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As crianças são seres curiosos e têm suas perguntas muitas vezes abafadas pela 
escola que, na maior parte do tempo, responde a questões não indagadas. Assim, 
pesquisamos uma proposta para uma educação reflexiva na Educação Infantil, que 
buscaria promover o hábito da pergunta, amadurecendo–a ao longo do processo e, 
além disso, desenvolver a autonomia e a criatividade para investigar as respostas 
com a cooperação do grupo envolvido, abarcando as diferentes áreas do 
conhecimento, promovendo uma aprendizagem com sentido para a criança. 
Matthew Lipman foi o primeiro a acreditar em um trabalho até então inusitado de 
Filosofia voltada para crianças e, visto sua grande contribuição para a divulgação do 
pensar infantil, esse autor se torna o principal referencial teórico deste trabalho. 
Para que a Filosofia se tornasse acessível às crianças e, ao mesmo tempo, 
motivadora e instigante, a idéia de Lipman, então, foi apresentá–la na forma 
literária, através de romances e novelas, utilizando–se muitas vezes de diálogos 
apropriados à faixa etária e que proporcionassem posterior conversação – as 
Comunidades Investigativas (KOHAN, 1998). Pensamos que o trabalho de reflexão 
e de pensar bem em sala de aula, proposto por Lipman, não deveria encontrar–se 
atrelado à idéia da Filosofia, mas a qualquer prática pedagógica que procure a 
aprendizagem crítica e criativa, para a autonomia do educando. Mas, como 
proporcionar às crianças momentos de reflexão em sala de aula que as preparem 
para a vida? Como tornar–se sensível e perceber momentos que necessitam de 
maior discussão e reflexão? Frente aos referenciais teóricos trazidos, a metodologia 
baseia–se no questionamento, diálogo, investigação e reflexão coletiva para 
elaboração de conceitos. Perguntar e discutir, ouvir os alunos, permitir que se 
expressem, que investiguem, que se envolvam e mobilizem para aprender. 
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Na infância costumamos carregar muitos “por quês?” e tais questões raramente são 
ouvidas ou respondidas. O que ocorre muitas vezes é um silenciamento destas 
angústias, em função de respostas que a escola julga importante para nosso 
aprendizado.  

Aspectos introdutórios 

A apresentação aqui proposta é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso1

Nossa inquietação partia do fato de que as crianças, em geral, na instituição escolar 
- até mesmo na Educação Infantil - não estavam sendo preparadas para o pensar, 
mas sim para o reproduzir, o memorizar e aprender o que está posto sem que sua 
curiosidade fosse atiçada. Buscando alternativas de práticas para o pensar na 
escola, conhecemos a proposta de Matthew Lipman. 

 
apresentado no segundo semestre do ano de 2008, junto a reflexões sobre a 
proposta e a prática de estágio na Educação Infantil realizado em uma escola da 
rede do município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.  

O programa de Matthew Lipman chamado Filosofia para Crianças (FpC) foi o 
precursor e, por isso, este autor se torna nosso principal referencial teórico neste 
trabalho. Lipman nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 1923. Já o 



Programa de Filosofia para Crianças foi pensado no fim da década de 1960. Além 
da motivação de ordem “pedagógico-cognitiva”, em que Lipman apresentava-se 
preocupado com “as deficiências de raciocínio e de aprendizagem verificadas em 
crianças e jovens escolares”, outra de natureza “político-social” estava atrelada ao 
seu programa, “sua apreensão quanto ao comportamento rebelde da juventude, 
sobretudo a partir da revolução estudantil do final da década de 1960” (SILVEIRA, 
2001: 14). 

Para que alguns conceitos filosóficos se tornassem mais próximos do pensar infantil 
e ao mesmo tempo motivadores e instigantes, a idéia de Lipman então, foi 
apresentá-los na forma literária, através de romances e novelas, utilizando-se 
muitas vezes de diálogos apropriados à faixa etária e que proporcionassem 
posterior conversação. As crianças faziam a leitura oral das novelas e em seguida 
elencavam temas que seriam discutidos em círculo pelo grupo. Contudo, tais 
novelas eram escritas para uma realidade norte-americana e caberia a nós 
questionar as possibilidades para adequá-las ao contexto social de cada parte do 
mundo sem com isto estar carregando consigo uma certa ideologia. 

As interações após a leitura das novelas eram acompanhadas, por sua vez, por um 
professor que era treinado nas instituições do Programa de Filosofia para Crianças e 
orientado por um manual que acompanhava as novelas. Esse grupo de discussão 
era chamado por Lipman de Comunidade Investigativa, em que alunos e professor 
de forma horizontal poderiam se “expressar com liberdade”, se “posicionar em face 
das opiniões dos colegas” procurando “justificar suas concordâncias e 
discordâncias” (SILVEIRA, 2002). Assim, o exercício de diálogo implicaria em 
corrigir e auto-corrigir-se, envolvendo segundo Sardi (SARDI, 2007):  

[...] um aprendizado de escuta do outro e, dada essa condição, a 
cooperação em uma construção conjunta do conhecimento. Em um 
diálogo não disputamos idéias, mas, em solidariedade investigativa, 
acompanhamos o raciocínio do nosso interlocutor, testando 
hipóteses, observando contradições, construindo novas formas de ver 
e de abordar um tema [...]. (p.266). 

A primeira novela de Lipman, A descoberta de Ari dos Teles (1969), propõe 
trabalhos com a lógica para crianças de onze a treze anos. A seguir, surgem as 
personagens Luisa, Satie e Marcos que propõem respectivamente os temas ética, 
estética e filosofia política para jovens de treze a dezoito anos. Para as crianças de 
oito a dez anos, a linguagem é proposta pela personagem Pimpa. Dos seis aos oito 
anos, a filosofia da natureza aparece com Issao e Guga. Para a “idade dos 
porquês”, cinco e seis anos, a importância de formular boas perguntas surge com a 
personagem Elfi. Ann Sharp, grande colaboradora de Lipman no programa, escreve 
mais tarde para crianças de três a cinco anos, “Hospital de Bonecos” (SANTIAGO in 
KOHAN, 1998: 30-31). 

A formação de professores era uma das principais limitações do programa, pois de 
certa forma, Lipman compreendia o professor como um reprodutor de 
conhecimento, um trabalhador alienado (SILVEIRA, 2002), necessitado de 
instrumentalização para trabalhar com a perspectiva de Filosofia para Crianças, 
recebendo materiais prontos e treinamento. Não estaria o professor apto a criar ou 
escolher seu próprio material de trabalho, podendo envolver filmes, reportagens 
atuais, entre outros, ou mesmo acompanhar um acontecimento em aula de 
maneira voltada para o pensar? 

O programa Filosofia para Crianças proposto por Matthew Lipman consistia 
principalmente em auxiliar as crianças a “pensar bem”, refletia ele assim: “Era 



possível ajudar as crianças a pensar com maior habilidade? Eu não tinha dúvidas 
que as crianças pensavam tão naturalmente como falavam e respiravam. Mas como 
conseguir que pensassem bem?” (LIPMAN in KOHAN, 1998: 22). Segundo Lipman, 
a experiência cotidiana das crianças e a filosofia são aliadas, pois ambas começam 
com o “assombro”. Assim, segundo Lipman (in KOHAN, 1998): 

Se a filosofia começa com o assombro, também se pode dizer que 
surge como um diálogo reflexivo que enriquece e traz uma maior 
compreensão das vivências. Mas as transições precisam ser mediadas 
e talvez chegue o dia em que a literatura ajude as crianças a 
encurtar a distância existente entre o assombro e a reflexão, entre a 
reflexão e o diálogo e entre o diálogo e a experiência. O impacto 
desse tipo de literatura nas crianças de hoje pode não ser observado 
imediatamente. Mas o impacto nos adultos de amanhã poderia ser 
tão sério que nos leve a perguntar por que privamos, até hoje, as 
crianças da filosofia. (p. 27). 

Dessa forma, a filosofia segundo o programa de Lipman é vista como a reflexão 
sobre o mundo de forma crítica e criativa, não importando a terminologia usada ou 
o grau de profundidade da discussão (LIPMAN, 1990). Para Lipman (KOHAN, 1998: 
171-172), a ferramenta mais importante que a filosofia pode pôr ao alcance das 
crianças é conseguir que elas questionem e busquem a investigação. 

 

  

Partindo da compreensão de que o sujeito não envolvido com o saber não pode 
aprender, procuramos destacar um trabalho de escuta das perguntas infantis. Além 
disso, a proposta de enriquecimento do pensar em sala de aula parte da percepção 
da possibilidade e da importância de perguntar e de investigar autônoma e 
coletivamente algumas respostas. 

Uma proposta para o pensar 

Nosso trabalho buscava promover o hábito da pergunta, amadurecendo-a ao longo 
do processo e, além disso, desenvolver a autonomia e a criatividade para investigar 
as respostas com a cooperação do grupo envolvido, abarcando as diferentes áreas 
do conhecimento, promovendo uma aprendizagem com sentido para a criança. 

A importância da construção de sentido está presente nos argumentos de Larrosa 
(LARROSA, 2002: p.22): “[...] podemos dizer que sabemos coisas que antes não 
sabíamos, que temos mais informação sobre alguma coisa; mas, ao mesmo tempo, 
podemos dizer também que nada nos aconteceu, que nada nos tocou, que com 
tudo o que aprendemos nada nos sucedeu ou nos aconteceu”. Por isso, para 
Larrosa, é preciso distinguir experiência de informação, pois aprender deveria ser 
muito mais do que adquirir e processar informação. O saber da experiência se 
adquire no modo “como alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao 
longo da vida e no modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos 
acontece” (LARROSA, 2002: 27). E por isto, este saber é particular, subjetivo, 
“ninguém pode aprender da experiência de outro, a menos que essa experiência 
seja de algum modo revivida e tornada própria” (LARROSA, 2002: 27). Para Charlot 
(2000) a aprendizagem ocorre quando o sujeito está mobilizado (de dentro), ao 
invés de motivado que vem de alguém ou algo (de fora), “mobilizar-se é pôr-se em 
movimento”.  



A criança mobiliza-se, em uma atividade, quando investe nela, 
quando faz uso de si mesma como de um recurso, quando é posta 
em movimento por móbeis que remetem a um desejo, um sentido, 
um valor. A atividade possui, então, uma dinâmica interna. Não se 
deve esquecer, entretanto, que essa dinâmica supõe uma troca com 
o mundo, onde a criança encontra metas desejáveis, meios de ação e 
outros recursos que não ela mesma. (CHARLOT, 2000: p.55). 

Nossa proposta baseava-se principalmente no questionamento, no diálogo, na 
investigação e reflexão coletiva para construção dos conceitos. Questionar e 
discutir, ouvir os alunos, permitir que se expressem, que investiguem, que se 
envolvam e mobilizem para aprender. Buscávamos promover espaços e meios para 
que experienciassem situações novas que os auxiliassem em suas buscas, pois 
como traz Soares (2001) perguntar compreende a pesquisa e a construção de 
conhecimento: 

[...] desenvolver a suspeita, a desconfiança em lugar de imprimir ou 
reproduzir (...) priorizar a pergunta como elemento que desencadeia 
o pensamento e desafia a resposta, em lugar da resposta que 
encerra, conforma e acomoda [...]. (SOARES, 2001: p.53). 

Mobilizar “a criança a pensar para perguntar” e perguntar de forma “inteligente” 
(SOARES, 2001) compreendendo que existem perguntas que surgem para inquietar 
e não para serem respondidas, e quando o são, suas respostas devem vir 
carregadas de outros “porquês” e, além disso, percebendo que “a originalidade e 
intencionalidade da pergunta revela a identidade do perguntador” pois “nenhuma 
pergunta nasce do acaso, mas de um trajeto interior já percorrido” (SOARES, 2001: 
69). 

Pretendíamos dar ênfase aos momentos de discussão em grupo, que como sugere 
Cecília Warschauer (1993), pode ser feito durante qualquer instante da aula. A 
“roda”, conceito trazido por esta autora (WARSCHAUER, 1993: 46-47), prevê que 
enquanto as crianças se mantêm como “indivíduos com histórias de vida diferentes 
e maneiras próprias de pensar e sentir” nos encontramos ainda na periferia de uma 
espiral onde “as diferenças individuais e as subjetividades excedem as 
aproximações”. O encontro contínuo e as interações por meio do diálogo promovem 
a criação de significados comuns, que aproximam cada vez mais da “célula-central 
da espiral”, o grupo. 

A avaliação, segundo acreditamos, é subsídio para orientar a prática e repensar o 
planejamento, a fim de perceber os acertos e as falhas no processo de ensino e 
aprendizagem. A avaliação pode compreender-se por registros escritos, um diário 
pessoal, que aborda observações e reflexões, podendo ser auxiliada por gravações 
ou filmagens. Um outro registro pode ser realizado pelas crianças por meio de 
escritas, desenhos, auto-avaliações e avaliações. 

 

Um dos primeiros aspectos abordados junto à turma de estágio na Educação 
Infantil foi retomar as regras determinadas pelas crianças e a professora regente 
no início do ano e questionar os seus porquês. Buscava com isto a reflexão sobre as 
regras estipuladas por eles e a regente e um maior envolvimento com as mesmas 
após a construção de um significado coletivo para as mesmas. Embora os 
argumentos das crianças para as próprias regras fossem muito bem formulados, 

As experiências e considerações 



por exemplo, o de descer a escada segurando o corrimão para que não viessem a 
cair e se machucar, em alguns momentos estes eram esquecidos, talvez porque 
tais argumentos não fossem mesmo das crianças, mas estivessem já internalizados 
por um processo escolar. 

Outro propósito foi iniciar já questionando e fazendo questionar. Talvez o modo 
como tenha realizado esta proposta não tenha sido o melhor para crianças desta 
idade, pedindo que perguntassem umas às outras sobre elas mesmas quando elas 
ainda não apresentam tão definida esta capacidade de perceber o outro. Mas ao 
longo da atividade o gostar de perguntar mostrou-se e ao questionar muitas 
perguntas nasceram de sua própria curiosidade, como: onde moravam?, o que 
gostavam de comer?, quantos irmãos tinham?, entre outras. 

Os momentos de roda foram muitos e revelavam muito do pensar infantil. 
Pretendia, de certa forma, desenvolver a linguagem infantil, pois esta “além de ser 
uma importante ferramenta de comunicação” tornava-se ainda, “um importante 
instrumento de pensamento, que permite as crianças levantarem hipóteses, 
fazerem inferências, explicarem suas opiniões, dialogarem com os outros” 
(FÁVERO, 2002: 33). Apesar dos momentos de roda acontecerem, a linguagem da 
criança se mostrava a todo o momento, em brincadeiras ou durante outras 
atividades. Por exemplo, a brincadeira de Gato e Rato, em que antes de tentar 
pegar o Seu Rato, o Seu Gato precisa conversar com a Porta, demonstrou-se 
interessantíssima para o desenvolvimento da linguagem articulada e espontânea 
das crianças.  

Quando perguntados em uma aula sobre a possibilidade de os animais pensarem, 
responderam unanimemente que “sim”. É claro, crianças pensam de maneira muito 
diferente de adultos. Para elas, a imaginação ainda não se fechou e é por isso que o 
pensar se torna tão rico quando explorado nesta etapa de vida.  

Procurávamos, sempre que possível, inserir nas aulas discussões e conversações, 
questionando as crianças e esperando que também nos questionassem. Porém, era 
necessário encontrar meios para que as discussões não se tornassem cansativas e 
extensas, o que provocava a conversa paralela e a perda de interesse no que o 
colega falava.  

A partir das histórias infantis, como a do urso pardo, que estava organizada de 
forma a apresentar as características do animal e desafiar as crianças a adivinhar 
quem era sua personagem, lembramos do grande empenho, participação e criação 
de hipóteses: “deve ser um esquilo...”, “mas esquilo é pequeno...”, “pode ser um 
leão...”, “não é, o leão tem medo de água”, entre outras. Semelhante participação 
ocorreu na aula em que fomos ver o ninho de João de Barro em frente a escola: 
“será que ele mora ali?”, “será que tem filhote?”, “o que ele come?”, “não chove 
pra dentro?”... 

Contudo, percebemos, com o tempo, que a maior dificuldade era escutar as 
angústias mais silenciosas das crianças e poder trazer isto para a aula. Perceber 
questões que não eram feitas, mas mostradas com o olhar, com um sorriso, com 
um desenho, uma brincadeira, e estas eram muito mais comuns do que as 
perguntas diretas. 

Outro aspecto salientado nas aulas foi a experiência. Desta forma, observamos o 
envolvimento e a curiosidade das crianças em processos que traziam o prático, o 
visual, o uso do corpo, a utilização de mapas, de objetos, de fantasias e máscaras, 
entre outros. Junto à curiosidade vinham as perguntas e as hipóteses, e em 
contrapartida, a aprendizagem acontecia de maneira significativa. Talvez por isto, 



algo que estava posto podia ser modificado, re-pensado, pois a aprendizagem 
compreende um: 

[...] processo em que são incorporados novos conhecimentos, valores 
e habilidades próprias da cultura e da sociedade em que se vive. As 
aprendizagens que se incorporam fazem as crianças (e também os 
adultos) mudar condutas, maneiras de agir, formas de responder, 
maneiras de conceber a própria vida, o mundo e a sociedade em que 
participam. (FÁVERO, 2002: p.20). 

Permitir às crianças argumentar e questioná-las várias vezes para que ampliem 
estes argumentos pode sim vir a estimular a aprendizagem e o pensar. E se isto 
não resultar em conceitos ditos corretos ao menos trará muita diversão e alguns 
pontos de interrogação ao que acreditamos já estar posto e finalizado. Os 
processos de experimentação e argumentação se demonstravam de maneira 
relevante nesta faixa etária, demonstrando-se mais significativos do que os 
conceitos que deveriam ser (im)postos. 

Talvez a maioria destes questionamentos não tenham chegado ao ponto de serem 
“perguntas filosóficas”, que como explica Kohan (KOHAN, 2000: p.28) seriam 
aquelas que questionam um tema “comum, central e controverso”, ou seja, que 
tem a ver com seres humanos, são de importância para a vida e não se permitem 
serem esgotadas pela investigação. Contudo, o fato de poder questionar para estas 
crianças que estarão sendo acostumadas apenas a responder nos próximos anos, já 
foi um difícil exercício para a ampliação de sua criatividade e curiosidade. 

Percebemos a importância deste exercício de promoção do pensar realizado no 
estágio, quando Kohan (KOHAN, 2005: p.234-235) responde a questão: “é possível 
ensinar a pensar?”, pois “se o pensar é um encontro, ensinar a pensar tem a ver 
com propiciar esse encontro, com preparar as condições de sua irrupção” e que 
para isto “não há fórmulas nem receitas”, mas ao contrário, o professor precisa 
exercitar o pensar e “dar o que pensar a seus alunos”.  

 

CHARLOT, Bernard. 
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