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O presente estudo visa contribuir para uma discussão acerca da leitura, tendo como 
pontos de partida a infância e a experiência, fundamentada num processo de 
reflexão crítica sobre o filosofar. Partindo do pressuposto de que a experiência pode 
ser considerada como algo que se passa com o sujeito subjetivamente, tocando–o 
de tal maneira que produza um sentido único e pessoal, num mundo com tantas 
informações, a efemeridade dos acontecimentos torna a experiência quase 
impossível de ser subjetivada. Nas escolas as práticas de leituras, muitas vezes, 
não contribuem para a apropriação de uma experiência de sentido, sendo que, na 
maioria das vezes, não são escolhidos textos que possibilitem um encontro com 
aquilo que sensibiliza as crianças. Assim, há de se pensar uma forma de se explorar 
uma possibilidade da experiência em todos os sentidos, principalmente, por meio 
da leitura, fonte para a formação do sujeito. Objetiva–se, também, conhecer uma 
concepção de infância que possibilite uma experiência de pensamento que instigue 
o filosofar. Diante dos pensamentos de alguns autores que discutem a leitura e de 
outros que discutem a experiência e a infância, serão articulados pressupostos 
sobre as questões da formação do sujeito e perspectivas atuais para a efetivação 
das experiências do sujeito, por meio da leitura, compreendendo essa como a 
busca de uma experiência desconhecida, de uma experiência de sentido, 
entendendo aqui como sentido, a própria atividade do pensar. 
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Introdução 

  

            Na filosofia, as experiências se movimentam entre as relações. A literatura, 
a poesia, a arte possibilitam experiências: permite que nos encontremos com 
experiências do outro; de um outro que traduziu subjetivamente o que lhe passou. 
A experiência se dá no instante presente e é fugaz; possibilita um assombro, uma 
transição. 

            As pessoas são tocadas de formas diferentes. A subjetividade permite que 
vivamos cada um à sua maneira e a vida é marcada pela indeterminação. Larrosa 
(2004) discute e compreende um novo soar para a palavra experiência - difere das 
discussões acerca da experiência produzidas pelos filósofos desde a antiguidade. 
Pode-se dizer que houve experiência quando essa possibilita mudança de 
pensamento ou de atitude; quando algo se passa entre as pessoas ou entre uma 
pessoa a partir de outros afetos, estejam esses sob a ordem da alegria ou da 
tristeza; quando algo nos modifica a tal ponto que é chegada a hora de mudar, de 
tomar uma atitude. É nesse sentido que se procura, neste trabalho, entender como 
a filosofia pode proporcionar experiências a crianças e adolescentes. 

            Por meio da escrita, há a possibilidade de se traduzir experiências e, sendo 
assim, essa tradução poderá se tornar algo que interpelará um pensamento e que, 
portanto, poderá recriar um movimento na maneira de pensar de quem a percebe. 



Por esse motivo, a materialização de uma experiência se torna necessária na 
medida em que essa permite tocar outras pessoas.  

            Cada sujeito confere um conhecimento ao que percebe - quando esse o 
afeta. Se a arte, por exemplo, não lhe afetar não haverá, também, o sentido. O 
pensamento é inerente à arte. A simbiose experiência/sentido se faz quando se é 
levado a pensar e isso só acontece quando algo há dileção e, quando a experiência 
se humaniza, há um movimento no qual se transforma o pensamento (LARROSA, 
2004). A literatura, por exemplo, possibilita essa experiência subjetiva quando a 
pessoa que a lê é tocada pela trama e, a partir desse toque, há uma interrupção 
nos hábitos de pensamento, forçando o sujeito a pensar sobre um conhecimento 
até que ele conclua algo por meio de uma experiência que será visitada por ele 
metafisicamente.  

          Para Manguel (MANGUEL, 1997): 

A experiência veio a mim primeiramente por meio dos livros.   Mais tarde, quando 
me deparava com algum acontecimento, circunstância ou tipo semelhante àquele 
sobre o qual havia lido, isso me causava o sentimento um tanto surpreendente, 
mas desapontador de déjà vu, porque imaginava que aquilo que estava  
acontecendo agora já havia me acontecido em palavras, já havia sido nomeado. (p. 
20) 

             Como narra Manguel, a literatura possibilita uma aproximação àquilo que 
não é visível aos olhos. Àquilo que talvez jamais acontecesse como experiência e 
que só o foi intimamente por meio da leitura. Dessa maneira, a leitura possibilita 
um caminho ao filosofar quando coloca em xeque alguns temas universais, sobre os 
quais todos nós pensamos ao longo de nossa vida.  

            Os meios de comunicação e todas suas produções reduzem a um 
denominador comum o gosto da sociedade, contribuindo para o empobrecimento da 
experiência[1] e fazendo com que as vivências se tornem cada vez menos 
subjetivas e únicas, reproduzindo a um grande número de pessoas, a mesma 
realidade, como se todos pudessem ser enquadrados numa mesma experiência. 
Quanto mais informações o sujeito recebe, menos experiência lhe passa, já que as 
informações não são suficientes para uma transformação de pensamento ou para 
uma atitude, por exemplo, filosófica. 

            São a experiência e a possibilidade de se fazer da filosofia uma experiência 
de sentido na infância as preocupações deste texto: quando o toque educativo falta 
às crianças; quando a experiência que impulsiona o êxtase de viver nos falta; 
quando o que é narrado com certa autoridade chega a ninguém; quando o 
estabelecido e o planejado já não dão conta de motivar pensamento; quando 
crianças se perguntam sobre o porquê de irem à escola; quando se pergunta sobre 
a possibilidade de se ensinar filosofia, por exemplo. 

   

  Breves Históricos: olhares sobre a infância e sobre as práticas de leitura 

            Ao longo da história, são encontradas diferentes concepções acerca da 
infância e uma evolução nas práticas de leitura. Optou-se por seguir entre infância 
e leitura por ser a infância um lugar que possibilita os primeiros contatos com a 
leitura. O que nos importa é se estes contatos serão significativos a tal ponto de 

   



serem apropriados como experiência e se esta será repleta de sentido para que 
possibilite transformações de pensamento e, consequentemente, um encontro com 
o filosofar. 

            Tanto a concepção de leitura quanto a de infância tiveram diferentes 
olhares ao longo dos séculos. Uma relação entre as duas não foi possível ser 
estabelecida por meio dos autores em questão. Não se pretendeu, também, discutir 
minuciosamente a historicidade destes conceitos.  O que se pensou foi num breve 
percurso acerca dos olhares existentes sobre cada conceito isolado. 

            Segundo Cavallo e Chartier (2002), na Antiguidade, as práticas de leitura 
eram práticas de oralização de textos, enquanto seus leitores eram os ouvintes de 
uma voz leitora. A leitura e o livro tinham a função de conservação do texto.  Há 
poucos indícios de leitura solitária e os autores sugerem a coexistência destas duas 
modalidades, as quais eram praticadas dependendo da situação do leitor. Cavallo e 
Chartier (2002) discutem a questão da leitura solitária e utilizam como exemplo 
alguns relatos de sujeitos da Grécia Antiga, afirmando que esta prática indicava 
uma voz leitora interiorizada, silenciosa, a qual era dirigida ao próprio leitor. 

            Já durante a Idade Média, as práticas de leitura tiveram uma evolução: 
houve a passagem para a leitura silenciosa, no Ocidente; e o surgimento da 
gramática e da pontuação. Os livros, assim como na Antiguidade, continuaram a 
ser produzidos por copistas-artesãos, no Oriente Grego. No Ocidente latino, as 
práticas de leitura se concentraram no interior das igrejas, dos claustros, das 
escolas religiosas, enquanto que na Antiguidade, estas práticas eram realizadas em 
jardins, nas ruas. 

            Assim como há relatos de leitura silenciosa ainda na Antiguidade, na Idade 
Média verifica-se, também, práticas orais de leitura, em forma de sermões no 
interior das igrejas, por exemplo. 

            É durante a Idade Média que surgem as primeiras escolas e, portanto, as 
práticas de leitura tiveram uma nova era. A escrita e a leitura já não eram 
consideradas em oposição, mas sim, função uma da outra. A leitura passou a ser 
concebida como construção do conhecimento por meio das relações estabelecidas 
durante sua prática. 

 Segundo Nunes (2006), utilizando-se de Ariès (1981), não existiam 
representações da criança até por volta do século XII. No século seguinte, o autor 
vai encontrar algumas representações da infância, as quais vão caracterizá-las 
como adultos em miniatura. Para Ariès, nesta época, a infância era apenas uma 
fase passageira, da qual todos acabavam por esquecer.  

            A partir do século XIII, a arte começou a representar crianças próximas da 
idéia que se tem hoje, por meio da pintura religiosa. Pinturas do menino Jesus e 
sua mãe são exemplos deste sentimento religioso acerca da infância. Já nos séculos 
XV e XVI, as crianças começaram a ser retratadas concomitantes ao florescimento 
de contos, mas ainda não se encontrava um sentimento de infância. 

            Ariès analisa vários aspectos históricos das concepções de criança até a 
"descoberta da infância", que teve seu início por volta do século XVII. Um aspecto 
importante que evoluiu concomitante a esta descoberta foi o surgimento dos contos 
orais, os quais, somente no século XIX, transformaram-se em contos de fadas para 
o público infantil. 



            Na modernidade, a criança é concebida como um ser à parte da sociedade. 
Não participa de nenhuma das esferas econômica, política e social, e, por isso, a 
infância se caracterizava como uma etapa na qual o sujeito não tem capacidade 
social.  

            O olhar que se tem acerca das práticas de leitura na contemporaneidade já 
passou pela leitura como técnica, a qual se aprende por meio de um método, seja 
ele fônico[2], construtivista[3] ou silabado, os quais talvez não tivessem a 
preocupação de inserir o sentido na leitura, deformando, portanto, uma maioria em 
mera decodificadora de palavras, a qual não compreende a leitura como prática que 
vai além da mera silabação ou palavração.  Outra concepção de leitura, um pouco 
recente, busca compreender a leitura como atos de compreensão e interpretação, 
pelas quais o sujeito vai conferir significados para o que lê, segundo os 
conhecimentos que já possui, estabelecendo relações e sentido, num processo 
constante de transformação de pensamento. 

            Nos dias atuais, a infância é concebida como uma fase passageira, na qual 
as crianças precisam de cuidados especiais e que, somente com o auxílio de 
adultos, elas poderiam tornar-se bons cidadãos. A partir de alguns filósofos 
contemporâneos, é possível elucidar outra compreensão atual de infância, 
pensando sempre que esta ocupa um espaço mais longo que o assim determinado 
pelas fases do desenvolvimento e que, portanto, estende-se até à vida adulta, 
quando possibilita que este "adulto" continue a aprender a partir de suas 
experiências, as quais podemos perceber tão espontâneas e intensas nas crianças. 
Assim, um estudo para que seja discutida a idéia primitiva de infância se torna 
importante, o qual possibilitaria desmascarar, por meio dos olhares de alguns 
autores que contribuíram com esta questão, visões estereotipadas acerca da 
infância. 

            Considerando que é na infância que o ser humano se constitui como sujeito 
de linguagem e pela linguagem, é por meio dela que o sujeito expressa o inefável, 
constitui a cultura e a si próprio. O sujeito só chega à infância quando conhece a 
linguagem. A criança só chega ao mundo quando se encontra com a linguagem e 
dá sentido a ela.  

  

Infância e linguagem 

            Segundo Bakhtin, "o emprego da língua efetua-se em forma de 
enunciados", (BAKHTIN, 2006: 261), o que significa exprimir, enunciar, transmitir 
pensamentos por meio de palavras.  Dessa maneira, é na infância que o sujeito vai 
entrar em contato com a linguagem externa pela primeira vez e, quando conseguir 
internalizá-la, constituirá o que Vigotski denomina de pensamento falado. 

   

            Utilizando-se de Humboldt, Bakhtin vai discutir a idéia de que se procurou, 
a partir da linguística do século XIX, "a negação da função comunicativa da 
linguagem" (BAKHTIN, 2006: 270), e, portanto, cita o autor acima mencionado por 
ele que "sem fazer nenhuma menção à necessidade de comunicação entre os 
homens, a língua seria uma condição indispensável do pensamento para o homem 
até mesmo na sua eterna solidão" (BAKHTIN, 1859: 51). Ora, se a linguagem 
possibilita a elaboração do pensamento e a sua posterior expressão, de uma forma 
dialética, a linguagem e o pensamento coexistem e se completam. 



            Se tomarmos a linguagem como expressão e, consequentemente, 
transformação do pensamento, há a possibilidade de se afirmar que a infância é o 
lugar onde mais o sujeito encontra experiências, as quais resultam da apropriação 
dos eventos que ocorrem ao nosso redor, o que os torna significativos para traduzi-
los e narrá-los como experiência. São as crianças os sujeitos que mais se 
surpreendem diante de um conhecimento que lhes traz um sentido, uma afetação, 
uma inquietação. É por meio da linguagem que a criança vai interrogar através de 
seus "por quês", vai ler e atribuir sentido de acordo com suas necessidades de 
pensamento. 

            Percebe-se que os "adultos" têm dificuldades em lembrar dos "por quês" 
pelos quais perguntaram na infância, de todas as experiências vividas. Estes 
"adultos" esqueceram-se da perplexidade pela qual se maravilhavam diante de uma 
descoberta. Desta maneira, (LEAL, 2004: 25) nos leva a "escavar a infância de 
cada um de nós..." Olhar para a criança como uma delas, com seus 
questionamentos, com suas inquietudes é possibilitar uma experiência de 
pensamento. 

             Com a compreensão da infância e dos prazeres que podem ser vivenciados 
através dela, há de se pensar como acontecem estas vivências, entendendo-as 
como saltos para a experiência, a qual pode ser considerada como algo que se 
passa com o sujeito subjetivamente, tocando-o de tal maneira que produza um 
sentido único e pessoal. Num mundo com tantas informações, a efemeridade dos 
acontecimentos torna a experiência quase impossível de ser subjetivada. Assim, há 
de se pensar uma forma de se explorar as possibilidades da experiência em todos 
os sentidos, principalmente, no âmbito escolar, fonte para a formação do sujeito. 

            Pensando na infância e no prazer das experiências que surgem e que são 
sentidas intensamente pelas crianças, há de se propor que a leitura seja uma fonte 
para a experiência do pensamento, para a perplexidade, para os questionamentos, 
para a reflexão acerca da própria vida, a partir das experiências vividas pelos 
personagens. 

  

            Para (Manguel, 1997) 

Experiência: entre a leitura e o sentido 

É o leitor que lê o sentido; é o leitor que confere a um objeto, lugar ou 
acontecimento uma certa legibilidade possível, ou que a reconhece neles. É o leitor 
que deve atribuir significado a um sistema de signos e depois decifrá-lo. Todos 
lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que somos e onde 
estamos. ( p.19) 

  

            Desta maneira, há um encontro significativo quando se lê uma história e 
esta leva o sujeito que a lê a uma inquietude, à busca de um sentido para aquilo 
que foi escrito, quando esta busca permite ao leitor chegar ao seu próprio 
conhecimento. Quando a criança lê, busca um sentido ainda mais próximo às suas 
inquietudes, às suas vontades, às suas buscas. Neste sentido, a criança consegue 
chegar à experiência quando a leitura se torna um prazer e uma atividade 
permeada de sentido. 



            No campo da experiência, pode-se citar Benjamin (1994), o qual vai 
desmascarar a questão da infância como lugar onde não se encontra experiência, 
ao contrário, espera-se que as crianças aprendam com as experiências dos 
"adultos", por estes terem vivido o suficiente para ensinar. Porém, estas 
experiências podem ser narradas por meio de vários gêneros literários, os quais são 
escritos por adultos, mas que, porém, incitam reflexões para as crianças.  

            Sugere Benjamin que não há mais quem narre histórias com maestria, 
como assim faziam os mais velhos, numa época rica em experiências, por não 
haver mais tantas possibilidades de experiência no mundo atual. Num passado não 
muito distante, os idosos narravam suas experiências para as crianças de forma a 
ensinarem algo pelo qual já tinham passado. Atualmente, não há mais quem faça 
estas narrativas orais. A perda da experiência é a perda da subjetividade, a qual 
pode ser melhor pensada por meio da leitura, principalmente, se esta for 
estimulada nas crianças. 

            Há de se pensar, também, no conceito de experiência para Bárcena. De 
acordo com o autor, "a educação é a busca de uma experiência desconhecida, de 
uma experiência de sentido" (BARCENA, 2005: 33), entendendo aqui como sentido, 
a própria atividade do pensar. A partir deste pressuposto, a experiência, quando 
recheada de sentido, motiva a ação do pensamento e as suas formas de especular 
a realidade, buscando novos olhares, novos sentidos, novas experiências, as quais 
vão possibilitar ao  sujeito uma atitude filosófica. 

            Ainda em relação à concepção de experiência, há de se citar Larrosa, com 
seus estudos sobre os aspectos da experiência e sobre o par experiência/sentido. O 
autor vai enfatizar que a experiência é "subjetiva, contextual, finita, provisional, 
sensível, mortal, de carne e osso como a vida" (LARROSA, 2004: 22). Neste 
sentido, há a necessidade de se colocar a experiência no seu devido lugar: lugar 
que, até então, não conseguiu encontrar pela interpretação que se fez a partir dela, 
como um saber sem fundamento, individual e, portanto, sem valor objetivo, 
carente de teoria. Somente em estudos mais atuais é que ela conseguiu, senão um 
lugar de prestígio, um reconhecimento de que é a base para um conhecimento 
crítico acerca da realidade.  

            A relação que pode ser estabelecida por meio da citação de Manguel é que, 
quando se fala que a experiência é subjetiva, também o é a leitura. Cada sujeito 
vai conferir um conhecimento ao que lê. Se a leitura não lhe afetar, não haverá, 
também, o sentido. O sentido é dado pela experiência, a qual só acontece quando 
algo nos afeta e, quando esta se dá, há um movimento no qual se transforma o 
pensamento. A leitura possibilita esta experiência quando existe um problema a ser 
resolvido e que, a partir deste, há uma interrupção nos hábitos de pensamento, 
forçando o sujeito a pensar sobre um conhecimento até que ele descubra algo que 
ele não sabia que já sabia. 

  

Possibilidades para um encontro entre a leitura e o filosofar na infância 

             

                 Na arte de educar, o que é privilegiada é a comunicação. É o professor, 
portanto, o enunciador de um discurso, o qual pressuporia que todos os educandos 
chegassem a um consenso; consenso este que está bem próximo das experiências 
do professor e do que ele acredita ser verdade.  Como as experiências são 
expressas pela fala, o que nos importa é como são enunciadas estas experiências, 



já que o poder da comunicação conferiu ao professor, até um passado recente, 
certa autoridade. 

            Muitas vezes, o professor se utiliza de um discurso que não parte de um 
diálogo[4], ou de uma conversação[5], ou, ainda, de uma partilha das experiências. 
Um discurso coerente partiria do pressuposto de que não há persuasão na arte de 
educar, mas sim, uma possibilidade de voltar a si mesmo, modificando, assim, os 
dois agentes da aprendizagem, sem que haja, portanto, nenhum tipo de 
dominação.  

            O professor pode dificultar a possibilidade de pensamento da criança 
quando não utiliza textos que contribuam para que entrem em conexão o 
conhecimento que a criança já possui e os novos conhecimentos, impedindo assim, 
que haja uma apropriação da experiência, já que a criança apresentará dificuldades 
em ler, o que significa, concomitantemente, compreender. 

            Segundo Smith (Smith, 2003): 

Agora, podemos ver uma razão pela qual a leitura pode ser tão difícil para crianças, 
independentemente de sua capacidade real para a leitura. Estas crianças podem ter 
pouca informação não-visual relevante. Alguns materiais iniciais de leitura parecem 
ser elaborados expressamente para evitar a utilização do conhecimento anterior. 
Outras vezes, os adultos podem, sem querer, ou mesmo intencionalmente, 
desencorajar sua utilização, proibindo a "adivinhação". Não importa por que causa, 
a insuficiência de informação não-visual tornará a leitura mais difícil. (p. 87) 

  

            Um exemplo de uma literatura infantil que se aproxima da infância de um 
pensamento é a de Monteiro Lobato. Segundo Nunes (2006), há uma característica 
incomum neste autor que fez com que ele pensasse seus personagens e, 
consequentemente, suas histórias com o pensamento da e na infância. Não é um 
adulto que escreve para criança de forma vertical: ele consegue voltar ao 
pensamento da criança e encanta com suas personagens infantis, tais como: 
Emília, a qual nos parece estar mais próxima da infância dos por quês; Pedrinho e 
Narizinho possuem as mesmas características das crianças com as quais Lobato 
dirige seus livros: são comuns, encantadas com as histórias e envoltas num mundo 
de fantasia e, ainda, partem para o conhecer, para o aprender a língua e a cultura. 
É neste sentido que Lobato se aproxima da infância e consegue produzir suas 
histórias na e para ela. 

            A mediação consciente e as intervenções precisas do professor são de 
suma importância para o desenvolvimento das capacidades da criança. Só por meio 
de leituras que sensibilizem, que inquietem, que se aproximem dos interesses das 
crianças é que serão possíveis o estabelecimento de relações e os múltiplos saltos 
do pensamento, os quais possibilitarão que, na infância, condição para a efetiva 
apropriação da experiência,  permita-se um encontro com o filosofar, uma reflexão 
acerca das vivências que cercam as crianças. 

   

  

Conclusão 



            A discussão possível de ser realizada neste espaço é pertinente no que se 
refere à problemática da educação da (na) infância. Podem-se apresentar algumas 
considerações a respeito do que foi discutido até então. 

            Em primeiro lugar, o acesso a textos que consigam afetar as crianças faria 
com que fosse possível alcançar uma relação essencial de aprendizagem. Há de se 
apresentar outras possibilidades para a leitura, as quais levem as crianças a se 
reconhecerem nas experiências que lhes são apresentadas. 

            Pelo exposto, é possível a utilização de leituras diferentes para provocar 
inquietações nos educandos. Leituras que sejam capazes de estimular reações de 
pensamento. 

            Diante do discutido, o que estaria em jogo seriam as condições de 
possibilidade de uma nova proposta de ensino impressa, neste estudo, por meio da 
leitura, pensando na sociedade atual. Não se preocupou em se aprofundar numa 
análise metodológica ou, ainda, propor estas ou aquelas leituras como exemplos. 
Afinal, as possibilidades para a educação dependem das experiências com o mundo 
em que vivem o educador e o sujeito da aprendizagem. 

  

REFERÊNCIAS 

ARIÈS, Philippe. 

   

História social da criança e da família. 

  

2. ed. Rio de Janeiro: JC, 
1981. 

BÁRCENA, Fernando. La experiencia reflexiva en educación. 

  

Barcelona: Paidós, 
2005. 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 

  

São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

BENJAMIN, Walter. Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação. 

  

São Paulo: 
Summus, 1984. 

_____________.Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história 
da cultura.

  

7.ed. São Paulo: Brasiliense,1994. 

CHARTIER, Roger. CAVALLO, Guglielmo. (Orgs). História da leitura no mundo 
ocidental. São Paulo: Ática, 2002. 



  

DELEUZE, Gilles. Conversações.

  

 São Paulo. Ed. 34, 1992. 

FOUCAMBERT, Jean. A criança, o professor e a leitura. 

  

Porto Alegre: Artmed, 1998. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 

  

5. ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1991.  

LARROSA, Jorge Bondía. Algunas notas sobre la experiencia y sus lenguajes. In: 
BARBOSA, R. L. L. Trajetórias e perspectivas da formação de educadores.

  

São 
Paulo: Unesp, 2004. 

LEAL, Bernadina. Leitura na infância na poesia de Manuel Barros. In: KOHAN, W. O. 
Lugares da infância: filosofia. 

  

Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

MANGUEL,Alberto. Uma história da leitura. 

  

São Paulo: Cia das Letras, 1997. 

NUNES, Luciana Aparecida. A literatura infantil de Monteiro Lobato e o filosofar na 
infância: possibilidades de um encontro.

  

 2006. Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Universidade Estadual Paulista, Marília, 2006. 

SMITH, Frank. Compreendendo a leitura: uma análise psicolingüística da leitura e 
do aprender a ler. 

  

Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 

  

[1] Expressão utilizada por Walter Benjamin para afirmar que, na 
contemporaneidade, há de se pensar sobre a impossibilidade da experiência 
(BENJAMIN, 1994) 

[2] Método pelo qual se acredita que a criança aprende por meio da 
correspondência entre som e escrita. Foca-se o som das letras, o qual não 
corresponde ao som das sílabas. 



[3] Método que não foi compreendido pela maioria dos professores, a partir do qual 
a criança construiria seu próprio conhecimento, o que resultou num pensamento de 
que o professor não precisaria intervir neste processo. 

[4] Considera-se diálogo como assim o definia Paulo Freire, a partir do qual o 
professor e o aluno partem de idéias contrárias para chegarem a um consenso. 

[5] Conversação é utilizada por Deleuze, filósofo francês, para indicar algo que vai 
além do diálogo. 


