado de fora,. Mas a sensação estava do lado de dentro ..O som estava dentro ou fora da 
gente? 
Washington: Estava nos dois. 
Vanise: Por quê? 
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Washington: Porque um faz o som e aí tá fora, aí tá dentro do corpo quando pensa, quando fica ouvindo ele por 
dentro. 
Neila: Então é uma mistura...é por fora e por dentro... 
(Washington concorda com aceno de cabeça) 
Neila: E essa mistura acontece onde? 
Washington: Na cabeça. 
Caio: No coração  
Caíque: No corpo. 
Vanise: A música? 
Neila: Essa mistura do som. Ele falou que é uma mistura do som que tá fora e do som que tá dentro e que o 
resultado disso é uma mistura do fora com o dentro . E aí eu perguntei: onde acontece essa mistura? E aí ele 
respondeu: “aqui” (aponta para a cabeça) e aí o Caio falou ;”no coração” e aí o Caique falou “no corpo”  
Menino: Eu acho que é no coração. 
Vanise: Por que você acha que é no coração? 
Menino: Porque é uma coisa que flui. Prá mim é no coração! (E ele segue fazendo uma espécie de ‘batuque’ 
com a mão no lado esquerdo do corpo).  
(6:44h) 
Washington: (?) 
Neila: Ô louco é que ninguém falou a palavra “amada” nem nada, né? Foram sons...e aí o Caio tá falando do 
coração e de fluir, né? Por palavra nenhuma, né? Só pelo som mesmo. 
Vanise: Mas pelo Caíque então parece que está dentro, né? Ué  
Criança: Por quê? 
Vanise: Ué...porque eu acho que de alguma maneira ela tá dentro e tá fora...mas.. 
Washington: É...tá nos dois... 
Vanise: Mas se a mistura acontece dentro...Se acontece no corpo, se acontece na cabeça, se acontece no coração, 
né? Então prá mim tá dentro.... 
Vanise: Você acha que, porque o instrumento tá do lado de fora... 
Washington: É....porque instrumento nenhum tá aqui dentro ... 
Caio 1: Mas flui de dentro.... 
Caio 2: É tipo assim....um pensamento não é?  Então...o Washington fez um som, né? Ele não pensou primeiro 
antes de fazer o som? Então... 
Washington: mas eu fiz o som pelo lado de fora. porque  – pelo amor de Deus né? 
Caio1: Você seguiu o som pelo lado de fora ... 
Caio 2: Você pensou por dentro prá depois fazer por fora.  
Neila: Esse pensamento por dentro, ele envolveu alguma coisa de som antes? Você quando fez esse barulho aqui 
(imita o som com a voz) Antes de você fazer esse som você sentiu o som antes de fazer? Você sentiu o som que 
você ia fazer? Você sabia que som você ia fazer antes?  
Washington: (faz gesto de “sim” com a cabeça). 
Neila: Você escutou o som antes de fazer o som?  
Washington: É 
Neila: Dentro de você? 
Washington: É. Depois eu fiz por fora. 
Neila: Interessante... 
Menino: De vez em quando tem também...que a gente tá por dentro...a gente vai lá....a gente ouve uma música, a 
gente roda ela, a gente pensa nela e quando alguém fala assim: “canta uma música” a gente pensa nela, naquela 
música, por dentro, e a gente canta ela por fora, canta ela por fora.  
Neila: Hum....Então a música fica por dentro também, né?  
Washington: Ela fica tanto por fora quanto por dentro . Quando tu ouve na rádio você tá ouvindo por fora.  
Neila: Mas você pode ouvir por dentro também? 
Washington: É pode ouvir por dentro... 
Neila: Tanto que o Walace falou que essa música fica dentro ... 
Walace: Você pode guardar ela para ouvir depois. 
Caio 2: Eu acho que a gente pensa a música ali (bota a mão na cabeça) A gente escuta, depois deixa fluir pelo 
coração... 
Neila: E assim nessa ordem?  
Caio 2: É. 
Neila: Pensa, faz e depois bota no coração? 
Washington: É... porque se você não pensar você não consegue fazer nada.... 
Neila: Mas será que quando você pensa (...? ...) o coração já não está junto? 
Caio 2: Não.... 
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Neila: Não? Tá separado... 
Washington: Mas o coração não pensa. Quem pensa é a cabeça. 
Vanise: Mas a gente pensa essa música da mesma maneira que a gente pensa esse som, a gente pensa ...fazendo 
outras coisas tipo ..comendo...sei lá....no banho....É da mesma maneira? Não tem uma maneira diferente de 
pensar a música? O som? 
Washington: quando botar água na comida, que minha avó fazia, aí a minha mãe fala: “Maria, para de bater o 
dente na colher, aí fazia barulho. 
Caio1: Eu acho assim...que a gente pode pensar numa coisa que a gente quer fazer e não dar certo. Eu fui fazer 
um carrinho de rolimã – eu pensei nele todinho! Aí deu..(...?) nele todinho.,.Mas  na hora de andar ele não 
funcionou. 
Vanise: E com a música? Acontece isso? 
Caio1: Eu acho que não.... 
Caio 2: Tipo: a gente tá no ensaio aí quando chega na hora a gente esquece.... 
Caio 1: Há é.... 
Caio 2: Esquece, não...às vezes não dá certo - a gente ensaiou mas não dá certo. 
Walace: Eu queria resolver uma música, aí pra depois quando a gente for cantar até a primeira estrofe para 
terminar ela. a gente não vai saber que terminou ela.... 
Washington: Igual a eu....quando vou cantar uma música, Às vezes eu fico cantando o começo da música, fico 
cantando, fico cantando e quando vou cantar o resto da música e aí eu não sei...Aí eu tenho que ouvir, aí ficar 
cantando, cantando até que eu consigo cantar a música. 
Neila: Eu queria perguntar uma coisa para o Washington: Washington, você tinha dito assim: que você fez 
aquele som, você já tinha ouvido antes , você já sabia como você ía fazer. Aí alguém ali falou “mas nem sempre 
dá certo...” A gente pensa uma coisa e quando vai fazer, não dá certo às vezes, né? Mas quando você fez esse 
som e as pessoas reproduziram você imaginava que ía dar naqueles sons todos que a turma fez? 
Washington: Não. Eu pensei que ninguém ía saber...que só eu quem sabia..pensei [..?`] 
Neila: E os sons que saíram foram sons iguais? 
Washington: Não. 
Neila: E o que você achou dos resultados conforme você foi escutando? 
Washington: Mais ou menos... 
Vanise: Parecia uma música... 
Neila: Posso ler uma coisa aqui prá vocês? A Vanise achou um livro que é O Piano das Cores E aí eu queria ler 
um pedacinho. Pode? 
Crianças: Pode!  
Neila: (Lê trecho da estória) – 12:47h 
“Era uma vez um menino que escutava as cores e via os sons! Tanto das palavras quanto da música! Que 
imaginação que você tem! Isso não existe, diziam. Mas, é verdade! Seu ouvido escutava as cores em todas as 
suas nuances e seus olhos viam as canções exatamente como se ouvem as conversas das pessoas. Quer dizer, que 
esse menino não podia ver as cores, nem ouvir o que lhe diziam nem a música que se tocava? Afinal, ele era 
surdo e cego? De jeito nenhum!! Então, era um anormal!! Um fenômeno? Um monstro? Era um menino como os 
outros, era bom aluno na escola, brincalhão, um pouco bagunceiro, até. Quando podia, fazia suas bagunças, dava 
trabalho aos seus pais. Mas, ele chegava a dizer a sua mãe que a toalha vermelha da mesa da sala feria os seus 
ouvidos e que o som da companhia do telefone era um amarelo vivo demais! Que invenção!! Médicos vieram 
para examiná-lo e escutá-lo e fizeram um monte de perguntas que ele respondeu sem maiores problemas. Não 
encontraram nada de anormal nele, principalmente nos olhos e nos ouvidos. Interrogaram também o professor 
dele que contou que o menino às vezes se queixava de ouvir os mapas geográficos cantarem errados com suas 
cores e na aula de canto achava que os azuis e especialmente os verdes ficavam fora do compasso. Longe de 
querer contrariar os dons do filho, o pai de Jonatan (isso quer dizer que o nome dele era Jonatan), pensou, que 
ao contrário podia ajudá-lo a desenvolver as qualidades.” 
Walace: Mas ele sabia das coisas sem ver as cores? Ele sabia onde ficavam as coisas também? Ele sabia onde 
estavam as coisas na casa dele? Tipo: ele tá dentro da casa dele. Ele quer ir para a cozinha. Ele sabia onde é que 
ficava? Mesmo sendo cego? 
Neila: Ele não era cego! Nem cego nem surdo. 
Washington: Ô tia..tenho uma pergunta. A senhora que é da música não é?. Quando a senhora tá lá com o 
negócio lá na música (faz gesto de tocar violão) a senhora vê cor? 
Neila: Hum...(risos) Olha...a experiência de fazer música prá mim é muito interessante ... porque ... Cada um tem 
uma experiência diferente do outro. E às vezes quando eu estou tocando alguma coisa, cantando, eu sinto coisas 
que eu nunca tinha sentido antes. Lembro de coisas ... Ás vezes vem a voz de alguém que eu lembro...é muito 
daquele momento ali, né? Agora ... se eu escuto as cores? É essa a pergunta que eu faço prá vocês – se isso é 
possível.  
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Menino: Tem aquele instrumento da bateria (faz um gesto no ar com o braço como se estivesse tocando uma 
peça).... 
Vanise: O prato? 
Menino: Isso! Aí eu acho que só tem um tipo de cor desse prato. Quando a gente bate, faz um som que a tia fez 
aqui na aula passada. Aí a gente bate assim, a gente faz o som e todo mundo vai saber qual é.  Porque é o som da 
bateria.  
Vanise: E qual a cor que você daria prá esse som? 
Menino: Daria dourado. Não! Dourado não. Prateado. 
Neila: Por quê? 
Menino: Por quê? Porque eu já fiz bateria. Tem aquele som prateado, aí bate e faz barulho. Mas eu acho que eu 
já vi dourado. 
Neila: Você tá falando da cor do prato então.... E a cor do som? 
Menino: Amarelo. 
Neila: Se a gente não conhecesse a bateria. Se a gente nem visse a bateria . E você ouvisse aquele som de prato: 
“pá”... 
Menino: Um dia (17:34h) meu cunhado ele fez tipo uma bateria Ele colocou uma vasilha, um negócio assim 
[mostra com a mão um formato redondo], aí fazia assim (faz um movimento com o pé) e aí batia embaixo com o 
gancho. Aí não tinha um prato, mas ele colocou uma placa de carro. Aí ele bateu e ficou igualzinho o som.  
Neila: E não era um prato de verdade? 
Menino: Não era um prato. Era uma placa de carro!  
Neila: E qual era a cor do som dessa placa de carro? 
Menino: Hum... 
Neila: Era a mesma cor do som de um prato de bateria? 
Menino: Só que o som não era muito igual não... era um pouco diferente.  
Vanise: Eu acho assim ... que as cores prá mim que são...os sons suaves, assim bem suaves, eu vou associar a 
cores leves, a cores bem clarinhas, bem....sabe...tipo azul-bebê, lilás...Acho que eu faria isso, entendeu? Agora... 
os sons mais fortes , eu associaria a cores mais fortes , mais vibrantes né? Porque se a gente falar que a cor é 
vibrante , ela tá vibrando...e vibração é som né gente? 
Washington: Posso falar rapidinho? Só tem como (...?) o barulho se sentir a cor, sabe por quê? Não tem os 
soldados quando chega o (...?) eles fazem “sim, senhor!” (faz gesto deposição de sentido e continência militar) 
Aí quando vai marchando lá batendo o pé ? A roupa deles é verde e o sapato deles todo preto quando ele vai 
batendo o pé. 
Vanise: Aí tu acha que o som da marcha : “pá, pá pá pá”  é verde e preto? 
Washington: É. 
Neila: É interessante que a Vanise diz que associa, né? Há uma associação. Fecha o olho todo mundo...só um 
minutinho....Mas fecha de verdade, tá? Dá uma escutadinha nesse som (faz som com um saquinho plástico onde 
estavam as maçãs). Pega e passa para o colega do lado...vai pegando esse som...vai fazendo som com ele..... 
VÍDEO 3_B 
Neila: Não deixa o som interromper...(as crianças vão passando o saquinho de mão em mão fazendo sempre um 
som com ele). 
Neila: Pode abrir os olhos. Vocês sentiram o som caminhando? O que mais vocês podem falar desses sons que 
vocês ouviram caminhando? 
 - Sons diferentes! 
- Sons suaves! 
- Som devagar!  
-Som lento! 
-Som leve! 
-Som relaxante!  
Neila: Teve algum momento que o som ficou bem diferente? 
Crianças: Sim, quando estava amassado... 
Neila: Onde na roda que ele ficou assim? 
Crianças: Por ali!! (apontando a direção de onde veio o som amassado). 
Menino: E quando veio aqui alguém bateu no chão (faz o gesto com a mão). 
Neila: Isso! Alguém experimentou essa sonoridade. Quem fez esse som? 
Menino: Eu! Eu! Lucas. 
Neila: Em algum momento ficou bem baixinho? 
Crianças: Foi! Foi! Veio dali (crianças começam a mostrar de onde veio os sons bem suaves). 
Neila: E vocês pensaram em alguma cor? 
Vanise: Eu pensei num cinza... 
Menina: Eu pensei no azul! 
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Max: Branco! 
Neila: Eu também pensei no branco.... 
Menino: Eu pensei no cinza! 
Menina: Eu pensei no transparente!  
Caio: Eu pensei num som bagunçado. 
Menina: Eu pensei no coral! 
Menino: Eu pensei no verde. 
Neila: Agora eu queria sugerir uma outra experiência. Eu sugeri não...quem sugeriu foi o...Caio! E a gente 
pensou em fazer essa experiência: se realmente a gente ao comer uma maçã verde, a gente sente um som verde. 
Caio: Não! Amargo! 
Neila: Há tá – o amargo e se o amargo tem a ver com a cor da maçã. E a gente vai sentir outra maçã que é a 
vermelha – que você (Caio) falou que é... 
Caio: Doce! 
Neila: Doce. Vamos ver se ela é doce mesmo ou se é amarga ..e se, quando a gente faz essa experimentação, se a 
gente sente, pensa no vermelho de verdade , né? Que é a cor da maçã ... e vamos ver se a gente percebe isso da 
mesma forma....se o som é doce ...enfim...Vamos fazer? 
Washington: Mas a senhora vai fazer um negócio: a senhora tem que morder uma maçã. Se a senhora for 
morder essa, por exemplo, sentir o gosto e morder a outra você vai sentir um gosto diferente ... 
Vanise: Como assim? 
Washington: Vai misturar um gosto com o outro.... 
Vanise: A gente mastiga uma, espera um pouquinho e depois mastiga a outra.... 
Max: E se a gente pegar a metade de uma e a metade de outra e mastigar as duas juntas – será que a gente vai 
pensar numa outra cor?  
Neila: (ri) Muito bom!!! 
(...comentários...) 
Vanise: Quem quer cortar? 
Neila: E será que a gente consegue escutar?  
Reilta: Quer ajuda? 
Neila: Quando vocês fizerem isso (gesto de mordida), que vocês também escutem a maçã.... 
- (Neila começa a cortar as maçãs que já estão lavadas e separadas em duas bacias). 
Menino: Deixa eu cortar!? 
Professora Irandy: Cê tá com a mão suja... 
Criança: Deixa ela cortar (Reilta) deve ser um monte de cozinheira ... 
Neila: Vamos escutar o som? Já começou um monte de sons aqui na experiência... 
Criança: Ó, o barulhinho... 
Professora Irandy: Tem barulhinho.... 
(Crianças apontam para a bacia das maçãs verdes e dizem: “- o som aqui tá mais forte!!”). 
Menino: Eu sei por quê ... é que essas maçãs (verdes) estão mais duras. 
Menina: Esse som tá mais suave.... 
Neila: Eu quis cortar as maçãs vermelhas prá ver se o som fica diferente. Teve diferença ou não? 
Crianças: Teve tia? Teve? 
Neila: Não... 
Crianças: Muitos comentários sobre as texturas das maçãs....sobre os sons mais leves e mais pesados ... 
- Quando as bacias estão cheias com os pedaços de todas as maçãs, AS CRIANÇAS COMEÇAM A 
COMENTAR:  
-Essa tá mais pesada e a outra tá mais leve. 
- Essa aqui vai fazer um som leve... 
(Neila e Reilta começam a balançar as bacias fazendo sons com as maçãs que chacoalham dentro da bacia).  
VÍDEO 3_C 
(Reilta começa a arrastar a bacia e Neila faz ritmos chacoalhando os pedaços de maçãs dentro da bacia). 
Vanise: Olha...não parece uma bateria de escola de samba?  
Menino: Bateria...é verdade... 
Vanise: Balança assim mais rápido as duas ... 
Walace: Tia, mexe assim....(faz o gesto). 
(Neila balança a bacia, mas ele ainda não está satisfeito e diz: “- Faz fora do chão!!”) 
(Neila passa a bacia para o Walace que começa a balançar a bacia de maçãs verdes sorrindo muito).  
Vanise: Será que a gente pode fazer música sem ter instrumento musical? 
Crianças: SIM! 
(Caio começa a bater a faca no chão fazendo um ritmo). 
(Outro menino: pega a outra faca e começa a batucar fazendo um contraponto ao Caio). 
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Vanise: Isso não é um instrumento musical? 
Criança: Virou instrumento! 
(Washington pega a outra bacia da Reilta e começa a experimentar sonoridades chacoalhando a bacia com os 
pedaços de maçãs).  
Vanise: Isso aí é um instrumento musical? Ou nós usamos como um instrumento musical? 
Crianças: Usamos como instrumento ... 
Vanise: Por que isso não pode ser um instrumento musical? 
Criança: Por causa que isso é comestível. 
Outra criança: Por que isso pode estragar o alimento 
Outra criança: Pode ficar sem nutrientes. 
Vanise: Mas gente, não saiu som daí? 
Crianças: Saiu... 
(Muitos comentários...). 
Vanise: Prá mim isso é um instrumento musical.... 
Neila: Gente! Já viu aquele caxixi - que é usado aqui (mostra a posição na mão) prá tocar junto com ... 
Crianças: O berimbau?!  
Neila: Vocês sabem o que é que tem lá dentro? Semente! É! 
Walace: Mas aquilo ali tá ..tia ... 
Neila: Então vamos lá? Agora eu queria que vocês fizessem ...prá gente poder ouvir o som das maçãs, né? 
Vamos lá... Vocês querem que todo mundo coma juntinho? Cada um pega um e vai comendo, como é? 
Caio: Tudo de uma vez! 
Criança: Melhor tudo junto, tia. 
Vanise: Vamos prova em silêncio prá gente poder ouvir o som que você está produzindo. 
Max: Cada um pega um de cada, aí a senhora fala: “pode comer” - aí a gente come junto , e aí vai lá e fala o que 
é que a gente pensou. 
Neila: Então tá. 
Walace: Por que cada um não come da cada vez? Cada um dá uma mordida a gente faz uma roda? Eu mordi a 
primeira, aí a outra pessoa morde a segunda, prá ver se dá diferença ...o mesmo som... 
Neila: Interessante ... 
Vanise: Vamos fazer as duas coisas.: pegar as maçãs e aí primeiro faz como ele falou; aí depois a gente faz 
como o Walace falou ... 
Neila: Então vamos lá! Só prá gente pensar: a proposta dele primeiro, 
Vanise: Assiste depois tem (....? risos). 
Neila: A gente segura e aí faz juntinho e depois a mordida de cada.um. tá. 
Max: Vamos junto, depois cada um fala de acordo com o (..?) e o som, se foi suave ou não. 
Neila: É...e pode cada um estar ...  
Walace: Aí, tipo assim, depois eu mordi aí depois ele foi lá e mordeu ... 
Vanise: Na sequencia (da roda) ... 
Neila: Então não pode comer tudo na primeira experiência. Tem que deixar um pedaço para a segunda 
experiência. Então, vamos lá! 
(Neila e Reilta passam as bacias com os pedaços de maçãs para que cada um pegue o seu. Cada criança pega 
um pedaço de maçã verde e um pedaço de maçã vermelha e segura). 
(Depois que cada um tem os dois pedaços na mão, o grupo define qual maçã vai ser mordida primeiro; A 
VERDE). (Barulho da mordida em tutti). 
(Todos mordem juntos o pedaço de maçã verde. Todos fazem uma cara de quem come algo de sabor ácido... 
(risadas). 
Vanise: (depois de um tempinho): Agora, a vermelha. 
Menino: É mais crocante!! 
Outro menino: Tá mais doce. 
Professora Irandy: Uma delícia a vermelha! 
(Crianças comentam sobre o sabor da maçã vermelha). 
Vanise: Agora a gente vai fazer assim ó: não pode perder a sequencia, hem? Começa um provando, aí vai ....(ela 
aponta cada um da roda mostrando que é um a um). 
Neila: Com a maçã verde? 
Vanise: Olha, é assim como o Walace falou: vai começar do Denilson, depois morde o Walace, depois morde ... 
assim ... entendeu?  
Caio: Tia, por que a gente não podia falar assim: o que você pensou, assim?  
Vanise: Agora? Fazer isso agora? 
Caio: É. 



232 

Neila: Posso sugerir de a gente manter a proposta dele? Porque assim como a gente fez a proposta do Max 
primeiro que era de comer junto, né? Ao mesmo tempo, e depois comer a outra ao mesmo tempo e a gente não 
falou, eu queria propor da gente continuar com a proposta do Walace , mas também a gente não falar – a gente 
só ouvir e ver o que cada um vai fazer individualmente. Acho que a gente tem mais chance de ficar ligado no 
som mesmo. 
Vanise: Isso! Vamos começar com a verde. Vamos fazer assim – vamos começar com a verde e quando chegar 
no Denilson a gente faz com a vermelha. Não para.  
Neila: Ok. Maravilha!  
(As crianças começam a sequencia de sons) 
Vanise: Gente , sensacional!!! (Vanise está tocada pela harmonia musical que o movimento de morder as maçãs 
provoca). 
Walace: Legal, né? 
Vanise: Gente!! Parecia uma música que a gente tocou... 
Criança: Da hora!!! 
Outra criança: Tia, como foi um ...aquele instrumento? Aquele..piano...Quando a gente toca um aí vai assim 
(faz o gesto de tocar uma a uma tecla de um piano no ar indo para a região mais aguda do teclado) E quando 
começou a chegar mais aí, começou a ficar mais suave.... 
(Crianças comentam todas ao mesmo tempo....estão excitadas com a experiência...). 
Vanise: Agora com as duas maçãs ... 
Criança: Parece um piano ... (Diz com uma cara de surpresa e suavidade). 
Neila: Incrível ... 
Menino: Tá suave.... um piano de maçãs!! 
Outro menino: E se o som ficasse um pouco mais grosso? A gente não pode fazer melhor do que a gente tá 
fazendo? 
Vanise: Mais alto? 
Menino: Isso! 
Vanise: O pessoal tá fazendo muito barulho também, né? Eu acho... 
Menino: É porque ... aqui foi grosso, aqui foi grosso... 
Vanise: Ué, mas não é assim o piano?  
Neila: Dependendo de como você toca, pode ser mais forte ou mais fraco... 
Vanise: Gente! Já é 11:30h? Então a gente vai ter que suspender ... 
Crianças: Há, há .... 
Vanise: Quando vocês chegarem em casa vocês podem escrever sobre isso? E trazer na semana que vem? Prá 
gente não perder isso ...  
(A gravação encerra aqui). 
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(A transcrição é feita com a parte das falas que consigo compreender; são omitidas algumas interrupções e 
negociações para que a palavra seja escutada).  
(*Nesse dia o espaço da filosofia é realizado nas salas de aulas dos alunos). 
- TERCEIRA CLASSE: (Tema: Um livro nunca é um livro). 
- Professora Laura: Olá!! Como estamos? 
- Crianças: Bem, senhorita! 
- Professora Laura: Muito tempo que não nos vemos, não? Quem pode me dizer o que fizemos na última 
classe? 
- Criança: Escrevemos sobre um livro nunca ser um livro! - (Muitas vozes). 
- Professora Laura: Então, vejamos nos cadernos o que escreveram sobre um livro nunca ser um livro. 
- (Muitas vozes). 
- Professora Laura: Valentina!! Muitos atentos porque vamos já ver outro texto! 
Temos impressora? Adiante, Valentina!! 
- Criança: Um livro não é livro quando necessitamos para outra coisa. Como por exemplo, quando empilhamos 
alguns livros para nos assentarmos. Esse é um dos muitos exemplos para esclarecer quando um livro não é um 
livro! 
- Professora Laura: Quando!! Porque usar a palavra quando? 
- Criança: Por quê ... 
- Professora Laura: É um momento, nada mais!! 
- Criança: Quando precisamos!! 
- Professora Laura: Exato!! Então, percebem que sentido que vai tomando um livro? É relativo ou depende de 
um momento! De quando!! Necessitamos para outra coisa!! Muito bem!! Perfeito! Eu poderia dizer que um livro 
pelo que ele contém! Um livro de poesias, uma enciclopédia, um dicionário, informes estatísticos, novelas, sim? 
Pelo que contém!! - (Muitas vozes). 
- Professora Laura: Agora, isso é sempre assim? Um livro de poesia é sempre um livro de poesia!! 
- Criança: O livro não muda!! O que muda é a utilidade!! 
- Professora Laura: Exato!! O que muda é a utilidade. 
- Criança: Porém, eu creio que um livro de poesia pode continuar sendo um livro de poesia, mas também pode 
ser outra coisa, continuar sendo o mesmo para mim, porém, outra coisa para outra pessoa... 
- Professora Laura: Por exemplo, faz alguns anos que tenho um livro de poesia que me presenteou uma amiga 
que se criou comigo, que morava ao lado de minha casa, que crescemos juntas e que a cinco anos ela veio a 
falecer. Então, esse livro é uma recordação dessa, é uma imagem!! Deixou de ser um livro, é uma recordação de 
nossa amizade, do tempo compartilhado. Então, sempre vai ser essa recordação esse livro. 
- Criança: Não é só o livro que pode mudar de utilidade, por que, não sei ... se tem outro elemento que pode 
colocar dentro ... 
- Professora Laura: Exatamente!! Pode passar também que por esse motivo eu tenha 10 volumes de uma 
enciclopédia e que me sobrou apenas um e esse é o que sobrou de uma coleção, é um resto, é uma sobra do que 
tinha. Já não é um livro, é o resto de algo que tive! 
- Criança: Isso também pode mudar por que posso expor o pensamento sobre um livro, posso pensar sobre ele ... 
- Professora Laura: Expor em pensamento! Exato! Com essas dimensões que excedem a materialidade do 
objeto. Excedem!! 
- Criança: Um livro também pode ser um desejo que não se sabe qual é. E se sai a procurar e tampouco se sabe 
qual é para encontrar.  
- Professora Laura: Por exemplo, um livro que querias muito, encontra-o e vês que está mal encadernado e se 
desprega todo, mas você o quer muito. O livro dos Simpsons que conta a história das sérieis e então se despregou 
todo. E em uma tarde de chuva, com paciência, você vai arrumando e colando até que fica perfeito!! Esse livro 
não é mais um livro, mas é o que vai medir sua habilidade como encadernador. É a medida de tua capacidade 
manual. E ao ver esse livro virá em teu pensamento essa cena. É a prova de que és capaz de recuperar um livro! 
Isso é mais uma obra minha, mas que um livro! 
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- Criança: Creio que não é o livro... é você!! Você é que aponta para o livro e diz o que ele é ... se é um livro só 
ou outra coisa ...e pode não ser um livro, pois é você que vai dizer o que é o livro... Pode ser várias outras coisas 
... Pois, para mim, o livro ou outra coisa vai ser algo ... dependendo do que você é! 
- Professora Laura: O companheiro põe um elemento muito importante!! O que é o livro depende do que você 
é!! De você!! Quero dizer que se tenho um pobre livro. É um livro somente!! 
- (Laura desenha a figura de um livro no quadro). 
- Professora Laura: Esse (apontando o livro) vai modificar-se através do humano que está próximo desse 
livro!! O que disse Manuel é que o que será o livro vai depender desse!!  
- (Laura desenha a figura de um ser humano no quadro com as mãos estendidas para o livro).  
- Professora Laura: Esse sou EU!! Sim? De um EU!! De um indivíduo, de uma pessoa!! Eis a importância 
nessa relação! Quem importa? 
- Criança: A pessoa! 
- Professora Laura: Muito bem! Aqui está a importância!! (Apontando para a figura humana). Nós damos 
sentido ao mundo! Este livro seria o mundo! É o mundo de objetos! E este sou eu!! Aqui no livro uma 
interrogação! E este é o mundo do sujeito, o mundo humano!! Então, nesse mundo de objetos, o mundo das 
coisas, estamos nós!! E nós somos os que damos sentidos a isto!! Sem nós seria um caos desordenado?  
- Criança: Ou não existiria nada, porque quem haveria de criar as coisas, as coisas foram criadas por alguém ... 
- Professora Laura: Alguém criou os cadernos, alguém também criou o lápis, efetivamente, sim? Uma história 
das coisas, porém, pode ser que este lápis seja um lápis, pode ser que seja também uma recordação, pode ser que 
seja o único que me restou de uma coleção de lápis de cor que me presentearam... 
-*Ou o lápis menor que me restou! 
- Professora Laura: Ou o lápis menor que me restou! O único que me restou de uma coleção de 24 lápis que 
estava sumindo, não sei ... 
- Criança: Tudo tem uma história!! 
- Professora Laura: Tudo tem uma história!! Muito lindo! Mundo de objetos, este mundo tem história! Genial! 
E esses objetos tem história? 
- Criança: Sim!! 
- Professora Laura: Também, tem história!! Muito bem! Vejam, não somos os mesmos que as coisas!! Nós 
temos a capacidade de encontrar sentidos para o mundo!! E isso é arte, isso é a filosofia!! Isso é a criação!! 
Entendem? Isso é, por exemplo, o que pode criar Maradona com a bola. Também é uma arte! Um sentindo ao 
futebol diferente! E ai está sua capacidade de projetar-se, de superar-se, de ser mais!! Compreendem? 
- Crianças: Sim! 
- Professora Laura: Vamos agora ler um texto que trás a ideia de tudo que dissemos e que estamos a refletir. Ai 
vamos amigos!! Vocês fizeram um texto. Agora vamos ouvir um texto que eu adoro. Gosto muito! Ao invés de 
dizer um livro nunca é um livro, esse autor, Carlos Abrevaya, disse “Um copo nunca é um copo”. E é muito 
bonito como está escrito! E gostaria que vocês, que fizeram o exercício, possam ser escritores como Carlos 
Abrevaya sobre o livro. Escutemos: (E passa à leitura do conto). 
- Professora Laura: Percebem todas as coisas que enumerou esse autor? Todas as possibilidades!! 
- Criança: E também é lindo!! 
- Professora Laura: Sim!! É lindo!! Ou seja, é uma descrição!! Agora, vamos repassar um pouco. Vamos saber 
o que nos recordamos que disse sobre o copo. Primeiro: 
- Criança: Que um copo não se pode dizer que é um copo de água, mas se diz ... 
- Professora Laura: Como? 
- Criança: Se diz: “me der um copo de água”, mas não é, “é um copo com água” ... 
- Criança: É uma coisa assim ... como um alerta ... - (Muitas vozes). 
- Professora Laura: Isso, o texto nos alerta de como usamos mal a língua! Excelente! Vocês mesmo disseram: 
“esse é um copo de água”! Diz-se, “com água”. Sim? Está-nos corrigindo! Perfeito! 
- Criança: Também diz que é uma recordação de uma festa que não volta! 
- Criança: Em um momento diz que um copo é um soldado que acompanha um enfermo ... 
- Criança: Em uma mesinha de luz... 
- Criança: Que no banheiro é um farmacêutico. 
- Professora Laura: Exato!! 
- Criança: Também diz que é um conjunto de moléculas unido por uma necessidade. 
- Criança: Que também é uma recordação de outro copo! 
- Professora Laura: Uma recordação de outro copo! Como o lápis, não? 
- Criança: Um medidor de sua habilidade em lavá-lo! 
- Criança: Também uma incitação ao suicídio! 
- Professora Laura: Exato!! Pode-te ferir! 
- Criança: Pode ser uma lupa que deforma. 
- Professora Laura: Claro, nós vemos as coisas deformadas. 
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- Criança: Pode ser uma prova de equilíbrio numa bandeja. 
- Professora Laura: Sim, claro. Em um circo, por exemplo, com o equilibrista. Quando dá um passinho assim, 
ah!!! Nós todos gritamos!! 
- Criança: Que pode ser de vidro ou de plástico que é assim ... 
- Professora Laura: Mais barato!!  
- Criança: Também dizia que o copo é cada letra de seu nome e que também pode ser uma recordação  ... 
- Professora Laura: Da festa que tinhas ido! 
- Criança: Um copo também pode contar uma história de coisas que já passaram! 
- Professora Laura: Como os que se guardam em museus, não? Os copos que usavam os Fenícios. Um copo de 
cana, de whisky, de vinho 
- Criança: Uma oferta! 
- Professora Laura: Claro, uma oferta! Muitas vezes aparecem em cada volta!! Não necessitamos, mas estavam 
tão baratos que ... 
- Criança: É como tudo!! 
- Professora Laura: É como tudo!! O capitalismo está ai!! 
- Criança: É a prova de quem esteve aqui ... 
- Professora Laura: Muito bem! É a prova de quem esteve aqui nessa fatídica noite! 
- Criança: Um balde para um cavalo! 
- Professora Laura: Exatamente. Para mim é um copo, para outro pode ser outra coisa! 
- Criança: Para mim é que é um copo de vinho, alcoólico! 
- Criança: Um copo de whisky. 
- Criança: Um copo é um copo vazio junto com outros esperando os convidados. 
- Professora Laura: Muito bem! É um copo vazio junto com outros esperando os convidados. Não? Na mesa 
posta, quando estamos esperando que cheguem os convidados. 
- Professora Laura: Penso que já disseram quase tudo. Excelente grupo! Prestaram bastante atenção ao texto e 
ao que disseram os companheiros! Então, vejam tudo que dissemos de um copo, não? E o copo está aqui no 
mundo dos objetos. (Aponta o desejo no quadro). Ou então, como disse a companheira, está no mundo dos meus 
pensamentos. Meu pensamento está em que é o livro, meu pensamento está em que é um copo, meu pensamento 
está em que o livro é uma recordação! 
- Criança: É meu pensamento está no livro ou no copo, mas pode me dizer que o livro é outra coisa! 
- Professora Laura: Claro!! 
- Criança: Como uma cadeira... 
- Criança: Como uma mesa... 
- Professora Laura: Porém, sempre como uma utilidade? Ou outras vezes pode ser com algo de sentimento, 
como por exemplo, uma recordação! 
- Criança: Sempre pode ser ALGO!! Alguma coisa de utilidade ou outra coisa que você queira! 
- Professora Laura: Perfeito! Agora significa ALGO!! 
- Criança: Pode ser várias coisas... 
- Professora Laura: Exatamente! 
- Criança: Também pode ser objeto de decoração. 
- Professora Laura: Exato!! 
- Criança: Pode ser um depósito para guardar doces. 
- Professora Laura: Exato!! 
- Criança: Pode ser uma preciosidade! 
- Criança: Pode ter muitos, infinitos significados... 
- Professora Laura: Muito bem, estamos aqui dizendo “aparecem muitos sentidos”, porém, vocês agora 
disseram “diferentes significados”. SENTIDO!!  E na cabeça dessa pessoa SIGNIFICADO! A pergunta é, 
lembrem que a filosofia é a linguagem plena. Para vocês é o mesmo que a pessoa der SENTIDO ao copo ou que 
a pessoa der SIGNIFICADO ao copo? 
- Criança: Não! 
- Criança: Sim! 
- Criança: Para mim SENTIDO é dizer ai está ALGO! 
- Professora Laura: Muito bem! Está algo! Vamos abordar copo como uma coisa. Há uma coisa que pode ser 
qual queira, não? 
- Criança: Para reconhecê-lo!! 
- Professora Laura: Para reconhecê-la!! Esse é seu significado. Perfeito! Essa é a definição de significado de 
Manuel. Então, passamos a ver se é o mesmo SIGNIFICADO que SENTIDO ... 
- Criança: SIGNIFICADO para mim é um só. Já o SENTIDO... cada um pode colocar o seu. Sim, há diversas 
maneiras... 
- Professora Laura: Podemos dizer que o sentido depende de cada um? 
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- Criança: Se o SIGNIFICADO não fosse um só não teria SENTIDO. Não sei... 
- Professora Laura: Então, o SIGNIFICADO não é para cada um Valentina? 
- Criança: Sim! Mas, cada um pode dar o seu SENTIDO também! 
- Professora Laura: Não é o mesmo? Sim, porque Manuel disse que SIGNIFICADO é dado a algo para poder 
reconhecê-lo. 
- Criança: Sim! 
- Criança: Não! 
- Criança: Para mim não é o mesmo! 
- Professora Laura: É o mesmo? 
- Criança: Há coisas que têm SENTIDO e outras que não têm SENTIDO!! 
- Professora Laura: É distinto!! 
- Criança: É distinto, porém não sabemos o que é... - (Risos). 
- Professora Laura: Tá muito bom isso, não? 
- Criança: O que quero dizer é que tem coisas que tem SIGNIFICADO, mas que não tem SENTIDOS... 
- Criança: Como cortar-se e não sangrar! 
- Professora Laura: Como cortar-se e não sangrar! Pensemos essa definição para não esquecermos, 
concretamente. O que faz esse texto sobre o copo é dar-lhe SIGNIFICADO ou SENTIDO? 
- Crianças: SENTIDOS!!! 
- Professora Laura: SENTIDOS, e porque não é SIGNIFICADOS? 
- Criança: Não sei!!! 
- Professora Laura: Não disse o que era um copo? 
- Criança: Disse! 
- Criança: Porém, disse também sentidos!! 
- Criança: Disse o significado, mas não são todos... Por exemplo, digo a uma pessoa, não sei ... Passa-me o 
diário! 
- Professora Laura: Sim!! Passa-me o diário! 
- Criança: Para mim é um diário intimo, mas para algumas pessoas pode ser um livro comum... Não vou 
entender o sentido que terá para essa pessoa. Passe-me o dicionário, para mim é um livro! 
- Professora Laura: Esse é um tema, como é seu nome? 
- Criança: Lola. 
- Professora Laura: Esse é um tema que tem uma palavra mágica que disse agora. Qual foi a palavra mágica? 
- Criança: Dicionário! O dicionário também pode ter vários significados... 
- Professora Laura: Muito bem!! O dicionário! O que vou buscar no dicionário? 
- Criança: O SIGNIFICADO! 
- Professora Laura: E vou encontrar esses SENTIDOS que estamos dando aqui no dicionário? 
- Criança: O SIGNIFICADO ESTÁ!! E o SENTIDO é variado... 
- Professora Laura: O significado está!! Muito bem! E o sentido... 
- Criança: É de cada um... 
- Professora Laura: Então, amigos, a essa altura, vocês estão de acordo com Manuel e Valentina com essas 
definições? Estamos de acordo ou alguém quer dizer algo? Fazer alguma correção? Lola! 
- Criança: O significado podia ser... o que significa uma coisa, por exemplo, é o que é! 
- Criança: Para mim o SIGNIFICADO é o essencial, é o que é como é! 
- Criança: O que digo é que o SIGNIFICADO no futuro não vai ser o mesmo! É capaz que tenha mudança! 
- Professora Laura: Viram o que disse o companheiro? Disse que no futuro o SIGNIFICADO de copo pode ser 
distinto do que é hoje! Isso pode ser possível? 
- Criança: Sim!! 
- Criança: Não!! 
- Professora Laura: Pensemos amigos! O SIGNIFICADO pode se transformar no futuro? Fala Manuel! 
- Criança: Penso que pode mudar sim, mas então, não será mais o mesmo!  
- Professora Laura: Penso que aqui temos um tema genial. Pois se o significado pode mudar no futuro, 
estaríamos no território dos SENTIDOS, teríamos que deixar o território do SIGNIFICADO. Atenção!! 
Cuidado!! SIGNIFICADO e SENTIDO! Uma coisa subjetiva diz que é SENTIDO e SIGNIFICADO diz que está 
no dicionário. Muito bem!! Pensemos e deixemos para a próxima classe. Anotem nos seus cadernos! Já não 
tenho que disser nada! Levemos essa discussão adiante! 
 
- QUARTA CLASSE: (Tema: O fracasso do silêncio). 
- Professora Laura: Olá, como estamos? Quanto tempo, não? 
- Crianças: Olá senhorita!! - (Muitas vozes). 
- Professora Laura: Alguém me poderia dizer sobre o que falamos na última classe? 
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- Criança: Recordo-me que tentamos ficar um minuto em silêncio e como não conseguimos, a senhorita pediu 
uma tarefa para escrever sobre isso.  
- Professora Laura: Muito bem!! Excelente memória!! E então, vamos ver quem terá feito essa tarefa. Tivemos 
quinze dias para isso, não? Por que eu não consigo ficar um minuto em silêncio comigo mesma? O que me 
passa? Por que tenho essa dificuldade? Adiante!! 
- Criança: Eu fui fazer a experiência do silêncio em minha casa e senti como se o mundo tivesse morrido. Não 
escutava nada... - (Muitas vozes). 
- Professora Laura: Exato, o silêncio é isso, não escuta nada! 
- Criança: Tentei fazer, mas não me recordo de nada... 
- Criança: Eu fiquei fora do mundo e não escutava nada!! Então, foi como se tudo tivesse morrido. 
- Professora Laura: Espere, um minuto, quem tem a palavra?   
- Criança: Carlos! - (Muitas vozes). 
- Criança: Quando eu fui fazer a tarefa me senti meio abobado, pois sempre temos convidados, exceto nos 
exames, e vi teria que anotar...  
- Criança: Então, não fizeste a tarefa... 
- Professora Laura: Passe a palavra rápido e fale devagar e forte, por favor!! Silêncio!! 
- Criança: Primeiro fui fazer a tarefa e tive dificuldade, pois nunca estamos em silêncio aqui, não? Em minha 
casa também não! Mas, gostaria de está mais em silêncio porque estamos sempre com muito barulho... È como 
nesse momento ... é como ser ouvido. - (Muitas vozes). 
- Criança: Para Tomás ... 
- Professora Laura: Passe para uma menina agora! Aqui a companheira! - (Muitas vozes). 
- Criança: Que não senti ... 
- Professora Laura: Podemos, por favor, fazer silêncio ou não? Perfeito!! 
- Criança: Que não senti tanta tranquilidade... para mim é algo difícil. Não sei o que senti... Mas, senti algo!! 
- Criança: Estava em minha casa e tentei fazer um minuto de silêncio, mas me pareceu que não era apenas um 
minuto, mas que era bem mais tempo. Ocorreu-me depois que estava bem, senti tranquilidade! 
- Professora Laura: Muito bem! Podemos fazer silêncio, por favor! 
- Criança: Na verdade primeiro me passou o mesmo que na classe anterior porque esse minuto... parecia-me 
muito mais que um minuto, mais ou menos como meia hora. E eu não conseguia fazer. Depois tentei outras 
vezes e fui conseguindo e sentindo que podia pensar cada vez mais com mais tranquilidade. Foi isso! - (Muitas 
vozes). 
- Professora Laura: Podes passar a palavra, por favor! 
- Criança: Bem, eu também senti que era não era apenas um minuto, mais ou menos como quarenta minutos... - 
(Muitas vozes). 
- Criança: Depois fiquei aborrecido, com sono e quando finalmente consegui fazer me senti sozinho... 
- (Muitas vozes). 
- Professora Laura: Podemos escutar o companheiro? Adiante!! 
- Criança: Para mim, um minuto de silêncio foi... Algo como uma hora, enfim!! E eu fiquei ... E foi como nada, 
não vi nada!! - (Muitas vozes). 
- Professora Laura: Muito bem! Adiante! 
- Criança: Ocorreu que para mim foi bastante longo, mas também foi uma experiência diferente. 
- (Muitas vozes).  
- Professora Laura: Por favor!! Alguém tem algo mais a dizer que ainda não tenha sido dito pelos 
companheiros? 
- Criança: Tentei fazer, mas me pareceu sem graça... Não consegui me concentrar.  
- (Uma criança interrompe a outra). - (Risos)  
- Criança: Aqui, você também ficou com gracinhas... - (Risos)  
- Professora Laura: Vocês acabam de desvendar o porquê do fracasso da experiência do silêncio! Por que a 
razão do fracasso está nisso, não conseguem se concentrar e por essa razão fracassa toda a experiência do 
silêncio!! Ficam olhando um para o outro, não há necessidade disso!! - (Muitas vozes).  
- Professora Laura: A experiência do silêncio não necessita de rostos!! - (Muitas vozes).  
- Criança: Não compreendo por que não conseguimos aqui ou em casa. Ou como é possível para alguns fazer 
em casa e não aqui. Para mim a não é problema fazer um minuto de silêncio no espaço da filosofia. E isso me dá 
paz. 
- Criança: Penso que vamos tentar, tentar, e fazer um minuto de silêncio aqui é impossível! Por que aqui 
ficamos vendo os rostos uns dos outros e nos pomos a rir, por que estamos em grupo e temos dificuldades de 
ficarmos em silêncio... - (Muitas vozes).  
- Professora Laura: São todos monólogos!! São todos monólogos! - (Muitas vozes).  
- Professora Laura: Silêncio, por favor!! Quero dizer algo! Quando entramos no início, vocês estavam todos 
em silêncio escutando a leitura da senhorita Cláudia. E todos estavam em completo silêncio!! Pensemos que a 
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experiência do silêncio, às vezes, fazemos para escutar a outro, não? Para escutar a “outro”! Quando não há “um 
outro” que fale, que tenhamos que escutar, quando não está mais ai esse “outro”, nós não temos mais alternativa 
senão a nós mesmos, não? Esse é outro tema!! Saber que há “um outro”  que escutamos e estamos ocupados. E 
outra coisa, muito distinta, é quando não há “um outro” a escutar e que esse silêncio me remete a mim mesmo! 
Remete-me para dentro de mim mesmo!! Direto para dentro! 
- Criança: Agora estamos todos em silêncio escutando... 
- Professora Laura: Sim, estão todos ocupados, me escutando!! É diferente! 
- Criança: Se estamos todos em silêncio, por que não conseguimos... 
- Professora Laura: Esse silêncio não tem comparação, terás que ver com vós mesmos, face a face!! - Criança: 
Penso que temos que fazer algo, não sei... Talvez, mudar. Pois, eu me senti, não sei como se fosse uma hora e 
meia. Porém, se estou a me diverti, assistindo um filme ou outra coisa, o tempo já parece mais curto, passa muito 
mais rápido! 
- Professora Laura: Esse é um tema que vou agregar aqui. Você está dizendo que o tempo se alarga ou se 
estreita. É um tema filosófico. Vocês não marcaram um minuto no relógio, que tem sessenta segundos, e esse 
lhes pareceu meia hora. E estão dizendo ao mesmo tempo que tem momentos que duram uma hora e meia e lhes 
parece um minuto! Então, há dois tempos? Há um tempo de relógio e há um tempo de acordo com aquilo que me 
passa? 
- Criança: Esse é o mesmo, prof.!! 
- Criança: É o mesmo! - (Muitas vozes).  
- Professora Laura: Adiante!! 
- Criança: Penso que existe um tempo de relógio e um tempo que passa ou não passa... Temos que esvaziar a 
cabeça! 
- Professora Laura: Sim, esvaziar a cabeça. Adiante!! 
- Criança: Para mim tem um tempo de nós mesmos e um tempo de relógio. Quando queremos que o tempo seja 
rápido, ele passa mais devagar, por exemplo, se tenho que ir ao futebol às 6:15, desde às 6 horas fico esperando e 
esses quinze minutos me parecem, sei lá, vinte anos. 
- Criança: Quando queremos que o tempo seja mais rápido ele vai mais de devagar e quando queremos que ele 
vá devagar, ele vai rápido... 
- Criança: Ás vezes, sentimos que um minuto é uma eternidade e outras vezes que duas horas, não sei, quando 
nos acontece algo inédito, passaram em um minuto! - (Muitas vozes).  
- Criança: Que é inédito? 
- Professora Laura: Impossível!! Inédito é algo que nunca passou!! - (Muitas vozes).  
- Criança: Penso que aqui tinha uma parte que queria fazer o minuto de silêncio e outra parte que não queria e 
então, quando estamos querendo fazer algo que não gostamos, o tempo é mais largo, por outro lado se estamos 
fazendo coisas divertidas, o tempo é mais curto.  
- Professora Laura: Perfeito! Adiante! - (Muitas vozes).  
- Professora Laura: Não escuto nada, de nada, de nada!! - (Muitas vozes).  
- (Aqui, em meio às vozes, duas crianças falam, mas, para mim, não é possível compreender o que dizem). 
- Professora Laura: O tempo passa!! Ou seja, passa voando, passa mais lento. Passa! Está à espera, nos parece 
com algo de movimento, de mudança! É isso que estamos conversando? Gosto muito disso! Dessa ideia de algo 
que está sempre a passar, que não se detém!! Podemos deter o tempo?  
- Criança: Sim. Quando estamos dormindo! 
- Criança: Não!! Não se para o tempo! Por que ai teríamos que morrer!! - (Muitas vozes).  
- Professora Laura: Adiante! 
- Criança: Quando estamos dormindo outros seguem fazendo outras coisas. São tempos distintos, por exemplo, 
na China agora as pessoas podem está levantando-se!! - (Muitas vozes).  
- Professora Laura: Muito bem!! Vamos continuar com esse tema. Tratemos de pensar para a próxima classe 
em algumas canções que nos falem que o tempo passa. Tudo bem? Compreendem? 
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COORDENAÇÃO: ANDRÉ LUÍS BORGES 119 E VANISE DE CÁSSIA 120 
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FILMAGEM: ALUNA DA TURMA 
 
Vanise: Então gente. Olha só. Vocês lembram o que a gente fez na semana passada? 
Fernando: A gente brincou lá fora. A gente treinou nesse exercício de ser criança. A gente tentou treinar aí. A 
gente brincou. Fez atividade lá fora. Foi muito divertido. 
Vanise: Foi? 
Fernando: Até a tia Janaína brincou que eu vi. (Risos) 
Professora: Que Janaína? É Alessandra. 
Fernando: É! Alessandra! Eu esqueci. É que eu vi Janaína no caderno. 
Vanise: E como que foi esse exercício? Esse exercício lá fora de ser criança? 
______: Quem estava semana passada? 
As crianças levantam o dedo. 
Vanise: Todos? 
As crianças falam ao mesmo tempo.  
Vanise: Mais o que que a gente fez? Qual foi os exercícios que a gente fez lá fora?  
Fernando: A gente brincou de pique-esconde e de falar... 
Vanise: De falar “vai haver revolução!”. 
______: Ali, o Thiago e o menino que ensinou pra gente. (Pois os meninos estavam com o dedo levantado para 
falar). 
Thiago: A gente fez aquele negocinho de escrever. 
Vanise: Que negocinho? 
Thiago: O que que é ser exercício de ser criança. 
Vanise: Ah! O que está aqui! Muito bom! Isso mesmo. A gente fez isso também, né. A gente... 
______: E vocês acham que tem alguma relação, alguma relação com o exercício que a gente fez lá fora de ser 
criança com o exercício de escrever que a gente fez aqui dentro? Que tem alguma relação, que tem alguma coisa 
a ver, o que a gente fez lá fora com o que a gente fez aqui dentro? 
Fernando pede a bola da vez para falar. 
Vanise: Só o Fernando? 
Fernando: Eu acho que sim, porque uma das coisas de ser criança, né... coisas que as crianças fazem no 
exercício de ser criança é brincar e nesse dia a gente brincou muito. Então acho que sim, que tem alguma coisa a 
ver. 
Vanise: E o que a gente fez aqui dentro? A relação tem? 
Fernando: Também. É uma brincadeira que a faz a gente imaginar coisas e pensar mais. Que criança também 
não só brinca, criança também tem aquelas coisas que a gente tem que pensar... coisas de escola, coisas de... 
trabalho não. Várias coisas que a gente pensa aqui a gente brinca a mente, a gente brinca com a mente, a gente 
vai pensar de várias formas. 
Vanise: Ouviram isso que o Fernando falou? Que a gente... que criança não só brinca, mas que criança também 
pensa? E que a gente pode brincar com a mente? 
André: É... deixa eu fazer uma pergunta. Escrever também pode ser uma brincadeira? 
Camili: Qual o seu nome? 
Vanise: André. 
Camili: Que escrever é um exercício de ser criança. Eu acho que é uma brincadeira. 
Vanise: Por quê? 
Camili: Ah, não sei. Porque a gente se diverte. Em algumas coisas escrevendo. 
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Vanise: Se diverte em algumas coisas escrevendo?  
Willian: Que... que... é... esqueci a pergunta dele. 
Vanise: Pode perguntar de novo, André? 
André: Posso. 
______: Porque a Vanise tinha perguntado qual era a relação do exercício de ser criança que a gente fez lá fora e 
o que a gente fez aqui dentro. Aí eu peguei essa pergunta e fiz de outra maneira. Escrever pode ser uma 
brincadeira também? Se escrever é brincar? 
Willian: Pode, porque a gente gosta de desenhar. 
Thiago: Eu quero fazer uma pergunta. Por que que todas as pessoas do Brasil não fazem o exercício de ser 
criança? 
Alguns alunos: Hã?! Tisc-tisc-tisc. 
Vanise: Vocês estenderam a pergunta? 
Alguns alunos: Não. 
 Vanise: Thiago, faz devagar agora. De novo. Eu entendi. 
Thiago: Por que as... as pessoas... a metade das pessoas do Brasil, inteiro assim, não faz o exercício de ser 
criança? 
Gustavo: Respondendo a pergunta do André, se escrever é exercício de ser criança. Eu acho que sim, porque 
tem muitas pessoas que jogam adedanha ali no papel e é divertido. 
Vanise: Aí pode fazer um jogo no papel escrevendo? Ah, sim! 
Willian: Eu queria responder a pergunta do Thiago. Porque também, eles não têm interesse para fazer o 
exercício de ser criança. Porque pode ser adulto e não querer.  
Vanise: Mas, olha só. Passa pra ele também, porque ele comentou uma coisa interessante. Tu achou a pergunta 
do Thiago meio o quê? 
Miguel: Meio estranho né.  
Vanise: Por quê? 
Miguel: Como que ele pode saber que quase a metade das pessoas do Brasil não tem o exercício de ser criança? 
Vanise: Como que você chegou nessa pergunta? 
Miguel: Passa pra ele, tia? 
Vanise: Pode passar. 
Alguém: É ela. (Referindo-se a Camili que havia pedido para falar) 
Vanise: Depois ele responde, tá Thiago?! Depois você responde. Está pensando Thiago? 
______: Olha só. Vamos voltar aqui rapidinho pra não se perder. Outra coisa que eu quero falar com vocês é que 
se alguém quiser ajudar a responder ou tiver alguma pergunta, pode fazer, tá?! 
______: Olha só. O André fez uma pergunta, né, que falou assim: - Escrever é um exercício de ser criança? E a 
gente estava tentando pensar sobre isso. E aí o Thiago veio e lançou uma outra pergunta: - Por que que as 
pessoas do Brasil, metade das pessoas do Brasil, não fazem o exercício de ser criança? Certo?! 
______: Aí, eu acho que a gente está aqui tentando pensar duas perguntas, né. A do Thiago e a pergunta do 
André. Acho que a gente está tentando pensar essas duas, certo?! E aí o Gustavo pegou a bola e aí respondeu a 
pergunta do André. Ele estava na vez pra responder. Ele disse que a gente pode fazer, por exemplo, uma 
brincadeira de adedanha escrevendo, no exercício de ser criança. Mas o Willian pegou a bola pra tentar pensar a 
pergunta do Thiago. E o Willian respondeu o que mesmo Willian? 
Willian: Como que ele podia saber que todas as pessoas do mundo não queriam fazer... (Não foi possível ouvir a 
continuação da fala de Willian). 
Vanise: Como que o Thiago sabe, como que tu sabe, Thiago... entendeu? Que todas as pessoas do Brasil não 
fazem o exercício de ser criança? E aí o Miguel quer saber de onde você tirou essa pergunta? Entendeu?! Vamos 
continuar com a Camili. Vocês querem falar alguma coisa? Você que está aí no cantinho? Está comentando. 
Quer compartilhar? Não?! Vai Camili. 
Camili: Eu quero saber como que o Thiago chegou a conclusão de que todo mundo, de que a metade do Brasil 
não faz o exercício de ser criança? Você mora em todos os lugares pra saber? 
Thiago: Eu penso que um dia eu viajando lá pra Goiânia, de 1952, aí eu vi muita gente não fazendo o exercício 
de ser criança. Aí eu falei: - Moço, por que você não faz o exercício de ser criança? Por causa que ele não sabe o 
que que é isso. Aí, eu quero fazer outra pergunta aqui. Por que... por que os seus pais não fazem o exercício de 
ser criança? 
As crianças se agitam e falam ao mesmo tempo. 
Vanise: Os pais. Agora deu pra entender gente. Uma boa pergunta essa, né. Oh! Só um instantinho. 
As crianças falam ao mesmo tempo. 
Vanise: Gente! Vamos pensar um pouquinho... um pouquinho... Tamires. Vamos pensar um pouquinho sobre 
essa pergunta que o Thiago fez. Por que os seus pais não fazem o exercício de ser criança? Quem quer falar 
sobre isso? Você vai ser o primeiro? Essa pergunta já provocou um monte de gente, oh. Tamires... vamos dar a 



241 

vez pra quem ainda não falou. Vamos lá! Passa aqui pra Tamires primeiro. Eu acho que essa pergunta ficou boa. 
Essa pergunta ajudou um monte de gente, oh! A pensar! 
_______: Ele perguntou por que os seus pais não fazem o exercício de ser criança? 
Tamires: Meu pai e minha mãe faz.  
Vanise: Que exercício de ser criança que eles fazem? 
Tamires: Anda de bicicleta, joga bola. 
Vanise: Anda de bicicleta, joga bola... Seu pai e sua mãe? 
Tamires: Só a minha mãe. 
Vanise: Só a sua mãe com você. 
Matheus: Tia, meu pai faz. 
Vanise: Faz? Faz o quê? 
Matheus: Joga bola e solta pipa. 
Vanise: E a sua mãe? 
Matheus: Minha mãe não. 
Vanise: Por que que ela não faz? 
Matheus: Por que ela faz comida... 
Todos riem. 
Vanise: Olha isso que ele está respondendo, hein. Oh! Que a mãe dele não faz, porque ela faz comida, 
entendeu?! 
Willian: Como que ele sabe que nossos pais não fazem exercício de ser criança? 
Vanise: Oi? 
Willian: Como que ele sabe que nossos pais não fazem o exercício de ser criança? Como que ele sabe que 
nossos pais não fazem o exercício de ser criança? 
Vanise: Tá. Mas, antes de você passar a bola, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que para fazer uma 
pergunta dessa ele precisa saber? Ou será que é uma coisa que ele não sabe e ele quer saber? Será que é uma 
coisa... quando ele fez essa pergunta será que é uma coisa que ele sabe... olha só! Vamos pensar! Ele fez uma 
pergunta. Ele perguntou assim: - Por que o seu pai, os seus pais não fazem o exercício de ser criança? Será que 
ele está fazendo essa pergunta por que ele sabe, ou, será que ele está fazendo essa pergunta porque ele não sabe? 
Willian: Se ele está fazendo a pergunta é porque ele não sabe. 
Vanise: Então, mas você respondeu assim, oh! Você fez uma outra pergunta: Como que ele sabe... Você falou 
assim: - Como que ele sabe que meus pais não fazem o exercício de ser criança?  
______: Você não acha que nessa pergunta “como que ele sabe que meu pai não faz o exercício de ser criança?”, 
você não acha que dentro dessa tua pergunta não está dizendo aí que o Thiago, entendeu?! Tá perguntando por 
que ele sabe? Tu acha que ele está perguntando por que ele sabe ou por que ele não sabe? 
Willian: Porque ele não sabe e quer saber. 
Vanise: Ele quer saber? E os seus pais fazem o exercício de ser criança? Como? Quais exercícios? 
Willian: Meu pai solta pipa comigo e joga bola. 
Vanise: Solta pipa e joga bola? Com você? E sem você? Sozinho, só ele? 
Willian: Só ele? 
Vanise: É. 
Willian: Ele trabalha. 
Vanise: Quando você não está ele não faz exercício de ser criança? Igual ela falou que a mãe dela anda de 
bicicleta com ela. Olha só. Olha a pergunta do Thiago. O Thiago perguntou assim: -  Seus pais fazem o exercício 
de ser criança? Ela respondeu assim: - Minha mãe anda de bicicleta comigo e o meu pai... minha mãe joga bola.  
______: Sozinha ou com você? (Vanise pergunta para Tamires). 
______: Sozinha. O seu pai solta pipa sozinho Matheus? 
Matheus: Não. 
Vanise: Com quem? Com você? 
Matheus balança a cabeça dizendo que sim.  
Vanise: E joga bola com você também ou sozinho com outros amigos? 
Matheus: Com outros amigos. 
Vanise: Com outros amigos? 
______: Então, oh! Acho que tem duas coisas que a gente está falando ai. Sozinho, sem você, ele faz? 
Willian: Faz. Joga bola no campo. 
Vanise: E a sua mãe? Porque ele falou que não. Que a mãe dele só cozinha. 
Willian: Ela joga videogame comigo. 
Vanise: Com você? E quando ela está sozinha sem você? 
Willian balança a cabeça dizendo que não. 
Vanise: Sem você ela não faz o exercício de ser... tem certeza? 
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Fernando: Responder a dele (apontando para Willian) e também a do Thiago. Que ele perguntou como é que o 
Thiago sabe. Eu acho que ele sabe, porque muitas vezes assim, os pais são aqueles pais meio calado, só fala com 
o filho pra fazer as coisas assim, e que nem sai na rua direito. Muitos pais são assim.  
Vanise: Então deve ser uma ideia geral que... 
Fernando: Uma ideia geral de todos os pais, porque quase todos os pais é assim, a maioria.  É aqueles pais que 
não sai de casa, tem que fazer as coisas e não sai pra brincar. Aí o Thiago pensou “por que que os pais, a maioria 
né, não sai?”. E a pergunta do Thiago eu esqueci. 
Vanise: Seu pai... tem duas perguntas dele. 
Fernando: O meu pai, ele faz muita coisa do exercício de ser criança. Meu pai, ele sai com a gente todo dia. Ele 
sai com a gente de manhã assim que a gente toma café... hã? 
André: Quem é a gente? 
Fernando: Eu e meu irmão. 
André: “Ah tá”.  
(Risos) 
Fernando: Ele sai assim... de manhã até o horário do almoço, do almoço até de noite... a gente fica brincando o 
tempo todo. A gente solta pipa, a gente joga bola. De noite ele sai para jogar bola no campo com os amigos dele. 
Aí a gente vai fazendo várias brincadeiras. Meu pai também... minha mãe não. Minha mãe só sabe ver televisão 
e mexer no telefone e mais nada. 
Vanise: Ela não faz exercício de ser criança? 
Fernando: O tempo todo no telefone. (Fernando faz um gesto com os dedos polegares como se estivesse no 
celular). Fez comida? (Fernando fica em silêncio e repete o gesto). Já lavou roupa? (Fernando repete o gesto). 
Sei que lá. (Fernando repete o gesto). Varre a casa! (Fernando repete o gesto). 
Vanise: E o que que ela fica fazendo no celular? 
Fernando: Sei lá. Tem hora que ela faz alguma coisa pelo menos, mas demora. 
Vanise: Mas não é exercício de ser criança?! 
Fernando: Não. 
André: Se você ficasse no celular, não sei fazendo o que, você estaria fazendo o exercício de ser criança. Aí a 
sua mãe está no celular, se divertindo, ou sei lá, fazendo qualquer coisa, aí não. Não é isso que você quer. 
Fernando: Acho que sim. Agora você botando essa colocação, acho que sim. 
André: E outra, é... eu ouvi muitos alunos, muitas pessoas aqui que os pais fazem o exercício de ser criança com 
vocês. E eu fiquei pensando o seguinte, que às vezes os pais brincam com seus filhos, porque eles acham que é 
importante brincar com seus filhos e agora eu pensei que é importante que os filhos brinquem com os pais. Eu 
comecei a pensar que há uma responsabilidade muito grande no filho ou na criança que brinca com o pai, como 
se ela convidasse “vem a ser criança de novo comigo”. Queria jogar isso no ar para vocês pensarem que vocês 
têm uma responsabilidade muito grande. Vocês têm que brincar mais com seus pais. “Vem mãe, vamos jogar”. 
Em vez de ficar como você disse agora: chata; implicando com ela.  
Vanise: Só cozinhando... 
Letícia: Responder a pergunta do Thiago do exercício de ser criança dos pais. Meu pai, ele fica brincando muito. 
Ele tem o exercício de criança. Ele brinca comigo e minha mãe também. 
Vanise: Brinca com você? 
Letícia: Meus tios... aí teve um dia que meus tios chamou minha mãe e meu pai pra brincar de queimado. Todo 
mundo, só adulto.  
Vanise: É? Na rua? 
Letícia: E eu. É. 
Vanise: E como é que foi? 
Letícia: Foi engraçado. Todo mundo se machucou, mas tudo bem. 
As crianças começam a rir. 
Vanise: Aí todo mundo ficou brincando? 
Letícia: Aí, ficou maior machucadão e ela continuou brincando. 
Vanise: Ela continuou brincando? 
André: Qual é o seu nome? 
Vanise: Letícia. 
André: Vou anotar isso que eu gostei. 
Camili: Thiago, você pode perguntar de novo o que você perguntou? 
Thiago: Por que os seus pais... 
O vídeo cortou a continuação fala do Thiago e o início da fala da Camili. 
Camili: ... pai brinca, pai sai e mãe também. 
Vanise: E os que não fazem? 
Camili: Os que não fazem ficam em casa quieto. 
Vanise: Você acha por que que não fazem? 
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Camili: Não sei. Sozinho não tem ninguém. Porque não tem ninguém...  
Vanise: Ah! Olha só. Então, peraê [sic]. Vamos tentar pensar. A Camili está trazendo um outro lado. Ela está 
falando que tem pessoas que vivem sozinhas. Como o Thiago... a pergunta anterior do Thiago eu acho que tem a 
ver com isso, né?! Gente! Olha só. A pergunta anterior do Thiago... ele falou assim: - Por que o Brasil, por que 
uma parte do Brasil não faz o exercício de ser criança? 
______: Então quer dizer, existem pessoas que são famílias, tem filhos e tal, e os filhos brincam com os pais. E 
as pessoas que são sozinhas? Ela está falando aqui. As pessoas que moram sozinhas não fazem o exercício 
porque são sozinhas. Não tem uma criança para brincar? Será que é isso? 
Manuela: Todos os pais podem brincar. Todos os pais podem brincar, mas às vezes não tem oportunidade. 
Vanise: Como assim não tem oportunidades? É legal, oh. Pra gente pensar. 
Manuela: Eu vou responder a pergunta do Thiago. O meu pai, ele brinca e a minha mãe também. Pula corda e 
brinca de queimado. 
Vanise: Brinca? 
Manuela balança a cabeça dizendo que sim. 
Vanise: Mas e os que não têm oportunidade, você acha que não tem oportunidade por quê? 
Manuela: Porque às vezes os filhos não querem brincar com eles? 
Vanise: É uma pergunta? Será que as pessoas que não querem brincar, será que tem a ver com a pergunta do 
André? Uma pergunta não, com o que o André falou? Que a Manu está fazendo uma pergunta aqui. Vocês 
prestaram atenção na pergunta que ela falou? Ela está perguntando assim: - Será que as pessoas que não têm 
oportunidade de brincar é porque os filhos não querem brincar com os pais? Foi essa pergunta que ela fez, 
entendeu?! 
Gabriela: Qual é o exercício de ser criança do dia-a-dia? 
Vanise: Qual é o nosso exercício de ser criança do dia-a-dia? Qual é o nosso exercício de ser criança do dia-a-
dia? Tem duas perguntas rodando ainda. Tem as perguntas do Thiago e tem a pergunta da Manu. 
Vitória: Eu vou perguntar a dela. (Referindo-se a Gabi) 
Vanise: Responder. 
Vitória: Qual a brincadeira que você gosta mais de brincar? 
Vanise: Ah! Ela está fazendo uma pergunta pra ela. 
Gabriela: Eu gosto de “pular corda”, “pular elástico”, correr e brincar de “pique-gelo”. 
Vanise: Esse é o seu exercício de ser criança? De todos os dias? 
Gabriela: É. (Risos) 
Vanise: Essa é a pergunta que tu fez. É só pra lembrar. A pergunta da Vitória é “qual é a brincadeira que você 
mais gosta?” Olha só. A pergunta da Vitória é... gente, eu também estou cheia de perguntas dentro de mim. A 
pergunta da Vitória é “qual a brincadeira que você mais gosta?” A pergunta dela (referindo-se a Gabi) antes foi 
“qual o exercício de ser criança que você faz todos os dias?” Ao dia-a-dia, né?! Não é todos os dias não, é o dia-
a-dia. Tem diferença? Todos os dias do dia-a-dia?  
_______: Mas a Vitória fez uma outra pergunta pra ela. Qual é a brincadeira que você mais gosta? 
Vitória: Pique-parede. 
Vanise: Pique-parede? Você brinca de pique-parede? 
Vitória: Brinco. De vez em quando eu brinco de pique-esconde e de pique-parede. 
Vanise: Como que é brincar de pique-parede? 
Vitória: Tem que correr e quem colar fica de estátua. 
Vanise: Colar aonde? Na parede? 
Vitória: É.  
Vanise: Aí fica colado? 
Vitória: Não. Fica parado e tem que ficar correndo mudando de parede. 
Vanise: E você brinca aonde de pique-parede? 
Vitória: Em casa. 
Vanise: E você brinca com quem? 
Vitória: Com as minhas primas. 
Vanise: Com as suas primas? 
Vitória balança a cabeça dizendo que sim. 
Vanise: Mais quem que está com o dedo levantado aí? 
______: Ela quer deixar outra pergunta. 
Vitória: Quais as brincadeiras que todo mundo gosta? 
Vanise: Ela quer saber de todo mundo qual é a brincadeira que todo mundo mais gosta, né?! 
Vitória: É. 
Willian: Eu quero responder a pergunta do Thiago. Os pais não têm tempo pra brincar porque trabalham e... 
(não foi possível ouvir a continuação da fala do Willian, pois ele falou muito baixo). 
André: Você ouviu isso? 
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Alguns alunos: Não. 
André: Alguém ouviu? 
Aluna: Você pode perguntar de novo? 
André: Mais alto, mais alto. 
Vanise: Willian, bem alto. 
Willian: Eu quero responder a pergunta do Thiago. É que às vezes os pais não têm tempo para brincar, porque 
trabalham e não têm... e não têm oportunidade, porque tem pouco tempo. 
Vanise: Tem pouco tempo pra brincar? Por isso que eles não brincam?  
Fernando: Queria só lembrar que exercício de ser criança, né?! Que a gente falou, acho que na segunda aula que 
a gente falou sobre isso, não é só o brincar. O exercício de ser criança é a gente se divertir. Por isso que os 
adultos, eles também fazem o exercício de ser criança. Porque muitas vezes, vamos dizer assim, saem com os 
amigos aí se divertem, riem... acho que só o fato de rir já é um exercício de ser criança, porque você está se 
divertindo. Você está trazendo aquela felicidade de volta assim. Não que você seja triste, mas você está trazendo 
aquela felicidade. Só o fato de você rir você já tem uma ideia do exercício de ser criança. Que criança... não 
vamos dizer que é boba, mas em todo momento faz uma piada, rir, essas coisas... Então só de rir você já está 
fazendo o exercício de ser criança. Por isso que eu trouxe isso, porque não é só brincar... 
Vanise: Vocês estão ouvindo isso, gente? Que ele está falando? Que não é só o brincar, segundo o Fernando, 
que não é só a palavra brincar, que não é só brincar que tem a ver com o exercício de ser criança. 
João: Eu quero responder a pergunta da Vitória. Que fez pra ela. 
Vanise: Qual é a brincadeira que você mais gosta? 
João: Eu não sou muito de brincar. (João fala com um tom sério). 
_____: Meu negócio é mais negócio de instrumento... essas coisas. Que meu pai também é músico. Aí nos 
domingo eu vou pra casa dele e a gente fica lá tocando instrumento. Eu, em casa quase não brinco. Só mexo no 
computador e depois fico tocando bateria lá. 
Vanise: E qual instrumento que você e o teu pai toca? 
João: Bateria, guitarra, cavaquinho, violão... toca um monte de coisa. 
Vanise: Tu toca cavaquinho? 
João balança a cabeça dizendo que sim. 
Vanise: Que lindo! 
João: Tenho dois em casa. Tenho um branco e tenho um preto. 
Vanise: E vem cá. Tu acha que isso é o quê? Que isso é um exercício de ser criança, que não é? Que é brincar, 
que não é brincar? Quando você está lá com o teu pai. 
João: Pra mim, é tia. Porque é uma brincadeira. Da merma [sic] maneira, eu brincando com meus amigos na rua 
eu me divirto. Eu com meu pai brin... tocando instrumento, eu também me divirto. Eu tocando na igreja eu me 
divirto. Pra mim é, tia. 
Vanise: Será que o que o João está falando tem a ver com o que o Fernando está falando? 
______: Que o Fernando está dizendo que o exercício de ser criança não é só brincar, é brincar, mas não é só 
brincar. Mas, tem a ver com se divertir, né?! Até o sorrir... você sorrir já está fazendo o exercício de ser criança. 
Porque na verdade criança não é boba, que ele falou. Mas criança sorri, traz uma piada, traz uma brincadeira o 
tempo todo.  
______: E ele já está dizendo que ele toca instrumento com o pai dele e que ele se diverte quando está na rua, da 
mesma maneira. Então será que o João também não está fazendo exercício de ser criança quando ele está lá com 
o pai dele no instrumento igual tá na rua brincando? Mais quem quer falar aí com o dedo levantado? 
André: Eu queria responder a pergunta da Vitória. Eu gosto de... jogar jogos de tabuleiro. Tipo “banco 
imobiliário”...  
As crianças começam a rir. 
André: E é uma coisa que eu faço desde que eu me entendo por gente. 
Vanise: Tu sabe jogar War? 
André: Adoro! 
Vanise: É mesmo?! 
André: War, Banco Imobiliário, Imagem e Ação... Can-Can, jogo de cartas... 
Turma: UNO, UNO... 
André: UNO, Buraco, Sueca… e é uma coisa que eu faço desde sempre. A diferença é que eu fazia muito mais e 
talvez mais descompromissado. Hoje eu faço e penso assim: “É. Tem que ler o livro tal... não posso jogar”. 
Thiago: Agora eu quero fazer outra pergunta. 
As crianças começam a rir porque o Thiago tem sempre muitas perguntas. 
Turma: Ah não. 
Vanise: Ah, gente! 
André: É o homem das perguntas. 
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Vanise: Olha só, gente. Mas eu acho que é legal. Porque as perguntas que o Thiago está fazendo está ajudando a 
gente a pensar... 
Aluno: Mas as perguntas que ele está fazendo ele não sabe. 
Vanise: Então ele tem que perguntar, ué. Ele pergunta e a gente consegue conversar. Eu acho legal, né?! Vamos 
assim, acolher a pergunta do Thiago. Vai Thiago. 
Thiago: É... Assim... não tem aquele moço que fica assim no hospital internado? 
Vanise: As pessoas que ficam internadas no hospital? 
Thiago: Como os nossos avós? Então, por que eles não podem fazer o exercício de ser criança? 
Vanise: Olha, a outra pergunta... as pessoas que estão no hospital... os velhinhos... 
Aluno: Eu não entendi nada do que o Thiago está falando. 
Thiago: Por que os nossos avós que ficam internados no hospital, naquela clínica, por que eles não podem fazer 
o exercício de ser criança? 
Várias crianças levantam o dedo para responder. 
Vanise: Isso é uma boa pergunta, gente. Oh! Uma boa pergunta. Passa a bola aí. Quem quiser responder, 
responder não. Comentar, perguntar alguma coisa é só levantar o dedo.  
Pâmela: Eu vou responder a pergunta do Thiago. 
Vanise: Qual delas? 
As crianças riem. 
Pâmela: Essa que ele falou agora. 
Vanise: Essa última. 
Pâmela: Que... as pessoas, avós né, que ele fala. Nem avós, que de repente pensa que é idoso... nem todas as 
pessoas que é idoso ficam no hospital. Novas também. Eles não devem poder fazer o exercício de ser criança, 
porque eles devem estar internado com alguma doença grave... por isso.  
Vanise: Eles estão internados com a doença e... mas, olha só.  Rapidinho. Mas o João, e o Fernando comentou, 
falou que o exercício de ser criança tem a ver, né, com se divertir. Então as pessoas que estão no hospital... eu 
acho que é isso que o Thiago... 
Alguém: Não podem se divertir. 
Vanise: Não se divertem? Porque elas estão doentes? 
Pâmela: Tem muitas pessoas que vão visitar e levam flores... cantam, né?! Você falou tipo essas doenças 
graves... então, as pessoas vão lá cantam... aí eles ficam naquela tristeza pensando naquela doença e ficam 
alegre. 
Éric: Eu queria responder a pergunta da Vitória. O jogo que eu mais gosto é damas. 
Vanise: O joguinho de damas assim? Tu gosta? Por que que tu gosta muito de damas? 
Éric: Porque eu penso... porque é um jogo de pensar e porque quando eu penso eu fico feliz. 
Vanise: Olha isso gente! O Éric está falando uma coisa que eu estou lembrando lá do que o Fernando falou no 
início. Vocês acham que tem uma relação?  
______: Ele está dizendo que ele gosta do jogo de damas porque faz ele pensar, né?! E o Fernando tinha dito que 
pensar é... que a gente pode brincar pensando, não é isso?! Vocês acham que tem uma relação? Porque olha só. 
Ele está falando que ele gosta de brincar e o Fernando falou que a gente pode brincar pensando. Olha aí, oh! 
André: E ainda tem uma relação com o que o Thiago falou. Que no hospital a pessoa que está doente, internado, 
também não pode pensar? E se ela pode pensar ela também não pode brincar? 
Vanise: Olha isso, hein gente! 
Camili: Eu vou responder a última pergunta do Thiago. Thiago, nem todos os idosos que estão no hospital não 
fazem o exercício de ser criança. Às vezes estão doente... querem se divertir e arrumam alguma coisa pra fazer. 
Nem só no hospital eles podem estar tristes, às vezes eles estão até feliz. 
Vanise: Gente, olha só! Deixa eu falar um negócio com vocês. Infelizmente por causa do horário a gente vai ter 
que suspender. 
Turma: Ah... (Com ar de tristeza). 
Vanise: É horrível isso né?  
______: Cara! E o pior é que eu faço esse trabalho sujo! (Risos). 
______: A gente tem que suspender. Mas eu queria perguntar antes da gente suspender: Como que a gente pode 
fazer pra continuar na semana que vem? Porque a gente tem, oh! Tem duas coisas. A gente tem, oh... eu ia ler, 
né?! Mas aí, eu ia ler. Todo mundo escreveu aqui o que é exercício de ser criança. Eu ia ler. Mas o André me 
chamou a atenção: - Que vai ler?! Ninguém vai ler então você não tem que ler, né. Então eu guardei. Aí está aqui 
o que o pessoal respondeu. Ou a gente trabalha com isso daqui... presta atenção! Trabalha com isso daqui, na 
semana que vem, entendeu?! Ou a gente, continua a conversa a partir da onde a gente parou. Eu dou uma olhada 
no vídeo. Faço mais ou menos um resumozinho e tal e a gente retoma... e a gente tenta escrever... que tal 
escrever pra não esquecer, né?! O que a gente foi falando aqui. As perguntas que foram faladas, as coisas que a 
gente foi falando... a gente pensa. Aí depois vocês podem me entregar... Ou a gente trazer... Eu acho legal a 
gente escrever também, né?! O que vocês acham? De ir pra casa com o exercício de ser criança. De você ir pra 
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casa e tentar poder pensar sobre tudo isso que a gente falou aqui... mas em vez de pensar “é só um pensamento”, 
pegar o pensamento e botar no papel. O que vocês acham? Pode ser? 
______: Então quem conseguir... e aí a gente podia fazer o seguinte. A gente podia tentar fazer uma relação com 
o que a gente fez. O que vocês acham? Pode ser? 
Aluna: Eu acho melhor a gente continuar conversando. 
Vanise: A gente continuar conversando? 
______: Então, olha só. Pra gente encerrar... Oi? (Alguém interrompe e pergunta algo) 
______: Então vamos fazer o seguinte. A gente começa a conversar e se agente conseguir introduzir isso daqui a 
gente coloca, tá bom?! 
Vitória: Eu quero fazer uma pergunta pra senhora. Do que você mais gosta de brincar? 
Vanise: Do que eu mais gosto de brincar? 
_____: Eu gosto de brincar daquela brincadeira de descubra o filme. A minha filha fala que é mímica o nome da 
brincadeira. Mas eu gosto de falar “descubra o filme”. Porque pra mim é “descubra o filme”. “Eu hein!” Ela: - 
Mãe, é mímica! 
Vitória: Eu quero perguntar pra tia Irandy “qual a brincadeira que você mais gosta?” 
Irandy: Eu? 
_______: Eu gosto de andar de bicicleta. E jogar bola na rua com os outros assim. Ninguém me chama pra 
brincar não. Eu passo, a bola para perto de mim e eu entro na brincadeira. 
Vanise: Agora olha só, gente. Vamos só deixar algumas perguntas pra gente continuar pensando? Faz a tua 
pergunta Thiago. (Thiago estava com o dedo levantado). 
Thiago: Por que a gente tem que fazer o exercício de ser criança? 
Vanise: Por que que a gente tem que fazer o exercício de ser criança? 
Thiago: É. 
Vanise: Tá. Tem alguma pergunta pra deixar? (As crianças falam ao mesmo tempo). 
Vanise: É pergunta? É pergunta? 
Fernando: A gente estava falando muito, desde o começo assim... acho que pra fechar um pouco. A gente está 
falando do exercício de ser criança, e pra vocês adultos... pra gente ou pra vocês, o que é exercício de ser adulto? 
Já que tem um exercício de ser criança tem que ter um exercício de ser adulto. 
Vanise: Muito bem! Boa pergunta! 
______: Agora eu vou deixar uma pergunta. Eu queria saber se o exercício de ser criança e a brincadeira tem a 
ver com o tempo? Se o exercício de ser criança e a brincadeira tem alguma relação com o tempo? 
Irandy: Por que toda vez, assim... que as crianças pegam uma certa idade, que ainda não está na fase nem do 
adolescente, nem do adulto, eles não querem ser tratados como crianças? Eles ficam doidos pra crescer rápido, 
tá. Pra fazer coisas de adulto. Que acham que adulto pode fazer tudo. Eu queria só fazer uma pergunta. Vocês 
que são crianças gostam de ser crianças? 
As crianças falam ao mesmo tempo 
Letícia: Vocês acham que os adultos pode brincar? Ter exercício de ser criança? 
Willian: O que os adultos sentem quando estão brincando? 
Vanise: O que os adultos sentem quando estão brincando? 
Aluna: Pra tia Elisandra. Qual a sua brincadeira melhor? 
Vanise: Qual a sua brincadeira melhor? 
______: Não é pra responder hoje. Agora vamos suspender, hein. Vamos dar uma “pausezinho” aqui. João, é 
pergunta, João? 
João: Pergunta pra tia Irandy. Agora no ... (não foi possível entender a palavra que João falou)... que a gente tá, 
agora tá na fase da... do bebê, da criança, do jovem e do adolescente, entendeu?! Aí eu queria fazer uma pergunta 
pra tia Irandy. Se os adolescentes que já estão com doze, treze, essas idades mais avançada, eles também pode 
continuar fazendo exercício de ser criança. 
Vanise: Muito bom. 
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APÊNDICE O - Transcrição n. 021: experiência de filosofia com crianças, La Plata/ARG 
 

MEMÓRIA DA EXPERIÊNCIA SANDUÍCHE CAPES JUNTO À 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

ESCOLA GRADUADA “JOAQUÍN V. GONZÁLEZ” 
 

 
DATA: 06/10/2014 (Segunda-feira) 
PROFESSORA: LAURA AGRATTI 
CLASSES 5ºs ANOS 
IDADE: 10 ANOS 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:  
(*As falas não identificadas são das crianças. A transcrição é feita com a parte das falas que consigo 
compreender; são omitidas algumas interrupções e negociações para que a palavra seja escutada).  
(*Nesse dia o espaço da filosofia é realizado nas salas de aulas dos alunos). 
 
- PRIMEIRA CLASSE: (Tema: Um livro nunca é um livro).   
- A Professora Laura entra e cumprimenta as crianças que já estão organizadas de forma circular em suas mesas 
em círculo, a professora está na sala e se mantém durante toda a classe.  
- Laura solicita que recordem o que fizeram na aula anterior. Seguem-se as seguintes falas: 
- Professora Laura: Queres contar uma história da classe passada? Adiante! 
- *Estávamos conhecendo essa. Fizemos algumas perguntas. 
- Professora Laura: E esta como se chama? 
- *Maria!! 
- *Maria Reilta!! 
- Professora Laura: E que se passa com Maria Reilta? 
- *Vive em Natal, Brasil. 
- Professora Laura: E que mais? 
-*Trabalha em uma instituição. É professora do curso de filosofia e está aqui fazendo uma investigação. 
- Professora Laura: E que mais? 
-*Que é professora de uma universidade e vive numa região chamada Rio Grande do Norte. 
- Professora Laura: A que veio à Argentina? 
-*Fazer uma investigação. 
- Professora titular sala: Ela tem uma tarefa... 
-*Tenho algo que escrevi sobre Maria.  
- Professora Laura: Adiante! 
-*Veio uma senhora que se se chama Maria. Maria Reilta. Que mora numa região que se chama Rio Grande do 
Norte. Sua cidade se chama Natal e eu gostaria muito de conhecer Natal. Também temos uma tarefa sobre um 
livro nunca ser um livro. 
- Professora Laura: Ah, muito bem. Então temos uma tarefa sobre um livro nunca ser um livro. Ficamos então 
de contar uma situação em que fazemos de um livro uma outra coisa, com as características dessa situação. 
Adiante! Podemos escutar nossos companheiros? 
-*Por que um livro não é um livro, porque através de suas histórias nos transmitem informações e 
conhecimentos. 
- Professora Laura: Que mais? 
-*Um livro não é um livro porque estava em minha sala com minha mamãe e pomos vários livros um em cima 
do outro para poder sentar e ler outro livro. 
- Professora Laura: Muito bem. Quem mais? 
-* Um livro não é um livro quando uso para forrar a folha para escrever. 
- Professora Laura: Sim. Quem mais? 
-* Um livro não é um livro quando o ponho na cabeça para proteger do sol. 
-* Um livro pode ser usado para alcançar algo. Posso empilhar muitos livros para pegar um objeto que está alto. 
-*Um livro pode ser um marcador para outro livro. (Demonstra como). 
-*Um livro pode ser uma régua. 
- Professora Laura: Posso guardar fotografias antigas dentro de um livro. E um dia vou abrir esse livro e vejo 
essas fotografias. Que é um livro nessa situação? 
-*Uma recordação. Um álbum de fotos. 
- Professora Laura: Que mais?  
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-*Um livro pode ser um passador de histórias, quando uma pessoa conta uma história a uma pessoa e depois essa 
pessoa conta a outra e a outra ... 
- Professora Laura: Muito bem!! Então, conta a outra e a outra... Adiante! Que é um livro quando o ponho na 
cabeça e me ponho a caminhar? 
-*Um desfile. Uma forma de ver se tens equilíbrio. 
- Professora titular: Um livro não é um livro para uma pessoa que não sabe ler. 
- Professora Laura: Mais ai que seria um livro?  
-*Um desejo. Porque alguém pode não saber ler e desejar ler o livro. 
-*Não creio. Porque também se pode ler pelas imagens. 
- Professora Laura: Então um livro também pode expressar sentimentos? Podemos dar outros sentidos ao livro? 
Quando guardamos cartas de amor ou de ódio ... Quando guardamos segredos ... um diário dentro de um livro. 
Que é um livro? 
-*Prof. assim um livro é uma caixa de guardar sentimentos! 
- Professora Laura: Mas, um livro pode ser também um instrumento qualquer, indiferente ... Penso que um 
livro é diferente de um filme. O livro tem autor, tem escritor e há que pensar no leitor. O filme tem que pensar 
nos cenários, 
-*Teve um livro que li e depois fui assistir ao filme e não gostei ... Por exemplo o livro de Harry Potty, tem 
muitas páginas, mas o filme já é bem menor. No livro podemos ter mais liberdade, ir para outros lugares.  
- Professora Laura: Muito bem!! Então, o autor não limita o leitor. No filme tem que reduzir a história e será 
sempre a história na visão do diretor ... Então, pensemos sobre isso. O livro nos permite ser autores, escrever na 
primeira pessoa ... Continuaremos na próxima classe! 
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APÊNDICE P - Transcrição n. 032: experiência de filosofia com crianças, La Plata/ARG 
 

MEMÓRIA DA EXPERIÊNCIA SANDUÍCHE CAPES JUNTO À  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

ESCOLA GRADUADA “JOAQUÍN V. GONZÁLEZ” 
 

DATA: 04/11/2014 (Terça-feira) 
PROFESSORA: VICTORIA SÁNCHEZ 
CLASSES 4ºs ANOS 
IDADE: 9 ANOS 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:  
(A transcrição é feita com a parte das falas que consigo compreender; são omitidas algumas interrupções e 
negociações para que a palavra seja escutada).  
(*Nessa sala tem uma criança com necessidades especiais que necessita da atenção diferenciada para audição e 
compreensão dos sentidos das palavras). 
 
 
- TERCEIRA CLASSE: (Tema: Conto “O Mito da Caverna”). 
- (Muitas vozes). 
- Professora Victoria: Olá, bom dia!! Como estão? 
- Crianças: Bom dia Senhorita! 
- Professora Victoria: Alguém pode dizer o temos de nossa última classe? 
- Criança: Na terça-feira passada tivemos uma tarefa para escrever sobre a mensagem que deixou o conto que a 
senhorita contou sobre o mito da caverna. 
- (Muitas vozes). 
- Criança: Para mim uma parte da resposta do que significa o mito da caverna é que sempre se deve respeitar as 
crenças das outras pessoas. 
- Professora Victoria: Pode repetir? 
- Criança: É que sempre se deve respeitar as crenças das outras pessoas, pois ai as crianças não respeitaram o 
outro que foi lá fora ... 
- Professora Victoria: Alguém pode contar de que se tratava o conto? 
- Criança: Se tratava de algumas pessoas que viveram toda a sua vida na caverna, que eram escravos e havia 
umas sombras e como era a única que esses viam pensavam que era a única coisa que existia no mundo. Uma 
vez, então, um deles sai da caverna e ver o fogo que estava “fazendo” as sombras na parede. Bem, então, ele ver 
o sol e ver que havia outro mundo lá fora. Depois vai contar aos outros que continuavam dentro da caverna e 
lhes disse tudo o que havia visto e que aquilo que viam não era a única coisa que existia e estes não acreditaram 
e o mataram. 
- Professora Victoria: Lembrando que isso é uma versão dessa história. Outras versões dizem... 
- Criança: Que podia chegar a matar! 
- Professora Victoria: Isso! Nesse conto, o autor está contando a um senhor essa história e esse lhe pergunta: 
“Não achas que eles poderiam chegar a mata-lo?” E ele responde: “Sim!! Certamente que o matariam!!” 
- (Muitas vozes). 
- Criança: Ou então ele poderia ficar lá fora! 
- Criança: Mas, ele voltou! Teve que voltar... 
- Criança: Por isso que digo que tem que respeitar as crenças uns dos outros! 
- Criança: Porém, como respeitar se ele volta à caverna? 
- Professora Victoria: Como assim “respeitar as crenças dos outros?” Poderia explicar essa parte? 
- Criança: Para mim significam os dois lados. Pois, quem estava na caverna deveria respeitar aquele que dizia 
que havia outras coisas lá fora, e esse, deveria respeitar que para esses era somente isso que viam!! Para mim que 
os dois deveriam respeitar! 
- Professora Victoria: Por que têm que respeitar as diferenças? 
- (Muitas vozes). 
- Criança: Os que estão dentro têm crenças daquilo que estão vendo, o que foi fora também! E não há que se 
matar por isso! 
- Criança: Como que tem que ver para crer, não há que ver para crer. Não há que ver para crer!! Porque esse que 
foi para fora viu e veio dizer para os outros... 
- (Muitas vozes). 
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- Criança: Penso que às vezes as pessoas não querem dizer algumas coisas, mas não há outra opção. Porque 
aquele que foi para fora quando volta, sabe que aquilo não é verdade. E não tem como não dizer... e talvez eles 
possam querer matá-lo. 
- Professora Victoria: E porque pensas que pode passar algo assim? 
- Criança: Penso que as pessoas são assim... 
- Criança: Más!! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Victoria: Devemos esperar a vez de falar. Passem a palavra! A única condição é deixar falar 
aqueles que ainda não falaram e que querem falar! 
- Criança: Penso que para crer necessitam deixar de crer em coisas que passaram a vida inteira crendo. Isso não 
é fácil!! Um passou a crer porque viu, mas se não tivesse saído não iria crer. Continuaria crendo nas sombras. 
Ele crer porque viu, pois senão estaria como os outros. E por isso o matam!! 
- Criança: Ocorre que eles passaram muito tempo crendo nas sombras. Não é tranquilo assim!! 
- Professora Victoria: E porque não é tranquilo? 
- Criança: Porque vai ter resistência. Exige muito esforço para crer em outra coisa. Eles continuam dentro da 
caverna. Não puderam se dar contar que a realidade é outra. 
- Professora Victoria: Muito bem!! Então vamos nos concentrar um pouco nessa situação desses que são 
prisioneiros. Já discutimos bastante sobre isso, não? 
- Criança: Para mim são prisioneiros, pois não querem sair... 
- Professora Victoria: Pensemos em pessoas que vivem toda a sua vida dentro de uma caverna e que acreditam 
que tudo que existe e que é real é aquilo que veem de dentro da caverna. De repente compreendem que aquilo 
que veem até então não é real!! Que lhes parece essa ideia? Que ocorreria com esses prisioneiros? 
- Criança: Prof. seria horrível porque teria que pensar como seria adiante... 
- (Muitas vozes). 
- Professora Victoria: Parem!! Vamos observar essa imagem que passo a vocês, e pensar na situação desses que 
estão dentro da caverna como prisioneiros. Vejam se encontram alguma relação!  
(Imagem de pessoas que caminham como adormecidos e em meio deles alguém DESPERTA). 
- Criança: Penso que o que saiu viu e trouxe informações sobre o que viu e os outros seguiram acreditando no 
que estavam vendo na caverna e não adiantava dizer que o que estavam vendo não era real. 
- Criança: Claro!! Porque não estavam vendo. 
- Professora Victoria: Como podemos conectar o mito da caverna com essa imagem? 
- Criança: Essa imagem se pode relacionar com o mito da caverna porque quando estamos dormindo estamos 
um pouco sem ver as coisas. Essas imagens podem ser muitas coisas. Esses que caminham estão com os olhos 
fechados e continuam assim, enquanto que o outro despertou... Então, esses que continuam dormindo não estão 
vendo! 
- Professora Victoria: Sim!! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Victoria: Façamos silencio que está falando a companheira!! 
- Criança: Creio que não gostariam porque teriam que ter uma nova vida. Parece-me que isso é um pouco forte!! 
- Criança: Para mim eles acreditavam numa coisa e pensavam que isso era tudo. Por exemplo, quando dormiam 
e quando estavam na escuridão e em um mundo de sonhos e um desperta, o outro sai e ver a luz e percebe que 
aquilo não era tudo... 
- Professora Victoria: E o que é despertar? 
- Criança: Se assombra!! 
- Professora Victoria: E o que é despertar? 
- Criança: Por que queria que os outros vissem o que ele estava vendo!! 
- Criança: Queria fazer com que os outros cressem, porém, esses não queria crer... 
- Criança: Penso que não têm que despertar. Pois, estão como sonâmbulos!! Tem que esperar que despertem!! 
- Professora Victoria: Então, pensam que se repetem as duas histórias? 
- Criança: Creio que não podemos despertar!! É preciso crer para poder despertar!! Crer naquilo que quer para 
poder ver... 
- Professora Victoria: Estamos de acordo? É melhor despertá-los ou devemos esperar que despertassem 
sozinhos? 
- (Muitas vozes). 
- Criança: Parece-me que esse que despertou estava sozinho num mundo de sonâmbulos. Isso deve ser difícil, 
parece um filme de terror... 
- Professora Victoria: Quem tem a palavra? 
- Criança: Esse quando despertou percebeu que todos dormiam, já na caverna tinha que sair e quando saiu viu 
que não era real o que vira antes... Mas ai já estava fora!! 
- (Muitas vozes). 
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- Professora Victoria: Silêncio!! 
- Criança: Penso que aqui nessa figura os que dormem tem um mundo de sonhos e ao despertar passa a viver 
acordado; na caverna vive o mundo dos sonhos e ao sair passa a viver a realidade. 
- Criança: Era um mundo de sonâmbulos!! Não via que estavam todos assim, dormindo? 
- (Muitas vozes). 
- Professora Victoria: Despertar é a palavra-chave!! 
- Criança: Despertar não é claro. É como sair do sonho, acordar. Creio que tem várias maneiras de despertar. É 
como mudar!! 
- Professora Victoria: Muito bem!! Esse diz que despertar é a palavra-chave. Porém, diz que tem muitas 
maneiras de despertar, não? Ou seja, despertar de distintas formas. 
- Criança: Despertar da escuridão, das sombras da vida. Porque as sombras não era a única coisa que existia.  
- Professora Victoria: O que seria esse despertar das sombras? 
- Criança: “Sair para fora” da caverna!! Sair da mente que somente existia aquelas sombras! 
- Criança: Creio que quem está nas sombras não sente nada!! É como se estivesse dormindo. Não sente nada! 
Com o sentimento, passa a pensar, a refletir, a ver coisas que não via antes!!  
- Professora Victoria: Parece-me que o companheiro diz que não se trata de despertar do sonho de está 
dormindo somente, mas se trata de despertar-se em outro sentido também. 
- Criança: Na caverna teria que despertar da escuridão de onde viviam esses, da escuridão da vida!!  Das 
sombras da vida! Ao que tinham como real que não era o único que existia!!  
- (Muitas vozes). 
- Criança: Penso que a imagem do que saiu da caverna tem haver com esse que despertou, mas outros 
continuam dormindo e outros continuam dentro da caverna e não querem sair!! 
- Criança: Para mim esse despertar é o despertar da mente! 
- Professora Victoria: Como é seria esse despertar da mente? 
- Criança: Seria o sair das sombras, sair da escuridão onde não se via nada!! Então quando um sai, passa a 
refletir sobre o havia. Despertar seria ver o que não via antes! 
- Professora Victoria: Muito bem!! Quero que pensem nessa ideia de Nicolas para a nossa próxima classe. Os 
prisioneiros da caverna, ou aqueles que dormem, devemos tratá-los como sonâmbulos? Devemos deixar que eles 
despertassem por si? Sozinhos? Se vocês fossem a pessoa que saiu da caverna e que veem que foram enganados 
todo esse tempo; ou que são a pessoa que está desperta na imagem em que todos estão dormindo. E vocês veem 
que estiveram pensando todo esse tempo em algo que não era o certo. Então, que fazem, despertam os demais ou 
não? Devem despertá-los ou tratá-los como sonâmbulos e deixar que despertem sozinhos? 
- (Muitas vozes). 
- Professora Victoria: Pensemos nisso e continuemos na próxima classe!! 
  



252 

APÊNDICE Q - Transcrição n. 027: experiência de filosofia com crianças, La Plata/ARG 
 

MEMÓRIA DA EXPERIÊNCIA SANDUÍCHE CAPES JUNTO À  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

ESCOLA GRADUADA “JOAQUÍN V. GONZÁLEZ” 
 

DATA: 23/10/2014 (QUINTA-FEIRA) - Reposição ao dia 17/10 - 
PROFESSORA: LUCIANA CARRERA 
CLASSES 1ºs ANOS 
IDADE: 6 ANOS 
(*As falas não identificadas são das crianças. A transcrição é feita com a parte das falas que consigo 
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(*Nesse dia o espaço da filosofia foi realizado nas salas de aulas dos alunos). 
 
- PRIMEIRA CLASSE: (Tema: De onde saem os medos) 
- Professora Luciana: Muito bem!! Como estamos? 
-*Coro: Bem!!  
- Professora Luciana: Alguém se recorda do que tratamos na última classe? 
-*Sim!! 
- Professora Luciana: Ah!! Está bem!! Então, adiante!! 
-*Estávamos dizendo de onde saem os medos!! 
-*Eu quero dizer algo que tenho aqui!! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Parem, parem um segundo!!Necessito silêncio!! Teu nome? 
-*Felipe!! Felipe Moreno! Temos que trocar o secretário! Terminou com um menino e agora deve ser uma 
menina! 
- Professora Luciana: Muito bem!! Temos que eleger um secretário. E agora, quem será? Para quem passas? 
- (Muitas vozes). 
-*E já foi Cristian, agora tem que ser uma menina!! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Podem fazer silêncio?! Quem tem a palavra? 
-*A mim já disse que tenho medo dos filmes de terror. 
- Professora Luciana: Sim, já disse!! 
-*Então, quero dizer que não tenho medo dos palhaços, não me dá medo! 
- Professora Luciana: Ok!! Estávamos falando de onde saem os medos. 
-*A mim quando apaga a luz ... quando chove, então as imagens das aranhas saem da cabeça.  
- Professora Luciana: Da mente! Da cabeça!! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Silêncio!! O companheiro está falando!! 
-*Mas, a mim não me dar medo de nada quando estou com meu papai e com minha mamãe. Não me dar medo 
nem dos tigres nem dos leões, nem dos elefantes que são gigantes ... 
- Professora Luciana: Vejam!! Estamos falando sobre de onde saem os medos e não que coisas não te dão 
medo. Passe-lhe a palavra!! 
-*Tem medo que ocorre se pensa nele! Sai da sua mente!! 
- Professora Luciana: Perfeito! Sai da mente! Passe-lhe a palavra! 
- (Muitas vozes). 
-*O medo sai da imaginação! 
-*Não!! 
- Professora Luciana: Essa disse que o medo sai da imaginação! Mas, como a imaginação faz isso? 
-*A imaginação tem visões dos filmes de terror. Quando vejo os filmes de terror ... 
-*Ai tem coisas que saem de sua cabeça!! 
-*Isso! E eu lembro e tenho pesadelos! 
- Professora Luciana: E Manuela, por que será que acontece isso? 
-*Eu não sei por que, mas eu lembro e me dar medo! 
- Professora Luciana: Muito bem!! Então, Manuela diz que saem da imaginação essas coisas que lhe dão medo. 
- Professora Luciana: Passa-lhe! Teu nome? Francisco. 
-*O medo sai da imaginação!! 
-*Para mim o medo é assim como uma força que te ocorre e fica contra ... assim como se fosse uma luta na sua 
cabeça com os sonhos maus e os sonhos ruins. É como uma força na cabeça. Então, é como se o medo derrotasse 
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o que não te dar medo e fica como que efeitos na cabeça que te fazem ter pesadelos com coisas feias como já 
ocorreu muitas e muitas vezes comigo... 
- Professora Luciana: Vejam o que disse Helena: as coisas que te dão medo descem para tua cabeça, lutam lá 
dentro com as coisas que não te dão medo, e, às vezes, quando ganham essas coisas más têm pesadelos. Boa 
ideia!!  
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Poderia agora quando algo te der medo, tratar de pensar coisas lindas, pois assim essas 
coisas lindas derrotam as coisas más. Ou será que essa tática não funciona? 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Muito bem, Helena. Passe a outro agora! 
- (Muitas vozes). 
-*Para mim o medo não é igual, não é o mesmo!! 
- Professora Luciana: Como? Como Seria isso? 
-*Como cada um é como é, nem sempre o medo é igual ou sai do mesmo lugar! Medo da escuridão, eu posso ter, 
e outro não e pode sair de coisas diferentes... 
- Professora Luciana: Ah!!Muito bem!! E em teu caso, você sendo como você é, de onde sai o medo? 
- (Pausa). 
-*Que apague a luz ... 
- Professora Luciana: Bem! Tens medo da escuridão, então!! Disse que o medo é uma questão de cada um. 
Parece-me bem! Passe-lhe a palavra! 
- (Muitas vozes). 
-*Penso que o medo sai das cabeças das pessoas e talvez alguém tenha medo de coisas que não conhecemos 
muito bem. 
- Professora Luciana: Excelente! Essa diz que o medo sai das cabeças das pessoas e que talvez alguém tenha 
medo de coisas que não conhece muito bem. 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Passe a alguém que ainda não tenha falado! 
- (Muitas vozes). 
-*Creio que o medo sai de uma sensação que sentimos! 
- Professora Luciana: De uma sensação!! Por exemplo, qual? 
-*Ah!! Não sei ... 
- Professora Luciana: E onde sentimos o medo?  
- (Pausa). 
- Professora Luciana: Quando temos medo? Onde o sentimos? Na barriga? 
- (Risos). 
- Professora Luciana: De onde sai o medo? 
-*Sai da cabeça!! 
- Professora Luciana: Como sai da cabeça? Como chega primeiro à cabeça? 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Perguntei a Tiago! Como chega o medo e se instala na cabeça? 
- (Pausa). 
- Professora Luciana: Bem! Passe a palavra!! 
-*Para mim primeiro vem da imaginação, pois quando vemos filmes de terror entra pelos olhos e se coloca na 
sua cabeça. 
- Professora Luciana: Então, quando dizes que assiste a um filme e o medo entra pelos olhos e se instala na sua 
cabeça, na sua imaginação. Muito boa ideia! Então, somente temos medo daquilo que podemos ver? Por 
exemplo, das aranhas ... 
-*Não!! 
- (Muitas vozes). 
-*Não, minha irmã sonhou que tinha um esqueleto e depois apareceu na cama dela! 
-*Ás vezes quando vemos uma figura e essa figura lhe dar calafrios e depois essa figura você fica a recordar, 
recordar e depois essa figura se instala na tua cabeça como se fosse uma pessoa que chega a um hotel e fica te 
dizendo: “Ah, sou eu...” 
- Professora Luciana: Excelente!! Passe a outro! 
-* O medo se instala em todas as sensações do corpo. Na barriga, na cabeça. Pode sentir calafrios nas mãos ... 
-*Para mim o medo vem de coisas que vemos e de coisas que me contam também. 
- Professora Luciana: É verdade! Não sei se recordam quando algum amigo te conta algo que te dar medo e 
mesmo que você jamais tenha visto isso, mesmo assim ficas com medo.  
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Alguma vez estiveram em um acampamento e te contaram histórias que te deram medo? 
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-*Não! 
- Professora Luciana: Menos mal! A mim, por exemplo, quando era muito pequena, uma amiga me contou que 
havia visto um fantasma dentro de casa. E eu nunca havia visto um fantasma, mas começou a me dar medo do 
fantasma. E eu fiquei assim tapando os olhos para não ver o fantasma! 
-*Mas, é verdade, Prof.? É verdade? 
- Professora Luciana: Essa me contou, porém, eu nunca vi!! 
-*Porque é mentira!! 
- Professora Luciana: Pode ser!! Maria quer contar algo a vós!! Escutemos! 
- (Muitas vozes). 
- Pesquisadora Maria: Comigo, quando eu era muito jovem, li um livro que me causou muito medo!! E quando 
eu tocava nesse livro eu tinha medo e tinha pesadelos pensando no livro. E tive que queima-lo para que eu não 
tivesse mais medo dele. Mas, até hoje, quando me recordo dele, ainda fico muito assustada. 
- (Muitas vozes). 
-*Que quando se recordas fica assustada! 
-*Que livro que era? 
- Pesquisadora Maria: Era um livro chamado “O exorcista”,  
- Professora Luciana: Ai, crianças, quero conta-lhes isso, pois penso que não entenderam de todo, não? 
-*Sim. Que quando era pequena leu um livro que lhe causou muito medo! 
-*Quando era jovem!! 
- Professora Luciana: E o que teve que fazer Maria com esse livro? 
-*Teve que queimar! 
- Professora Luciana: Ah, então, entenderam tudo!! Excelente! Muito bem, por que quando o via, de somente 
vê-lo, já lhe dava medo! 
-*E que havia ai no livro? 
- Pesquisadora Maria: Tinha cenas muito fortes, com muito sangue!! 
- Professora Luciana: Quando eu era pequena, tinha umas amigas que gostavam de ver filmes de terror, e tinha 
esse filme, mas minha mamãe nunca me deixou ver esse filme. Ela nos proibiu de ver esse filme. 
- Pesquisadora Maria: Ainda bem!! Na época que li o livro ainda não tinha o filme. 
-*E que ser exorcista? 
- Pesquisadora Maria: É uma pessoa que expulsa demônios que estão em outra pessoa. 
-*Que se retira? 
- Professora Luciana: Sim. Vem um demônio que entra no teu corpo e começas a fazer coisas muito loucas e 
essa pessoa vem e retira-lhe isso do corpo. 
-*E isso é raro? 
- Professora Luciana: Sim, é muito raro! 
-*E para onde vão esses? 
- Professora Luciana: Podem ir a qualquer lugar! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Parem!! O companheiro quer falar!! 
-*Para mim o medo sai dos pesadelos ... 
-*Para mim o medo sai daquilo que vejo... 
- Professora Luciana: Muito bem! Já temos aqui algumas coisas, não? O medo sai do que vemos, do que nos 
contam, das leituras que fazemos, da nossa imaginação. Então, existem vários lugares de onde saem os medos. 
Penso que podemos anotar para seguir pensando sobre isso: De onde saem os medos? Continuamos na próxima 
classe. 
 
 
- SEGUNDA CLASSE:  (Tema: De onde saem os medos). 
-(Nessa classe tem uma criança com necessidades especiais que necessita de atenção diferenciada da 
professora). 
 
- Professora Luciana: Como Estão? Podemos recordar a última classe? 
-*Tínhamos uma tarefa para investigar de onde podem sair os medos. 
- Professora Luciana: Muito bem!! Quem fez a investigação? 
-*Eu penso que se nunca te passou algo e mesmo assim tem medo. Não sei de onde sai o medo! 
- Professora Luciana: Símon diz que como pode ter medo de algo se nunca te passou nada mal e se nunca 
imaginou e mesmo assim tens medo!! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Alguém tem uma resposta para Símon?  
- (Pausa). 
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- Professora Luciana: Augusto! De onde sai o medo se nunca te passou nada e nem imaginaste e nem nada? 
- (Pausa). 
-*Sai de o teu próprio Ser ... 
- Professora Luciana: De o teu próprio ser, disse Augusto! 
-*E que é Ser? 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Que é o Ser, Augusto? Perguntam teus colegas. 
- (Muitas vozes). 
- (Pausa). 
- Professora Luciana: Você quer dizer, por exemplo, que cada um se assusta por coisas distintas? Que cada um 
é como é e por isso se assusta diferente? É isso? 
-*Não sei! 
- Professora Luciana: Bem! Então, passe a palavra! Ciro quer fazer uma pergunta? 
-*Por que te dar medo quando estais assistindo um filme de terror? 
-*Por que tua mente fica imaginando aquilo que está em sua mente! 
- Professora Luciana: É verdade! Pois o que imaginais é isso que te dar medo! Por exemplo, a escuridão! 
Começas a imaginar coisas que podem ter ali e isso é que te dar medo! O medo, então, sai da mente!! 
-*Quero fazer uma pergunta! 
- (Muitas vozes). 
-*Por que pode ver coisas que não estão ali. Pois, se está escuro podes acender a luz e não estará ali. 
-*E podes ver que a sombra na janela é, na verdade, o seu gato! 
- Professora Luciana: É verdade! 
-* Das sombras! 
- Professora Luciana: Muito bem! Na escuridão temos medo das sombras, pois nos parecem coisas que não 
estamos vendo. 
-*Por que é uma sombra. Não é de verdade! 
-* Tenho medo de chegar até a luz para acender e findar a escuridão. 
- (Muitas vozes). 
-*Mas, eu tenho uma luz próxima de minha cama e ai não preciso levantar para acender. 
- Professora Luciana: Ah, sim. Tem uma luz próxima! Isso pode ser uma solução! 
- (Muitas vozes). 
-*Se tenho um sonho mal, então me desperto e me tranquilizo. 
- (Muitas vozes). 
-*Ás vezes não são coisas de terror que me dão medo. São coisas de verdade. Por exemplo, eu fui ao parque com 
minha prima e fui andar no tobogã e ele travou e eu tive medo de cair! 
- Professora Luciana: Viram o que disse Leotário? Ás vezes são coisas de verdade que nos dão medo. São 
medos reais. Como por exemplo, virar de um tobogã muito alto. 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Já haviam pensado sobre isso? Que tem coisas que te dão medo que não têm nada haver 
com coisas de terror? 
-*Já sim!! Na primeira vez eu chorei e na segunda vez, eu gritei por que estava muito alto. 
- Professora Luciana: Como? E onde foi isso? 
-*Foi na tirolesa, em Córdoba!! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Claro! Há coisas que temos medo. Eu uma vez fui descer também e fiquei com muito 
medo e cheguei gritando com a boca aberta!!  
- (Muitas vozes). 
-*Por que não gritou com a boca fechada. 
- Professora Luciana: Como fazer para gritar com a boca fechada? 
-*O medo é medo mesmo!  
- Professora Luciana: Que significa isso? O medo ser medo mesmo? Não é uma aranha, não é uma coisa ... 
-*Não! É uma sensação que às vezes temos sem uma razão. Apodera-se de sua mente e controla sua mente! 
- Professora Luciana: O que queres dizer me parece bem! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Disse Símon que às vezes você se assusta mesmo que não tenham acontecido coisas. 
Esse medo é o medo mesmo!!! Que se apodera de tua mente! Diz Símon. 
-*O medo te pode assustar e assustar com um montão de coisas ... e te controla a mente esse medo! 
- Professora Luciana: Posso conta-lhes o que disse Helena uma menina de outra classe sobre o medo? 
-*Coro: Sim!! 
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- Professora Luciana: Disse que o medo é como uma pessoa que chega a um hotel e se instala. Toma uma 
habitação e fica ai. É real!!  
- (Muitas vozes). 
-*O medo é como uma flecha que se pega e se dar um “tiro ao alvo” que vem até nós e quando atinge o alvo 
toma a pessoa toda ... 
- Professora Luciana: Então, o medo é uma flecha que se agarra em nós. E como fazemos para tirar essa flecha 
dai? 
-*É uma sensação que te agarra e te faz gritar!! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Impressionante Martín!! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Crianças!! Por favor!! Passem a palavra!! 
-*Para mim tenho medo das aranhas porque estava dormindo e vi uma grande aranha verde! 
-*O medo para mim é como ter pesadelos! 
- Professora Luciana: E como fazer para livra-se dos pesadelos? 
- (Muitas vozes). 
-*Penso que quando estais desperto podes golpear-se com algo para afastar os pesadelos... 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Crianças, a classe não é apenas comigo!! É para todos!! Aqui na filosofia aprendemos 
que quando um fala os outros escutam!! Não importa dizê-lo somente para mim!! Há que falar para todos!! Se 
todos estão mais preocupados em ter a palavra do que a escutar, a classe não pode seguir!! Tem-se algo para 
dizer e não deu tempo dizer nessa classe, dirás na próxima!! Não é o final do universo essa classe!! Muito bem!! 
Passe-lhe a palavra!! 
-*Mas, é segredo!! 
- Professora Luciana: Não, Segredo não, deve falar para todos! Tens medo de falar para todos? Esse seria o teu 
medo? 
-*Não é medo! É vergonha!! 
-*O medo para mim não sai dos pesadelos e nem tão pouco dos pensamentos!! Por que minha mamãe foi à 
tirolesa e quis me levar e eu tive medo e não pude ir. 
- Professora Luciana: O medo às vezes é por coisas reais!! 
-*Por exemplo, na outra vez contei que me acabou dando medo das alturas!! 
- Professora Luciana: Sim. Esse é um medo real!! Pode falar Gabriel? 
-*Também o medo da escuridão, também é o medo do mar!! 
- Professora Luciana: Muito bem!! Por exemplo, o medo do mar!! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Crianças!! Silêncio!! Disse León, que, por exemplo, medo do mar também é um medo 
real. Pois não te podes salvar!! Então, não deve confiar!! 
-*Há medo real, quando alguém que não conheço entra em tua casa e não sei quem é, posso ter medo! Mas, 
quando acende a luz e vejo que conheço, não tenho mais medo! 
-*A mim passou que estava em um parque com uma amiga e um brinquedo estava em um lugar onde tinha 
meninos maiores, mais ou menos 9 ou 10 anos, e eu fui pegar com minha amiga e eles começaram a nos apertar 
e ficamos com muito medo. 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Sim, esse também é um medo real!! Sentiste!! É diferente do filme!! 
-*E nós éramos duas e erámos menores e eles eram quatro ...  
- Professora Luciana: Claro!! Crianças!! Pensemos: como fazer para se livrar da flecha do medo? Passa-lhe a 
palavra!! 
-*E como saíram? 
- Professora Luciana: Sim, como saíram, afinal? 
-*Por que começamos a gritar e chegaram minha mamãe e meu papai e eles saíram e foram embora quando 
viram minha mamãe e meu papai. 
- Professora Luciana: Ah, claro!! 
- (Muitas vozes). 
-*Para não ser atingido pela flecha pode sair da direção em que ela vem. Vês que ela está vindo e vai para outra 
direção!! 
- Professora Luciana: Parem!! Vejam, esse tem uma técnica para parar a flecha do medo!! Muito bem!!   
-*Tenho medo das aranhas por que uma vez estava deitado e caiu uma aranha em minha cara. 
- Professora Luciana: Ai, e a partir dai ficaste com medo das aranhas? 
- (Muitas vozes). 
-*Eu tenho uma pergunta!! Se te passam em um caminho e tem algumas aranhas, tens medo? 



257 

-* Se for pequena, não, mas, se for grande tenho, sim!  
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Passe-lhe a palavra! 
-*Já disseram tantas coisas que eu não me recordo mais!! 
-*Eu gostaria de dizer duas coisas. Passe-me a palavra, por favor!! 
- Professora Luciana: Já a tem!! 
-* A primeira é que eu já sei como parar a flecha do medo!! 
- Professora Luciana: Como se faz para parar a flecha dos medos? 
-*Com a flecha do esquecimento. 
- Professora Luciana: Com a flecha do esquecimento, diz ele! Podes parar a flecha dos medos!! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Como seria a flecha do esquecimento? 
-*Você pode fazer uma flecha com coisas feias ou com coisas que não quer recordar, uma flecha do 
esquecimento!! 
- Professora Luciana: Excelente!! Muito boa ideia!! 
-*Se você faz a flecha com coisas que não queres recordar e manda a flecha e depois podes querer recordar.  
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Símon que mais queres dizer? 
-*Que uma vez em minha casa quando estava dormindo, sonhei que estava na escola e dentro do jardim tinha 
muitos zumbis e todos me perseguiam em meu sonho. 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Crianças!! Silêncio!! Vamos pensar para a próxima classe como fazer para parar a flecha 
dos medos. 
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- (A transcrição é feita com a parte das falas que consigo compreender; algumas interrupções mais longas são 
omitidas até que a professora consegue negociar e retomar a discussão).  
 
- QUINTA CLASSE: (Tema: Que havia antes do big bang?). 
 - Professora Luciana: Crianças!! Quero lembra-las de algo. Se todos falam ao mesmo tempo, não vou 
interferir. Teremos quarenta minutos para tentar fazer a classe acontecer. Quem tiver a palavra vai falar quando 
perceber que os companheiros estão escutando. Então, cuidem para que a classe possa acontecer. Compreendem? 
- Coro: Sim! 
- Professora Luciana: Alguém lembra qual era a nossa pergunta da última classe? Qual era a tarefa? 
- Criança: Era: que havia antes do Big Bang? 
- Professora Luciana: Muito bem!! Que havia antes do Big Bang? Havia também trazido esse livro para que 
recordemos. Escutem! Os cientistas não podem responder a pergunta: o que havia antes do Big Bang? 
- (Pausa). 
- Criança: Prof. havia Deus? 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Agora vamos fazer essas perguntas. Escutem! 
- (Muitas vozes). 
- (Pausa). 
- Criança: Classe C!!! 
- Criança: A senhorita tá falando!! 
- (Pausa). 
- Professora Luciana: Bem, vamos ver! Dizia o livro que os cientistas não podem responder a pergunta: o que 
havia antes do Big Bang? Que não havia nem tempo e nem espaço ... 
- Coro: Hi, hi!!! 
- Professora Luciana: Porém, a questão “Como nasceu o universo”, é algo que quem tem que responder são os 
filósofos. Diz o livro! Nós que podemos responder, não é o livro! O livro não diz que temos a resposta, mas que 
podemos pensar ... O que trago para pensarmos aqui ... Recordam-se que havíamos falado a última vez que havia 
questões que eram melhores de serem pensadas entre muitos, entre várias pessoas? Essa é uma delas! É 
necessário que pensemos entre todos. Que havia dito que existia antes? 
- (Muitas vozes). 
- Criança: Não me recordo!! 
- (Risos). 
- Professora Luciana: Quando eu estava a ler, perguntastes se existia Deus. Porque perguntastes isso? 
- Criança: Penso que não havia nada antes. 
- Criança: Como não havia nada? Houve uma explosão e muitas coisas se chocaram ... 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Crianças, se antes do bin bag não havia nada, não havia nem espaço nem tempo, porém, 
que coisas se chocaram? 
- (Muitas vozes). 
- Criança: Porque havia uma estrela muito grande, maior que o sol. Que era Plutão e que se chocou, e que havia 
muitos asteroides, e havia muitas estrelas. Então, todos eles se chocaram e formaram planetas e luas, e depois o 
que sobrou é isso é o que temos aqui. 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Então, te pergunto: se antes do big bang havia uma estrela muito grande, então havia um 
espaço, e que essa estrela tinha um tamanho, e essa estrela se chocou, e tinha um espaço de tempo entre um 
choque e outro ... E aqui no livro está dizendo que não havia nem espaço nem tempo ... 
- Criança: Prof. a minha pergunta é: o que ocasionou o big bang? 
- Professora Luciana: Há, isso também eu quero perguntar: que é que ocasionou esse big bang? 
- (Muitas vozes). 
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- Criança: Não se chocaram todas, senão não tinha sobrado nada!! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Perdão!! Se vós Lucas e vós Santiago dizia que antes do big bang não havia nada. Então, 
como vai se chocar todas essas coisas se antes não havia NADA? 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Crianças!! Se não havia nem espaço e nem tempo, como pode essas duas coisas se 
chocarem? 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Adiante!! 
- Criança: Como sabiam que não havia tempo e nem espaço antes. Como sabem essas pessoas que escreveram o 
livro? 
- Professora Luciana: Há, como sabiam? Muito boa a pergunta.  
- Criança:  Como sabem que não havia tempo? 
- Professora Luciana: Sim! Como sabem? Que pensas André? 
- Criança: Me ocorre que não tinham como saber! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Crianças, há que ter a palavra para falar!! André! 
- Criança: Não havia nada. Havia apenas asteroides ... 
- Professora Luciana: Há, mais se havia asteroides, isso era alguma coisa, não era NADA!! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Mateo!! 
- Criança: Para mim não havia nada, porém, de repente não se sabe de onde vieram dois asteroides e se 
chocaram. 
- Professora Luciana: Bem, isso é o que diz o livro, não?  
- Criança: Sim, isso é o que diz o livro, esse Senhor do livro ... 
- Professora Luciana: Sim, Steven Rock escreveu esse livro. 
- Criança: Mas isso é uma teoria!! Ele que diz que ocorreu o big bang. Isso é o pensam esse senhor!!! 
- Professora Luciana: Então, uma teoria é uma ideia de como te ocorre que se passaram as coisas? 
- Criança: Não se passou porquê ... 
- Professora Luciana: Você está escutando o que dizes?  
- Criança: Sim!! 
- Professora Luciana: E o que dizes? 
- Criança: Que o big bang é uma teoria de Stevan Rock!! 
- Professora Luciana: Bem, então seguimos pensando mais um pouco. Se isso é uma teoria, então, você está 
dizendo que realmente não se passou isso? 
- Criança: É capaz que isso seja uma teoria para supor como nasceram os planetas. 
- Criança: E se seguir investigando ... 
- Professora Luciana: Vocês estão dizendo que em algum momento há dois mil anos atrás tinham que inventar 
uma teoria para explicar como ocorreu. Isso é um mito? É isso que estamos dizendo? 
- Criança: Não, isso é diferente! Ele investigou e chegou a isso investigando! 
- Professora Luciana: Pensem!! Essa teoria do big bang é um mito como os mitos gregos? 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Sua companheira tem uma pergunta, vamos escutá-la?  
- Criança: Então, se não for essa teoria desse Senhor, essa do big bang, teria que ter outra teoria, não pode não 
ter nada!! Que outra teoria seria? 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Crianças!! Escutaram? Se essa não for a teoria, essa do big bang, que haveria de ser? 
Teria outra teoria, isso que nos pergunta a companheira?  
- Criança: Não sabemos, não temos como saber, assim como eles também não sabem. Não sabem se se criou do 
big bang. Eles que criaram a teoria do big bang. 
- Criança: Como saber que por ai ocorreu o big bang? 
- Criança: É capaz de que vão sempre criar outras teorias, porque, seguramente, não tem como saber. Como 
saber que por ai não havia nada? Que havia? 
- Criança: Não havia nada! 
- Criança: Não tem como saber!! 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Se a teoria do big bang ... 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Senhores!! Podem parar? Estou falando!! 
- Criança: Para vós!! 
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- Professora Luciana: Se não for a teoria do big bang, como disse Lucas, seria ou como os mitos gregos, ou 
como a religião católica diria que o mundo foi criado por Deus. Que antes do big bang então, existia Deus. 
- Criança: Se não foi o big bang, se não foram os católicos, poderia ser que existiam os planetas ... 
- Criança: Mas, como criaram os planetas? 
- Professora Luciana: Sim, como criaram os planetas? 
- Criança: Capaz que tenha uma força maior que vai criar os planetas. 
- Professora Luciana: Espere, mas essa é uma ideia sua ou você copiou de alguém? 
- Criança: Bem, é que eu estava pensando e me ocorreu isso! Então essa força foi criando toda a vida. 
- Criança: Penso que Plutão que é super grande foi se chocar e assim foram aparecendo os planetas ... 
- Professora Luciana: E porque se deu com Plutão e não com Saturno ou qualquer outro planeta? 
- Criança: Porque Plutão é bem maior... 
- Criança: Porque tinha Plutão, Mercúrio, Vênus, Terra, Saturno, Marte, os planetas, todos se geraram de Plutão 
e depois se separaram porque existe apenas um sol. E a lua foi para outra parte. Se separaram ... 
- Professora Luciana: Porém, te pergunto: de onde tiraram essa ideia? Ficou curioso, estudou? 
- Criança: Tirei de minha cabeça. 
- Professora Luciana: Bem. Sofia! 
- Criança: Porque penso que não havia nada. 
- Professora Luciana: E o que é nada, Sofia. 
- Criança: Não sei! Nada é nada! 
- Criança: Nada é uma forma que os humanos encontraram para dizer: “Não há nada ai”. 
- (Muitas vozes). 
- Criança: Penso que no nada existe algo, porque senão não precisa dizer: “Não há nada!!” 
- Professora Luciana: Há!!! Então ai teríamos uma pergunta para responder: “Que é o nada? 
- (Muitas vozes). 
- Criança: Não sei por que temos que seguir falando sobre isso. Me ocorre que eu creio numa religião que 
explica como o mundo se criou. E para mim essa explicação basta. 
- Professora Luciana: Muito bem o que disse Lana. Então, essa discussão não tem espaço. Pois, se eu creio 
numa religião que me diz como o mundo se criou e eu estou satisfeita com ela, então não necessito de outras 
explicações. 
- (Muitas vozes). 
- Criança: Porém, é a bíblia que diz. 
- Professora Luciana: Escutem uma coisa, quero falar para Lana. Não te parece interessante ver outras coisas 
que outras pessoas pensam. Ou se perguntar: porque os cientistas ao invés de acreditarem na bíblia seguem com 
essa pergunta? 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Parem!! Porque os cientistas não se conformaram com essa resposta? Essa pergunta não 
te parece interessante?  
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Estou perguntando à Lana!! 
- Criança: Sim. Porém já tenho a resposta da bíblia. 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Porém, o que eu estou perguntando é: “porque não se inteira de outras respostas, ao invés 
de se contentar apenas com a resposta da bíblia?” 
- Criança: Porque alguns não são católicos!! (Essa resposta não veio de Lana). 
- Professora Luciana: Porque alguns não são católicos. Lembrem que estamos falando sobre o big bang.  
- (Aqui se fala de uma outra teoria que não consigo entender).  
- Professora Luciana: Porém, a pergunta de Lana é porque temos que seguir falando sobre isso. Isso para mim 
não é um problema, diz Lana. 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Para que seguimos discutindo? 
- Criança: Para podermos conhecer ... 
- Professora Luciana: Avante Mateo! 
- Criança: Penso que devemos conversar sobre isso, seguir conversando... por que tem várias teorias e 
precisamos pensar sobre isso. Não tem que ser a mesma resposta. 
- Professora Luciana: Cada um tem ou pode ter a sua resposta. Porém me ocorre uma pergunta ... 
- Criança: Porque penso que temos que discutir ... 
- Professora Luciana: Mas, se eu já tenho uma resposta que é a que diz que Deus criou o mundo em sete dias. E 
eu descubro que existem outras possíveis respostas ...  
- (Muitas vozes). 
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- Professora Luciana: As outras pessoas envolvidas nas respostas estão tão convencidas como a Lana de que 
sua resposta é a verdadeira. Isso é muito sério!! 
- Criança: Porque é possível que os científicos, as religiões, a filosofia que investigam isso creem em suas 
versões, tem muitas respostas, mas que tenha outra resposta, ou que tenha algo mais ... 
- Professora Luciana: Então, eles seguem investigando. E para que discutimos aqui? 
- Criança: Porque a filosofia e todos que investigam isso nunca vão terminar, porque tem muitas respostas!! E se 
passa isso: se os cientistas creem em uma coisa, a bíblia diz outra ... Não se pode crer em todas ... 
- (Muitas vozes). 
- Criança: Não se pode ter distintas respostas ...   
- Professora Luciana: A filosofia sim, vai seguir buscando ... Para que seguimos investigando? 
- (Muitas vozes). 
- Criança: Não existe uma só maneira de pensar ... 
- (Muitas vozes). 
- Criança: Há que cada um tem que pensar no que está bem e no que está mal. E ai caminhar por ai ... 
- Professora titular: Mas, há que se buscar outras coisas. Pois essa pergunta não é um cálculo matemático!! Não 
posso dizer assim: “Lucas foi ao supermercado levou 700 pesos e gastou 20 pesos”, nesse caso teremos uma 
resposta somente. Não poderá ser 500, 600, 400 ... 
- Criança: Não, não se pode dizer 600, 700 ... 
- Professora Luciana: Mas, se me ocorre dizer que 700 menos 20 é um elefante vermelho? 
- (Risos. Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Porque riram? Não pode ser? 
- (Aqui é omitida uma parte da conversa sobre religião que não consigo entender). 
- Professora titular: Me parece que aqui há uma diferença. Que é o universo? Vou tomar para responder como 
um caso matemático que tem uma resposta só ou como um caso religioso que vai ter várias respostas? 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Crianças!! Quero contar algo. Eu, por exemplo, não creio em um Deus, não creio que 
existe Zeus, Era ... Porém, me interessa muito estudar que pensavam os gregos desses deuses. Quem inventou 
cada um desses Deuses, qual era a deusa da sabedoria. Mas, eu não creio nesses deuses, porém me interessa 
estudar isso. A você Lana pode interessar sobre o que pensaram os cientistas acerca de como se criou o 
universo? Outra versão acerca dessa questão por curiosidade. Não é que eu tenha que crer neles para poder 
estudá-los! Vocês creem que os personagens dos filmes existem realmente? 
-- Criança: Não. 
- Professora Luciana: Podem estudar sobre eles? Saberem o que passam? 
- Criança: Sim!! 
- (Muitas vozes). 
- Criança: Ocorre que meu papai e minha mamãe estudam filosofia, são professores de filosofia e também têm 
uma religião. Mas, ademais pensam muitas outras coisas. Então não precisa ter somente uma coisa. 
- Professora Luciana: Eu penso que podes ter uma religião, mas que podes investigar outras por curiosidade, 
para saber, porque ama saber. Assim são os filósofos que amam a sabedoria!! Adiante Mateo! 
- Criança: Penso que se tenho uma religião e ela me trás uma explicação...Se os meus pais são muito religiosos e 
eu sou muito religioso... Me interessa saber de outras explicações, mas ocorre que essas explicações podem ser 
bem diferentes das que eu acredito e ai não tem como. Eu teria que descobrir que meus papais não estão dizendo 
a verdade. E ai eu teria que perguntar porque meus papais não me contaram tais coisas ... Porém, me sinto bem 
aqui conversando sobre essas coisas. 
- Professora Luciana: Então te interessa saber as respostas que dão outras culturas e outros científicos? 
- Criança: Sim, me interessa, mas se filosofia trás essas respostas ... 
- Professora Luciana: Crianças, a filosofia nos dar as respostas definitivas? 
- Criança: Sim!! 
- Criança: Não. Não são respostas! 
- Professora Luciana: Vejamos, os temas que estivemos falando: o que é o tempo? O que é o nada? Que é a 
política? Que é a filosofia? Trouxemos alguma resposta? Temos alguma resposta? 
- Criança: Sim! 
- Criança: Sim! 
- Professora Luciana: Qual resposta? O que é o tempo? 
- Criança: É... É... 
- Professora Luciana: Se recordam que falamos sobre o que é nada e chegamos a nada? 
- Criança: Coro: Sim!! 
- Criança: Sim, chegamos que quando dizemos “ai não há nada”, temos que perguntar: o que é NADA! 
- Professora titular: E falaram sobre o medo. Luciana disse que era o medo? A filosofia disse o que é o medo 
ou o medo é distinto para cada um? 
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- Criança: Claro, existe muitos medos. Cada um tem diferentes tipos de medo... 
- Professora Luciana: Me parece, pela minha experiência com vocês e com outros graus, que a filosofia se 
parece mais com algo que está sempre a buscar, menos do que com encontrar, é como um detetive. A filosofia 
não é nada parecida com a matemática ... Assim que tem uma resposta precisa! 
- Criança: Tem sempre várias respostas!! 
- Professora titular: Então, é mais próxima da religião!! 
- Professora Luciana: Para mim não se parece com nenhuma nem outra. 
- Criança: Penso para fazer filosofia devemos ir à faculdade de humanidades e se queremos respostas devemos 
ir à faculdade de astronomia. 
- Professora titular: E te dará todas as respostas? 
- Criança: Não!!  
- Professora Luciana: Porque também tem as respostas da bíblia. 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: A mim ocorre que quando era muito pequena, a minha mamãe era da religião católica e 
me ensinava sobre a criação do mundo, que Deus criou o mundo em sete dias. E depois fui à catequese... Porém, 
essa resposta não me convenceu de todo. Me pus a ler os mitos gregos, tampouco me convenceram de todo. 
Então, me presenteou minha mãe com um livro de ciências, um livro sobre o universo e li sobre o big bang, e 
essa resposta, apesar de ser da ciência, tampouco me convenceu. E sabem o que ocorre? Segui buscando ... 
- Criança: E porque não acredita na ciência? 
-*Porque seguiu buscando ... 
- Professora Luciana: Porque eu fico me perguntando: Como sabem os cientistas? Porque eu tenho que crer? 
- Criança: Pergunta como nasceu o big bang? 
- Professora Luciana: Exato! Tenho muitas perguntas para fazer perguntas, para saber! Isso da filosofia que 
muito me agrada. Há um filósofo que diz que os filósofos são personagens raros! Tipos raros!! Que lhes 
interessa, justamente, mete-se em perguntas que não tenham respostas ou que tenham muitas respostas e que não 
seja possível saber qual é a resposta verdadeira. Isso é que é a filosofia!! São tipos raros, mas que gostam de 
pensar!! Refletir! Que ocorre Mateo? 
- Criança: Ocorre que no recreio dois companheiros se “pegaram” porque cada um dizia uma resposta para uma 
pergunta sobre Deus. 
- Professora Luciana: E se pegaram por isso? Crianças se são várias respostas, como saber qual é a resposta 
certa? Como saber se aquela resposta é verdadeira? 
- Professora titular: Como se estavam dizendo que não é como a matemática? 
- Professora Luciana: Crianças, podemos escutar a Lana? 
- Criança: Porque você havia perguntado de onde surgiu o universo. E eu perguntei a minha mamãe e ela já me 
deu uma resposta. 
- (Muitas vozes). 
- Professora titular: Crianças! Mas, nós já tínhamos discutido que cada religião tem uma resposta. 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Crianças, pensem um pouco, se a filosofia tivesse somente uma resposta ... 
- Criança: Não seria filosofia, seria ciência!! 
- Professora Luciana: Muito bem! Seria ciência e não filosofia e nem religião!! Então, para que nos sentamos 
em círculo? Para que nós nos passamos a palavra? 
- Criança: Para que todos possam falar. 
- Criança: Para poder compartilhar o que pensamos! 
- Professora Luciana: Crianças!! Se tivéssemos uma só resposta não precisaríamos disso era somente ligar para 
a pessoa que tinha a resposta: “Violeta, estou te ligando para saber quem criou o universo.” Se tem apenas uma 
resposta e eu pergunto-a a alguém, para que vir mais para cá? Estamos perdendo tempo vindo para cá? 
- Criança: Não.  Porque estamos aqui a pensar sobre coisas que nem sempre tem uma resposta. Que podemos 
pensar e quem sabe chegar a uma conclusão, ou algo assim? 
- Professora Luciana: Não sei se chegamos a alguma conclusão! Adiante! 
- Criança: Capaz que estamos aqui porque temos perguntas e queremos saber o que nós todos pensamos dessa 
pergunta e ai levantamos a mão e podemos falar sobre isso. 
- Professora Luciana: Exato! 
- Criança: Porque temos perguntas e queremos conversar sobre elas e queremos saber o que pensam sobre ela. E 
capaz que nós conseguimos uma resposta e outros não ... 
- Professora Luciana: Muito bem! Podemos também mudar de opinião? Como terminam essas classes? 
- Criança: Seguimos pensando, pensando ... 
- (Muitas vozes). 
- Professora Luciana: Crianças! Podemos continuar com esse tema ou podemos trocar por temas que sejam do 
interesse dos demais ... Anotem essa pergunta: como me sinto quando estou na classe de filosofia? 
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- Criança: Sou da segunda geração de minha família do meu papai que segue sem se batizar... 
- Criança: Eu me sinto bem... 
- Professora Luciana: Criança não é para dizer que se sentem bem ou mal. Há que preparar um argumento 
sobre isso. Vamos ver o que se passa conosco. Me parece muito boa a discussão que tivemos hoje para podermos 
pensar o que fazemos aqui no espaço da filosofia. Não basta dizer: “Bem”, a que explicar!! 
- Criança: E depois que vamos investigar na filosofia? 
- Professora Titular: E é assim que segue a filosofia? Dando temas? Um depois do Outro? A vós parece que 
Luciana tenha anotado o virá adiante? 
- Criança: Seguiremos com o que vai saindo ... 
- Professora Luciana: Eu não sei, podemos pensar sobre isso ... Agora vamos discutir esse problema e nas 
outras classes vamos vendo o que vamos investigar. Que fazem na filosofia. Isso tem haver com nossa primeira 
classe que disseram que não sabiam o que era a filosofia e queriam saber. 
- Criança: Queria saber o que era a filosofia... 
- Professora Luciana: E agora? O que pensais? 
- Criança: Que serve para pensar muito e para saber mais, muito mais!! 
- Criança: Tem haver com muitas perguntas para pensar, não para dar respostas, mas para ser um círculo onde 
nos conhecemos cada vez mais e conversamos sobre as perguntas de cada um... E ficamos sabendo de muitas 
coisas e estamos sempre querendo saber mais ... 
- Professora Luciana: Estava em minha casa pensando sobre a classe de hoje e encontrei isso que diz o filósofo 
espanhol que se chamava José Ortega e que diz isso, escutem: “A filosofia é uma insônia”, que é uma insônia? 
- Criança: É não poder dormir! 
- Criança: É ser sonâmbulo? 
- Professora Luciana: Não, sonâmbulo, dorme, mas caminha dormindo... Então, Ortega diz que o filósofo é 
uma insônia, porque infinitamente alerta, desperto!! Que será que quis dizer com isso? Na próxima classe 
continuaremos ... 
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APÊNDICE S - Transcrisão n.004: sessão de diálogo com interlocutor do projeto de 

Caicó/RN 
- DATA: 26/05/2014 
- DIÁLOGO REALIZADO COM ISLLA HELOYSE EPIFÂNIO DE MEDEIROS, 17 ANOS, BOLSISTA 
PIBIC/ENSINO MÉDIO NO PROJETO FILOSOFIA NA INFÂNCIA: PERSPECTIVAS PARA O DEBATE, 
PERÍODO 2012-2013. 
 
 
-Reilta: Então Islla, o objetivo dessa nossa conversa é tentar perceber na sua fala como foi a experiência do 
Projeto, você como aluna do ensino médio, no último ano do ensino médio, você teve a oportunidade de 
participar aqui na universidade do projeto filosofia na infância. Então, como foi para você fazer parte desse 
projeto? O que essa experiência significou para sua vida, de estudante, sua vida pessoal ... 
- Islla: O projeto, ele assim... a característica principal é que ele une muito, muito, muito, o ensino médio com a 
faculdade. Nele você aprende a fazer textos com uma facilidade que antes eu não tinha. Me ajudou muito, até no 
ENEM, pois os professores, eles passam a redação, mas não dão dicas assim... por exemplo: fazer citação, que é 
muito bom no texto e isso acrescenta  bastante, e vocês me ensinaram isso, como fazer tudo bem direitinho ... e 
... há, peraí (risos). E também assim, o contato que tivemos aqui, vocês nos receberam muito bem, e assim, é 
uma porta que se abre realmente para conhecer melhor a filosofia: Lipman, Nietzsche, que é um pouquinho 
complicado (risos), pouquinho não!!! É muito complicado!! Mas assim, eu e Bárbara, a gente teve muita sorte, 
de encontrar orientadores muito bons conosco, porque às vezes, quanto você não tem muita proximidade com 
seu orientador, você tem até um pouco de vergonha, por exemplo de dizer: há, não entendi tal coisa ... e quando 
você tem essa proximidade é algo bom, você conversa!! Diz que não entendeu, que não sabe fazer isso, daquela 
maneira e ai, na conversa, vai encontrando caminhos ... e vocês estavam sempre ali mostrando como fazer, 
ajudando, muito bem!! 
-Reilta: Ok, Islla, e sobre essa escrita? Veja que você fala de situações nas quais você tinha que produzir algo 
escrito. E ai, como foi escrever dentro dessa experiência, o que essas situações que você viveu no projeto 
trouxeram para sua escrita? É/foi fácil escrever? É mais fácil/difícil escrever sobre que coisas? 
- Islla: Quando eu entrei eu disse: meu Deus!!! não vou conseguir aprender não, porque eu sou muito assim, eu 
não sou boa em fazer redação!! Eu sou mais fácil em ... cálculos, essas coisas ... também falar pessoalmente eu 
gosto muito, agora ... transcrever, assim... geralmente foge, mas com as dicas que vocês me deram... e também 
com esses assuntos que a gente estudava, com os encontros que a gente tinha... somente acrescentava no que eu 
ia escrever ... tinha o relatório parcial, não é? Tinha o relatório final, não é? E assim, a cada encontro, o que as 
pessoas aqui no grupo diziam, era sempre uma coisa a mais para eu colocar no meu texto ... o que eu dizia a elas 
também ... não sei bem como era ... (pausa), mas aquilo clareava minhas ideias e eu ia lá e escrevia...  era um 
aprendizado a mais. Então, posso dizer que a escrita se tornou mais fácil por esses encontros que eu tive e 
também por vocês terem me dito assim: “faça assim que fica bem melhor seu texto...”   e eu fui fazendo... 
-Reilta: Islla, interessante isso que você coloca da sua dificuldade de escrita e me faz lembrar um encontro que 
teve, entre os professores orientadores lá na ECCAM, uma  coisa que chamou bastante a atenção nos nossos 
comentários e que difere bastante dessa imagem de dificuldade que você coloca. Nós dizíamos naquele encontro 
sobre como vocês do PIBIC/EM escreviam com facilidade, davam vida ao que escreviam, pois muitos alunos 
nossos da universidade tem essa dificuldade e de como vocês se colocavam bem nos encontros ... Então, Islla, 
isso já existia em você e o projeto potencializou ou você já fazia isso lá na escola na disciplina de filosofia no 
EM, o que você diz dessa impressão que o grupo todo de orientadores teve de vocês alunos do EM, isso foi 
muito enfatizado ... pois tanto a universidade leva experiências para os alunos do EM, como esses alunos trazem 
coisas importantes para a universidade ... Então, isso que o projeto percebeu em vocês, ou seja, essa facilidade 
para escrever sobre os temas, os conceitos discutidos no projeto e ao mesmo tempo a facilidade de se posicionar 
nas reuniões, nos encontros, nas apresentações nos eventos. Déda, depois me contou que vocês foram lá, não é, 
em Mossoró.  
- Islla: Vixi, foi bom demais!!! 
-Reilta: Então, Islla, fale um pouquinho sobre isso, essa relação boa que você teve aqui com a escrita. Se já 
existia e vocês aperfeiçoaram, exercitaram, se o projeto ajudou ... 
- Islla: Ai, ai!! (risos). Como eu tinha falado antes, minha relação quando eu tinha que fazer redação, produzir 
textos, eu não gostava muito... era assim, quando mandavam era que eu ia com muita dificuldade, é que eu fazia. 
Mas, depois quando eu vim aqui... para o projeto, melhorou bastante quando eu ... a partir do que vocês me 
mandavam ... e eu ... num sei não... acho que era algo que acontecia aqui nos encontros ... (pausa) que eu tinha 
mais facilidade de escrever. Eu me tornei bem mais crítica, vocês me ensinaram bastante isso nos encontros ... 
não ter assim ... há aquela resposta já tá ali prontinha pra mim, não eu tenho que ir buscar, eu ir atrás, eu ir 
pesquisar, entendeu? E, ler! Leitura!!! Que foi assim, tanto você, Déda, como Marcos também, me incentivaram 
muito a leitura quando vocês me mandavam as apostilhas, esses livros, entendeu? E quando você ler, você tem 



265 

mais facilidade de escrever! Você tem mais argumentos pra você colocar nos seus textos e foi assim ... um 
divisor de águas!! Porque eu melhorei bastante, não melhorei cem por cento porque a gente sempre tá 
melhorando, mas assim, cinquenta por cento eu melhorei, muito, muito, muito. Agora, não é tanto assim, quando 
se diz: “vamos elaborar um texto!” É bem mais fácil do que era antes, porque na escola eu me prendia somente 
aquilo, aquele tema, daquela redação. Aqui não, com vocês, cada tema era um aprendizado maior, e eu tinha 
mais argumentos para escrever melhor...Era bem mais crítica a cada encontro quando eu saia daqui. Então, eu 
considero que melhorou bastante e é um pouco de tudo isso... mas principalmente esse negócio de cada um poder 
falar... acho que é isso! 
-Reilta: Então, Islla você está me dizendo que os diálogos, as conversas que a gente tinha aqui, isso acabava 
influenciando na sua forma de escrever? Na facilidade para escrever? 
- Islla: Com certeza!! Porque coisas que antes eu desconhecia,,, que as crianças, como é que as crianças iam se 
atinar assim... Como é que elas eram tão críticas, tinham essa capacidade... muitas vezes eu até reclamava assim, 
“sai menino”, porque eles querem saber tanto as coisas assim. E, com o projeto, eu percebi que é importante 
você ir cultivando, não dar respostas prontas, mas ir perguntando: “Porque você acha isso?” Entendeu? E desde 
de criança despertar seu lado crítico das coisas, entendeu? Não aceitar as respostas prontas na escola e sempre 
procurar sua própria resposta, e a partir do que o outro fala, você ... (pausa) acrescentar, trazer para si, ou não, 
você também  pode até mudar o pensamento do outro, entendeu?  
-Reilta: Islla, e críticas à forma como a gente propôs o projeto, sugestões, porque logo que a gente concluir essa 
pesquisa nós iremos reeditar o projeto, até espero e desejo que se vocês puderem, venham participar, ok? Então, 
críticas à forma como vocês vivenciaram o projeto, sugestões às próximas etapas, como poderia ser diferente, de 
outra maneira ... 
- Islla: Não, eu acho que da forma como foi estar muito bom!!! Agora tem essa dificuldade de vir para aqui, né... 
há, mas agora vai lá pro EEJA, não é? 
-Reilta: Não, veja bem, quando a gente edita o projeto, a gente não define a escola de imediato. A gente 
apresenta em algumas escolas e ai de acordo com o acolhimento de cada escola, a forma como a escola aceita o 
desafio de viver o projeto, é que definimos onde será, vamos ver, então!! De antemão, a gente sabe que vai fazer 
numa escola pública e que tenha educação infantil e ensino fundamental ... Antes a gente fez na escola das 
Aldeias, porque tinha várias escolas que queriam, mas a escola das Aldeias foi aonde a gente fez ... 
- Islla: Acho que como sugestão, acrescentar mais bolsas para envolver mais alunos do EM e também que não 
sejam somente aqueles alunos mais interessados, mas também ir lá, mostrar como é bom, entendeu? Não chamar 
somente aqueles alunos que tem notas boas, mas chamar aqueles menos interessados, pois talvez esses sejam até 
mais críticos do que aqueles que são considerados melhores, que tiram notas boas e tal, entendeu? E assim, 
passar nas salas, anotar cada um que quer, entendeu? 
-Reilta: O critério para escolha dos bolsistas, na edição anterior, era a escola que indicava, não erámos nós da 
universidade que escolhíamos ... 
- Islla: Mas eu digo assim: ir uma pessoa da faculdade, passar um dia em cada sala e escolher assim, não aquele 
... porque às vezes o aluno que se destaca mais é aquele que fala mais e nem sempre esse é o melhor, mas aquele 
que é tão caladinho ... porque eu, eu mal falava na sala, entende? E aquele mais caladinho, talvez tenha muito 
mais a oferecer!! Entendeu? 
-Reilta: Certo, Islla, fica sua sugestão para a gente pensar sobre isso, não é? Então, Islla, eu agradeço. E você tá 
me dizendo uma coisa muito interessante, tá me fazendo pensar sobre uma coisa muito interessante ... você tá 
vendo aquele aluno caladinho e ai eu fico pensando em como chegar nesse aluno ...  
- Islla: Pois é, porque é difícil pela timidez!! 
-Reilta: Então, teríamos que quebrar primeiro essa resistência para ele vir, precisa ele está aberto para primeiro 
vir fazer alguma experiência na universidade e depois, quem sabe, ter essa mesma experiência que você teve ... 
Então, se a gente pudesse pensar numa forma de trazer esses que são mais tímidos ... 
- Islla: Que tem muito a oferecer, que talvez a timidez, a vergonha de dizer uma coisa achando que tá errada, 
entendeu? 
-Reilta: (Risos). E aqui vocês viram que não tem essa história de tá certo e tá errado não. O que temos são 
opiniões diferentes e que devemos sempre conversar sobre elas, não é? 
- Islla: Exatamente. Isso eu achei muito bom!!! 
-Reilta: Então, Islla, mais uma vez, muito obrigada por você ter vindo, ter aceitado conversar comigo. Como eu 
te disse, eu farei a transcrição dessa nossa conversa e ai eu te mando e você ver se acrescenta algo, se retira, ou 
se a gente volta a conversar, ok? 
- Islla: Ok!!  
APÊNDICE  T - Transcrisão n.012: sessão de diálogo com interlocutor do projeto de 

Caicó/RN 
 

- DATA: 02/05/2014 
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- DIÁLOGO REALIZADO COM DO Ó MARIA DE SOUZA, PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN E DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO 
SERIDÓ – CEIS, NA CIDADE DE CAICÓ, ATUANDO COM A FILOSOFIA NAS SÉRIEIS INICIAIS NO 
ENSINO FUNDAMENTAL. 
 
-Reilta: Então, Do Ó, estamos aqui para que você nos relate um pouco sobre o que foi a experiência de 
participar do projeto de filosofia com crianças. Quando você veio para o projeto, já tínhamos uma caminhada, 
tínhamos feito a etapa na escola... E tínhamos feito uma avaliação, e o grupo entendeu que era melhor parar e 
continuar estudando. Pois, quando a gente terminou a primeira etapa, houve um convite para que fizéssemos uma 
formação para os professores, mas ai o grupo achou que não, ainda não era o momento, precisávamos estudar 
mais ... Foi quando a gente renovou a edição do projeto como projeto de pesquisa e foi quando você entrou. 
Bem, então, qual foi sua motivação para vir em busca dessa temática, e como foi sua experiência dentro do 
projeto, se trouxe alguma contribuição para suas atividades de filosofia com crianças e/ou outras atividades que 
você desenvolve. O que te motivou a vir para o projeto. Enfim, fique à vontade para nos contar sobre isso!  
- Do Ó: Bem, eu espero poder contribuir um pouco com esse momento de sua pesquisa com minha narrativa. 
Penso que a filosofia nos ajuda a ter sempre um outro olhar sobre várias coisas da vida. Como naquele primeiro 
livro que nós estudamos aqui vimos que a filosofia perpassa as outras disciplinas, não é? Ela é interdisciplinar! 
Ela é questionadora, ela nos provoca a pensar de forma mais crítica sobre como você fazer na sala de aula, ela dá 
margem para o diálogo, para que nesse diálogo posamos pensar sobre o pensar ... Penso que isso é muito 
importante, pois você fala algo, mas o que é que isso significa, o que é que aquilo trás de significado para mim? 
Eu me questionei muito sobre isso, o que é que eu vou adquirir naquele projeto? Então, é isso que me  motivou a 
vir para o projeto foi isso, mesmo cansada, mas, feliz, por está aqui. Por ter essa oportunidade de discutir, ouvir o 
outro. Pois esse diálogo é importante, a experiência que tivemos aqui foi importante demais para gente! Primeiro 
foi a curiosidade mesmo de saber o que era isso de filosofia com crianças. Ai eu entrei e fui gostando dos 
questionamentos, o que podia ser feito com crianças naquela idade. Vimos que quanto mais jovem, melhor, não 
é? Pois elas têm uma curiosidade muito aguçada do que depois de adultos. Tem a mente mais aberta ao diálogo. 
Por exemplo: hoje a gente falou sobre o medo. E eles querem falar muito, sempre tem uma grande polêmica ... 
Será que qualquer medo é sempre perigoso? Essa foi a discussão hoje com o quarto ano ... Tem toda essa questão 
de mediar a discussão para que todos falem ... Teve aqueles que disseram que o medo faz parte da segurança da 
gente ... 
-Reilta: E quando você veio para o projeto você já estava trabalhando com a filosofia com crianças? 
- Do Ó: Não, depois do projeto é que eu comecei a trabalhar com a filosofia com crianças. 
-Reilta: Então, você diria que tem uma prática sua antes do projeto e uma outra prática depois do projeto? 
Poderia nos falar um pouco sobre isso? 
Do Ó: É, eu diria que sim. Hoje, depois do projeto, estou mais leve, mais aberta, mais tranquila, especialmente 
em relação à avaliação, não é? Que é uma parte do nosso cotidiano como profissional, como educadora é avaliar 
aquela aula. A minha maneira de avaliar hoje é outra maneira, mais crítica, mais cuidadosa. Pensando mais sobre 
tudo aquilo que aconteceu na aula, tentar melhorar aquilo que não foi muito bom ... 
-Reilta: Você trabalha com o fundamental I, quais anos? 
Do Ó: Quarto e quinto. 
-Reilta: Então, são crianças de que idade? 
-Do Ó: De nove e dez anos de idade. 
-Reilta: E como é a proposta que você trabalha lá na escola? Conte um pouco disso ... 
-Do Ó: A gente segue a proposta de Lipman, afinal foi ele que criou, não é? E tem também outros que 
elaboraram coisas a partir de Lipman. Como Lorieri, Walter Kohan, que é seu orientador, não é? Então vem tudo 
bem organizado e tem um tutor que a gente pode tirar dúvidas, algum empecilho, receio de pais, alguma coisa 
assim ... 
-Reilta: E ai elas falam muito nesse espaço ... 
-Do Ó: Falam muito, dão suas opiniões. Você ver ali, por isso que a prática é uma coisa que não pode se separar 
da teoria. Você imagina: “como vai ser essa aula?” Esse assunto novo? Por exemplo: o amor! Menina! Não sei 
se você teve oportunidade de ver o material, vem todo encaminhado, com link para você entrar em contato com o 
orientador. Ai, você ver, você espera aquilo, mas, sempre vem algo a mais, algo muito maior. Eu sempre espero 
o melhor das crianças, mas o que vem sempre é maior do que o que eu imaginava, esperava... 
-Reilta: Então, as crianças sempre te surpreendem! 
Do Ó: Elas sempre provocam mesmo, entendeu? 
-Reilta: Sim, Do Ó, e isso é muito bonito! 
-Do Ó: É muito especial!! (Emoção). E, assim, a aula, tanto eles como eu, temos a impressão que o tempo 
passou rápido demais ... Eles se empolgam tanto, por que tem muita tarefa, questionadora mesmo!! Que eles têm 
que pensar! Depois eu vou trazer para você dá uma olhada no nosso material. Muito bem pensado!! Não é 
somente a filosofia, mas todas as disciplinas... 
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-Reilta: Pois, então, depois você trás para a gente discutir no projeto ... É sempre uma troca de experiências, não 
é? 
-Do Ó: Sim. Nós teremos uma formação agora em Natal e será a primeira vez que eu vou para essa formação na 
área de filosofia. Por que eu também trabalho com a matemática e com ciências. 
-Reilta: E o projeto como ele contribuiu nesse espaço para pensar essa prática ... 
-Do Ó: No projeto o que mais me motiva a continuar nele é que eu aprendi a pensar de uma forma mais crítica, 
também uma abertura maior para o diálogo, o ouvir o outro de uma forma mais rigorosa ... com mais atenção, 
questionar mais sobre as coisas e ouvir também mais as crianças, ter atenção ao que eles pensam. Isso é o que me 
motiva bastante por que aqui eu exercito isso com vocês e de alguma forma isso chega na minha prática. Eu me 
espanto cada vez mais com o que as crianças têm para dar para gente. Eles gostam da filosofia, apesar dela ser 
questionadora, de ter que dizer sempre o porque das coisas ... Ai então a gente vai conhecendo a maneira como 
eles pensam, como eles aprendem. Até para outra disciplina aquilo ajuda muito, pois devido ele ter ... acho que 
assim, a filosofia oferece uma liberdade ... então, isso eles levam para outras disciplinas também! Tanto em 
matemática, como em ciências ... 
-Reilta: Então, você percebe que a filosofia ela ... 
-Do Ó: Ela abre caminhos para essa maneira de pensar melhor, pensar bem sobre as coisas!! 
-Reilta: E sua visão sobre a criança, Do Ó, o projeto trouxe alguma contribuição para a sua forma de enxergar a 
criança, na sua capacidade, na sua forma de ser ... 
-Do Ó: Com certeza!! É como se eu tivesse pensado de novo!! De ensinar de outra forma!! Por que eu achava 
muito fechado ali. A filosofia faz a gente enxergar que tem outros caminhos, outros meios de pensar e descobrir 
outras respostas. Como, por exemplo, nessa questão do medo. De repente uma criança ver outras possibilidades 
não somente negativas no medo. Ver o medo como uma forma de proteção. Eu penso que é uma janela que se 
abre dentro do meu trabalho para que eu possa pensar de uma forma mais criteriosa, mais cuidadosa. Ter cuidado 
naquilo que eu estou propondo também para as crianças, para poder ter aquele direcionamento, para não fugir 
daquele tema ... 
-Reilta: Então, essa experiência mudou um pouco sua relação com o ensinar e o aprender. Sua forma de se 
relacionar aqui dentro do projeto e você lá na escola como professora. Fale um pouco sobre isso ... 
-Do Ó: Bem, na nossa atividade temos a roda de conversa, essa forma circular que fazemos aqui, na qual a gente 
faz o diálogo. E assim, ela mantém o menino ... não aquele menino, mas assim ... a gente percebe que eles 
querem pensar! Eles escutam o outro para poder dar sua opinião, eles aprenderam isso também. Que antes a 
gente não coordenava muito bem esse lado, deles pararem e ouvirem sem precisar que você mande, eles mesmos 
pararem para ouvir! Por que eles sabem que se eles ouvirem eles vão saber questionar melhor aquela questão ou 
aquele assunto que o colega falou ... 
-Reilta: Então, você percebe que a filosofia contribui para esse exercício do pensamento na sala de aula e isso se 
expande para outras áreas, não é? 
-Do Ó: Sim, contribui muito!! 
-Reilta: Fale um pouco dessas atividades, alguma que chamou mais sua atenção ... Nessas atividades tem a 
escrita? 
-Do Ó: Sim, tem muita escrita! A gente estava falando sobre o bem e o mal e ai entrou uma história da educação 
infantil sobre o lobo, e pedia para eles pesquisarem uma história que falasse do lobo como vilão. E, em seguida 
eles deveriam criar uma forma do lobo se defender. Para mostrar para todo mundo uma forma, pois todos viam o 
lobo somente como mal. Então, eles deveriam criar essa defesa e ai cada um pesquisou e foram apresentar. E 
assim, eu percebi que eles também mudaram a forma de pensar, porque quando eles questionaram a história do 
lobo, perguntavam: “porque que o lobo é mal e todos têm medo dele?” E eles realmente entenderam o lado 
positivo e o lado negativo, pois o lobo precisava se alimentar, não é, pois ele é carnívoro, e geralmente, os 
animais carnívoros eles são mal vistos, porque matam, devoram, enquanto que o carneiro não, ele é herbívoro. 
Mas, ai eu senti que eles tiveram um entendimento disso tudo. “Mas, ai ele é mal? Não, ele é mal quando ele 
agride alguém.” 
-Reilta: Ok, Do Ó!! Outro aspecto é que nós pensamos que após a conclusão dessa etapa da pesquisa, iremos 
retornar ao projeto, leva-lo às escolas. Você ainda não estava no projeto, mas, já estivemos nas escolas com uma 
atividade de intervenção. Queremos tornar esse espaço de experiências de filosofia com crianças um espaço 
permanente. Então, como é que você ver essa possibilidade de continuidade do projeto, que sugestões você daria 
para as próximas etapas? Você, como membro do projeto, como professora de filosofia no ensino fundamental, 
que sugestões você daria? Pensar esse espaço entre a universidade e a escola ... que sugestões você daria para 
pensarmos esse espaço? Poderia ser no mesmo formato ou poderia ser diferente? 
Do Ó: Você diz assim, do nosso projeto? 
-Reilta: Sim, do nosso projeto. Pois como era antes aqui? Nós nos encontrávamos uma vez por semana e 
fazíamos discussões sobre as leituras que estávamos fazendo. Cada um trazia relatos de suas experiências em 
escolas, de estudo... e nós tínhamos esse espaço de interlocução. Anteriormente, quando você ainda não estava 
aqui, também fizemos por um período uma intervenção na escola na educação infantil e no ensino fundamental. 
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Tínhamos esses encontros de estudos que você participou e tínhamos também uma atividade na escola, que a 
gente planejava e ia à escola fazer com as crianças. Então, essa foi a experiências que a gente teve ... 
-Do Ó: Que eu não tive! 
-Reilta: Sim, que você não teve dessa parte da escola. Então, para as próximas etapas, como é que você ver essa 
continuidade, alguma sugestão, alguma crítica? 
-Do Ó: É, eu acho que ir para escola é uma ótima ideia e também tendo aqui os encontros. Por que lá a gente vai 
ter a prática e aqui a gente tem o espaço para discutir, para pensar sobre essa prática, para estudar ... E eu acho 
que, apesar de a filosofia não está ainda nos PCN, ela é bem aceita pelas crianças e pelos professores. Eu acho 
que esse formato tá bom! 
-Reilta: E o projeto também proporcionou a ida para eventos científicos aqui no estado e fora do estado, não é? 
Então, como foi isso para você? Como foi a experiência de escrever um texto, de ir apresentar num evento ... 
-Do Ó: Menina!! Foi bom demais!! Eu nunca pensei que eu iria ... Além de tudo mais, cheguei lá e fui coordenar 
a mesa, não é? Eu até pensei: “Menina, nós vamos para lá. Nós vamos escrever esse artigo!! Que coisa 
maravilhosa!!” Eu me senti o máximo! Segura, naquilo que eu me propus! Mas, acho que quanto mais a gente 
aprende mais precisa aprender! Eu me senti muito orgulhosa de mim mesma! E mais de filosofia!! Pois, quando 
eu levei a declaração para a escola todos ficaram admirados!! Foi uma oportunidade para uma formação mais 
profunda, visto que era filosofia, um assunto que nem todo mundo sabe ainda, não é? E para mim, foi tudo!! 
-Reilta: Pois é, então vamos continuar gerando juntas essas oportunidades, não é? Então, o que eu queria de 
você era isso mesmo, ouvir de você essa sua experiência com o projeto, o que ela significou para você, o seu 
olhar para o projeto. Como você se sentiu nele, o que você considerou importante, não é? E ai, você fica a 
vontade para registrar mais alguma coisa que você achar que é importante deixar aqui! 
-Do Ó: Bem, eu vejo assim que não é fácil você trabalhar e ao mesmo tempo está no projeto e ter estudar e ter 
que levar aqueles conhecimentos para discussão. Então, a gente tem que gostar mesmo, tem que ser cativada 
pelo assunto, pelo projeto. Tem que sair daqui e ir construir em casa, ficar lendo, se atualizando para poder 
aplicar na sua prática. Para mim foi maravilhoso e vai ser ainda. Quero fazer uma formação, para poder dizer 
assim: “É, agora ela está apta a fazer filosofia com crianças.” 
-Reilta: Muito bem Do Ò, eu agradeço sua participação e desejo que no retorno do projeto você possa continuar 
a participar conosco. 
Do Ó: Eu é que agradeço. Sim, eu também quero muito que o projeto volte logo por que aqui eu realmente tinha 
um espaço para pensar as minhas questões, trocar experiências com 
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APÊNDICE U - Transcrisão n.014: sessão de diálogo com interlocutor do projeto de 

Caicó/RN 
 
- DATA: 02/05/2014 
- DIÁLOGO REALIZADO COM LIZANDRA CRISTINA DE ARAÚJO SOUZA, PROFESSORA DA 
ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DE /CAICÓ/RN. 
 
-Reilta: Bem Lizandra, o objetivo de nossa conversa é dialogar um pouco sobre a experiência do projeto de 
filosofia com crianças. Lembro que você entrou no projeto na segunda etapa, quando a gente já tinha realizado a 
etapa de intervenção na escola, não é? Então, esse momento é para ouvir de você o que significou para você essa 
experiência tanto na sua vida pessoal ou na sua atividade escolar com as crianças. O que te atraiu para essa 
temática? Enfim, você fique bem a vontade para falar sobre isso.  
- Lizandra: Bom, eu gostei muito de participar do projeto ... E antes do projeto eu não achava que criança podia 
refletir ou se eu achava, eu não tinha noção de nada!! Eu acreditava que eu tinha que ensinar e meus alunos 
tinham que decorar, fazer as tarefas ... E hoje, eu vejo que cada aluno tem a sua individualidade e podem refletir 
de várias formas sobre um mesmo tema, sobre um mesmo assunto. Então, eu, hoje, como professora, eu aceito e 
dou espaço para a diversidade da minha turma. Por que eu tinha muita dificuldade nisso. Eu não conseguia 
aceitar que o aluno desse outra resposta para certas questões que eu fazia em sala de aula. Então, especialmente, 
nesse aspecto, o projeto me ajudou muito!!! E também a gente sabe que não existe uma resposta pronta, final ... 
que tudo vai mudando de acordo com a ciência e tudo mais ... Só que eu não tinha noção disso! Eu achava que 
eu tinha que dá lá o meu conteúdo e o aluno tinha que assimilar e pronto!! E eu sair da faculdade, formada, com 
esse pensamento!! Não sei o que aconteceu, não ... (Risos).  
-Reilta: Como o projeto te ajudou a perceber isso? 
- Lizandra: Quando eu comecei a ler e a gente começou a discutir sobre que a criança podia refletir, podia 
opinar, elevar seu pensamento, continuar pensando, aperfeiçoando ... Ai, eu comecei a prestar atenção em meus 
alunos!! E, nesse contexto, eu peguei uma turma em que a professora anterior era “muito Caxias” e eles vinham 
assim ... como é que eu digo, meu Deus!!! Bem quietos, com medo de dá respostas!! Eles querem assim, coisas 
prontas, sabe? E, ai durante o curso eu comecei a perceber que eu tinha que botar esses meninos para refletir, 
para falar, e ai eu fui ... inventando coisas! E no final do ano a professora que pegou essa turma percebeu isso, 
que eles são muito questionadores, muito falantes!! Não sei se ela gostou desse negócio, mas que a turma mudou 
o perfil de quando chegou para mim e de como saiu!! 
-Reilta: Que coisa boa!! 
- Lizandra: E essa turma desse ano ... Assim, a professora do primeiro ano, eu gosto da metodologia dela, mas 
eu também gosto da minha, porque eu acho que hoje eu dou mais liberdade para os alunos pensarem e darem as 
respostas do jeito que eles elaboraram, mesmo que depois a gente vá melhorando. Mas, eu dou essa oportunidade 
... É tanto que tenho muitos alunos que são tímidos, acontece que de tanto eu perguntar, eles dão as respostas e 
eu pergunto de novo em cima daquela resposta, então, eles vão “se soltando” também!! Já estão em 
apresentações que eles não participavam ... O meu olhar é frente aos meus alunos!! 
-Reilta: Então, pelo que você me relata, essa aproximação com a filosofia com crianças reelaborou em você uma 
relação com o próprio conhecimento e com sua relação de ensinar. A forma como você percebia que seus alunos 
aprendem, conhecem. Essa relação de respostas prontas e de respostas que eles podem ir reelaborando ... 
- Lizandra: Por exemplo, quando tem um projeto, “Páscoa”, ai a gente não vai trabalhar o coelho, a gente vai 
trabalhar o sentido da páscoa. Então, cada turma tem que fazer uma apresentação, ai eu pergunto a eles o que 
eles acham que podemos fazer como apresentação para que passe o sentido da páscoa para o público, e ai a gente 
vai conversando e acaba organizando algo. Nessa última fizemos uma apresentação que falava sobre a vida de 
Jesus. Eles que escolheram, eles que pesquisaram ... Assim, acho que facilitou muito essa visão, os estudos que 
tive no projeto de filosofia com crianças.  
-Reilta: É uma nova relação com o conhecimento, não é? 
- Lizandra: É, porque se eu chegasse ... mesmo que eu falasse sobre os símbolos da páscoa, um exemplo: 
“Pronto, tá aqui a apresentação pronta!” Eles estavam acostumados a não questionar, iriam fazer de qualquer 
jeito. Então, eu acho que é melhor quando eles participam, quando eles colaboram, quando eles refletem, quando 
eles ajudam uns aos outros nas discussões, do que já chegar e está tudo pronto e não aceitar a opinião deles. 
-Reilta: Ok. E a relação com a escrita? No próprio projeto você teve a oportunidade de se relacionar com a 
escrita. Então, esse exercício, atravessado pela filosofia, como foi isso, como reelaborou, se reelaborou em você 
mesma essa relação com a escrita ... 
- Lizandra: Olhe, eu nunca mais cheguei para um aluno e disse “olhe, um “p” e um “a” é “pá”. Agora eu chego 
e pergunto o que é um “p” e um “a” porque ai ele vai refletir para me dá essa resposta ... 
-Reilta: Você está com o segundo ano? E antes você estava com o terceiro? 
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- Lizandra: Não, eu estou com o terceiro e antes também estava com o terceiro. Mas, eu tenho alunos que ainda 
não sabem ler. Tem alunos que eles vão por outros caminhos na aprendizagem da escrita e da leitura também. E 
cabe a mim aceitar, entender e refletir sobre isso!! E juntos com eles buscar entender e encontrar brechas. E, 
antes, eu não aceitava isso!! (Pausa). Eu achava que era do jeito que eu tinha aprendido ... (Emoção). 
-Reilta: Você achava que era um só caminho ... 
- Lizandra: Mas, agora, graças a Deus, eu estou com a mente mais aberta!! (Risos). 
-Reilta: E com você? Nós tivemos a oportunidade de escrever um texto, participar de um congresso. Isso foi 
uma experiência significativa para alguns dentro do projeto. Então, como foi essa experiência de voltar à 
universidade, de relacionar de uma outra maneira com esse espaço, pois tínhamos tanto pessoas que estavam na 
graduação, como pessoas que já estavam atuando há algum tempo, tinha alunos do ensino médio, pessoas que já 
tinham ou estavam na pós-graduação e também voltaram à universidade. E como foi isso para você? 
- Lizandra: Para mim foi gratificante. Pois, fazia tempo que eu não vivenciava esse espaço. Então, tive que 
voltar a ler, pesquisar, reescrever. Para mim foi uma renovação!! 
-Reilta: Pensemos então em críticas e sugestões. Quais observações você faz a essa forma como o projeto foi 
proposto e conduzido por Déda, por Mariana, que era bolsista e por mim. Crítica, no sentido de pensar as 
próximas etapas, vendo aquilo que você achou que poderia ter sido diferente, feito de outra forma que poderia 
ser melhor ... 
- Lizandra: Eu penso que nós, os participantes, deveríamos ter nos empenhado mais para chegar lá com os 
textos lidos e ai fazer a discussão. Por que, eu sei que a gente não tem muito tempo, que a vida é muito corrida e 
as vezes a gente chegava lá sem ter feito a leitura do texto. Então, isso atrapalhava muito!! Então, o que a gente 
ia fazer? Ia ler no lugar de já aproveitar o tempo para fazer a discussão. E outra coisa, eu não participei da parte 
prática, não é? E eu cheguei já com “o bonde andando”, então, algo que eu gostaria muito é de que na volta tenha 
a parte prática também para que eu possa participar, é isso!! 
-Reilta: E sugestões, o que você sugere? Para pensar as próximas etapas? Pois, temos um grupo que vem desde 
2008 estudando essa temática e vamos pensar as próximas etapas a partir do olhar desse grupo, o qual é bastante 
heterogêneo: tem pessoas da pedagogia, da filosofia, pessoas que já estão na prática a alguns anos, pessoas com 
pós-graduação, alunos do ensino médio, etc. E isso trás uma riqueza grande para o grupo ... 
- Lizandra: Ou um problema, não é? Para saber como atuar, por onde começar. Pois, tem gente que já tem 
bastante leitura, tem gente que não tem leitura, mas tem prática e vice-versa, não é? 
-Reilta: É verdade! Mas, esse é o grupo que temos e que certamente terá outras alterações e ai a gente vai pensar 
essa próxima etapa a partir dessa heterogeneidade e isso vai continuar sempre mudando, alguns permanecem 
outros se vão ... E ai, alguma ideia, alguma sugestão? 
- Lizandra: Eu penso que a gente deveria ir para a parte prática! Começar nas escolas, com uma turma ... não 
sei! E, a partir dai faria uma prática e estudava e ia alternando, prática e estudo. Não sei, é uma sugestão, por que 
se a gente fica muito na parte teórica ou muito na parte prática, a gente não tem o retorno de uma dimensão e de 
outra, não sei ... eu acho que as duas coisas são necessárias! 
-Reilta: É uma boa ideia. Quem sabe fazer assim e ir analisando e modificando ... Agir e refletir e voltar a agir ... 
- Lizandra: Isso, estudar mais um pouco, fazer e estudar!! 
-Reilta: Então, Lizandra, obrigada por essa conversa, se tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar, 
fique a vontade ... 
- Lizandra: Eu não ... eu estou doida para voltar de novo. Obrigada a você!! (Risos). 
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APÊNDICE V - Transcrisão n.013: sessão de diálogo com interlocutor do projeto de 

Caicó/RN 
 
 

- DATA: 02/05/2014 
- DIÁLOGO REALIZADO COM GILVANEIDE GOMES DE BRITO, PROFESSORA DA ESCOLA 
MUNICIPAL HERMANN GERMAINER, EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN. 
 
-Reilta: Bem, Gilvaneide, então, nós vamos conversar um pouco sobre a experiência do projeto de filosofia com 
crianças, posso dizer que você foi pioneira, pois a filosofia de Mattew Lipman foi apresentada a mim por você. 
Quando fui transferida de Patu para Caicó, você já tinha iniciado sua monografia com a professora Fátima 
Gomes, e então, quando eu vim para Caicó você me procurou para que pudesse concluir a orientação de sua 
monografia, não é? E foi através desse primeiro contato que eu fui me aproximando da filosofia com crianças. E 
isso foi lá em 2008!! E estamos desde de então nessa caminhada. Nesse momento, o objetivo dessa conversa é 
captar de você, na sua voz, no seu olhar... o que te levou a pesquisar, naquela época, uma temática totalmente 
desconhecida da filosofia aqui na nossa região e, posteriormente, a experiência do projeto de filosofia com 
crianças, tanto na etapa de estudos, como na etapa de execução, tendo em vista que você participou de ambas. 
Então, fique a vontade para falar disso... Contar-nos essa história através do seu olhar! 
- Gilvaneide: Muito bem! Em 2005, uma amiga minha, emprestou-me um livro chamado “A filosofia na 
infância” e como eu fazia filosofia, me interessou bastante o tema. E daí, nessa época, eu fazia o terceiro 
período, e o professor perguntou na sala qual seria o tema do trabalho monográfico, e eu disse que seria 
“filosofia na infância”, também, porque, na época, eu já trabalhava com a educação infantil e isso me interessava 
bastante. E, quando chegou o período do projeto de monografia, eu lancei essa proposta da filosofia na infância. 
Contudo, esse tema não foi bem aceito e muitos professores disseram: “Ah, ninguém vai pegar esse tema não!” 
Mas, ai, graças a Deus, encontrei você, Reilta, que me apoiou e juntas construímos a monografia. E assim, a 
filosofia na infância me interessa muito, pelo despertar, pelos inícios que encontro em cada criança. Pois, no 
momento que você abre uma discussão, a criança tem a oportunidade de falar o que ela pensa e esse pensar da 
criança sempre é muito rico. A criança sempre nos surpreende, demonstra muita coisa boa e sabe muita coisa 
boa, e também, a gente e elas, vamos descobrindo o filosófico de cada um!! A criança, apesar de muitos 
disserem que não, consegue discutir, sim!!! 
-Reilta: E a filosofia com crianças trouxe para você uma outra forma de olhar, uma outra forma de ver a criança? 
- Gilvaneide: Sempre quando ... A gente trabalha com vários tipos de criança, não é? Tem crianças sem pais ou 
somente criadas por avós, ou com outra família ... E a criança, ela vai procurando saber o que é bom para ela  ... 
Geralmente, ela vai procurando saber o que é bom para ela ... (Pausa). E assim, eu antes trabalhava até 2012, eu 
estava com a educação infantil, a partir de 2013 eu fui trabalhar com o primeiro ano ... E, são anos muito 
próximos, não é? E, assim, tem a questão de você ensinar a ler!! Para isso me ajudou bastante a filosofia, porque 
eu comecei a refletir, por exemplo, as palavras iniciais, as sílabas iniciais através do nome da própria criança. 
Palavras, inclusive lá na minha sala tem o nome, o primeiro nome de todas as crianças expostos, para exatamente 
ajudar a isso. Para refletir, refletir sobre aquele som!! Vamos dizer a palavra “macaco”, vamos dizer que eu 
tenho uma criança que se chama “Maria”;  então, “ma” é som de quem? Ai, então, eles já descobrem!! E isso é 
muito bom!!  
-Reilta: E a experiência do projeto, tanto no sentido dos encontros lá na UERN, como no período da 
intervenção. Trouxe alguma contribuição para sua prática como professora da educação infantil? 
- Gilvaneide: Exatamente, trouxe bastante!! Quanto à questão, por exemplo, de historinhas na sala de aula, que 
estão sempre presentes, para discutir aquela historinha na sala de aula com a criança para que ela possa disser o 
que pensa daquela historinha. Essa parte foi muito rica! Por que antes a gente contava a história por contar, não 
é? Ou então, para preencher o tempo ao final da aula, mas agora eu já vejo diferente. Pois, a história, depois de 
contada para as crianças, agora eu proponho: “vamos pensar sobre isso”; o que foi bom; o que não foi muito bom 
... eu vou provocando ... e é incrível como a criança consegue ver coisas, propor outros pensamentos!! Passar 
para gente tudo o que ela pensa!! 
-Reilta: E a forma como repercutiu na escola, essa sua prática de utilização da filosofia, tem alguma repercussão 
na escola? O olhar dos colegas, da família? 
- Gilvaneide: Não vejo, afinal, assim, é muito difícil!! Alguém elogia o seu trabalho não diante da filosofia. 
Mas, por exemplo: “Olhe, fulaninho já cresceu bastante!!” Tipo assim, “fulaninho já cresceu bastante” e pensa 
de outra forma, não fala exatamente do projeto de filosofia, mas você percebe, enquanto professora, que isso 
ajudou!! Ajudou a crescer! 
-Reilta: Conte algum momento que você fez essa filosofia com as crianças e você percebeu que elas tomaram 
alguma posição, que elas julgaram bem ... 
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- Gilvaneide: Eu lembro que contei uma historinha sobre as abelhas, eu falei que alguém criava as abelhas e ai ia 
havendo a reprodução, e teve um dos alunos que disse assim: “Mas, tia, num filme que eu assistir não prende as 
abelhas lá não e ficam todas lá.” Então eu disse: “É verdade, elas estão lá juntas e vai havendo a reprodução.” 
Por que eu contei que guardava as abelhas lá para haver a reprodução, com o zangão, não é, e ai há a reprodução. 
Então, ele disse que em um filme que assistiu as abelhas não eram presas e mesmo assim acontecia a 
reprodução... Veja que ele fez um confronto!! 
-Reilta: E para você escolher as temáticas, como é que você chega naquela temática para trabalhar com aquele 
grupo? Como é que você propõe tal temática, tal história ... 
- Gilvaneide: Olhe, na minha sala, eu fiz um cantinho de leitura. Inclusive, eu ganhei do PNDE, várias 
historinhas relacionadas ao primeiro ano e assim a gente vai trabalhando. Ás vezes eu escolho a história e faço 
uma sequência didática ... Por exemplo, fui trabalhar os animais, então eu escolhi três livros lá do acervo e fui 
trabalhando, questionando ... 
-Reilta: E, críticas a essa experiência toda do projeto, no formato como ele aconteceu. Primeiro a gente estudou, 
depois a gente elaborou uma proposta de intervenção e ai a gente veio para a escola. Tivemos experiência na sua 
sala de educação infantil e na sala de ensino fundamental. Depois o grupo decidiu que precisava estudar mais e 
então tivemos mais dois anos de edição do projeto como projeto de pesquisa para estudo. Nesse processo, eu me 
ausentei para fazer o doutorado. Então, qual o seu olhar sobre essa experiência, alguma crítica, alguma sugestão 
de como a gente poderia fazer depois para dar continuidade e estar presente na escola? 
- Gilvaneide: Eu acho muito importante a filosofia na infância. Só que assim eu me culpo um pouco porque eu 
mesma me afastei da temática ofertada pela UERN. Mas, eu acredito muito no estudo de filosofia com crianças e 
investir nessas crianças porque futuramente ... Acho que abre um leque, não é? Para pensar e chegar até a 
universidade com bastante pensamento aberto e começando desde criança ele vai torna-se um adulto com 
pensamento independente. Por exemplo, hoje, no ENEM, usa-se muito “tirinhas” e escuta-se muito os alunos 
comentando que foi muito difícil. Quer dizer, não foi suficientemente trabalhada a interpretação, a 
argumentação. Mas, se é trabalhado desde criança, essa chegará à adolescência, na idade adulta e estará apta a 
prestar qualquer concurso e até o trabalho, não é, o trabalho que vier pela frente! 
-Reilta: E quais seriam os desafios para a filosofia com crianças chegar às escolas, na rede ... 
- Gilvaneide: Bem, eu sou até uma pessoa que não posso nem falar, pois estudei e vejo que há avanços, mas, 
você sabe que existem obstáculos, mas eu acredito que é possível! 
-Reilta: Então, Gilvaneide, você fique a vontade, caso queira acrescentar mais alguma coisa. Algo que eu não 
tenha provocado, mas, que você acha que é importante registrar nesse momento da pesquisa... 
- Gilvaneide: Eu apenas desejo-lhe boa sorte e que você continue estudando para trazer muitas coisas boas da 
filosofia para nós aqui. Porque o pensamento de Mattew Lipman foi muito bom, porque ele acreditou na criança, 
não é? Eu mesma tive uma infância em que eu não podia nem falar. Sempre se dizia assim: “Não chegou sua vez 
não!!” Era assim, mas, hoje é bem diferente, graças a Deus!! 
-Reilta: Então, Gilvaneide, muito obrigada por mais essa colaboração. Eu vou fazer a transcrição de nossa 
conversa e te envio e assim continuaremos conversando. 
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APÊNDICE X - Transcrisão n.009: sessão de diálogo com interlocutor do projeto de 

Caicó/RN 
 

- DATA: 02/05/2014 
- DIÁLOGO REALIZADO COM MARIANA FRUTUOSO ARAÚJO, GRADUADA EM FILOSOFIA 
(ATUOU COMO BOLSISTA VOLUNTÁRIA E BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO PROJETO), 
PROFESSORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SERIDÓ – CEIS, NA CIDADE DE CAICÓ. 
 
-Reilta: Bem, Mariana, vamos conversar um pouco sobre a sua experiência com o projeto de filosofia com 
crianças. Eu também te agradeço por você está colaborando com essa pesquisa. Eu acho que a gente vai passar 
muito tempo ainda conversando, viu,  muitas vezes ainda, não é? (Risos). Então, eu queria que você registrasse 
aqui nessa nossa conversa como foi sua vinda para o projeto, o que te atraiu a essa temática ... Como foi sua 
participação no projeto, se isso fez alguma diferença para sua formação... se trouxe algum significado para sua 
prática, enquanto professora de crianças, enfim ... fique à vontade para colocar como foi o projeto para você, o 
que lhe deu a pensar, o que ele ainda lhe dá a pensar hoje ... 
- Mariana: Eu também agradeço não só pela conversa agora. Mas, também, pelo projeto em minha formação. 
Eu estava na metade do curso propriamente dito, não é? O Curso de Filosofia e Licenciatura, quando fui 
convidada, indicada pelo professor Benjamin à senhora e fui convidada a participar como bolsista do projeto, 
programa PIBIC de iniciação científica, que tinha como proposta estudar o currículo, a proposta de Mattew 
Lipman para a filosofia com crianças. E ai, para mim, era tudo muito novo já que eu somente tinha estudado a 
LDB, os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio e eu estava muito focada nisso, ainda não tinha estado na 
escola. Não conhecia como podia ser tudo isso e ao mesmo tempo eu me questionava como seria a gente ir, 
enquanto aluno estagiário introduzir a filosofia no ensino médio. A filosofia e a sociologia como as disciplinas 
novas para esse nível de ensino, já que eles, enquanto rede pública, não haviam tido esse contato. E ai, quando eu 
me interessei pelo projeto, quando eu quis estudar filosofia para crianças, fiquei encantada de início somente 
pelo fato de dá essa oportunidade a outro segmento. E ai fomos estudar o "como“, não é? O projeto já havia 
passado por uma intervenção nas escolas, trazia consigo pontos positivos, pontos de reformulação e um estudo 
mais aprofundado de currículo e metodologia. E ai, estudando a proposta de Mattew Lipman pude observar na 
prática, no dia a dia, que a capacidade que ele diz que a criança tem e que a gente pode perceber esse potencial 
na própria comunidade, na relação de vizinhos, de sobrinhos, na relação familiar, num pequeno diálogo com o 
adulto, que a criança tem realmente a capacidade de se envolver numa conversação, de pensar, e de ainda falar 
após, sobre essa experiência de pensamento. E ai, durante o estudo, na mesma época também passei a trabalhar 
numa escola, passei a ter esse convívio num ambiente escolar. A experiência com crianças nas aulas de 
informática educacional, eu estava muito influenciada pelo projeto e acabava utilizando toda aquela energia que 
eles tinham e vinham para a aula de informática, para trabalhar questionamentos. O questionar a tecnologia, o 
usar a tecnologia em perguntas do dia a dia, eu acabava influenciada na minha prática com eles. Levando-os a 
refletirem sobre essas perguntas que eles mesmos traziam! Essa nova forma de usar o caderninho como um 
computador. E tudo isso influenciada pelo projeto. E o projeto contribuiu de forma significativa para minha 
formação, me deu esse panorama completo de perceber que se oportunizássemos as crianças a filosofia, a 
experiência filosófica na educação infantil, passando pelo fundamental, eu realmente comprovava o que a gente 
leu em obras do projeto. Não se fala na metodologia nomes de filósofos, não é necessário, porque no ensino 
médio, eles com um nível de maturidade maior eles saberão associar. Por exemplo, o mito da caverna que a 
gente citou hoje, trabalhado com crianças, quando eles chegam no ensino médio e formos trabalhar a mitologia, 
eles saberão fazer essa associação, saberão, quando a gente fala caverna, que é uma metáfora!! Então, a 
experiência, eu vejo aqui como tornar pessoas melhores, tornar a criança melhor e exercitar o pensar diante de 
tantas tecnologias que as crianças atuais usam, usufruem, e cadê o espaço do pensar? Que outra disciplina pode 
fazer isso? Então, o projeto eu vejo como essa contribuição rica que me fez elaborar uma visão de todo um 
processo, um caminho na filosofia. Que é um potencial que muitas vezes não é explorado, não é bem estimulado 
e que elas, com certeza, têm muita disposição para essa experiência filosófica! 
-Reilta: Muito bem, Mariana, É bom ouvir você falar assim do projeto com tanto entusiasmo!! Na sua fala, me 
vem aqui a imagem desse exercício que tivemos oportunidade de fazer sobre o ensinar e o aprender. Tanto na 
sala de aula, você foi minha aluna, no espaço de sala de aula, dentro das disciplinas enquanto professor e alunos, 
e aqui dentro do projeto, não é? Aqui no projeto era algo recorrente, estávamos sempre afirmando: “Estamos 
aprendendo a fazer filosofia com crianças!” “Estamos aprendendo a ensinar filosofia para crianças!” Então, uma 
inquietação que tem acompanhado a pesquisa tem sido a necessidade de compreender essa relação entre o 
ensinar e aprender. Quando a gente pensa em “ensinar filosofia” isso já se constitui um problema filosófico, não 
é? É possível ensinar filosofia? Como se ensina filosofia? Então, talvez você tenha como contribuir com essa 
inquietação de como pensar essa relação porque você vivenciou isso de várias formas e comigo também. Então, 
como a pesquisa é sobre a experiência, a experiência de ensinar, a experiência de pensar a filosofia, então é algo 
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que eu pensei e que eu também estou dentro da pesquisa, como sujeito dela e como pesquisadora. Porque eu 
estou pensando e pesquisando sobre minha própria experiência também dentro de um projeto. Então, assim, 
como é que você ver essa relação do ensinar e aprender? O que é que a gente fez no projeto quando a gente 
estava dizendo que estávamos aprendendo a fazer filosofia com crianças? Como você percebe essa relação a 
partir dessa experiência do projeto? 
- Mariana: Eu vejo essa relação acontecendo simultaneamente na medida em que se está ensinando se está 
aprendendo, não como um paradoxo! Eu creio que de memória um primeiro momento de aprendizagem que eu 
tive no projeto foi pensar a infância!! O primeiro olhar para a infância, se dispor a pensar as características da 
infância, peculiaridades. Tudo que a infância tem de próprio, para somente depois é que pensar a filosofia com 
crianças. Para mim esse foi um momento fantástico, de grande aprendizagem!! Eu não vejo como um paradoxo 
porque eu lembro de uma conversa familiar na qual o pai dizia que existe o momento dos pais saírem com as 
crianças e das crianças saírem com os pais. Da mesma forma que as crianças precisam acompanhar os pais a um 
determinado lugar, a um determinado compromisso, também existem situações, naquele momento de lazer, em 
determinadas situações que são os pais que são levados pelas crianças. Existe o momento da criança trazer os 
pais para um momento de lazer. Então, em que momento eu aprendo com uma criança na sala de aula? No 
momento em que ela, sem saber que está fazendo isso, me leva para o universo dela enquanto eu estava dotada 
de teorias que estudei na faculdade, dotada de todo o comportamento, de toda metodologia, do meu plano, que 
me preparei para aquela aula, mas eu saio desse momento e sou levada por ela para o universo dela. Então, nesse 
momento, eu aprendi com ela!! E em outros momentos eu precisei mediar, organizar, conduzir e elas aprenderam 
comigo mesmo eu mostrando imparcialidade, muitas vezes. Então, teve isso no projeto, tiveram esses dois 
momentos. A gente estudava aqui, aprofundava, discutia, aprendia, ensinava, trocava experiências uns com os 
outros pelas falas e ao sair já percebíamos no cotidiano, no dia a dia, pequenos exemplos, que a gente só 
imaginava, que os livros citavam e que a gente encontrava que relembravam estudos do projeto. Então, essa 
relação se deu muitas vezes simultânea, e muitas vezes uma em seu momento, puxando outra, mas que sempre 
está acontecendo essa relação de ensinar e de aprender.  
-Reilta: Ok, Mariana. E as relações dentro do projeto, como foi que elas contribuíram com seu processo 
formativo? O que trouxe para sua prática, enquanto professora de crianças, foi possível você reelaborar, ou 
pensar algo para trabalhar com suas crianças a partir do que você vivenciou no projeto? O que acrescentou para 
sua formação, enquanto filósofa, pois você acabou de se formar, não é? Que sentidos trouxe para você ou não? 
- Mariana: Muito bem! Uma das coisas que me marcou de início no projeto foi esse “pensar a infância”, foi 
questionar o que é a infância e buscar a entender e buscar a compreender. Isso me marcou de início e a partir dai, 
as relações familiares, as relações na escola. Eu passei muito mais a ver de que maneira eu posso aproveitar os 
momentos. Aproveitar aquela pergunta que parece “solta” da criança num determinado momento que estamos 
falando de outra coisa, aproveitar aquele sonho que ela teve na noite passada e vem para contar. Então, eu fico 
imaginando como seria bom se contagiássemos pais, professores, pudéssemos expandir isso e a oportunizar a 
essas crianças a se tornarem pessoas melhores. Isso foi o que mais me afetou. Ter um olhar diferente para a 
criança. Eu tenho quatro sobrinhas em idades diferentes, desde os quatro anos até um adolescente de 12 anos. E a 
minha relação com ela, parece até um paradoxo, eu passei a dar minha contribuição aos pais dela. Quando eles 
dizem: “Ai, ela perguntou isso.” E eles: “Para que você quer saber disso.” Ai, então, eu digo para eles que ela 
quer saber e que eles têm como explicar, conversar com ela sobre aquilo que a está inquietando. Então, não só 
para a formação, mas para a vida que esse projeto contribuiu.  
-Reilta: Eu tenho estudado... Como você sabe, a minha formação inicial é em pedagogia. E se você pegar a 
minha dissertação de mestrado você verá que lá eu faço um resgate de toda a trajetória do conceito de infância, 
evolução histórica e tal. E eu tenho lido ultimamente que a infância é algo que pode acontecer ou não a crianças 
e adultos. E isso, a filosofia faz muito isso com a gente, tira a gente do lugar, não é? E isso me trouxe uma 
possibilidade de reelaboração desse olhar que eu tinha sobre a infância como etapas de desenvolvimento como 
estudamos na pedagogia a partir da visão de Piaget. E o que eu tenho lido ultimamente coloca a infância como 
um espaço de potência, de possibilidades que também pode acontecer com os adultos. E então o que você coloca 
agora me faz pensar sobre isso. Como é que você enxerga a infância, o que é a infância para você? Quando você 
pensa na infância, você pensa em que exatamente? Eu antes quando eu pensava na infância eu pensava muito em 
etapas e pensava, especificamente, como a primeira etapa do desenvolvimento humano, então a infância seria 
aquele espaço ... Por exemplo, se pensarmos a infância no contexto legal ela vai até os 12 anos, não é? Passou 
disso, terminou a infância ... E ai vem a filosofia e diz que a infância é algo que pode ser vivenciado pelos 
adultos. E ai, como é isso? A infância não é uma etapa que a gente passou ... então, quando hoje eu penso a 
infância eu estou no meio disso tudo: a forma como eu enxergava antes e as novas formas de conceber a infância 
através dessa filosofia. E você, como enxerga a infância? Esse termo infância? Hoje, você tem uma formação 
filosófica, então, o que você pensa sobre a infância? 
- Mariana: Eu também fui levada a pensar a infância de forma cronológica. Em etapas que são determinadas por 
tempo, que tem características próprias. E lendo um pouco alguns textos, ultimamente, que carregam essa nova 
perspectiva. E vendo a infância como um espaço de experiência, nesse sentido, penso que a palavra 
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“espontaneidade” compete à infância, pois a criança em sua natureza de infância ela não tem preconceito, ela não 
trás nada pré-determinado. Penso que talvez o bom da infância é o imprevisível ... é algo ali, naquele momento ... 
não tem nada haver com rotineiro. E quando se perde isso, quando não é oportunizado, quando se é atropelado ... 
Falar em adulto velho ou em criança velha. Falar em uma pessoa que tem uma determinada idade e tem um 
espírito jovem, que é o espírito brincalhão e faz coisas de criança ... Eu vejo o aproveitar, o aproveitar sem o 
previsível. É algo que é, que está sendo e que não se pode prevê! É aproveitado ali sem saber que está sendo 
aproveitado, mas que tem a disponibilidade para vivenciar o agora que está sempre sendo em cada momento. 
Então, eu acho que isso está presente na natureza do humano!! Por isso que há infâncias e infâncias em idades 
diversas. 
-Reilta: Muito bem Mariana! A outra questão que eu queria colocar é sobre as possibilidades de continuidade do 
projeto. Como é que você enxerga essas possibilidades a partir do que já aconteceu, a partir do que já estudamos. 
Como você ver essa possibilidade de continuar aqui em Caicó nas escolas, aqui na universidade? 
- Mariana: Vejo como um ponto muito positivo, vejo abertura para isso da rede, de professores. Uma soma a 
sua prática já bem definida e vejo sim, diante desse mundo tecnológico, de crianças multitarefas,  de crianças que 
a gente chama de hiperativas com muita energia para gastar, incluir nessa sua infância o ato do pensamento, já 
que ela é predisposta a aprender a tecnologia antes mesmo de ler, ela já sabe fazer o uso da tecnologia, ela sabe 
participar de várias coisas ao mesmo tempo! De está aqui na televisão, de saber que tem o dever da escola, de 
jogar aqui, de falar no bate-papo com alguém, de usar o celular do pai ou da mãe, ser multitarefa e também 
colocar nisso o ato do pensamento. Eu vejo como um ponto positivo, uma abertura, um ganho para o município e 
acredito que fazendo isso podemos contribuir para a expansão no estado e  dialogar com outras regiões. 
-Reilta: Ok, Mariana. Então, fica aqui o espaço para você acrescentar algo que você ache que é necessário. Algo 
que eu não tenha provocado, mas que você acha que deve ser registrado ... 
- Mariana: Acho que ... eu só tenho muito a elencar pontos positivos e tenho realmente muita vontade de 
expandir esses nossos estudos, essas nossas práticas, não somente para a rede pública, mas também para a rede 
privada, pois essa já trabalha com o ensino de filosofia no ensino fundamental. Então, penso que a gente tem a 
contribuir! Os professores não conhecem ainda a filosofia e consta lá no currículo deles conteúdos filosóficos a 
serem trabalhados. Então, a minha vontade é realmente expandir a temática junto com o grupo e participar, em 
breve, de uma intervenção para que eu possa me reelaborar, rever os conceitos que já trago, que já formei. Ver 
que a prática, mesmo a gente planejando, indo com coisas já definidas, a experiência vai fazer a gente 
reformular, pois a experiência é imprevisível e essa sempre diz muita coisa, nos trás surpresas ... 
-Reilta: Então, lá escola que você trabalha tem a filosofia?  
- Mariana: Tem. 
-Reilta: É o Sistema de Positivo? Então, a filosofia vem proposta no material didático. E como é que é 
ministrada lá?  
- Mariana: No nível de primeiro a quinto ano, que chamamos de fundamental I é sido ministradas pelo professor 
polivalente, sendo uma aula por semana, tem provas. Elas têm conteúdos determinados a serem dados naquele 
bimestre e é uma disciplina como as outras, está lá presente sendo apenas com uma aula semanal; a partir do 
sexto ano, até o ensino médio, tem professor específico, também com uma aula por semana, também com provas 
e trabalhos. É também uma experiência rica, eu vejo muitos trabalhos externos que excedem as paredes da 
escola. Eles fizeram uma caverna, os alunos do sexto ano, os alunos sétimo, eu pude observar, fizeram um 
trabalho de estética com uma exposição sobre a beleza. Cada aluno trouxe de casa um objeto que eles 
consideravam bonito e foi feita uma exposição junto com a escola. Então, já tenho observado algumas coisas e 
tudo que a gente possa fazer vai acrescentar, vai somar! 
-Reilta: Interessante, não é? Por que, a filosofia, legalmente, está amparada somente no ensino médio. Então, é 
uma opção da escola, que fez, através do sistema, opção pela filosofia. E os pais, como vêm isso? 
- Mariana: Os pais até participam!! Na escola privada (Risos). Eu recebi uma orientação, quando eu fui ser 
professora, que eu não mexesse muito com religião! Pela diversidade que tem na escola, alunos de várias 
religiões ... Então, pela direção da escola, fomos orientados de que nesses assuntos polêmicos, fôssemos mais 
devagar, então a gente tem um pouco de cuidado quando vai trabalhar isso. Então, é manter a imparcialidade 
para ouvi-los e encontrar razões nos argumentos e exercitar o respeito, que entendam os conceitos uns dos outros 
e que eles possam aprofundar mais, ficarem mais convictos de seus conceitos ou reformula-los, mas que não 
sejam impactantes demais ... Penso que na rede pública temos um pouco mais de liberdade para isso! Já na rede 
privada temos mais cuidado. Eu vou muito pela questão do respeito, se defende isso, encontre razões para 
defender cada vez mais forte, mas busquem, investiguem, busquem saber mais ... 
-Reilta: Obrigada por esse momento. Farei a transcrição e depois repasso para você. 
- Mariana: Eu é que agradeço!! 
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APÊNDICE Z - Transcrisão n.044: experiência de filosofia com crianças, Duque de 

Caxias/RJ 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DO CARMO, DISTRITO DE SARACURUNA, 
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS-RJ 

 
- DURAÇÃO DA GRAVAÇÃO: 00h:06min:47seg 
- DATA: OUT/2013 
- PROFESSORA: ADELAÍDE LÉO 
- COORDENADORA DE FILOSOFIA: PROFA. ADELAÍDE LÉO 
- IDADE: 10-12 ANOS 
TRANSCRISÃO POR: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 
 

TRANSCRIÇÃO DO VÍDEO 00539 
Tempo 00h: 06min: 11seg. 

 
ALUNA A: Olá! Aqui é filosofia. A gente está aqui hoje para falar como a gente acha filosofia. Então, vou 
chamar a Jéssica pra aqui me ajudar. Olá Jéssica! 
JÉSSICA: Olá! 
ALUNA A: Senta! Gente, o que é que a gente faz na filosofia? A gente faz... a gente toca piano, a gente lê e 
várias coisas, tipo: 
JÉSSICA: Brincamos e escrevemos no quadro. 
ALUNA A: Tipo: nós fizemos trabalhos, nós escrevemos no quadro, nós tocamos piano e também fazemos 
(este) programa (de filosofia), como? Para fazer um programa nós temos que ter as palavras: Silêncio; comenta 
sobre a foto; ação; corta; isso. E aqui na filosofia a gente escreve no quadro e fazemos muita coisa. Nós temos 
esse armário gigante só pra gente, aqui a gente tem livro de tudo o que tem, oh: temos dança (palavra 
incompreensível), temos truques de mágicos, o gato de botas, vários livros, você vai vendo quantos livros têm 
aqui! Também a gente tem livros infantis grandes ou pequenos, que tem gente que, às vezes, só quer ler aquele 
pequenininho. Também nós temos aqui: temos tinta para pintar, filme pra ver em casa e é muito legal e nós 
também temos brinquedos para se divertir no trabalho. Gente, você acha que a gente escrevendo, fazendo alguma 
coisa a gente não se diverte? Você está enganado que a gente se diverte muito. Olha aqui, nós, aqui na filosofia, 
adoramos ler, mas, também, gente também adora fazer isso, a gente forra (o chão com) a esteira, a gente escolhe 
um livro e nós sentamos aqui na roda, ou até deitado, para ler o livro que a gente escolheu. Gente, a filosofia é 
muito bom mesmo que a gente: leia, pinte, toque piano, faça trabalhos, escreva no quadro, faça o programa, leia, 
pinte, mas, não é só isso o que tem na filosofia. A gente aprende várias coisas, muitas. Eu nem sabia, eu acho 
que nem existia como fazer uma tinta, uma tinta natural. Mas, quando eu vim pra filosofia eu aprendi isso tudo! 
Olha, tipo, aqui na filosofia a gente aprendeu a fazer a tinta azul sem ser essa (aquela industrializada) que a 
gente pinta, é a tinta natural, não é essa cola colorida! É muito natural! A gente aprende a (a aluna procura algo 
mais na sala) fazer tudo isso! Você não imagina as coisas que a gente aprende! Tipo, olha isso aqui! (a aluna vai 
pegar um trabalho que fica pendurado num fio) Olha esse desenho, da Katlyn, uma amiga nossa da filosofia! 
Gente, isso aqui é tinta natural! Nós próprios fizemos. Também, olha! Nossa gente, é linda! (a aluna pega outro 
desenho no fio). Sabe como fizemos isso? Preparamos a tinta [no próximo programa, na próxima semana, a 
gente vai mostrar o resto, como se faz a tinta.] a gente pega passa a mão assim, só com os dedos (a aluna mostra 
com o desenho em mãos) ou a gente pega o pincel [esse aqui é feito com o pincel] aí a gente vai cobrir e depois 
pinta por dentro. Gente, é muito fácil! É coisa que a gente nem sabia que existia! A gente faz trabalho com caixa 
que vem (aparelho de) DVD, ovo também. A gente também trabalha com depósito para botar tinta (a aluna 
mostra um vasilhame descartável de plástico transparente), a gente trabalha com esses potinhos que a gente 
guarda, porque pra botar a coisinha que vem com tinta. Gente, são muitas coisas, tipo isso aqui, oh, blocos, nós 
temos bloquinhos (de anotação) pra gente desenvolver a filosofia! Gente, aqui nós temos isso tudo que a gente 
ama isso. Gente, filosofia é muito bom! Não esqueça a filosofia, não falte! Tchau! 
 

TRANSCRIÇÃO DO VÍDEO 00543 
Tempo 00h: 00min: 36seg. 

 
ALUNA A: Olá, bem-vindo de novo à programação de leitura! E sabe que livro eu trouxe hoje pra vocês? 
Romeu e a girafa pescoçuda. Vamos começar! (risos) tira disso, bota outro! 


