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RESUMO 

 

 

Nessa monografia discuto a moralidade na infância que, tradicionalmente, operou por 

dois modos: de um lado, uma infância “pura”, “ingênua” e “inocente” e, de outro, uma 

infância “impura”. Para tanto, faço um percurso histórico entre as diferentes concepções 

de infância presentes em algumas áreas do conhecimento e, em especial, destaco como 

uma moralidade fundada na massificação dos valores morais e na disciplina se fez 

atuante na instituição escolar da Modernidade. Apresento, em seguida, uma concepção 

singular de infância presente na filosofia – a “infância do pensar”. Numa perspectiva de 

“pesquisa-ação” e de método como “estratégia”, narro em forma de “diário” uma 

experiência de “Filosofia com Crianças” numa escola pública de Angra dos Reis-RJ 

que, ao contemplar as diferentes formas de expressão utilizadas pela criança, indica 

ultrapassar a dicotomia entre bem e mal apontando para as possibilidades da infância 

como criação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Moral – Infância – Filosofia – Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In this monograph, I discuss of the morality in childhood that traditionally was operated 

in two ways: on one hand, a "pure" childhood, "ingenuous" and "innocent", and, in 

another hand, an "impure" childhood. For this, I show a historical route between 

different conceptions of childhood present in some areas of knowledge and, in special, I 

emphasize as a morality based on the massification of moral values and on the 

discipline became active in the school of Modernity. Then, I show a singular conception 

of childhood in philosophy - the "thinking of childhood". From the perspective of the 

"action research" and the method as "strategy", I narrate in the form of "daily" the 

experience of "Philosophy with Children" in a public school of Angra dos Reis-RJ that, 

including different ways of expressions of children, overcomes the dichotomy between 

good and evil, pointing to the possibilities of the childhood as creation. 

KEYWORDS: Moral - Childhood - Philosophy - School. 
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INTRODUÇÃO 

  

 A escola, desde sua institucionalização no Renascimento e, de forma mais 

complexa, na Idade Moderna, buscou a moralização da infância, se preocupando 

constantemente com o sujeito que a criança se tornaria no futuro, esquecendo-se do que 

ela é, em seu estado mais genuíno. Quando nos referimos a moral, compreendemos 

como um conjunto de regras de conduta que é adotada pelos indivíduos de determinado 

grupo social com a intenção de ordenar suas relações interpessoais conforme valores do 

bem e do mal. No entanto, essa concepção de moral deve levar em conta a liberdade dos 

indivíduos, de forma que, pela educação, é que se tornam morais e em condições de 

avaliar criticamente tais regras no decurso de seu desenvolvimento.  

Durante o período medieval a ideia de infância não existia, porém, a criança era 

vista como um ser ingênuo, puro, que precisava estar aos cuidados do adulto. No 

decorrer dos séculos, começou a ser vista como um ser rebelde e desobediente, que 

precisava da instituição escolar para adequá-la à moral exigida pela sociedade, através 

da disciplina, buscando torna-la um “adulto honrado”. Hoje, quem é essa criança? O que 

se espera dela?  

 Entendo que a escola é um local privilegiado de formação do indivíduo, já que é 

uma instituição em que a criança passa a maior parte do seu tempo, adquirindo 

conhecimentos relativos ao seu contexto atual e oriundos da história cultural da 

sociedade. No entanto, trabalha-se constantemente com a reprodução de ideias, 

impedindo que ela tenha espaço para pensar singularmente sobre um determinado 

assunto. A escola opera muito pela lógica racional que exige o pensar por oposição, por 

classificação, por modelos, homogeneizando o pensar e o agir. Isso se ramifica também 

no campo da moralidade. De outra parte, venho pensando a cada dia e com mais 

convicção que essa instituição, determinante na formação do sujeito, precisa, através das 

palavras e quaisquer outras formas de linguagem, possibilitar que a criança se expresse 

mais, exercitando assim o pensamento, com liberdade. Desse modo, pode ser capaz de 

decidir melhor e criar formas próprias de estar no mundo, com o uso de sua consciência 

atenta. 
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 No que diz respeito à infância, é comum pensa-la dentro de uma concepção 

restrita a um período da vida, cronologicamente, classificando a criança em determinada 

faixa etária. Numa outra direção, trago a concepção de infância da filosofia, infância 

esta que não está restrita a um tempo cronológico e sim a um tempo da experiência, que 

permite a criança ser criança, a viver um espaço de liberdade, a “infância do 

pensamento”, ainda pouco praticada nas escolas. Essa experiência da infância extrapola 

a criança restrita a um tempo biológico, podendo ser vivida por qualquer um de nós, a 

partir do momento que for potencializada e estimulada. Pela experiência, a infância nos 

permite a criação e a liberdade do pensar. 

Conheci a “infância filosófica” a partir do projeto de Ensino e Extensão 

“Filosofia com Crianças: uma experiência pelos sentidos, desenvolvido numa escola 

municipal de Angra dos Reis” (2010-2011), que depois se ampliou na forma de 

pesquisa, e do qual fiz parte durante mais de dois anos da minha graduação em 

Pedagogia. Meu interesse pelo projeto se deu durante as aulas de Psicologia, com a 

Profª Dagmar de Mello e Silva e de Filosofia, com a Profª Silmara Lídia Marton, 

coordenadoras do projeto. Durante as aulas, as professoras mencionavam fatos 

ocorridos nos encontros filosóficos do referido projeto que despertavam em mim o 

desejo de fazer parte da mesma história. As falas das crianças me tocavam e produziam 

em mim o desejo de compreendê-las. Tinha a forte impressão de que as crianças se 

mostravam capazes de formular ideias novas e/ou percepções traduzidas em palavras de 

forma bastante inusitada, contrariando o que acontece em geral, já que vivemos em uma 

sociedade em que somos, a todo o tempo, bombardeados com ideias prontas para serem 

transmitidas e repetidas. O ambiente escolar, que é marcado por regras, repetições e 

disciplinas, afasta as crianças de vivenciarem uma experiência sensível. Devido a isso, 

me sensibilizei quando vi o quanto a criança pode ser tocada por experiências que 

articulam o sentir e o pensar, fato que se distancia do pensamento do adulto, que, no 

decorrer de seu processo educacional, passa a ter mais dificuldades para a criação, para 

o livre pensar e para ser afetado pelas coisas da vida.   

Os encontros do projeto de extensão “Filosofias com Crianças: uma experiência 

pelos sentidos na Escola Municipal Cornelis Verolme - Angra dos Reis” aconteciam 

inicialmente com duas turmas de uma escola municipal da cidade de Angra dos Reis. O 

que me encantou no projeto foi a busca durante os encontros de romper com o 

pensamento linear, dando lugar a um pensamento livre, aberto à criação e aos 
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questionamentos. A liberdade de pensamento tão valorizada nos encontros veio 

promovendo mudanças em meus pensamentos e provocando questionamentos sobre 

mim, sobre a vida, sobre a escola e sobre o mundo. 

Foi assim que comecei a observar como as crianças demonstravam a sua 

infância durante os encontros do projeto. A criança possui uma riqueza em seu universo 

imaginário que extrapola as representações do real apresentadas pela escola. Percebi, no 

entanto, que mesmo assim, as crianças estavam presas a uma concepção de moral 

prescritiva, disseminada na escola, nas famílias e na sociedade em geral e isto fazia com 

que as crianças, em alguns momentos nos encontros, não conseguissem se expressar, 

viver a sua infância, viver a liberdade em suas ações. Em alguns momentos, devido ao 

excesso de controle institucional, elas tendem a extravasar. Fui observando que muitas 

coisas estavam restritas a questão moral, às relações que determinam as ações das 

crianças, demonstrado pela dicotomia entre o bem o mal. Foi assim que, a princípio, me 

detive a pensar sobre dois tipos de infância: uma infância “pura”, “inocente” e outra 

“impura”, “desobediente”.  

Nessa monografia tratarei acerca da moral na infância, por julgar que esta é uma 

questão pertinente em meio à instituição escolar da sociedade contemporânea, visto que 

a moralização presente na escola impede que a criança viva uma experiência infantil. É 

uma infância reprimida, guiada por modelos de alunos, não permitindo a criança viver 

essa infância que ela tanto necessita. A experiência infantil a que me refiro não nega 

outras formas de vivenciá-la. No entanto, irei no decurso desse texto desenvolver um 

conceito de infância que emerge como experiência da condição humana, ou seja, trato 

da infância filosófica. 

Entendo que esse modo de conceber a infância é um caminho para a criação de 

outras subjetividades em que essas crianças expressem modos próprios de ser e estar em 

sociedade. 

Assim, durante a minha pesquisa busquei responder às minhas questões, tais 

como: conhecer as representações de infância presentes na sociedade em geral e na 

escola; observar se a infância precisa ser boa ou má; tentar compreender como a 

sociedade atual está fazendo desaparecer a infância da criança; entender as concepções 

de infância que moldam as crianças e em que medida influenciam seus pensamentos e 

condutas; o que a filosofia dispara nas crianças que faz com que outra infância 

aconteça? 



13 
 

 

Para tanto, me dediquei a desenvolver em grande parte do percurso da pesquisa 

uma revisão de literatura percorrendo, principalmente, as formulações conceituais de 

alguns filósofos contemporâneos que se debruçaram a pensar a filosofia no campo 

moral. Em diálogo com a pesquisa bibliográfica, me detive no esforço de compreender 

o campo empírico do projeto. Dentro da perspectiva da pesquisa-ação, uma intervenção 

que valoriza os sentidos produzidos pelas crianças na troca entre pesquisador e 

pesquisado e do método como “estratégia”, este sendo algo flexível, determinado pelo 

que ocorre durante o desenvolvimento de um tema ou fenômeno e “inseparável da 

participação inventiva daqueles que o desenvolvem” (MORIN, 2009, p. 31), e de 

método como “estratégia”, conforme compreende Morin, utilizei os registros escritos, 

filmados, fotografados e transcritos durante minha observação participante dos 

encontros com as crianças. Os registros foram o objeto de minha narrativa na forma do 

“diário de momentos”, conforme referido por Remi Hesse, e que é constante do último 

capítulo. Essa estratégia me permitiu experimentar com maior liberdade o poder da 

escrita, verificando nas dúvidas, perguntas, inquietações, sem respostas acabadas, os 

elementos essenciais do meu processo de investigação. 

No primeiro capítulo, trarei de forma introdutória discussões sobre as diferentes 

concepções de infância presentes em algumas áreas do conhecimento, tais como a 

história, a ciência, a sociologia, a psicologia, a antropologia, a filosofia, para nos ajudar 

a pensar como o sentimento de infância foi sendo construído na sociedade e como as 

diferentes áreas se interessam por estudar a criança.  

No segundo, falarei primeiramente sobre o tempo da modernidade, tempo este 

que é marcado por valores morais que aprisionam o indivíduo. Através da obra 

“Genealogia da Moral” (1998) do filósofo Friedrich Nietzsche (1844-1900), buscarei 

compreender o conceito de moral, entendendo a representação do que seja “bom” e 

“ruim”. Em seguida utilizarei as contribuições de Foucault, um dos importantes 

filósofos contemporâneos, para entender a questão moral presente na escola, instituição 

esta que busca educar o indivíduo segundo a moral, utilizando para isto a disciplina, 

sendo esta aprofundada no decorrer do capítulo. 

No percurso do terceiro capítulo, me detive a compreender a concepção de 

infância em Walter Kohan, tomando por base sua obra “Infância. Entre Educação e 

Filosofia” (2011). Será tratada a relação entre infância, educação e filosofia, enfatizando 

a infância filosófica. Kohan nos ajuda a entender que a ideia de infância foi sendo 

construída no decorrer de nossa história com o objetivo de formar a criança para ser o 
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futuro cidadão da sociedade. Mais amplamente, problematiza a ênfase que se deu em 

nossa filosofia da educação no “porvir”, e não no “devir”. 

Por fim, no quarto capítulo, serão apresentados alguns encontros do projeto de 

“Filosofia com Crianças” na forma de narrativa de diário. Veremos que as crianças, em 

muitos momentos, internalizam padrões morais externos, mas, ao mesmo tempo, por 

força do estímulo a sua liberdade, experimentam sua dissolução expressando suas 

singularidades, um campo aberto de possibilidades. Há uma infância filosófica que 

provoca a extrapolação dos limites entre bom e mau, certo e errado, louco e normal, 

obediência e rebeldia, ingenuidade e malícia.  
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CAPÍTULO I 

A Construção Moral da Infância 

 

 A criança precisa ser compreendida como um ser histórico, político e cultural, 

pois, de acordo com o contexto temporal e espacial no qual esteja ela inserida, aparecem 

diferentes modos de pensar a infância e suas relações com a cultura. Comumente a 

infância é pensada como uma etapa inicial pertencente à vida humana, identificada por 

uma faixa etária, baseada em um tempo cronológico, que inicia e finaliza etapas da vida, 

sendo assim uma condição da criança. É pensada como “um período, uma fração de 

tempo identificada e medida, descrita e acompanhada, testada e verificada” (LEAL, 

2011, P.15). Desse modo, vem sendo reconstituída pelo adulto, que busca definir a sua 

existência, determinando os modos de comportamento da criança, que estão pautados no 

período da vida em que ela está inserida, a infância, variando nas diversas culturas. A 

ideia de infância foi sendo constituída e modificada no decorrer dos períodos históricos. 

Em cada tempo o adulto utiliza diversas formas para determinar os comportamentos da 

criança, sendo muitas vezes seu empenho o reflexo de uma tradição. 

O termo “infante”, etimologicamente, é derivado do latim e se refere àquele que 

possui ausência de fala, que não é capaz de falar. Pensa-se em geral que as palavras 

“criança” e “infância” possuem o mesmo significado, mas, conforme bem destaca 

Dinamene Rêgo da Silva, em sua monografia intitulada “Infância: Trabalho como 

Lazer” (2004), essas duas palavras estão relacionadas, mas se diferenciam. Infância era 

vista como um período da vida das crianças e adolescentes diferente do vivido pelos 

adultos (ARIÈS, 1981). Para esse período eram definidas atividades que uma criança 

deveria desenvolver até chegar à idade adulta. Essa ideia ganhou novos contornos com a 

modernidade de modo a configurar a criança como um grupo etário próprio, com 

características diferentes e necessidades genuínas.  

Nos estudos de Phillipe Ariès e, em particular, na obra “História Social da 

Criança e da Família” (1981), podemos compreender melhor o percurso histórico das 

definições acerca da criança. Durante o período medieval, século XII, a ideia de infância 

era desconhecida no mundo, pois a consciência da particularidade infantil não existia. O 

termo infância era baseado na etimologia da palavra, ou seja, era toda criança menor de 

três anos que não falava. Desse modo, quando a criança tinha condições de viver sem 
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sua mãe ou sua ama, ingressava na sociedade dos adultos e não se diferenciava mais 

destes. Paradoxalmente, a criança era um “ser frágil”, “não contava”, destituída de uma 

identidade própria, ressalta Ariés, pois eram muitos os casos de mortalidade com 

crianças muito pequenas. A criança era vista como adulto menor, pequeno adulto, sendo 

por isso educado sem que existisse uma instituição especial para ele. Ela era vista como 

homem e mulher, não existindo um pudor em relação a assuntos sexuais. Nesse período 

a criança ficava pouco tempo no âmbito da família. Passando a se alimentar sem a ajuda 

dos pais, ingressava no mundo dos adultos e assim começava a ser tratada como estes.   

No século XIII surgiram as primeiras crianças, ganhando assim uma 

categorização. O primeiro tipo de criança foi o anjo, um jovem utilizado para realizar 

serviços para a igreja, o segundo tipo um ancestral de todas as crianças pequenas da 

história da arte e o terceiro tipo foi a criança nua, surgida na fase gótica. Os tipos 

medievais originaram a infância religiosa. No século XV a infância começou a aparecer 

como um retrato, com uma imagem real. A criança não era vista como se tivesse a 

personalidade de um adulto, era um ser insignificante. No século XVI surgiu outra 

representação da infância na idade média, o “putto”, a criança nua. Foram nestes dois 

últimos séculos que um conceito de infância relativa à criança com uma natureza 

atrelada a sua fragilidade e dependência passou a ser desenvolvida, e não mais como um 

adulto. Nas artes, começaram a aparecer o retrato das crianças sozinhas ou como o 

centro das atenções em uma composição, já que nos séculos anteriores a arte medieval 

desconhecia a infância.  

No final deste século um novo sentimento de infância surgiu. A infância era 

limitada a um período curto e frágil da vida, em que a criança não conseguia cumprir 

sozinha as suas necessidades básicas. A criança começou a ser vista, conforme Ariès,  

na sua ingenuidade, gentileza e graça, se tornando uma fonte de distração e relaxamento 

para o adulto. Esse novo sentimento caracterizado pelo autor como “paparicação”, 

surgiu entre as mulheres no meio familiar que, na companhia das criancinhas pequenas, 

viam-nas como o centro das atenções da família (1975, p.100). Em meio a este 

sentimento, a infância também foi sendo tomada como objeto de moralização, controle e 

dominação por parte dos adultos.   

A partir do século XVII começou a se formar um novo sentimento de infância 

ligado aos estudos de pensadores com forte interesse moral e institucional que 
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desejavam desvelar a mente das crianças para poder discipliná-las à razão. Tais estudos 

foram base de toda a pedagogia da infância até o século XX. O apego à infância passou 

da distração e da brincadeira para o interesse psicológico e a preocupação moral. Este 

sentimento exterior à família era proveniente dos eclesiásticos ou homens da lei e de 

moralistas (Ariès, 1975), que estavam preocupados com a disciplina e a racionalização 

dos costumes. Para que pudessem levar com empenho seus objetivos, precisaram 

corrigir o erro dos antigos de tratar as crianças com “paparicação”, como seres ingênuos 

e “brinquedos encantadores” (Ariès, 1975) passando a vê-las como “criaturas frágeis de 

Deus” (Ariès, 1975), que era preciso preservar e disciplinar. Aos poucos, esse 

sentimento se estendeu também a família.   

 Em meio a este cenário, o Estado da época começou a se preocupar com a 

formação do caráter da criança. Neste sentido surgiram instituições que buscavam 

separar a criança do mundo adulto cumprindo o papel da moralização e da disciplina, 

entre elas a instituição escolar.  

Segundo Ariès, a necessidade de preservar e disciplinar as crianças iniciou-se no 

século XVII. Esse sentimento se estende até os dias de hoje, pois, conforme afirma 

Silva, vigora um discurso com o objetivo de “penetrar na mentalidade das crianças para 

melhor adaptar a seu nível os métodos da educação” (SILVA, 2004, p.28). Na direção 

do argumento de Silva, observamos que a instituição escolar espera cumprir bem suas 

práticas de modo a atender esse ideal educativo. 

Inicialmente, no período medieval, as escolas religiosas tentavam introduzir 

regras comportamentais nas crianças para adequá-las aos métodos da educação. A 

concepção tradicional via a criança como um ser amoral, irresponsável, imaturo. Por 

isso existia disciplina, controle e repressão por parte destas escolas, dando-se grande 

importância em fazer das crianças “pessoas honradas” e “homens racionais”. No 

entanto, algumas crianças não tinham vocação sacerdotal e por isso fugiam dos moldes 

determinados pela escola e reforçados pelos pais. Isto era demonstrado, por 

consequência, em atitudes de rebeldia e desobediência às regras da escola e dos pais. 

O filme “Adeus Meninos”, de Louis Malle, retrata bem esse cenário. O filme se 

passa na França durante a Segunda Guerra Mundial. Um menino, após o Natal, se 

despede da família para retornar às aulas em um internato localizado no interior do país.  

Não queria retornar a escola, sua rebeldia era demonstrada com xingamentos feitos aos 
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amigos antes de entrar no trem. A despedida da mãe foi longa, pois o menino não queria 

embarcar no trem. A mãe lhe disse que não podia ficar com ele em Paris. Mesmo sem 

vontade, na companhia do irmão, retorna a escola católica. A instituição era marcada 

por regras e pela disciplina, e a educação era totalmente direcionada para a formação 

sacerdotal. Os meninos andavam sempre em filas, cantando uma música ensaiada. 

Existiam regras para dormir, tomar banho, comer, se comportar em sala, etc. Os 

pensamentos também eram controlados pelos padres, que durante as confissões pediam 

para que os meninos falassem tudo o que haviam feito de errado. Como o menino não 

tinha vocação para vida sacerdotal, e mesmo assim sua família insistia para que ali ele 

estudasse, buscava maneiras próprias para não cumprir as regras que não eram de seu 

interesse. Quando algum padre não estava mais por perto, os meninos extravasavam. 

Durante o recreio fumavam e até se batiam. Quando algum jovem fugia às regras 

estabelecidas, era rapidamente controlado para que seu comportamento não 

contaminasse outros jovens. O lema da escola era ter uma verdadeira educação usando 

bem a liberdade.  

Com o surgimento no séc. XIV da sociedade capitalista burguesa, a ideia de 

infância começou a aparecer vinculada à mudança do papel social da criança na 

comunidade. Essa ideia é determinada pelas modificações que acontecem na 

organização social. No período feudal a criança exercia um papel produtivo direto, ou 

seja, se comportava como um adulto, preparada para o trabalho feudal. Já na sociedade 

burguesa, a criança é pensada como um ser que precisa ser cuidado, escolarizado e 

preparado para sua vida futura, em sua atuação como adulto. 

Foi na sociedade moderna que se iniciou um novo sentimento a respeito da ideia 

de infância, relacionado a atitudes contraditórias dos adultos. Entre elas uma que 

considerava a criança um ser ingênuo, puro e inocente, enquanto a outra dela nutria o 

sentimento de que se tratava de ser imperfeito, incompleto, dependente da 

“moralização” e da educação promovida pelo adulto. 

Essa ideia diferenciada de infância é fruto da sociedade de classes, dentro da 

qual a criança terá que desempenhar papéis diferentes. A infância da sociedade moderna 

é fruto de um padrão hegemônico de criança. O padrão hegemônico atendia alguns 

princípios da classe burguesa que eram o progresso, a ascensão da classe, o 

desenvolvimento científico e industrial. A criança na escola tinha que desenvolver sua 
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autonomia baseada nesses princípios. É uma ideia universalizada e perpetuada no 

mundo ocidental, determinada pelo modo como as crianças se inserem nas classes 

sociais, definidos por critérios que relacionam idade e dependência em relação ao adulto 

(BORBA apud KRAMER, 1996). 

Entende-se que a criança de tempos passados era compreendida no seu caráter 

de inocência e imaturidade. Atualmente, percebe-se que as crianças possuem uma 

característica precoce, pois antecipam em seus gestos, suas falas, um domínio da 

linguagem adulta sem conhecimento de causa, determinada pela diversidade de 

produtos culturais, inúmeras instituições de atendimento à infância e atividades 

complementares a escola.  Desse modo, Borba afirma que a infância “é um objeto de 

conjunto de saberes e ações mais ou menos científicos que organizam as práticas 

familiares, institucionais, políticas e sociais relativas às crianças” (BORBA, 2008, p. 

73).  Segundo Sarmento e Pinto ser criança  

é uma questão de disputa política e social, não sendo indiferente ao 

contexto que se coloca, nem ao espaço ou tempo de sua colocação. 

Assim “ser criança” varia entre sociedades, culturas e comunidades, 

pode variar no interior da frataria de uma mesma família e varia de 

acordo com a estratificação social. Do mesmo modo, varia com a 

duração histórica e com a definição institucional de infância 

dominante em cada época. (SARMENTO e PINTO apud 

VASCONCELLOS, 2008, p. 94) 

Com os diferentes momentos históricos, existem diferentes formas de “ser 

criança” na sociedade. As diferenças aparecem nas brincadeiras, nos pensamentos, nas 

falas, nas atitudes, no viver característico de cada criança, que é fruto da época e da 

educação dada pelas famílias, sob a influência da cultura em que as mesmas estão 

inseridas. 

Se a criança é determinada pela sociedade em que vive, no mundo 

contemporâneo onde nos deparamos com um tempo altamente complexo, vigora uma 

grande diversidade de concepções de infância que atuam sobre as crianças, produzindo 

assim diversos espaços infantis.  

Na sociedade contemporânea, a criança vive em seu dia a dia uma grande 

quantidade de tarefas a cumprir, fato que a exclui de ter um “espaço para liberdade e 

para construção da experiência cultural de ser criança” (VASCONCELLOS, 2008, p. 

74). Neste tempo atual, a criança não tem a possibilidade de “ser criança”, de ter a 
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genuidade do seu tempo de criação, pois precisa a todo tempo se comportar de modo 

que já esteja se preparando para o adulto que se tornará.  

Na Psicologia, se estuda o comportamento humano e seus processos mentais. A 

infância é traduzida em formas de interação social na aprendizagem de acordo com as 

idades, etapas ou ciclos de vida.  

Já as pesquisas sociológicas consagram a criança como protagonista da história e 

dos processos de socialização, como construtores da sua infância, não como sujeitos 

passivos da história. Segundo Abramowicz e Oliveira 

a Sociologia da Infância vem problematizando a abordagem 

psicológica e biológica de compreensão da criança, pois recusa uma 

concepção uniforme da infância, visto que mesmo considerando os 

fatores de homogeneidade entre as crianças como um grupo com 

características etárias semelhantes, os fatores de heterogeneidade 

também devem ser considerados (classe social, gênero, etnia, raça, 

religião etc), tendo em vista que os diferentes espaços estruturais 

diferenciam as crianças (ABRAMOWICZ e OLIVEIRA, 2010, p.43).  
 

Desse modo entende-se que a criança é um ser social e histórico. “A infância e 

as crianças são encaradas em sua alteridade e pelo valor que têm em si mesmas, pelo 

que as constituem no tempo presente, pelo que lhes é específico e não pelo que se 

espera ou se projeta para elas” (BORBA, p.78, 2008). 

As pesquisas na área da antropologia buscam entender a criança em um contexto 

social e cultural. Trazem a questão da diversidade e pluralidade para as discussões 

cotidianas, problematizando o conhecimento sobre a infância no que diz respeito ao 

questionamento da hegemonia do padrão ocidental de “criança” e etnocêntrico.  Estes 

estudos nos possibilitam compreender que devem ser respeitadas as diferentes infâncias 

vividas por sujeitos que pertencem a culturas diferentes. 

Bernardina Leal, ao refletir sobre as contribuições de diversas áreas do 

conhecimento, nos diz que  

 O pressuposto desenvolvimento diacrônico do ser humano 

sobre o qual os diferentes estudos se alicerçam, independentemente da 

área do saber a qual se referem, parece inibir qualquer tipo de 

questionamento radical quanto à temporalidade da infância. Subjaz a 

estas investigações uma perspectiva linear, progressiva, sem desvios 

ou complicações, sem receios, sem retorno, concomitância ou 

entrecruzamentos. (LEAL, 2011, p. 15) 

 A visão da infância presente nas diferentes áreas do conhecimento referidas 

acima nos mostra que esta é uma etapa da vida em que toda criança irá passar, 
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determinada por um tempo cronológico e, ao mesmo tempo, influenciada pela história e 

cultura. Há, desse modo, o reconhecimento de diferentes elementos que atuam sobre a 

criança e com os quais ela interage, configurando assim seu modo de se relacionar e 

estar no mundo. No entanto, interessa-nos, na direção de Leal, atentar para algo presente 

na natureza radical da infância em sua complexidade situando a problemática escolar, a 

princípio. 

O trabalho pedagógico escolar, norteado pelo discurso científico, foi produzindo 

práticas que afirmam apenas uma determinada concepção de infância. Está pautado em 

um padrão de criança definido por faixas etárias, pela sequência, ordenação e 

hierarquia, pensada como uma etapa, uma fração de tempo identificada e medida, um 

período, uma perspectiva linear, sem desvios e complicações. A atividade pedagógica é 

pautada em classificações, enquadramentos e modalidades, que englobam os alunos, os 

professores e os diversos profissionais da educação (LEAL, 2011). A escola, 

compreendendo a criança como um ser maleável, sem forma, busca molda-la, 

preocupando-se com o adulto em que ela se transformará. A criança vista pela 

instituição escolar é determinada pela disciplina e por padrões de comportamentos que a 

impedem de viver o seu próprio tempo. É uma infância reprimida, distante das 

necessidades da criança que não são ouvidas. Segundo a interpretação de Vasconcellos 

em torno dos estudos de Walter Kohan, 

 A intervenção educacional (...) se torna desejável e necessária 

na medida em que as crianças não têm um ser definido: elas são, 

sobretudo, possibilidades, potencialidade; elas serão o que devem ser. 

Assim, a educação terá uma marca normativa estética, ética e política 

instaurada pelos legisladores para o bem dos que atualmente habitam a 

infância, para assegurar seu futuro, para fazê-los partícipes de um 

mundo mais belo, melhor. A infância é o material dos sonhos políticos 

a realizar. A educação é o instrumento para realizar tais sonhos. 

(KOHAN apud VASCONCELLOS, 2008, p. 97). 

  

Na escola e na sociedade atual, a infância é percebida como início da vida 

humana, o primeiro passo dado por qualquer ser humano, um ser que falta-lhe 

experiência, o lugar da falta, da carência, dos espaços vazios que serão preenchidos com 

o tempo. Por faltar-lhe experiência, necessita sempre do auxílio do adulto. 
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 Desse modo, os processos educativos, segundo Vasconcellos (2008), procuram 

colocar a infância em um lugar de submissão, buscando através das regras enquadrá-las 

em um mundo adulto, porque lhe “falta algo”.  

 Vimos, por enquanto, que a criança inicialmente era compreendida em sua 

ingenuidade, gentileza e graça. Com o passar do tempo começou a ser instrumento de 

moralização, controle e dominação por parte dos adultos, já que a sociedade começou a 

se preocupar com sua vida moral. Para isto, este ser foi se tornando instrumento de 

disciplina, controle e repressão por parte de instituições presentes na sociedade, entre 

elas a escola, de base religiosa. Desse modo, como efeito, a ingenuidade foi cedendo 

lugar à rebeldia e desobediência, como sinais de uma infância que precisaria ser vista 

em si mesma, mas ainda insuficiente para ganhar sua legitimação. 

 Nesse sentido, valiosas são as contribuições teóricas de Sonia Kramer, que 

dedica seus estudos a infância e a educação infantil, e de Bernardina Leal, que em seu 

livro “Chegar à Infância” (2011), apresenta o pensar sensivelmente a infância como um 

devir, um vir a ser, para além de etapas ou faixas etárias, utilizando como caminho para 

isto a arte, a linguagem literária, que permite interpretar a infância como diversas 

possibilidades, para além da linearidade histórica e temporal. Suas reflexões conduzem 

a um olhar sobre a criança sob sua própria ótica, a partir de si mesma, como um ser 

genuíno, valorizando o seu viver singular, preocupando-se apenas com o seu presente, 

com o que ela é.   

 Observa-se que desde a modernidade persistem as formas de repressão e 

disciplinarização do universo infantil. Como conseguiram se sustentar senão por meio 

do uso de mecanismos extremamente sólidos e, de certa forma, úteis para a preservação 

de certo ideal de sociedade e, de forma mais violenta, de certo ideal de ser humano a ser 

afirmado? Trarei no capítulo seguinte as contribuições do pensamento de Nietzsche e 

Foucault acerca dos aspectos sutis da modernidade no que concerne à negação das 

singularidades por meio da racionalização das mentes e corpos e reprodução da 

dicotomia de valores morais. 
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Capítulo II 

A Moral e a Escola 

 

 A modernidade, que iniciou no século XVII, pode ser conceituada como um 

tempo marcado por enorme ênfase na individualidade e no poder supremo da 

subjetividade associada ao lugar da certeza e da verdade, na medida em que, de outra 

parte, rompe com a tradição anterior, fundamentada em doutrinas religiosas, e rejeita 

autoridades institucionais, dando primazia ao novo que se opõe ao antigo e 

demonstrando um grande interesse por certo ideal de progresso oriundo das realizações 

científicas e de suas contribuições para a melhoria da sociedade emergente industrial.  

Junot Cornélio Matos nos diz que “a passagem para a modernidade coincide 

com a emergência de um sujeito humano consciente de sua autonomia e com a vitória 

de uma análise racional de todos os fenômenos da natureza e da sociedade” (MATOS, 

2001, p. 137). Numa perspectiva mais crítica, observa Veiga-Neto que a aceitação não 

problematizadora de noções como “razão”, consciência”, “sujeito soberano”, 

“progresso”, “totalidade do mundo” e “totalidade da história” acabou por configurar o 

que é chamado de “pensamento moderno” (Veiga-Neto, 1996). Na mesma perspectiva, 

o Iluminismo, movimento do pensamento filosófico, das artes, da literatura, das 

ciências, da teoria política e da doutrina jurídica da Europa do século XVIII, tomou 

como fundamento a ideia de que a razão seria a sede absoluta de tirar os homens do 

mundo obscuro das crenças e mitos. “O Iluminismo alimentou, em nós, a esperança de 

haver uma perspectiva privilegiada, áurea, perspectiva das perspectivas, a partir da qual 

se explique o mundo e se chegue à Verdade – ou – numa versão probalística – muito 

perto dessa Verdade” (Veiga-Neto, 1996, p. 25).   

 O filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900) ocupa um lugar essencial de 

crítica a esse espírito moderno quando explicita radicalmente o seu papel de 

massificação de valores morais que negam as diferenças próprias aos indivíduos 

(NIETZSCHE, 1998, p. 135). O indivíduo não vive segundo seus desejos e a sua 

vontade de ser e estar no mundo. A sociedade lhe impõe valores que determinam o seu 

comportamento, o seu pensar, o seu agir. No entanto, como observa Marton, Nietzsche 

compreende o mundo como explicitação de uma vontade movida por forças, 

permanentemente. 
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 Ele inaugura o conceito de vontade de potência como a 

explicitação do caráter das forças que agem e reagem entre si. O 

mundo é justamente constituído por um fluxo e permanente 

dinamismo dessas forças que, continuamente, relacionam-se de modo 

diferente. As mudanças ocorrem no jogo desta relação de forças.  
A vontade de potência é um impulso de toda força que se 

manifesta no seu ato, no seu efetivar-se. Assim, o mundo é esta 

vontade como processo instável e mutável. Por isso, em Nietzsche não 

tem sentido falar de Ser, como a tradição até então concebia, mas em 

caos, fluxo, um vir-a-ser, o devir. (MARTON, 2008, p. 93) 

 

A vida não se justifica por uma busca da verdade no interior, no âmago do Ser, 

mas nas possibilidades intrínsecas a nossa natureza, que é feita de multiplicidade, 

rupturas, fraturas, diferenças, contradições.  

Segundo Nietzsche (NIETZSCHE apud MATOS, 2001, p. 140), o homem do 

tempo moderno é como “animal de rebanho”. Para o filósofo,  

a moral sugere o aplainamento das diferenças individuais, da negação 

da possibilidade de erigir valores segundo uma convicção particular, 

pela imposição totalitária de uma moral não problematizada, mas à 

qual deve o homem pura e simplesmente adequar-se. “Moral de 

animal de rebanho” porque não é dado ao indivíduo o direito à 

inquirição e à salvaguarda das peculiaridades de sua personalidade.  

(NIETZSCHE apud MATOS, 2001, p. 140) 

A religião e as instituições políticas e sociais são elementos que utilizam suas 

ideias para justificar a moral e os valores éticos, mantendo o indivíduo como “animal de 

rebanho”, preso a ilusões modernas que negam a vida, escondendo o que é melhor no 

homem. A razão, igualmente a religião, foi colocada como uma ciência dogmatizada e 

imposta que nega a vida do indivíduo. Quando Nietzsche faz referência à moral, “não se 

limita à ética e aos bons costumes, mas abrange todas as coisas humanas – sentimentos, 

pensamentos - que são relações dos impulsos entre si -, e atos.” (MARTON, 2008, p. 

31) 

O conceito de moral está relacionado aos costumes e normas existentes em uma 

sociedade, que se restringem ao uso dos “bons costumes”. Nietzsche, no primeiro 

capítulo da obra “Genealogia da Moral” (1998) esclarece bem acerca da origem do que 

se conceitua de forma naturalizada como “bom”. O autor afirma ser esse conceito 

diferente do que acreditamos, não se relacionando a alguém que faça o bem. Este termo 

está associado aos bons, ou seja, nobres, poderosos, superiores em posição de 

pensamento que criaram valores que lhes eram úteis, convenientes. Assim, os homens, a 
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partir desse entendimento generalizado do que seja o “bom”, criam para si uma 

representação do “ruim”. Desse modo, uma sociedade estabelece costumes que variam 

de acordo com o que seja útil e conveniente para a classe que domina e dita as normas. 

Percebe-se então que as normas e os costumes presentes na sociedade 

determinam o modo de viver das famílias e interferem nas relações presentes no espaço 

escolar. A fala e o pensamento das crianças estão repletos de valores morais norteados 

por fundamentos religiosos, por ensinamentos passados pela família a partir de suas 

referências religiosas. Estes valores negam as multiplicidades intrínsecas à condição 

humana, não permitem a este ser humano ser criança, a experimentar o novo, a se 

desprender de si, a viver em um tempo que está fora da história prescrita pela tradição. 

Para Larrosa (2009), a criança não tem a ver com o progresso nem com a repetição, não 

é antiga nem moderna, é atual, mas fora da atualidade, seu tempo não é linear, está fora 

do tempo presente. A criança está contra o tempo, vive o tempo aión, dito por Heráclito 

como o tempo perene, o tempo puro. É uma figura da interrupção, da descontinuidade, 

da decisão e do final, da origem. 

O mundo moderno coloca o indivíduo em uma única forma, deixando de lado as 

diferenças individuais, as singularidades de cada ser. Isto se estende ao espaço escolar, 

que possui um olhar homogêneo sobre as crianças, como se todas fossem iguais e 

aprendessem do mesmo modo, expondo seus corações e mentes a situações de 

aprendizagem em que suas singularidades são esquecidas. Valores guiados por uma 

lógica binária acerca do que é “certo e errado”, do “bom e mau” e do “pior e melhor” 

são reproduzidos pelos meios de comunicação em nossa sociedade de forma que seu 

enaltecimento gera nas crianças o desejo de atendê-los, negando assim suas próprias 

vidas. Em outra direção, Marton afirma que “a vida se torna possível e plena, porque se 

admite na diferença, na incerteza e multiplicidade. Aceitá-la é ‘escutar a voz suave das 

diferentes situações’. Assim, podemos participar da natureza dos diferentes indivíduos.” 

(MARTON, 2008, p. 104).  

A lógica pautada numa racionalidade que elimina os afetos e as paixões e que foi 

radicalmente repudiada por Nietzsche, oprime as possibilidades de estados de ser de 

cada indivíduo no mundo, porque negadora da natureza instintiva presente na vida. 

Além disso, não há fundamento de verdade em que repousem nossas ações.  
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Michel Foucault, filósofo contemporâneo herdeiro das ideias de Nietzsche, nos 

ajuda a entender a produtividade social da escola, local onde o sentimento de infância 

vinculado à necessidade da afirmação de uma moral homogeneizadora e petrificada do 

ser humano se disseminou fortemente. Esta instituição surgiu, conforme dito no capítulo 

anterior, como um local criado pelo Estado no século XVII para separar a criança do 

mundo adulto. O objetivo dos moralistas e eclesiásticos da época era educar as crianças 

segundo a moral, buscando discipliná-las e adequá-las aos métodos da educação, para 

que pudessem se tornar homens honrados e mulheres honradas.   

A palavra disciplina segundo Foucault (FOUCAULT apud KOHAN, 2011) está 

ligada ao verbo aprender. Em seu primeiro sentido significa educação, ensino. No 

segundo sentido, está relacionada ao ensino, à matéria ensinada. Na criança, “a 

disciplina evoca um duplo processo de saber e poder: apresentar determinado saber à 

criança e produzir estratégias para mantê-la nesse saber” (K. HOSKIN apud KOHAN, 

2011, p.70). Disciplina (saber e poder) e infância estão juntas. Sendo assim, disciplina 

significa “um modo como, de forma predominante, se exerce poder nas sociedades 

europeias durante os séculos XVII e XVII” (...) “um modo de exercer o poder, uma 

tecnologia de poder que nasce e se desenvolve na modernidade” (FOUCAULT apud 

KOHAN, 2011, P.70). Assim, a disciplina é “o controle minucioso das operações do 

corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõe uma relação de 

docilidade-utilidade” (FOUCAULT, 2009, p. 133). 

A disciplina é um mecanismo de controle que está presente permanentemente na 

instituição escolar desde o momento em foi criada até os dias atuais, sofrendo apenas 

diferenças de como vem sendo implementada. Ela é resultado da contabilidade moral e 

do controle político. Desse modo, fabrica corpos “dóceis”, ou seja, corpos submissos e 

exercitados, tornando estes mais obedientes e consequentemente mais úteis 

(FOUCAULT, 2009). Para existir precisa: distribuir os indivíduos no espaço, ou seja, 

precisa de um local heterogêneo e fechado em si mesmo, como os colégios (convento e 

internato) e quartéis; da clausura, ou seja, cada indivíduo no seu lugar e em cada lugar 

um indivíduo, para que se controlem as ausências e presenças, saber onde eles se 

encontram e vigiar a todo o momento o comportamento de cada um; regras de 

localização funcionais, ou seja, lugares determinados, para que se possa vigiar e criar 

um espaço útil; e de elementos intercambiáveis, ou seja, o lugar e a distância que os 

indivíduos ocupam. As atividades são controladas pelo horário, determinando o tempo 
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para realiza-las; a elaboração temporal do ato, o corpo é ajustado a imperativos 

temporais e aos gestos, onde os movimentos são prescritos e determinados, os gestos 

definidos são ensinados e impostos; o corpo e o gesto são postos em correlação, o gesto 

se relaciona com a atitude do corpo; a articulação corpo-objeto, definida pela disciplina, 

relacionando o corpo com o objeto que é manipulado; e a utilização exaustiva, o tempo 

não podia ser desperdiçado, pois caso isso acontecesse era um erro moral e 

desonestidade econômica, utilizando por isso a disciplina para utilizar cada instante do 

tempo, tornando-o sempre útil, como se fosse inesgotável (FOUCAULT, 2009).  

Esse é o tempo do espaço escolar que ainda vigora no mundo atual, desde a 

entrada cotidiana da criança na escola até sua saída É marcado pelos horários 

“cronometrados”, havendo tempo para tudo, para ensinar as regras de convivência da 

escola e os conteúdos necessários para a aprendizagem, mas não há tempo para a 

criança extravasar, se expressar, ter  liberdade de pensamento. 

A disciplina então é um aparelho para adicionar e capitalizar o tempo, ou seja, 

acumular o tempo em cada indivíduo, nos seus corpos, para que assim possam sempre 

utiliza-lo e controla-lo.  

Desse modo, o tempo disciplinar vem se impondo na prática pedagógica 

segundo a lógica da utilidade, linearidade e controle e formas de poder e dominação.  

A disciplina ainda é utilizada para compor forças e obter um aparelho eficiente, 

produzindo a partir dos corpos que são controlados determinadas individualidades. 

Desse modo, é visto o corpo como elemento que pode ser articulado com os outros, que 

pode funcionar como uma peça que junto a outras peças obedece a várias séries 

cronológicas para se formar um tempo composto, medido pelas forças e guiado por um 

sistema preciso de comando (FOUCAULT, 2009). 

O poder disciplinar pode ser exercido em diversas instituições e em diferentes 

locais da sociedade. Entre estas, instituições especializadas (cárceres ou institutos 

corretivos), instituições que a usam como instrumento essencial para um fim 

determinado (casas de educação, hospitais), instituições que preexistem a ela e a 

incorporam (família, aparato administrativo), aparatos estatais que tem a função de 

disciplinar a sociedade (polícia). Pode ser exercida como uma forma de dizer não a 

partir dos aparatos ideológicos do Estado. O poder é algo que se exerce, que se tem ou 
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se conquista, e não algo que se toma. Desse modo, o poder disciplinar é exercido através 

de dispositivos que “estruturam o que os outros podem fazer com a função principal de 

‘dirigir condutas’” (FOUCAULT apud KOHAN, 2011). 

Com o objetivo de adestrar os indivíduos, o poder disciplinar fabrica os 

indivíduos que deseja, tomando estes como objeto e como instrumento de seu exercício.  

 Na escola o poder é exercido sem ser visto, através das divisões dos alunos nas 

turmas, determinado muitas vezes pelo comportamento, pelas regras criadas 

arbitrariamente sem levar em conta a opinião de pais e alunos, as avaliações, que não 

são somente os exames, mas também as atitudes dos alunos.  

 Fala-se que a escola é um local onde se interessa pela formação do indivíduo e 

que se propõe a transmitir conhecimento e a formar indivíduos. Na verdade, o que se 

percebe, segundo Foucault, é que a escola é um local onde “a disciplina constitui o eixo 

da formação do indivíduo” (idem, p.77).  

A partir do século XV é que as escolas se transformaram em instituições de 

ensino, pois durante o século XIII os colégios funcionavam apenas como asilos para 

estudantes. Esta instituição ganhou esta nova característica quando a ideia de infância 

foi surgindo como resposta à necessidade de que a crianças fossem vistas de modo 

diferente do adulto, separando-se dele.  

A instituição escolar, através do poder disciplinar, forma a criança que será 

necessária para a sociedade moderna. Ela adequa a criança nos moldes que deseja. Faz 

com que as experiências vividas ali sejam pautadas em regras, para que as 

subjetividades sejam dóceis, disciplinadas e obedientes. Desse modo, entende-se que “a 

escola moderna não é hospitaleira da liberdade, embora precise dela para acolher o 

exercício do poder disciplinar e não a mera submissão do outro” (idem, p.81).  

A técnica de exercício do poder pressupõe e precisa de indivíduos livres, porque 

segundo Foucault, sem liberdade não há exercício do poder. Liberdade e poder se 

necessitam, já que “o exercício do poder pressupõe a prática da liberdade” (idem, p.82). 

Vimos que a modernidade trouxe consigo a massificação dos valores morais, 

fazendo com que a sociedade imponha aos indivíduos valores que determinem o seu 

comportamento. Assim, os costumes e as normas, mas precisamente os “bons 
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costumes”, existem para determinar o modo de viver das famílias e do espaço escolar. 

Para tanto, estes valores morais aprisionam o indivíduo a ilusões modernas que lhes 

negam a vida, que não dão lugar as diferenças individuais, as vontades e desejos de cada 

ser.  A escola surgiu para educar as crianças segundo os valores morais da sociedade, 

cultivando um padrão hegemônico de criança, pautado na disciplina como meio para 

adequá-las aos métodos da educação e prepara-las para o mundo adulto. Desse modo, a 

disciplina realiza um controle minuncioso do corpo, da fala e do pensamento da criança, 

lhe negando a vida e impedindo que esta, um ser da descontinuidade e da irrupção, 

aprenda a ter uma vida submissa e obediente, onde as singularidades sejam desprezadas. 

A instituição escolar fabrica, através da disciplina, o indivíduo que deseja, impedindo 

que exista tempo para a criança extravasar, para ter liberdade de pensamento, já que as 

normas e as regras estão pautadas no que foi determinado como bom ou ruim, certo ou 

errado.     

Trarei no próximo capítulo uma alternativa para pensar a infância com o 

objetivo de compreendê-la em si mesma: a concepção de infância da filosofia, uma 

infância caracterizada não pela falta, mas por algo próprio que lhe assegura 

singularidade, portanto legítima, que não está determinada por uma fase cronológica, 

mas associada à condição de uma experiência infantil (VASCONCELLOS, 2008). 

Trata-se da “infância do pensar”. É compreendida como possibilidade, potência, 

contemplando na criança o ato de viver o seu tempo, de pensar para além do que é 

permitido pela escola, viver a sua infância, o ser criança. Afinal, a escola, em seu 

sentido etimológico, deriva do latim “schola” e do grego “skholé” e significa 

“discussão, conferência, tempo ocioso, folga, lazer”. Tem sido assim o tempo e espaço 

da escola?  
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CAPÍTULO III 

Filosofia e Infância: um breve diálogo 

 

 Como foi dito no primeiro capítulo, a infância geralmente está associada ao 

primeiro período da vida humana segundo etapas que são cumpridas ao longo do tempo. 

Podemos observar, tomando por referência os estudos de Walter Kohan no livro 

“Infância. Entre Educação e Filosofia” (2011) essa visão de infância nas propostas 

pedagógicas de Platão e Lipman, que se preocupam em formar a criança para ser o 

futuro adulto responsável pela sociedade. A infância entre eles está ligada a um tempo 

linear, o primeiro ciclo da vida. As crianças são as guardiãs da cidade, e serão os futuros 

adultos que, mediante uma boa educação, ocuparão a sociedade democraticamente. 

Platão vê a infância com intenções políticas. Por isso, acredita que através da educação 

a criança será preparada para construir uma pólis mais justa.  

Kohan considera que a infância de Platão pode ser analisada a partir de quatro 

perspectivas: como “possibilidade”, sem possuir uma marca específica, de modo que a 

infância possa ser quase tudo; como “inferioridade” em relação às pessoas de outros 

grupos sociais; como “outro desprezado”, um ser não importante ou supérfluo, que 

merece ser excluído da pólis; e como “material dos sonhos políticos”, necessitando-se 

dela para construir um futuro melhor (KOHAN, 2011). 

Platão acreditava ser a educação muito importante para a toda vida humana, 

principalmente em sua fase inicial onde as primeiras características do ser humano estão 

sendo formadas. Nos Diálogos de Platão, Sócrates afirma que os primeiros momentos 

são os mais importantes da vida, devendo-se por isso cuidar dos primeiros traços do ser 

humano para poder conduzi-lo até a virtude, pois as marcas deixadas nesse período da 

vida são “imodificáveis e incorrigíveis” (PLATÃO apud KOHAN, 2011, P.39). É por 

isso que Platão sustentava a ideia de que devemos através da educação nos ocupar das 

crianças, pensando no que elas se tornarão em seu futuro, pois segundo ele “uma boa 

educação garante um cidadão prudente” (KOHAN, 2011, p. 39). Nesta perspectiva a 

infância é vista como possibilidade porque não possui características próprias definidas. 

A criança é então considerada um ser incompleto que lhe falta acabamento, e por isso 

maleável, sem forma. 
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Em seguida, Platão ao caracterizar a infância como inferioridade, está 

relacionando a mesma a uma fase inferior a do homem adulto, intelectual e fisicamente. 

Desse modo, por entender que a criança é um ser agitado, que não fica com seu corpo e 

sua voz parados, deve ser conduzida por um preceptor, como um rebanho que precisa 

dos seus pastores, para que assim possam ser cultivadas suas melhores características. 

Uma boa educação controlará a agitação característica da natureza infantil, conduzindo-

a em direção ao bem, seguindo as leis. 

Na terceira perspectiva – como “o outro desprezado” - assemelha-se a criança a 

figura do não desejado, desprezado e excluído, alguém que não merece entrar na pólis.   

Por fim, a infância como material da política remete a exigência de que a criança 

receba os devidos cuidados em sua criação para que ocupe a função de futuro 

governante da pólis. Platão diz que estas crianças “serão, no futuro, reis que filosofem e 

filósofos que governem, de modo justo, a pólis. O legislador se preocupa, sobretudo, 

com sua criação, a etapa imediatamente posterior ao nascimento, por ser a mais 

trabalhosa de todas e também com sua educação” (PLATÃO apud KOHAN, 2011, p. 

56). Desse modo, a educação é utilizada para formar o indivíduo segundo a moral e as 

normas estabelecidas pelos fundadores da pólis. É ela a responsável por modelar e 

formar o sujeito, para que no futuro possa colocar em prática os conhecimentos 

necessários para produzir a pólis desejada. Sendo assim, tudo é pensado em função do 

adulto que esta criança se tornará. Esta educação formadora será feita pelos adultos da 

pólis, que querem encaminhar os educandos, politizá-los, para se chegar a pólis 

sonhada. 

A análise de Kohan nos ajuda a compreender como determinado modelo atual de 

educação que vê na criança uma promessa do futuro e como resposta às projeções do 

adulto tem suas raízes profundas fincadas no modelo de educação grega.  

Segundo Marton e Silva (2012) o pensamento da escola atual é pautado em uma 

concepção de infância que se preocupa com o que a criança é e o que se tornará, nos 

dando a entender que esta é uma fase decisiva para a sua vida como adulto, onde já 

precisa pensar sobre como será sua vida no futuro. Assim como em Platão, as práticas 

pedagógicas da instituição escolar estimulam uma cultura onde se determina um ser 

ideal, fazendo com que a escola tenha uma função política e econômica para os seus 



32 
 

 

educandos, padronizando comportamentos determinados pelos modelos dominantes da 

sociedade. 

Assim como Platão, Lipman também está preocupado com a educação que a 

criança terá para prepara-la para ser o futuro adulto responsável pela sociedade.  

Mathew Lipman, professor que no final dos anos sessenta tinha a finalidade de 

levar a filosofia às crianças, criando por isso os primeiros métodos sistemáticos, criou a 

proposta político e pedagógica “Filosofia para Crianças”. É uma experiência 

apresentada como uma inovação pedagógica, mas que acaba tendo características de 

uma educação tradicional. Foi por ele idealizada através da criação de uma comunidade 

de indagação, com a finalidade de, no contexto da escola, preparar a criança para uma 

vida cidadã. 

Lipman possui uma visão idealista e iluminista da escola, pois acredita que esta 

instituição é um “centro de preparação para a vida cidadã” (KOHAN, 2011, p.98). 

Desse modo, não a vê como um lugar em que a disciplina controla os indivíduos para 

servir ao Estado. Acredita que o professor deve servir de molde para os alunos. Esses, 

através dos cursos de formação, recebem conhecimentos para a prática do filosofar, 

tendo como supervisores filósofos profissionais que são experientes na filosofia e na 

história, ou seja, pessoas que são experts na filosofia.    

 Tendo o objetivo de ser uma prática inovadora, o trabalho pedagógico de 

“Filosofia para Crianças”, segundo Kohan, não se diferencia da escola que temos, pois 

as políticas educacionais são voltadas para cursos de capacitação do docente, que 

buscam transformar a sua prática. Nessa perspectiva, um bom professor seria um pastor 

filosófico, 

alguém que mede seu bem em função do bem de seu rebanho. Se bem 

formado no programa, ele “sacrifica” seu interesse filosófico em 

função do interesse dos alunos. Sua função é a de cuidar do 

desenvolvimento moral e intelectual de todos e cada um dos membros 

do seu grupo. Para seu melhor desempenho, ele se tornará invisível, 

irreconhecível. Será participativo e dialógico até o ponto de permitir 

que seus alunos façam as regras de conduta que eles mesmos 

controlarão. Sua maior conquista será tornar-se desnecessário (idem, 

p.101) 

 Desse modo, o bom professor seria aquele que prepara o aluno moralmente 

segundo o que é desejado pela sociedade. No entanto, ele não participa das decisões 
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importantes para a sua prática, só transmitindo o que é lhe passado, o que é determinado 

pelos grupos dominantes da sociedade. Por outro lado, deixando de ser protagonista do 

processo de ensino, ele concede aos alunos essa função, o que favorece a sua 

autonomia. 

 A “Filosofia para Crianças” cumpre a função disciplinar da escola, pois tem 

como fonte de preocupação preparar os pequenos para a democracia, a tolerância e a 

razoabilidade.  

 Em meio a uma sociedade em que o Estado controla o espaço escolar através de 

dispositivos que enfatizam a hierarquia e a competitividade educacional, a “Filosofia 

para Crianças” busca através dos espaços de comunidades de indagação, disciplinar o 

pensar dos indivíduos, funcionando assim como o Estado, como meio de controle social 

(idem).  

 De outra parte, Kohan compreende a filosofia diferentemente de como é 

trabalhada na “Filosofia para Crianças”. Para o pensador, ela deve funcionar como 

instrumento questionador da instituição escolar e dos dispositivos de controle da 

sociedade. Acrescenta que “se a filosofia se propõe ser um pensar transformador - das 

formas de pensamento e subjetividade dominantes -, não poderá ocupar esse espaço sem 

questionar as práticas que contribuem para que se pense da forma como se pensa e para 

que se seja aquilo que se é” (idem, p. 103). 

 A pergunta na filosofia tem o sentido de colocar a própria subjetividade em 

questão. Sendo assim, a pergunta não pode ser repetida pelo outro. Na escola, é preciso 

que alunos e professores perguntem e se perguntem. A intenção é que através de suas 

inquietações e seu próprio pensar criem as suas próprias perguntas (idem, p. 104). 

 Na “Filosofia para Crianças” a pergunta é a principal meta da investigação 

filosófica. Através dela se inicia o diálogo, tendo como objetivo utilizar a pergunta para 

resolver problemas. Kohan acredita que a filosofia não deve ser utilizada para resolver 

problemas, mas sim para colocar em questão os saberes afirmados em outros campos. 

Diferentemente disto, Lipman afirma que existem ideias principais que guiam 

pensamentos democráticos de alunos e professores, pautados em conceitos filosóficos. 

O pensar para ele é uma habilidade, na qual é ensinado a partir de uma hierarquia, onde 
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os filósofos ensinam para os que não sabem, valorizando o bom pensar. Exclui-se assim 

o pensar criativo, transformador da subjetividade.  

 Para Kohan, a filosofia é uma experiência única e transformadora, e por isso não 

é uma técnica, já que 

ninguém pode  fazer experiências por outro, ninguém pode pensar por 

outro, ninguém pode filosofar por outro. Desta forma, conceber a 

filosofia como conjuntos de habilidades cognitivas, como grupo de 

ferramentas de pensamento, é obturar sua dimensão de experiência, de 

acontecimento, em detrimento do que nela há de mecânico e técnico 

(idem, p. 108). 

 Na escola, o pensar também se apresenta como uma técnica, igualmente ao que é 

proposto por Lipman. Existem hierarquias do pensar, que colocam um pensar superior 

ao outro, fazendo com que se estabeleça uma desigualdade do pensar. Desse modo, o 

pensar acaba sendo ligado à moral, sendo ela que sustenta a prática da filosofia. Assim, 

o pensar de Lipman se restringe a um bom pensar.  

Sua concepção de infância é semelhante a de Platão, pois para ele é  

a fase inicial da vida... a possibilidade de um vir a ser, é a potência do 

que será no futuro: as crianças  são potencialmente razoáveis, 

democráticas, ajuizadas, tolerantes. Mas também são potencialmente 

seus contrários. A pura potência da infância pode se expandir em 

dimensões antagônicas. Ela carece de uma marca específica, 

afirmativa... é o material dos sonhos políticos que uma educação bem-

entendida saberá produzir (idem, p. 108). 

A instituição escolar tem servido então para formar as crianças utilizando os 

bons pensadores na direção de uma sociedade democrática melhor. A filosofia leva as 

crianças a serem pessoas que, por intermédio de uma educação que nelas forme o 

indivíduo ético e político, aprendam o que é ser cidadão preparando-se para viver um 

estilo de vida democrático. No entanto, a educação e a filosofia possuem também a 

tarefa de transformar o indivíduo, formando-o através da ética e da política para que 

assim possam questionar a sociedade em que estão inseridos.  

Diferentemente de Lipman e Platão, Walter Kohan nos ajuda a pensar a infância 

não associada às crianças, mas como um momento que escapa de um tempo linear, que 

não se preocupa com o futuro da infância, nem com o que vai ser, e sim como ela é. 

Assim, nos diz Kohan 
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 Asseveraremos a infância como símbolo da afirmação, figura 

do novo, espaço de liberdade. A infância será uma metáfora da criação 

no pensamento; uma imagem de ruptura, de descontinuidade, de 

quebra do normal e do estabelecido. A infância que educa a filosofia 

será, então, a instauração da possibilidade de um novo pensar 

filosófico nascido na própria filosofia (idem, p. 108). 

O autor entende que esta infância possui o seu caráter de incompletude, faltando-

lhe sempre o acabamento. Para ele, a vida está em movimento. Por isso, nos lembra de 

que a vida é gerada e regenerada permanentemente (KOHAN, 2005). Sendo assim, a 

falta não é vista como um fracasso ou um defeito, mas como condição originária da vida 

humana. Segundo Prado, é uma infância como “um horizonte, a origem, a fonte, a 

energia, o movimento dos afetos, o nascente” (PRADO, 2010, p. 58). É uma “infância 

do pensamento”, que através da experiência filosófica libera o mesmo, fugindo da 

concepção de infância representada no espaço escolar, como um período linear, sem ser 

estimulada a pensar como um adulto.  

Walter Kohan nos diz que a infância vive em um tempo “aión”, uma 

temporalidade que não é linear e nem pode ser apreendida por uma sequência numérica 

e por um tempo cronológico, sucessivo entre passado, presente e futuro, como acontece 

no tempo “chronós”. Não é um tempo medido, demarcado por uma estação, um 

momento – o tempo “kairós” -, mas como uma possibilidade de viver uma “eternidade 

sem fronteiras” (KOHAN apud VASCONCELLOS, 2008). Tendo por referência o 

pensamento de Heráclito, Kohan lembra que o tempo “aión” é uma infância que brinca. 

“No reino infantil, que é o tempo onde não há sucessão nem consecutividade, mas 

intensidade da duração. Uma força infantil, sugere Heráclito, que é o tempo aiônico,  

tempo da infância, como nos diz Kohan, é sempre um tempo presente, explosivo, de 

criação, de geração do novo. (KOHAN apud VASCONCELLOS, 2008). 

Assim, a infância pensada por Kohan educa a filosofia. É uma infância pensada 

fora de um período linear, que não está restrita à criança, sendo um espaço da liberdade, 

metáfora da criação no pensamento. 

Esta será exemplificada em dois momentos da história da filosofia, utilizando 

autores da tradição filosófica para nos ajudar a entender esta infância como experiência 

original. Inicialmente no momento inaugural da filosofia, Kohan utilizou Heráclito e 

Sócrates para buscar a infância presente em seus pensamentos. 
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Para Heráclito, filósofo pré-socrático do século VI a.C, todas as coisas se 

movimentam e paralelamente (ao mesmo tempo) nem todas as coisas se movimentam. 

Através de sua tese do movimento universal acredita que “tudo flui”: “Para aqueles que 

se banham nos mesmos rios, fluem águas distintas e distintas” (MARCOVICH apud 

KOHAN, 2011, p. 128). Enfatiza a oposição existente neste pensamento, pois o rio é 

uma entidade que, ao mesmo tempo em que é múltiplo e idêntico, é também diferente, 

um modo de ser contraditório.  

Heráclito relaciona a infância com o tempo, nos apresentando uma concepção 

“de um tempo que rompe com a linha demarcatória entre o início e o fim, como algo 

descontínuo e da afirmação de uma lógica que admite o que pode e não pode ser ao 

mesmo tempo, que pensa o impensável” (MARTON e SILVA, 2012, p. 3). É o tempo 

da criação, das contradições. 

Por não gostar de abstrações que não sejam necessárias, acredita que a realidade 

é “tudo” e “todas as coisas” (KOHAN, 2011, p. 139). Assim, as coisas para o filósofo 

podem se expressar por nomes opostos, que expressam diversas coisas contrárias.  

Heráclito nos leva a pensar em dois usos do termo “criança”. O primeiro uso é a 

criança entendida como um ser que se opõe ao adulto, a primeira etapa da vida humana. 

O segundo é algo que não tem oposto, que joga com as oposições, “Não é uma criança 

débil dos primeiros anos de vida, a que fala pouco e debilmente frente ao adulto, senão 

o próprio tempo que domina a vida humana, o que marca uma possibilidade da 

existência, o despertar frente ao dormir” (idem, p. 147). É uma forma diferente de ser 

criança, que foge do que é instituído. Assim, 

(...) o modo de ser criança, diferentemente do modo de ser adulto, vive 

o não visível, pensa o não pensável, espera o inesperável. Este modo 

de pensar a criança é uma metáfora de um tempo sem a continuidade 

do passado, presente e futuro. É uma criança sem idade, sempre 

presente, enquanto devir de uma vida possível (idem, p. 148). 

 Desse modo, Kohan nos ajuda a pensar que o universo de Heráclito não está fixo 

nem determinado. Faz parte de uma filosofia que não enclausura o pensar, que pensa em 

uma infância sempre viva, que tem a possibilidade de pensar o impensável. A todo o 

tempo insiste em nossa condição humana, como possibilidade. 

Sócrates, durante o século V, instaurou a filosofia e a força interrogante presente 

no ato de filosofar, sendo um perguntador que marcou a filosofia do Ocidente. 
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Inaugurou uma forma de entender a filosofia relacionando-a com a política. Através de 

seu caráter libertário, dá lugar ao espanto, da pergunta, dos questionamentos. Não está 

preocupado com a resposta que cada pergunta terá, mas com as interrogações 

provocadas a partir das perguntas. Como educador cuidou de si e dos outros. Busca 

potencializar o pensamento recriando-o. 

(...) conquanto o que se ignora é um saber de respostas e o que se 

conhece é um saber de perguntas, na medida em que o saber mais 

significativo para um ser humano é um saber buscar e não um saber 

possuir (idem, p. 163).  

 Assim, o saber para Sócrates é um saber que está sempre a buscar, que nunca 

está pronto, acabado. Para ele, o caminho de busca filosófica interroga, examina e 

discute. Durante as conversações, Sócrates acreditava que o principal das perguntas 

filosóficas é como cada um se coloca em questão e como se pergunta. O importante é 

que o outro transforme a sua relação com o saber, que possam realizar descobrimentos 

por si mesmo. Primeiramente Sócrates pergunta a si para depois fazer com que o outro 

se questione, problematize e investigue a si mesmo. Desse modo, 

o filosofar de Sócrates aparece assim como um tipo de consciência 

invertida de sua época: é uma voz dissonante frente aos saberes, 

práticas e valores instituídos (idem, p. 167). 

 Com Sócrates nasceu uma postura crítica da filosofia. Assim, a filosofia para ele 

é um exercício, uma atividade, uma prática. Não vive sem ela, pois isto não seria viver 

de verdade. 

 O filósofo possuía pensamentos radicais em relação à política de sua cidade. 

Com os questionamentos da filosofia ele interrogava a política: “Não ignora as 

implicações políticas de sua prática. Afirma sua política até o fim. Dá a ela um sentido 

inquieto, questionador, consistente, subversivo, resistente frente às ordens instituídas” 

(idem, p. 176). Para ele o importante não era trocar o modelo político, mas sim 

prevalecer em qualquer ordem dominante o aspecto inquietador da filosofia. Propõe 

uma “infância da política”, para que através da filosofia a política possa ser pautada “na 

pergunta, na aporia, na inquietude” (idem, p. 177). Assim, para Sócrates a relação 

pedagógica consiste em cada pessoa conhecer a si mesmo, se perguntar por si para 

transformar a relação que cada um possui com a sua própria vida. “Em sua perspectiva, 

o melhor educador não transmite um saber, mas uma inquietude, a inquietude sobre si” 

(idem, p. 180). 
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 Desse modo, para Sócrates o pedagógico é investir na filosofia, colocando como 

base para a educação a pergunta e a problematização.  

No “saber que não se sabe”, radica a infância na filosofia. No 

“cuidado de si”, a infância da educação. No educar no “saber de não 

saber” e “no cuidado de si”, a infância de uma filosofia que educa, a 

infância de uma política da filosofia, a infância, finalmente, de uma 

educação na, mas também da, filosofia. (idem, p. 180).  

No segundo momento, a partir de dois filósofos contemporâneos, Deleuze 

(1925-1995) e Rancière (1940), Kohan nos ajuda a pensar a infância da filosofia. 

Rancière nos diz que a filosofia não é explicar, mas sim viver a experiência.  

Este filósofo busca a infância do ensinar e do aprender, colocando em questão o 

significado e a prática do ensinar e aprender. Acredita que o ato de ensinar não está 

ligado a explicação de um conteúdo pelo professor ou a transmissão de conhecimentos 

baseado em uma ordenação. Para ele, ensinar está para além disso, pois tem a ver “com 

propiciar signos, sinais, marcas que os outros podem seguir” (KOHAN, 2011 p. 188). 

Atualmente ensinar está ligado a lógica da explicação, a uma distância entre o 

aprendiz e a matéria que deverá ser apreendida. Para Rancière, cabe ao educador reduzir 

estas distâncias para uma melhor compreensão do educando. O mestre que ensina 

precisa criar possibilidades para que o ensinado crie seu próprio caminho, busque por si, 

tendo a possibilidade de emancipar-se. Desse modo, o filósofo acredita que o princípio 

básico para ensinar é a igualdade das inteligências, que fuja da lógica dominante de um 

saber superior (o de quem ensina) e um saber inferior (o de quem aprende). Sendo 

assim, uma educação emancipadora é a que considera as inteligências iguais.  

(...) o ato de ensinar é libertador quando permite ao aprendiz perceber 

a potência não inferior de sua inteligência, tudo o que ele pode quando 

se lhe permite andar sem molezas e distrações, quando esquiva duas 

frases que paralisam a inteligência: “eu digo a verdade” e “eu não 

posso dizer”. Na visão de Rancière, ensinar exige este gesto 

igualitário. Com relação a inteligência, ninguém é mais do que 

ninguém; quanto ao pensar, somos todos iguais. Sem esse princípio, 

ensinar, para emancipar, se torna impossível. (idem, p. 198).   

Em meio a este cenário, Rancière procura entender o que é aprender. Para ele na 

relação de aprendizagem só se chega ao conhecimento através da experiência. 

(...) aprender não é trazer para si algo de quem ensina. Ensinar não é 

levar para outro algo de si. Ensinar é oferecer signos, colocar um 

exemplo do aprender. Aprender é seguir esses signos por si mesmo. 

Podemos inspirar-nos em outras travessias para essa busca, mas 
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ninguém nos pode substituir na experiência de aprendizagem. 

Ninguém pode buscar por nós nem nos passar o resultado de sua 

busca. (idem, p. 202) 

 

Sendo assim, a emancipação intelectual permite que a prática do ensinar e do 

aprender seja colocada em questão, buscando-se o real sentido do ensinar e do aprender. 

Para tanto, o filósofo nos diz que “a emancipação intelectual é um princípio infantil do 

ensinar e do aprender” (idem, p. 205). 

Deleuze se dedicou ao pensar, tendo a imagem da filosofia como política do 

pensamento. O autor dá ênfase ao acontecimento, ao gesto, a atitude. Para ele, o 

acontecimento é “inseparavelmente o sentido das frases e o devir do mundo; é o que, do 

mundo, deixasse envolver na linguagem e permite que funcione” (DELEUZE, 2004, 

p.7).  

Segundo o filósofo, a filosofia possui diferentes usos. Ela pode seguir o que é 

exigido pela ordem dominante, sendo o pensamento reprimido e policiado.  

É a filosofia que julga, limita, legisla (...) as condições de uma 

efetiva crítica e criação na filosofia são as mesmas: “dogmática”, 

“ortodoxa”, “moral”, “pré-filosófica” ou “natural” do pensamento. 

Essa imagem, quando está na base do pensamento, impede pensar, 

inibe o pensamento, o inviabiliza ao converter-se num pressuposto 

impotente, não pensado de si mesmo. (idem, p. 218). 

 

 Deleuze faz críticas à filosofia ocidental por entender que esta possui um caráter 

dogmático, moralista, que faz com que o pensamento seja inibido, impedindo-o de 

pensar. Para destruir esta imagem dogmática do pensamento, o autor acredita que o 

pensar no pensamento precisa vir à tona. O caminho para chegar a ele é abandonar esta 

imagem dogmática, que enclausura o pensamento, buscando um pensar sem pontos 

demarcados, como um “acontecimento imprevisível”, como algo problematizador. 

 Desse modo, o autor nos diz que não há caminho demarcado para aprender a 

pensar, pois não é possível ensinar a pensar reproduzindo ou copiando. É preciso que 

exista a diferença, que cada um possa pensar do seu modo, com as suas singularidades, 

a partir de seus acontecimentos. Cabe ao professor pensar juntamente com os alunos, 

dando possibilidades para que estes possam construir as suas próprias imagens de 

pensamento.      

Estes filósofos são experiências da filosofia e da infância, fazendo-nos pensar 

que a infância educa a filosofia e nos faz pensar em pontos não pensados, sendo a 

infância apenas uma dimensão do trabalho filosófico.  
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E o que é esta infância na filosofia? Kohan nos diz: 

 A infância é a condição de ser afetado que nos acompanha a 

vida toda. O dito e o não dito, a falta de palavra, a ausência de voz (in-

fans), nos afetos. É aquela singularidade silenciada que não pode ser 

assimilada pelo sistema. Uma condição de estar afetado que não pode 

nomear ou reconhecer essa afeição, isso é a infância. (KOHAN, 2011, 

p.239) 

 A infância está relacionada à experiência. Segundo Agamben (apud Kohan, 

2011), o cotidiano do mundo contemporâneo está marcado por acontecimentos que não 

são experiências. Desse modo, as situações passam de modo superficial, sem que nada 

seja uma experiência. Esta está ligada a linguagem, pois para o autor não há experiência 

sem linguagem.  

 Assim, a infância e linguagem se remetem, pois “na infância, o ser humano se 

constitui como sujeito na linguagem e pela linguagem” (AGAMBEN apud KOHAN, 

2011, p. 242), já que é na infância que o ser humano se apropria da linguagem. Desse 

modo, a experiência aparece neste círculo entre infância e linguagem.   

 Para Agamben (apud KOHAN, 2011), a infância não pode ser contínua e linear, 

pois ela é sentido e ambiente da experiência, fazendo parte da existência da 

humanidade. Desse modo, a infância não está restrita a criança, a um período 

cronológico da vida, ela é mais que isso, é a “uma condição de possibilidade da 

existência humana” (KOHAN, 2011, p. 244). Cada um de nós, mesmo como adultos, 

possuímos um espírito infantil, pois “não há ser humano inteiramente adulto” (idem, p. 

245), tarefa esta do pensamento. Agamben nos diz que a infância “é descontinuidade, 

irrupção do pensamento, do possível, do porvir” (apud KOHAN, 2011, p. 246). Assim, 

não vê a criança como um ser frágil e pequeno, mas sim como uma condição de ruptura, 

de transformação. 

 A educação deveria criar situações para possibilitar a experiência, criando 

condições para que cada educando possa viver a experiência da infância. 

Um sentido importante da educação de nosso tempo pode ser visto na 

restauração da infância, na criação de situações propícias à 

experiência, na geração das condições para que sejam possíveis, entre 

nós, outra infância e outra experiência, a infância da experiência e a 

experiência da infância (KOHAN, 2011, p. 247). 

 Kohan propõe uma educação onde se pense em uma escola que não esteja 

preocupada em formar o aluno para o mercado de trabalho ou para a democracia, como 
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foi visto em Lipman e Platão, mas para que o educando possa viver uma infância como 

experiência da diversidade.  

Uma tal educação permite viver a infância como novidade, como 

experiência, como descontinuidade, como multiplicidade, como 

desequilíbrio, como busca de outros territórios, como história sempre 

nascente, como devir, como possibilidade de pensar o que não se 

pensa e de ser o que não se é, de estar em outro mundo daquele no 

qual se está. Se há algo a se preparar por meio da educação, é a não 

deixar a infância, a experiência (idem, p. 248). 

 Neste tempo da modernidade a sociedade acredita que emancipar-se é se livrar, 

tornar-se livre, “abandonar a infância para habitar a terra da liberdade e autonomia 

adultas” (idem, p. 248). No entanto, Kohan nos faz pensar que, para que uma pessoa se 

emancipe, ela precisa somente de si, pois “(...) ninguém emancipa ninguém. Só é 

possível emancipar-se, liberar-se, tornar-se livre” (idem, p. 248). Desse modo, uma 

educação emancipatória não emancipa ninguém e sim permite que cada um possa se 

emancipar. 

 A concepção de infância, desde que foi criada, sempre foi instrumento de 

domínio e por isso, a liberdade ficou ausente. Sendo assim, Kohan nos diz que, por 

causa disso, é uma figura que precisa emancipar-se. “Essa forma da subjetividade, que 

chamamos de infância, não tem idade. Ela é emancipatória na medida em que nos abre 

as portas a uma experiência múltipla de nós mesmos” (idem, p. 249). Esta experiência 

da infância é transformadora e por isso não importa a idade que temos. É uma imagem 

política do pensamento, que permite a criança pensar do seu modo, sem ser julgada ou 

desqualificada, sem estar restrita ao certo ou errado. Esta é uma infância do imprevisto, 

que não está preocupada no que a criança se tornará, mas sim no que ela é 

(...) a infância é devir; sem pacto, sem falta, sem fim, sem captura; ela 

é desequilíbrio; busca; novos territórios; nomadismo; encontro; 

multiplicidade em processo, diferença, experiência. Diferença não 

numérica; diferença em si mesma; diferença livre de pressupostos. 

Vida experimentada; expressão de vida; vida em movimento; vida em 

experiência (...) a experiência, a novidade, a diferença, o não 

determinado, o não previsto e imprevisível, o impensado e 

impensável; um devir-criança singular que busca encontros e resiste 

aos agenciamentos individualizadores e totalizadores, mas que aposta 

na singularidade do acontecimento (idem, p. 253). 

 Sendo assim, segundo Kohan, precisa-se pensar em uma educação e uma 

filosofia questionadora, problematizadora, infantil, que possa estar para além do certo e 

do errado, da pergunta que não precisa de uma resposta, mas que provoque mais 
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interrogações e que nos possibilite pensamentos que fujam da linearidade proposta pela 

escola, que exercite o nosso pensamento, que nos dê espaço para criar e viver o espírito 

infantil adormecido em cada um de nós.  

    . A infância que educa a filosofia é uma experiência única e transformadora, que 

escapa do tempo linear e por isso não está restrita a criança. É a experiência da 

diversidade, a figura do novo, o espaço de liberdade. Esta infância está sempre viva, 

pertencente ao tempo da criação, vivendo o imprevisto. É uma imagem de ruptura, de 

quebra do normal, a infância do espanto, da pergunta, dos questionamentos, a “infância 

do pensamento”.  

 Como propiciar esse tipo de experiência entre as crianças e, em especial, na 

escola? No capítulo seguinte, iremos apresentar a experiência de um projeto que, na 

articulação entre a proposta educativa “Filosofia com Crianças” e a experiência 

sensível, tem sido um tempo e espaço possível de encontro das crianças consigo 

mesmas, com sua novidade, singularidade, expressividade, possibilidade. Isso não 

significa afirmar que os sinais e reflexos de uma educação moralizante estejam 

completamente ausentes. Eles atuam nos corpos, mentes e discursos das crianças, de 

forma implícita ou explícita. Iremos identificá-los no próximo capítulo. Porém, com a 

oportunidade agora de compreender melhor sua moralidade sob as perspectivas teóricas 

de Nietzsche, Foucault e Kohan que, no diálogo com Deleuze, Rancière, Sócrates e 

Agamben, permitem vislumbrar entre essas crianças a sua própria “infância de 

pensamento”, porque afirmativa de sua vida, que pulsa e que precisa, para respeitar o 

devir de sua existência, ser livre. 
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CAPÍTULO IV 

Experiência e Moral: O que nos dizem os encontros  

 

O projeto “Filosofia com Crianças: uma experiência pelos sentidos numa escola 

municipal de Angra dos Reis” iniciou em 2010 com a professora de Psicologia Dagmar 

de Mello e Silva e a professora de Filosofia Silmara Lídia Marton, ambas do Instituto de 

Educação de Angra dos Reis da UFF. Em 2011, o projeto foi cadastrado como ação de 

ensino e extensão, com o apoio das Pró-Reitorias de Graduação e Extensão da UFF, 

incluindo então a participação de estudantes do curso de Pedagogia do mesmo instituto. 

No ano de 2012 funcionou também como projeto de pesquisa, com o apoio da FAPERJ, 

sob o título “Complexidade e Acontecimento em Filosofia com Crianças numa Escola 

Pública de Angra dos Reis-RJ”. Este projeto aconteceu durante estes dois anos junto a 

duas turmas de crianças de 8 a 10 anos, pertencentes ao 3º e 4º ano do ensino 

fundamental, da Escola Municipal Cornélis Verolme, que funcionava no mesmo prédio 

em que a Universidade Federal Fluminense desenvolve suas atividades acadêmicas. Em 

2013 o projeto foi desenvolvido como projeto de extensão em duas escolas públicas de 

Angra dos Reis, a Escola Municipal Cornélis Verolme e a Escola Municipal Francisco 

Xavier Botelho, com o título “Filosofia com Crianças: movimentos de escuta sensível 

em escolas públicas de Angra dos Reis”, com crianças de 11 a 13 anos, do 5º ano do 

ensino fundamental. 

Durante os encontros da proposta educativa “Filosofia com Crianças” são 

realizadas “conversações que buscam despertar nas crianças uma experiência filosófica, 

promovendo o pensamento como acontecimento, emergindo nelas novos olhares pra si e 

para o mundo e interrogações sobre a vida” (MARTON e SILVA, 2011, p. 3). O 

acontecimento é o vínculo criado entre o ser e aquilo que acontece, é aquilo que passa e 

não simplesmente algo que se passa (idem, p.10). Desse modo, busca-se romper com o 

pensamento linear, dando lugar a um pensamento livre, aberto à criação e aos 

questionamentos.  

Pela experiência filosófica tenta-se exercitar um ensino-aprendizagem voltado 

para o pensar que estimule as faculdades sensíveis, fazendo a articulação entre arte, 

literatura e filosofia como meio para pensarmos de outros modos, sendo tocados pelos 
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signos do mundo, ou seja, conceitos e imagens, reorganizando e recriando nossa 

compreensão da vida e do mundo. 

 Neste projeto ganha sentido o termo “encontro” com as crianças que, como vem 

mencionado abaixo, inclui troca afetiva e possibilidade de partilha social: 

Adoto o sentido referido pelo etólogo Boris Cyrulnik, para 

quem o encontro acontece entre os indivíduos como um campo de 

troca afetiva e gerador de vínculos, tornando possível a vida em 

sociedade. Tendo como base de suas interpretações os estudos 

decorrentes de pesquisas sobre o comportamento dos animais e, em 

especial, dos humanos, Cyrulnik afirma que o encontro é anterior à 

linguagem, ocorrendo no nível da sensorialidade, a partir dos 

significados que os gestos, ações e sinais dos corpos sugerem entre si 

quando se relacionam e dos sentidos que daí decorrem (MARTON, 

2008, p. 38).  

 

Também é adotado nesse projeto a concepção de método “como estratégia” 

utilizando “dispositivos de políticas de cognição inventivas” como filmes, músicas, 

contos, histórias, pinturas e paisagens sonoras, buscando disparar a experiência sensível 

que emerge sentidos entre as crianças. Segundo Morin, o método como estratégia atua 

como um princípio de complexidade, que “liga o que está disjunto”. Nesse sentido, “não 

existe um método fora das condições em que se encontra o sujeito” (MORIN, 2003, p. 

29). É compreendido como estratégia porque “inseparável da participação inventiva 

daqueles que o desenvolvem” (MORIN, idem, p. 31). Pensa-se no mesmo como algo 

flexível, passível de se realizar através de mudanças, de acordo com as condições e as 

circunstâncias dinâmicas de um tema ou fenômeno ocorrido. 

O nosso projeto se desdobrou a partir de uma proposta já conhecida no Brasil, 

que é a “Filosofia com Crianças” – “uma intervenção pedagógica que possui, segundo 

López, “um modo de influir intencionalmente na experiência das pessoas” (LÓPEZ, 

2008, p.69). Busca-se assim meios de pensar de outros modos, fazendo com que todos, 

em processo de “autoformação”, possam junto às crianças construir conhecimentos a 

partir desse contexto em que elas vivenciam o mesmo, “criando suas próprias 

paisagens” (MARTON, 2008, p.57), organizando a sua maneira de compreender o 

mundo, fugindo da ideia de resultado e do caráter utilitário das coisas da vida.  

Segundo Maria da Conceição de Almeida, “todo conhecimento se dá a partir de 

um sujeito – por si, em si, para si. Ninguém conhece no lugar de ninguém. Ninguém se 

transforma senão a partir de si próprio, de suas próprias experiências e aprendizagens”. 

(ALMEIDA, 2008, p. 9). A “autoformação” pressupõe a “capacidade infinita, inacabada 
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de cada um de nós inventar suas próprias formas, sejam elas de ser, estar no mundo, 

relacionar-se consigo e com os outros.” (MARTON e SILVA, 2012, p.137). De fato, 

essa é uma experiência única, singular, intransferível. Do mesmo, podemos ser 

distintos. 

Utiliza-se a “perquisa-ação” como um princípio metodológico de intervenção 

que potencializa os sentidos, buscando uma escola onde as escutas, as leituras e as 

escritas rompam com a fragmentação disciplinar, marcada pela reprodução de modelos 

de pensamentos que não permitem a criação. Propõe-se um lugar onde se produzam 

sentidos através da “experiência sensível”, fazendo com que as crianças ensinem a cada 

bolsista, coordenadoras e professoras também a pensar, a partir das questões que 

levantam durante os encontros, fazendo com que cada envolvido no projeto possa se 

interrogar sobre os questionamentos levantados.  

Nessa intervenção pedagógica, promovemos o pensamento como 

“acontecimento”, tendo dele o entendimento de que se trata de uma relação singular 

entre a linguagem e o mundo.  

Durante minha participação como bolsista de ensino, extensão e pesquisa do 

referido projeto ao longo de três anos, pude experimentar diferentes formas de atuação 

que hoje identifico terem sido fundamentais para a construção desse texto de 

monografia, além de se configurarem como recursos metodológicos para o 

desenvolvimento do meu tema. Esses recursos completaram minha observação 

participante dos encontros de filosofia, as gravações, fotos e transcrições, com o 

cuidado de, nesse último, registrar as falas e gestos das crianças, atentando também para 

as significações e sentidos. Além disso, tendo por objeto esses momentos, registrava 

num diário de anotações suas observações, questões e pensamentos. 

A técnica “observação participante” prevê envolvimento na pesquisa. Foi o que 

aconteceu comigo. Senti a interação com os pesquisados. Essa prática participativa 

possibilita, de fato, a busca do conhecimento e uma experiência de transformação. É 

nesta interação entre pesquisador e pesquisado, na articulação entre senso comum e 

saber científico, que o conhecimento é gerado e produzido com pertinência. Segundo 

Macedo, “a intervenção do pesquisador no meio é condição também irremediável do 

conhecimento, assim como a visão da população sobre a própria pesquisa” (MACEDO, 

2000, p. 155). A técnica da observação participante retira a distância entre a 

universidade e a escola pesquisada, aproximando o pesquisador do objeto pesquisado. 
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Assim é importante que o pesquisador possa fazer parte do mundo em que está 

estudando. 

Mediante o registro fotográfico, escrito e filmado dos encontros, selecionei 

aqueles que apresentassem maior proximidade com o meu tema monográfico. Procurei 

resgatar momentos em que a questão moral emergia no desenrolar dos encontros, 

através das conversas e das diversas formas das crianças se expressarem, fossem elas os 

gestos, as escritas, o agir, as expressões em seus rostos. Atentei-me a momentos em que 

a infância aflorava pelas brechas e que a moral não conseguia cobrir. Desse modo, o 

“acontecimento” de Deleuze ou o “desvio” referido por Morin, e não o regular, 

previsível, esperado, foi o que chamou minha atenção.  

Apresentarei os encontros escolhidos por mim em forma de um diário, pois este 

“tem como particularidade a redação pessoal feita no momento presente da vivência ou 

do pensamento, aceitando a espontaneidade dos sentimentos e o não distanciamento do 

diarista diante do conteúdo da escrita. É uma escrita feita para si, no entanto, o “si” se 

destina não somente ao autor, mas também ao coletivo” (MARTON, 2008, p. 36). A 

escrita do diário acontece ao mesmo tempo em que o pesquisador vivencia os momentos 

e se realiza como escrita no limiar de um pensamento, uma emoção, um diálogo consigo 

mesmo. Assim, no diário, o discurso da divisão entre teoria e prática fica ainda menos 

patente, promovendo o estreitamento entre o que é vivido e o que é estudado. Com a 

observação dos mínimos detalhes, o pesquisador pode descrever certo acontecimento, 

mesmo que ele não seja compreendido no momento da escrita. Quando feita a releitura, 

o conteúdo do registro passa a ganhar novos sentidos. O tipo de diário aqui escolhido 

foi o “diário de momentos”. 

A tradição do diário utilizada na literatura é tão antiga quanto 

a prática do diário de pesquisa que remonta a 1808, com Marc-

Antonie Jullien (1775-1848), o primeiro escritor a sistematizar um 

diário de momentos, no qual ele propunha aos jovens escrever diários 

sobre a saúde, sobre a alma e sobre conhecimentos adquiridos a partir 

de leituras e encontros que, ao serem registrados, se constituiriam em 

saberes. Nesse contexto, acrescenta Hess, nem todos tinham acesso à 

escola e esse tipo de escrita aparecia como uma oportunidade de 

formação integral daqueles jovens. Hoje, assim como Hess, muitos 

pesquisadores na área de antropologia e educação adotam essa prática. 

(HESS apud MARTON, 2005, p. 36) 

 

Assim, esse tipo de diário por mim escolhido serviu para que eu pudesse 

descrever diferentes momentos, observando dentro de um mesmo encontro as diferentes 

falas e atitudes das crianças e, desse modo, agregar novos saberes. Os encontros 
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escolhidos possibilitaram, na mesma direção do que Larrosa compreende como 

“experiência” (2001), que as coisas pudessem me passar, atravessar, tocar, acontecer, 

para que assim, vivendo como “sujeito da experiência”, me abrisse a minha própria 

transformação. 

 

 

ENCONTRO I: A Expressão do Corpo 

 

 

Dança com bambus 

 

 Era a primeira vez que participava da atividade de dança com bambus. Para mim 

era um jeito novo de trabalhar o corpo. A turma ficou muito empolgada quando viu 

entrarmos na sala com os bambus. Estavam curiosos para saber o que seria feito no 

encontro naquele dia. Imaginavam ser algo diferente do habitual. Inicialmente, as 

coordenadoras da atividade pediram para que todos fechassem os olhos, fizessem 

silêncio e deixassem a música entrar de modo que, gradualmente, eles fossem se 

levantando de acordo com a necessidade do corpo, e soltos. Algumas crianças tiveram 

vergonha de participar. Uma coordenadora pergunta o motivo de ser tão difícil 

liberarmos nosso corpo. Um menino responde: “É que a vergonha não deixa”. Mas, ela 

insiste dizendo que “se o desejo é de irmos, por que não liberamos esse desejo, e 
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deixamos a vergonha de lado, já que o encontro é o lugar de colocarmos o desejo para 

fora?” A vergonha persistiu, principalmente em um menino que, em geral, se mostrava 

muito comunicativo e extrovertido, porém, dada sua rejeição imediata, dava a entender 

que “homem não dança”. Parecia trazer consigo um ensinamento moral herdado da 

família, já que estava decidido a não dançar. Após esse momento inicial foi pedido para 

que as crianças em duplas, ligadas pelas pontas de pedaços de bambus, sem se soltarem, 

liberando suas imaginações, compusessem coreografias a partir do som da música. O 

objetivo desta atividade era trabalhar a percepção das crianças em relação ao 

espaço/tempo e sua presença no mundo, a relação entre corpos e a relação entre 

autonomia e alteridade. Para minha surpresa, quando foi explicado sobre o que seria 

feito com o bambu, o menino que não queria dançar disse também não o faria com os 

bambus, pois indicava com suas mãos e risos ser o bambu relacionado a parte genital 

masculina. Fiquei assustada, pois um pequenino menino, uma criança, indicava em seu 

comportamento a associação entre liberdade corporal com certa visão sexista. Machista, 

talvez. Vi então como é determinante a presença de determinados preconceitos e 

ignorância acerca de certos assuntos na mente dos adultos que são incorporados por 

uma criança, pois a mesma se espelha neste adulto que um dia se tornará. Percebi 

também que a sexualidade e a conduta pessoal das crianças é um grande problema para 

os pais, fazendo com que qualquer comportamento diferente do padrão determinado 

para um sexo, seja motivo de problema e preocupação familiar. Este pensamento é 

reflexo de uma sociedade que, através da conduta ou dos desejos sexuais de cada 

indivíduo, determina quem o é. Quando o controle moral atua como um discurso 

verdadeiro, impede que a criança, no fundo de si, viva seus estados de delírio, prazer, 

liberdade, “loucura” e saia do que é instituído. A moral está restringida pelo uso dos 

“bons costumes”. Assim, Nietzsche nos mostra que a sociedade determina o que seja 

“bom” ou “ruim”, o que é conveniente para a classe que domina e dita as normas e os 

costumes da sociedade, interferindo no viver das famílias e nas relações escolares. No 

entanto, no decorrer da atividade, este menino não conseguiu resistir à dança. Deixou o 

machismo herdado pela família e pela sociedade de lado e o seu espírito infantil falou 

mais alto. Foi viver um pouco a sua própria infância, que, provavelmente, é ocultada. 

Seu corpo precisava se expressar através da dança. E assim o fez. Ao final de cada 

atividade de “Filosofia com Crianças”, sempre procuramos perguntar às crianças como 

foi a experiência vivida. Naquele dia, as crianças relacionaram a importância desta 

atividade ao contato físico que podemos ter com o outro, uma forma de poder 
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compartilhar o movimento e de ter a possibilidade de dividir as coisas com o amigo. 

Para eles, dançar com o outro é mais divertido porque, conforme relatado por um deles, 

“dançando sozinho a gente não aprende nada”. Este foi um momento único e singular na 

vida das crianças, uma possibilidade de pensar e sentir o que talvez não se permita ser 

pensado no espaço escolar.  

 

ENCONTRO II: Corpo Reprimido 

 Em outra turma também foi realizada a dança com bambus. Após chegarmos e 

explicarmos a atividade daquele dia, a turma ficou muito ansiosa e agitada. Falavam 

todas as crianças ao mesmo tempo. Dagmar, uma das coordenadoras, lembrou a 

importância de se ouvir o outro, de escutar o silêncio. Explicou que era um exercício a 

ser trabalhado a cada dia. As crianças possuem uma grande vontade de falar nesses 

momentos dos encontros e demonstram dificuldade pra se concentrar e para ouvir o 

outro e a si. Então, sempre era proposto um instante para se escutar o silêncio, 

colocando uma música instrumental de fundo. Percebemos o quanto as crianças 

gostavam desse momento, tendo a oportunidade de se interiorizarem, experimentarem 

outros estados de sensibilidade diferentes dos habituais. Dagmar então pediu para que as 

crianças ficassem calmas porque todas realizariam a atividade. Em seguida, sem que ela 

pedisse, a turma inteira ficou em fila. A fila é uma das regras criadas pela escola para 

disciplinar os alunos, para ter o controle sobre estes, fabricando “corpos dóceis”, 

adequando as crianças para que sejam obedientes, para formar os indivíduos segundo a 

moral exigida pela sociedade. Como a turma já estava acostumada com tal regra, a 

cumpria como algo natural. A escola cria normas de convivência de forma arbitrária, 

sem existir uma discussão, um entendimento para a criação destas. É uma instituição 

criada para adequar a criança aos moldes que a sociedade deseja. O que impressionou-

me foi identificar que esta regra já está impregnada no agir das crianças, lhes negando a 

vida, a liberdade de seus corpos. Mesmo durante um momento filosófico, as regras 

impostas pela escola sobressaem. Mas, naquele dia, aconteceu algo diferente do 

conhecido, porque, em seguida, uma vez que a atividade pedia a escuta musical e o 

movimento dos corpos, a fila foi destruída. Muitas vezes certos dispositivos atuam de 

forma eficaz para potencializar essa liberdade. A música e a dança foram esses 

dispositivos. 
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ENCONTRO III: Da Inocência à Rebeldia  

 Certo dia foi trabalhado o(s) sentido(s) do encontro filosófico. Buscava-se 

introduzir um estado de relaxamento para a experiência filosófica, recuperando as 

experiências, os sentidos e significados dos encontros do semestre anterior, pensando 

sobre o tema “cativar”. A atividade foi propor a escuta do silêncio e a escuta musical. 

Em seguida, foi realizada a leitura da passagem sobre o diálogo entre a raposa e a flor, 

do livro “O Pequeno Príncipe”. Inicialmente, durante a conversa, Silmara perguntou às 

crianças do que haviam mais gostado do ano anterior e quais atividades desejavam que 

fossem repetidas. Em seguida, Silmara colocou uma música clássica no aparelho de 

som: era Bolero de Ravel. Pediu que fechassem os olhos para sentirem os movimentos 

da música. A introdução de músicas clássicas nas práticas pedagógicas ainda não é algo 

comum na escola pública. Muitos ainda, principalmente as pessoas oriundas das classes 

privilegiadas, acreditam que este tipo de música não deve ser inserido na educação das 

classes populares, já que as crianças não estão acostumadas com este tipo de música em 

seu meio cultural, não conseguindo, por isso, aprecia-la. Durante a escuta musical nesse 

encontro, enquanto a maioria dos alunos permanecia de olhos fechados a prestar atenção 

no som, um aluno, em especial, parecia ainda mais concentrado, sensível ao que estava 

acontecendo. Ao mesmo tempo, duas outras crianças estavam completamente 

incomodadas. Não conseguiam fechar os olhos e prestar atenção na música, fazendo 

gestos como se tivessem meditando e soltando gargalhadas um do outro. Ao término da 

música, Silmara contou que essa arte pode provocar diversas reações em nosso ser, 

mexendo com nossas emoções, provocando novos sentimentos ou até estados de 

paciência e também de impaciência. Percebe-se que, uma vez estimuladas, as crianças 

exprimem diversas maneiras de ser e estar, uma multiplicidade de seres, uma 

experiência a todo tempo do novo. Pode-se inferir também que haveria crianças que, 

mesmo sem nada dizer, não estivessem gostando da atividade. Mas, como já é comum 

na escola, preferem ficar quietas a reclamar. As crianças, em geral, gostam do momento 

da Filosofia, pois é entendido como diferente do habitual. A proximidade corporal e 

momentos de maior intimidade lhes causam certo pavor, fazendo com que durante os 

encontros, elas não consigam se libertar totalmente, ficando engessadas aos padrões de 

comportamento já conhecidos. Mesmo assim, em meio à repressão, surge a infância do 

imprevisto, a imagem de ruptura, a quebra do normal.  
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ENCONTRO IV: A Infância Escondida 

Construção do caleidoscópio 

 O objetivo desse encontro era possibilitar a compreensão de que dispomos de 

múltiplas possibilidades de olhar para as coisas do mundo, analogamente ao que 

acontece quando estamos diante de um caleidoscópio, bastando experimentar. Para isto, 

a atividade do dia era construir um caleidoscópio junto com as crianças, utilizando 

materiais simples, como régua, papel colorido, etc. Neste dia todas as crianças estavam 

empolgadas para confeccionarem o seu próprio caleidoscópio, inclusive os alunos mais 

velhos, que tinham uma diferença de idade em relação aos outros alunos da turma e 

poderiam achar o brinquedo sem graça. Além das crianças, nós bolsistas estávamos 

empolgados com esse momento. Dedicamo-nos para preparar todo o material para a 

realização da atividade. Eu estava curiosa para ver como iria ser este momento tão 

esperado pelas crianças.  Todos se dedicaram para construir o brinquedo. Foi um 

momento único, em que todos nós estávamos mais perto um do outro, concentrados 

para que o brinquedo ficasse do jeito que queríamos. Para a confecção do caleidoscópio, 

era necessário que, enquanto uma criança segurasse as réguas, a outra a ajudasse 

colocando a fita adesiva. E assim foi até o seu acabamento. Este foi um momento em 

que as crianças conheceram outro tipo de ética, para além da moral, das regras 

instituídas. A ética foi vivenciada pelas crianças nos momentos de respeito a si, de ajuda 

ao outro, de solidariedade. Em seguida, todos pegavam seus caleidoscópios e os 
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apontavam para o céu. À medida que giravam o brinquedo, novas imagens apareciam. 

Momento sublime de contemplação, admiração, descoberta! Percebemos que, assim 

como as várias imagens daquele brinquedo mudavam conforme girávamos para um lado 

ou outro, nos convidando a olhar de outros modos, assim também é o caminho da vida 

de cada um de nós que nos convida a experimentar novas perspectivas e modos de 

habita-la. Assim também é a filosofia quando experimenta-se novas formas de pensar e 

fazer e pode-se tornar a vida mais plena, digna, sentida. Este encontro foi um momento 

de todos nós vivermos a infância, que está para além de um período cronológico, em 

que todo ser humano pode viver, e que não está restrita a criança, o tempo “aiôn” - a 

geração do novo. É uma infância sempre viva, que foge do que é instituído, que quando 

potencializada permite-se viver um tempo da criação, viver a experiência, que nos toca, 

nos acontece, nos motiva. 

 

ENCONTRO V: As Expressões Genuínas 

 

Cartinha sobre a filosofia 

 Neste encontro foi feita a leitura do livro “Adivinha o quanto eu te amo!”. Em 

seguida, em roda com violão, foi cantada e tocada uma canção sobre o tema. O objetivo 

deste encontro era compreender o amor  suas diversas formas de expressão, estimulando 

o cuidado com os afetos. Após a leitura da história algumas crianças lembraram-se do 

amor que os pais possuem pelos filhos, sempre prontos para dar um abraço, um carinho, 
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um beijo, uma ajuda em um momento difícil. Lembraram que o filho deveria ser 

recíproco ao amor do pai. Um menino disse que não tinha coragem de demonstrar o 

amor que sentia por outra pessoa através da fala, demonstrando seus sentimentos 

somente pelos gestos. Para ele, amar alguém significava conhecer uma pessoa e gostar 

dela. Este sentimento era diferente da amizade. Diziam que era preciso sentir amor, 

carinho e cuidar do melhor amigo, mas o amor é um sentimento mais forte que a 

amizade. Silmara perguntou se entre eles alguém já havia se apaixonado e todos riram 

quando um menino disse que sim. No entanto, depois de muita conversa, a maioria das 

crianças contou que já havia se apaixonado também. Um menino disse que se 

apaixonava porque seu “coração não era de pedra”.  Após muita discussão sobre um 

tema que é tão presente em nossas vidas, uma das bolsistas leu um poema sobre amor 

que era intercalado por músicas que falavam sobre esse mesmo assunto, tocadas no 

violão e cantadas por toda a turma. Uma menina surpreendeu todo o grupo com sua fala. 

Disse que não sentia o mesmo que o seu colega, pois quando sua mãe brigava com ela, 

sentia raiva, vontade de morrer, e que, quando fizesse quinze anos, iria casar com um 

homem velho e rico para sustentá-la e poder sair de casa. Fiquei assustada quando ouvi 

esta fala de uma criança. Certamente estava sofrendo. No que diz respeito ao amor, 

projetava não exatamente sua realização, mas uma fuga. Projetava porque também 

lançava para o futuro certo ideal que acompanha muitas adolescentes hoje. Não vivem 

também a sua própria infância. Ela estava preocupada em se tornar logo adulta. Para 

Platão, deve-se cuidar dos primeiros momentos da vida da criança, conduzi-la à virtude, 

para que esta possa ser o futuro cidadão da cidade, possa se tornar homem ou mulher 

honrado. Hoje, o que vemos? Essa criança mostra que quer ser, no futuro, uma mulher 

cujo marido, mais velho, irá lhe sustentar. Não há projeto de vida mais amplo, senão a 

repetição de um modelo fadado à perda de sentido da própria vida. Desse modo, esta 

pequena menina deixou de lado seu espírito infantil para viver uma infância que está a 

todo tempo sendo preparada para o que vai ser e não com o que ela é. Como ela se vê? 

Por outro lado, essa menina trouxe para mim outro dado importante. Quando ela diz 

sentir raiva, mostra que uma criança é um ser humano que possui diversas maneiras de 

mostrar seus sentimentos, de se sentir afetado. É um ser complexo, cujos sentimentos 

precisam ser compreendidos nas entrelinhas. A criança é um ser vivo, mas pode logo 

cedo já ver pouco afirmadas suas possibilidades de vida. Por isso, a filosofia se oferece 

como oportunidade para escutar o que pode a criança, o que pode o ser humano, em 

toda a sua tragicidade e beleza. 
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Música tocada no violão sobre o amor 

 

 

 

ENCONTRO VI: O Pensamento Formal 

 

Painéis feitos com guache sobre a natureza 
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Neste encontro pretendia-se compreender a relação entre a escuta da natureza e a 

sabedoria da vida, exercitando o cuidado, as relações com a natureza e com os outros, 

propiciar o pensamento acerca da relação entre passado, presente e futuro. Pedimos para 

que as crianças fizessem relatos do encontro anterior em que realizaram um passeio 

sonoro. Em seguida, foi feita a leitura do livro “A Árvore Generosa” (SILVERSTEIN, 

2008) e depois foi pedido para que as crianças construíssem painéis com guache a partir 

do que foi visto na história.  Após a leitura da história, discutiu-se sobre generosidade, o 

cuidado com a natureza, a relação do cuidado com o outro, o ciclo da vida. Um menino 

afirmou que ser generoso era dar sem receber, sem querer algo em troca. Em seguida, 

pedimos para que as crianças, ao ouvir uma música de fundo, fizessem os painéis e 

expressassem o que estavam sentindo, usando a pintura como uma nova linguagem. A 

maior parte das crianças desenhou imagens que eram iguais ou semelhantes ao figurado 

no livro. No entanto, uma criança se destacou, pois desenhou formas novas e com o uso 

de cores vivas e quentes pintou os seus sentimentos. Era uma menina que precisava de 

necessidades educacionais especiais. Mostrou por meio de sua arte sua potência criativa 

e uma liberdade que foge ao conhecimento engessado e disciplinar da escola. Conseguia 

se expressar livremente, seu pensamento estava aberto à criação. Com a mistura das 

cores, utilizando uma arte abstrata, expressou os seus sentimentos, os sentidos. Devido 

ao pensamento formal valorizado no espaço escolar, a maioria das crianças não 

consegue se expressar livremente em um desenho, apenas reproduzem os desenhos já 

realizados na escola e valorizados por esta. Desse modo, a infância é esquecida e não 

consegue ser vivida. Procuramos neste encontro enfatizar que na filosofia não existe o 

certo ou o errado, pois o que é potencializado é a multiplicidade de formas de cada 

criança se expressar, de viver a diversidade, de pensar para além do que é lhes é 

ensinado, para que cada um pense do seu modo, com suas singularidades, a partir de 

seus acontecimentos. A arte possui esta dimensão do caos, de pensar o impensável. Em 

outra turma também foi lida a história “A Árvore Generosa”, buscando-se pensar sobre 

o cuidado de si, enfatizando a relação que temos com nossos corpos, nossa sensibilidade 

e com a natureza. Após a leitura falamos um pouco sobre as atitudes dos personagens da 

história. Um menino mencionou que, se cortasse a árvore, ela sangraria. O “sangrar” da 

árvore expressa a reação de um ser vivo ferido, machucado pelo outro. O menino 

também introjetara na árvore as mesmas sensações e reações do seu corpo caso também 

viesse a ser ferido por alguém: sangraria. Impressionou-me igualmente a relação própria 

de cuidado daquele menino com a natureza e o quanto se sentiu tocado com tal atitude. 
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ENCONTRO VII: Filosofia: Possibilidades de Pensamentos 

Foi proposta a experimentação da escuta perto da natureza (sons, cheiros, 

imagens), para abertura da sensibilidade estética. A atividade era fazer um passeio ao 

redor da escola, escutando os sons, sentindo os cheiros, tocando, contemplando. Após 

os alunos andarem ao redor da escola com os olhos vendados, procurando ouvir os sons 

do ambiente, Silmara e Dagmar retornaram para sala para conversarem com a turma 

sobre aquela experiência. Primeiramente pediram para que as crianças escutassem o 

silêncio, para que assim entendessem a importância de ouvir os outros colegas no 

momento em que cada um está falando. Em seguida, Silmara começou falando como 

havia sido a experiência.  

Foi contada a história “O pato, a morte e a tulipa”. Algumas crianças mostram 

lidar com esse assunto de forma natural. Uma delas disse assim: “A morte faz parte da 

vida”. Esse foi um tema que se prolongou em nossos pensamentos. Muitas pessoas 

ficam assustadas ao falar desse assunto, não desejam falar sobre a morte, pois a 

relacionam com sentimentos de tristeza, de perda. Eu entendia a morte como uma fase 

de ruptura da vida, em que todos os seres do mundo chegariam a ela e me sentia 

profundamente triste ao falar deste assunto, pois o relacionava com o sentimento de 

perda. Conheci na filosofia este outro entendimento para discutir o tema da morte, de 

modo que comecei a compreender, não pelo uso da lógica da explicação, mas por outro 

tipo de racionalidade, as múltiplas possibilidades presentes naquele assunto, de forma 

que percebi haver, ao mesmo tempo, na morte o seu contrário, a vida. Na passagem 

abaixo, escrita por Walter Kohan, ao referir-se ao que foi dito por Heráclito, nos ajuda a 

entender esta oposição entre morte e vida:  

Desde o ponto de vista da coisa (o arco, tóxon), a oposição se 

instaura entre seu nome e sua função: ainda que um de seus nomes 

seja sinônimo de vida, sua função (uma de suas funções?) é sinônimo 

de morte. Por sua vez, desde o ponto de vista da linguagem, a 

oposição se dá em um nome (BIOS) que diz coisas contrárias: a vida 

(bíos) e a morte (thánatos), que o arco produz (bíos). As coisas, em 

virtude dos múltiplos opostos que as constituem, podem expressar-se 

por nomes opostos e, a uma só vez, há nomes que expressam 

multiplicidade de coisas contrárias. (KOHAN, 2005, p.142)  

  

O tema da morte na filosofia é entendido como ruptura, como possibilidade para 

renascer, pois a morte resguarda a vida. São pólos contrários e complementares.  
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Certa vez, um menino disse que quem acreditava em Deus, tinha mais tempo de 

vida. Mas, será que não é uma forma de pensar que diminui o tempo das possibilidades 

de uma existência? Nesta escola existem muitos alunos que são cristãos e mostram 

claramente em suas falas a forte permanência da moral cristã. A religião utiliza suas 

ideias e doutrinas para justificar certa moral e os valores éticos, aprisionando os 

indivíduos a ilusões modernas. Impede que as crianças pensem para além do que é 

pregado pelas autoridades religiosas, não permitindo que se perguntem, problematizem 

ou questionem o que lhes foi ensinado. Isto se estende às estruturas do espaço escolar, já 

que quando este tema foi sugerido pelas coordenadoras do projeto à diretora da escola, 

inicialmente foi muito questionado, de modo que, somente depois de alguns 

esclarecimentos, foi permitida sua inserção. Lidar com questões assim envolve perigo, 

ausência de limite, descontrole.   

 

ENCONTRO VIII: Os Questionamentos da Vida 

 

 

Roda com violão – Música “Gabriel” 
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 Durante este encontro buscou-se recuperar as experiências e os sentidos e 

significados dos encontros do semestre passado, articulando com as perguntas de caráter 

filosófico. Foi realizada a interpretação no violão da música “Gabriel”, de Adriana 

Calcanhoto. Após a música ser tocada no violão por Silmara e cantada por toda a turma, 

começou uma conversa sobre os porquês encontrados na música. Silmara mencionou 

acerca da criação e suas interpretações. Um menino falou que “Deus criou a gente do 

jeito que a gente é”. Dagmar perguntou se as outras crianças concordavam com ele. 

Silmara completou perguntando se Deus criou a gente ou a criação pode ter vindo de 

outro lugar, do jeito que a gente é ou do jeito que a gente vai sendo, vai acontecendo, 

vai se transformando. Dagmar continou: “Mesmo que Deus tenha criado a gente do jeito 

que a gente é, a gente tem que ser exatamente do jeito que ele criou ou a gente tem um 

caminho a seguir, o nosso próprio modo de ser?” Um menino disse que “Deus criou 

cada um com seu destino”. Dagmar perguntou: “Será que nós temos um destino traçado 

ou podemos construir o nosso próprio caminho?” Alguns alunos falaram que podemos 

construir nosso próprio caminho.  Percebi haver uma divergência entre as crianças sobre 

esse assunto. Alguns são influenciados pelos ensinamentos da moral religiosa e que se 

prolongam em seus pensamentos, impedindo-os de pensarem livremente sobre a criação 

e se inquietarem para verem as múltiplas possibilidades de pensar a criação. Assim 

como o “animal de rebanho” de Nietzsche, o ser humano, através da imposição de uma 

moral que não é questionada e problematizada, se adequa a ensinamentos religiosos e 

passa a se acostumar a seguir padrões de pensar pré-determinados. Estes ensinamentos 

fazem com que o ser viva ilusões deste tempo da modernidade que esconde o cultivo de 

si mesmo, lhe negando a vida. Comumente, nossas vidas giram em torno de uma 

verdade estabelecida, impossibilitando-nos de arriscar e assumir nossas contradições e 

diferenças. Impede-nos de viver o novo, de se desprender do si mesmo já conhecido. A 

filosofia nos permite a multiplicidade de pensamentos sobre as coisas. Desestrutura os 

pensamentos embutidos sobre a criação. Ajuda-nos a pensar sobre as coisas da vida, 

sobre nós mesmos, sobre o mundo e novos mundos, sobre o mistério, sobre nossos 

desejos, nossos sonhos, nossas possibilidades.    

Durante este encontro realizado em outra turma, após a música ser cantada, as 

crianças ficaram a tentar responder às perguntas da letra da canção “Gabriel”, de 

Adriana Calcanhoto. Silmara chamou a atenção para o fato de que os alunos 

responderam às perguntas dando diversas respostas, mostrando então que os "por quês" 
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levam a vários caminhos, assim como tantas perguntas, há muitas respostas. Uma aluna 

perguntou o motivo do tempo passar, pois dizia não saber responder. Muitas foram as 

respostas. Um aluno respondeu: “Porque o mundo gira, aí o tempo passa, só que não 

sentimos.” Silmara acrescentou: “Se  realmente não sentimos o tempo passar, por que 

achamos que a terra está parada? Mas, será mesmo que não sentimos? Quando nos 

vemos ontem e hoje de outro jeito, sofremos algumas mudanças físicas?” Um menino 

lança uma pergunta: “Seria possível medir o infinito?” Neste momento há uma grande 

confusão entre as crianças. Alguns dizem que ele é maior que a sala de aula. Silmara 

pergunta se somos infinitos. As crianças dizem que não, pois um dia iremos morrer, e 

ninguém vai viver para sempre. As crianças continuam questionando sobre como, às 

vezes, o tempo passa rápido e, em alguns momentos, devagar. Silmara dá exemplo do 

tempo da escola, da família, e dos amigos. Será que passam rápido? E assim, muitos 

foram os questionamentos levantados durante este momento filosófico, momento este 

em que a filosofia nos ajuda a pensar e a refletir sobre as inúmeras perguntas que nos 

fazemos durante a vida. Percebi também que perguntar-se sobre o tempo vivido, 

sentido, e não o tempo corrido, o de um dia após o outro, faz com que percebamos as 

sutilezas e intensidades de nossas vidas. 

 

ENCONTRO IX: O Infinito 

Neste encontro foi trabalhado o “infinito”, a partir da leitura do livro “A História 

do Infinito”. Muitas questões emergiram a partir deste tema, entre as quais a “paz”, a 

“infinitude da alma”, a “liberdade”, o “nada”, o “tudo”, o “conflito”. Assim foi o 

encontro sobre o “infinito”: 

Nesse dia, Silmara disse que contaria uma história acerca do 

“Infinito”, uma das questões suscitadas na canção “Oito Anos”, 

tocada ao violão no encontro anterior. Perguntou as crianças se 

tinham feito a atividade pedida anteriormente, que consistia em fazer 

os “por quês” da canção a seus parentes. Ninguém havia feito. 

Silmara perguntou as crianças o que pensavam ser o infinito. S. 

respondeu que seria aquilo que nunca acaba. Um garotinho disse que 

a alma é infinita e que sua mãe teria dito isso a ele. Silmara então 

afirmou que nós, seres humanos, vamos morrer um dia e perguntou a 

turma: “Será que nós somos infinitos?” As crianças, em coro, 

disseram que não. Então, acrescentou Silmara, que se somos mortais, 

e se temos alma, como poderíamos ser infinitos? Crianças ficaram em 

silêncio. Silmara disse então ao garoto que, assim como a mãe dele 

teria dito que, depois de morrer, nossa alma é infinita, há pessoas que 

dizem outras coisas e tem outras ideias a respeito. A. L. disse que o 
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infinito pode ser um espaço bem grande e que podemos pensar, 

imaginar esse espaço. Silmara então acrescentou que podemos pensar 

livremente. A. L. disse mais: que somos livres para pensar e fazer 

coisas, mas nem tudo que desejamos. Silmara acrescentou que 

liberdade tem a ver como o convívio com outras pessoas. Um outro 

garoto disse que ficava pensando na violência que pode acontecer em 

sua casa. Silmara se sentou ao lado dele e disse que, muitas vezes, 

sentimos medo de certas coisas, que pensamos sozinhos e não 

compartilhamos. Mas, ao partilhar, ficamos menos sós. Temos 

liberdade para pensar. Logo em seguida, Silmara leu a história 

“Turma do Infinito”. Perguntou ao final o que a história levou as 

crianças a pensarem. A Profa. A. lembrou que no dia anterior haviam 

conversado sobre “paz” e que agora, ouvindo a história, viu que 

apareceu a personagem “Zen”, que é calma e gosta de paz. Disse 

que, de fato, a paz é um elemento importante para a escola. Silmara 

disse que, de fato, a paz nos acalma, mas muitas vezes, não estamos 

em paz e isso não é problema. Faz parte da vida conflitos, dores, 

dificuldades, sentimentos como raiva, medo, e, em seguida, 

superando-os, experimentar uma paz. A.L. contou que havia brigado 

com seu irmão menor e que, mesmo tendo razão, experimentara um 

mal-estar. Por isso, fez as pazes com o irmão e isso a fez se sentir 

melhor. Uma criança, que sempre arregala os olhos sensivelmente 

nos encontros, quis falar, mas, logo em seguida, se esqueceu. As 

outras crianças ficaram impacientes. Silmara pediu que todos 

fechassem os olhos e procurassem aguardar ele falar, pois isso 

ajudaria a ele se lembrar. Assim foi. Ele disse que iria falar e falou: 

“o infinito é o zero”. A. L. acrescentou: “o zero é o nada, mas do 

nada vem tudo”. Ao final, Silmara pediu que cada criança dissesse 

numa palavra o que lhe tinha ficado de importante sobre a história. 

As crianças diziam ser o nome de cada personagem (Filó, Sofia, Sol, 

Zen), outras a paz, outras ainda o próprio infinito.   
 

Ao discutir-se sobre o “infinito” neste encontro, percebi o quanto é necessário 

lembrar às crianças de que são livres e a pensarem para além do que é permitido na 

escola. Falar sobre o “infinito”, como podemos perceber, provocou nas crianças o 

acesso a uma questão existencial de suas vidas, que não pode ser preenchida por uma 

definição de tempo como início, meio e fim, mas como algo que escapa a temporalidade 

e espacialidade previamente e objetivamente conhecidas. Pode também ser o infinito o 

fundo de nós mesmos, este não-lugar, dito por Deleuze como um devir, a experiência 

profunda de algo em nós e no universo que se expõe no instante como algo misterioso, 

inapreensível, mas insistente, e que as palavras não dão conta de capturar. 

 

ENCONTRO X: As Questões da Vida 

Em outro encontro trabalhamos o livro “A Grande Questão” (2006), de Wolf 

Erlbruch, no qual são apontados pelo autor vários questionamentos referentes aos 

motivos de estarmos no mundo, aos sentidos múltiplos da vida conforme as distintas 



61 
 

 

singularidades,  as etapas da vida, a importância do cuidado com o outro e consigo 

mesmo. Após a leitura deste livro, foi pedido para que todos da turma falassem qual era 

sua grande questão: A.: “o amor e a paixão que nos comove”; J. e M.: “estudar”; L. F.: 

“não tenho uma grande questão”. Dagmar falou que podia não se ter uma grande 

questão. H.: “estudar muito e obedecer à Força Maior,; ser um soldado”; P.: “estudar 

também”; J.: “estudar para mim mesmo e ser feliz do jeito que eu sou”; S.: “ajudar”; J.: 

“ajudar”; M.: “ser bom”; Sofia: amar o próximo; Carolina: ser bom; Sara: não tinha uma 

grande questão; Arthur: ajudar todas as professoras e todos os alunos, ou seja, ajudar o 

outro; Allan (bolsista): o amor, pois para ele nós conseguimos muitas coisas na nossa 

vida através do amor. Edilene perguntou se o coração dele era sensato. Ele respondeu 

que sim e fez a mesma pergunta para ela. Ele disse que somente em algumas vezes o seu 

coração era sensato. Guilherme: ajudar os outros; Miguel: trabalhar; Edilene: trabalhar, 

ajudar as pessoas, tornar o seu coração sensato e ajudar a professora. Dagmar disse que 

Edilene era uma pessoa cheia de grandes questões. Gabriel: ter amor por todos nós; 

Pedro: cuidar dos animais; Igor: pensar que se não fosse pelas nossas mães não 

estaríamos no mundo. Dagmar disse que ele estava pensando sobre a nossa origem. 

Lucas: não tinha resposta para a sua grande questão. Dagmar disse que ela também, pois 

tinha muitas grandes questões, mas não havia encontrado respostas pra elas. Diego 

(visitante da UFF): viver; Letícia (professora): a vida e o amor, pois um dos 

mandamentos era amar ao próximo como a ti mesmo e porque sem amor ninguém vai a 

lugar nenhum; Antônio: vir ao colégio todos os dias. Quinze dias após este encontro, 

um menino disse  saber qual “a sua questão”. Percebi que a “Filosofia com Crianças” 

faz ver o quanto a filosofia tem dado sentido para as crianças: um indício de que aquilo 

que conversamos nos encontros vem se prolongando em seus pensamentos. 

 

 

 

ENCONTRO XI: O Silêncio 

Como as crianças possuem uma grande vontade de falar durante os encontros 

filosóficos, elas demonstram dificuldade para se concentrar e para se ouvirem entre si. 

Então, sempre propomos um instante para escutar o silêncio, ouvindo somente o 

barulhinho do coração. Em alguns momentos, colocamos uma música instrumental de 

fundo, para que possa ser um momento de cada um ouvir um pouquinho de si. 

Percebemos o quanto as crianças gostam desse momento, tendo a oportunidade de  
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experimentar uma outra forma de escuta de si mesmas. Mostram seu interesse quando 

falam que fizeram esta experiência em casa e pedem para que seja repetida durante os 

encontros. Em um encontro em que as crianças estavam falando todas ao mesmo tempo, 

dispersas, Silmara falou que era preciso que cada um escutasse mais o outro, fizesse 

mais silêncio, pois o silêncio é importante porque ajuda as pessoas a pararem para 

pensar, parar para se escutar, parar para ouvir o outro, para conversar, dialogar. Silmara 

não se referia à imposição do silêncio e nem como regra, mas como condição para o 

transbordamento das singularidades ali envolvidas. A. havia dito que com o silêncio ele 

podia ouvir o barulho das coisas que aconteciam do lado de fora da sala. O silêncio 

possibilitava escutar coisas que não estavam acostumadas a escutar. A. nos contou que 

percebeu a diferença durante o momento de silêncio, pois parou para prestar atenção em 

coisas antes não perceptíveis a ele. As crianças gostam muito de ouvir o silêncio, pois 

geralmente não possuem tempo em sua vida cotidiana para isto. O silêncio é uma 

possibilidade de resposta para determinadas questões que aparecem em nossas vidas. Na 

verdade, não seria a resposta, mas reverberações no interior de nós mesmos, que 

oferecem sinais e novas perguntas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da construção deste trabalho monográfico pude perceber que a 

instituição escolar ainda, por meio da moralização dos costumes, dificulta que cada 

sujeito viva a sua infância, no sentido de expressá-la nas suas mais variadas formas, de 

modo que, para além do que é estabelecido como certo ou errado, bom ou ruim, afirme 

sua própria singularidade. 

A educação deve ser entendida como um elemento de transformação social que 

problematize as situações de aprendizado, exercitando a liberdade de pensar, 

valorizando pensar de outros modos e potencializando a infância escondida em cada 

sujeito. 

A revisão de literatura por mim realizada no decurso dessa pesquisa me ajudou a 

pensar como a ideia de infância foi surgindo na sociedade, como foi sendo construída 

essa categoria em diferentes momentos históricos e pude conhecer, mesmo de forma 

geral, as diferentes concepções de infância sob a perspectiva de diversas áreas do 

conhecimento. Como vimos, a infância comumente é pensada como um período da vida 

demarcado por uma faixa etária, condição de todos os seres humanos. A ideia de 

infância nem sempre existiu, pois as crianças nos séculos passados eram tratadas como 

adultos menores, não sendo vistas com sua particularidade infantil. Com o passar dos 

séculos, o sentimento de infância foi surgindo e junto com ele o pensamento de que a 

criança era um ser frágil e ingênuo que precisava do cuidado do adulto, do seu controle 

e de sua moralização. Foi neste momento que surgiu a instituição escolar como 

necessidade do Estado de separar a criança do mundo adulto e de moralizar e disciplinar 

este ser, já que a preocupação era com a formação do caráter da criança. Este 

sentimento de moralização permanece até os dias de hoje na instituição escolar, que 

vem agindo na mente das crianças para formá-las de acordo com métodos da educação 

que pressupõem modelos de ser humano que não reconhecem suas contradições, 

ambiguidades e possibilidades de criação e recriação contínua. Através das 

contribuições da psicologia, da sociologia e da antropologia, vimos que a infância é 

entendida como uma etapa da vida, influenciada pela história e pela cultura em 

diferentes momentos na sociedade. Como vimos, a instituição escolar trabalha com uma 

concepção de infância, pautada em uma faixa etária e em um padrão de criança. Através 

do trabalho pedagógico, pretende moldar cada educando para enquadrá-lo no padrão 
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hegemônico de criança exigido pela sociedade contemporânea. De outra parte, via-me 

motivada a identificar o que de singular resguarda a infância, no sentido da afirmação 

do seu devir. 

A construção do segundo capítulo resultou da necessidade de entender como a 

escola moderna foi apagando o viver singular de cada criança através do controle moral 

e da disciplinarização dos corpos. Inicialmente, Nietzsche nos mostrou que a 

modernidade trouxe consigo valores morais que aprisionam o ser do indivíduo, lhe 

negando a vida. Pude entender que o que é visto como “bom” ou “ruim” na sociedade é 

determinado pela classe que domina, impondo regras e normas, estabelecendo bons 

costumes para viver em sociedade, baseando-se no que seja útil e conveniente para a 

manutenção daquela cultura. Isto pode ser visto permanentemente nas instituições 

políticas e sociais, como a escola. Foucault nos ajudou a entender que, através da 

disciplina, a instituição escolar fabrica os indivíduos que deseja, ensinando valores 

morais às pequenas crianças que as impedem de pensar singularmente sobre as coisas 

do mundo, da vida e de si, fazendo com que, através do que é instituído, não pensem 

livremente sobre as coisas que lhes acontecem.    

Assim, Walter Kohan nos ajudou a conhecer uma nova possibilidade de pensar a 

infância, de forma que as experiências vividas por cada ser não sejam negadas e 

valorizando o pensar e o agir singular de cada criança. A infância na filosofia é o tempo 

da criação, dos questionamentos, uma infância problematizadora e libertária, que está 

para além do que seja certo ou errado, bom ou ruim. É uma infância que foge do tempo 

linear, onde as experiências vividas não passam apenas, mas acontecem em cada ser.  

Através dos encontros do projeto de “Filosofia com Crianças”, pude perceber o 

quanto os valores morais instituídos pela sociedade contemporânea procuram a todo 

tempo preparar a criança para o que será no futuro, impedindo-a de viver o tempo 

dentro do qual as experiências significativas e sensíveis do agora podem durar, o tempo 

da sua infância, de fazer florescer o pensar genuíno oriundo de cada criança, manifesto 

também em seus gestos, nas suas diferentes formas de agir, sejam por atitudes de 

rebeldia e desobediência ou de silêncio e disciplina – a Infância como Criação. É essa 

uma maneira de gritar para a sociedade que o espírito infantil escondido em cada ser 

humano pela moralização dos costumes precisa emergir nas relações humanas, e que se 

aflora no viver de cada criança. 
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    Nos encontros escolhidos, pude observar que as falas das crianças 

repercutiram em mim a forte impressão de que se mostraram capazes de formular ideias 

novas e/ou percepções traduzidas em palavras de forma bastante inusitada, contrariando 

o que acontece em geral, já que vivemos em uma sociedade em que somos, a todo o 

tempo, bombardeados com ideias prontas para serem transmitidas e repetidas. Fui 

percebendo a empolgação das crianças ao terem um momento em que podiam falar o 

que estavam sentindo, relatando muitas vezes coisas que aconteceram e que observaram 

nos períodos que passam em casa, sem terem que ouvir dos integrantes do grupo de 

filosofia qualquer juízo de valor, os julgamentos por suas atitudes e suas falas como 

certo ou errado.  

Fui percebendo que a infância vem sendo esquecida pela escola, assim como a 

singularidade de cada sujeito desprezada. A criança ainda vem sendo impedida de se 

expressar através de formas genuínas. Tais formas se dão nos seus gestos, seus 

silêncios, suas falas, seus barulhos, suas expressões faciais, suas falas tímidas. A 

instituição escolar permite a criança viver o tempo cronológico e dificulta que ela viva o 

tempo da experiência, um momento em que as coisas possam lhe acontecer, lhe tocar. 

Quando me remeto à filosofia, percebo que esta nos auxilia a pensar a vida e, 

mais do que isso, como sonho que se oferece como horizonte, possibilidade, algo que 

pode ser realizado, e que não pode ser esquecido, mas sim, sempre afirmado. A filosofia 

nos possibilita parar para pensar no que se repete, mas também no tempo de mudança 

que, em meio ao cotidiano, se faz criação e recrição de nós mesmos.  

Penso em uma escola que me ajude a pensar a vida, a olhar e sentir o outro, a 

fugir da ideia do resultado e do caráter utilitário das coisas da vida. Penso que 

precisamos fugir das classificações e dos enquadramentos do trabalho pedagógico, 

dando lugar a diversas formas de pensamento e linguagem, possibilitando a criação e a 

liberdade de pensamento entre as crianças que, uma vez estimuladas para isso, expõem 

seus questionamentos sobre si, o mundo, a vida.   

Assim, chego ao final dessa experiência de pesquisa acreditando que a filosofia 

na escola precisa ser cada vez mais incentivada como meio de propiciar à criança a 

liberdade de pensamento, o pensar singularmente sobre as coisas, a abertura a um 

pensamento criador, problematizando o que lhe é imposto pela sociedade, dando assim 
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lugar nas relações pedagógicas ao espírito infantil que pode, sim, ser o lugar dos 

desejos, das possibilidades, da vida – uma infância da criação, “infância do pensar”. 
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