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RESUMO 

 

Numa perspectiva de pesquisa que acolhe a escuta da polifonia dos professores e sua 

experiência num projeto de “filosofia com crianças”, pergunto-me acerca dos impactos 

dessa experiência filosófica no cotidiano dos professores, assim como no meu processo 

de formação. Nesse percurso, uma pesquisa bibliográfica me levou a conhecer as 

potencialidades da filosofia por meio de duas práticas educativas - a “Filosofia para 

Crianças” e a “Filosofia com Crianças”. Em diálogo com os professores, destaco as 

imagens do “ser fazer professor” e suas estratégias políticas e práticas emancipatórias 

no contexto escolar. Conexões entre essa forma de compreender o professor, seu 

processo autoformativo e os sentidos do filosofar foram identificadas, a partir das 

narrativas dos professores envolvidos no projeto de “Filosofia com Crianças” realizado 

numa escola pública de Angra dos Reis-RJ. Implicado nesse processo, explicito minha 

própria “autoformação”. Assim, a monografia ora apresentada é uma emergência do 

encontro entre “Formação de Professores”, “Autoformação” e “Filosofia com 

Crianças”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores – Autoformação – Filosofia com 

Crianças. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

In a research perspective of listening of the polyphony of the teachers and of their 

experience in "philosophy with children", I wonder about the impact of this 

philosophical experience in the daily life of teachers, as well as in my formation. Along 

the way, a literature search led me to learn about the potential of philosophy through 

two educational practices - the "Philosophy for Children" and the "Philosophy with 

Children". In dialogue with teachers, I highlight images of the "to be and do teacher" 

and their political strategies and emancipatory practices in the school context. 

Connections between this way of understanding the teacher, his self-formative process 

and the way of philosophizing were identified from the narratives of the teachers 

involved in the "Philosophy with Children" project conducted in a public school in 

Angra dos Reis, RJ. Implicated in this process, I leave explicit the my own "self-

training". Thus, the thesis presented here is an emergency of the meeting between 

"Teacher Training", "Self-training" and "Philosophy with Children." 

 

KEYWORDS: Teacher Training - Self-training - Philosophy with Children. 
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INTRODUÇÃO   

 Venho observando que a escola tem sido determinada pelo discurso de quem 

sabe e quem não sabe, no saber dissociado do aprender. Tal processo de massificação 

que divide os que sabem daqueles que devem aprender tem feito da escola um lugar 

privilegiado de produção e reprodução de modelos de ensino e aprendizagem que, em 

sua maioria, se caracterizam por uma lógica que educa os sujeitos para serem agentes de 

informações. Desse modo, repetem-se práticas destituídas de “acontecimento”.  

 Tendo o grau de formação de Professor no Ensino Médio, pude lecionar durante 

algum tempo numa Escola Municipal no Rio de Janeiro como professor contratado. 

Trabalhava diretamente com uma turma do 4º ano e a outra do 5º ano, ambas do Ensino 

Fundamental. Nesta época eu tentava usar como recurso, em minhas práticas, ações que 

considerava inovadoras, que não estivessem pautadas em modelos de ensino e 

aprendizagem baseados em metodologias prontas e acabadas. Mesmo assim, ainda 

sentia falta de algo. Frequentemente tentava mudanças que rompessem com um 

movimento linear tão comum nas práticas que se pautam em métodos e didáticas pré-

concebidas. 

 Diversas vezes tentei lançar mão de novos métodos, mas, continuava me 

sentindo engessado. Acredito que esse sentimento insistia em mim principalmente 

porque não tinha me dado conta de que, apesar de buscar uma prática supostamente 

inovadora, intuía o método como “princípio e medida única das coisas” que, 

posteriormente, vim a saber que se tratava do método cartesiano, que não é o único. 

Ainda não havia percebido o “método como estratégia que agrega o desvio como 

reorganização essencial do conhecimento”. (MARTON; SILVA, 2011) 

 Hoje, após os conhecimentos que foram me constituindo e me transformando ao 

longo desses últimos anos, percebo que no meu trabalho como professor, muitas vezes, 

mesmo que em mim estivesse acesa a chama do desejo de mudança, minha prática 

estava equivocada. Entendo que exercia meu trabalho de forma um tanto quanto 

ingênua, pois ainda não tinha consciência dos processos que me constituíram social e 

historicamente como pessoa e como professor. 

 Hoje tenho clareza de que, por ainda não ter a consciência crítica de meu 

processo histórico, me deixava orientar por concepções que me conduziam à reprodução 

do que já estava posto. Entendo que muitas práticas que são exercidas na escola e que 

não permitem aos aprendizes constituírem uma “palavra própria” (FREIRE, 1987), são 
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decorrentes dessa falta de consciência histórica, de processos alienantes que não 

permitem às pessoas perceberem-se criticamente, e por mais que tentem seguir o melhor 

caminho, acabam retornando aos lugares comuns. 

 Ao encontrar com outro campo do saber que é a Filosofia, onde me abrigo para 

escrever essa monografia, pude perceber que pude ir além. Remeto-me a uma Filosofia 

não como uma “disciplina” ou “um discurso obscuro”, como problematiza Kohan, mas 

um “dispositivo” a permitir a todos nós, professores, que pensemos no nosso papel 

enquanto educadores e em nossas próprias vidas, de forma que acreditemos ser possível 

produzir novos sentidos para o ato de formar sem abrir mão de nossas dúvidas, 

curiosidades e sonhos.  

 Esse texto de monografia retrata as minhas experiências de pesquisa em 

“Filosofia com Crianças” e suas conexões com a “Autoformação” e a “Formação de 

Professores”. Isso se deve, também, e principalmente ao fato de compartilhar com os 

professores as mesmas angústias, medos, desejos e utopias. Um mundo sem utopias não 

é o mundo, mas uma máquina.  

 Tenho como objetivo compreender como os professores e eu temos sentido a 

Filosofia a partir da prática educativa “Filosofia com Crianças”. Sabemos que muitos 

professores vivem presos aos programas, métodos, metodologias, didáticas, teorias que 

lhes são dados. Minha experiência citada acima é uma prova disso. O pensamento seria 

um dos principais fatores que nos movem.. Muitos professores vivem silenciados no 

contexto escolar cumprindo regras e não sabendo muito bem por que estão ali. Muitas 

vezes perseguem em si a representação do “professor-pastor” (KOHAN, 2012) e não se 

permitem viver suas próprias experiências em relação aos conhecimentos e saberes da 

vida e sua filosofia de vida. 

 Por outro lado, a importância da “Filosofia com Crianças” está em atentar para 

uma escuta daqueles que não conseguem esboçar o seu pensamento, que são 

reprovados, que “não tem jeito”, “que sofrem de algum transtorno”, conforme concluem 

tristemente alguns especialistas quando se deparam com uma criança quando não 

aprende. Tal proposta vem apresentando uma gama de experiências que oportuniza 

outros sentidos da vida, de modo que as vozes do “reprovado”, “hiperativo”, 

“fracassado” se fazem sentir, ouvir, serem assim valorizadas na legitimidade inerente a 

sua própria existência humana. 

 Muitos estigmas foram dados às crianças que não tem sucesso na escola, sucesso 

esse determinado pela perspectiva iluminista, que persegue o ideal de autonomia dos 
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sujeitos que, via razão formal e científica, estariam bem preparados para a sociedade.  E 

os professores? Também sofreram e vem sofrendo como “aqueles que não são bons 

professores”, “não sabem dar aula”... Há uma gama de pré-conceitos que partem 

daqueles que se afirmam como os donos do Saber. 

 Partindo da ideia de Sócrates “Só sei que nada sei”, é desse marco zero, estágio 

oportuno para ver tudo pela primeira vez, que apostamos na-com a Filosofia com 

Crianças. 

 Se do ventre da modernidade nasce o objeto e o pesquisador, a teoria e prática 

dissociadas, afirmamos por questões epistemológicas, teóricas, metodológicas e 

políticas, dentro das quais a Filosofia que exercemos nasce de uma relação mútua entre 

pesquisador e objeto e, como dito antes, de uma relação estreita entre prática e teoria. 

 Pensar a possibilidade de outra ciência que não esquarteje o ser 

e o humano em unidades quase independentes e, portanto, passíveis de 

objetivos e de interesses diferentes como, por exemplo, a ideia de que 

a questão da ética das consequências do fazer científico pudesse deste 

destacar. (OLIVEIRA, 2008, p.62). 
 

 Outras formar de viver, de narrar a vida e de pesquisar são pertinentes, 

principalmente no campo da Educação. Em nós, como afirma Oliveira, há uma unidade, 

dentro da qual não é possível esquecer aqueles que vivem subalternizados. É preciso ir 

aos esgotos, bueiros e túneis para saber o que passa ali. É preciso criar não uma ciência 

supostamente neutra e racional, como pretendeu o pensamento da modernidade, mas um 

“conhecimento prudente” na perspectiva de potencialização de uma “vida decente”. 

(OLIVEIRA apud SANTOS, 2008. p.62) 

 A legitimação da “vida decente” escapa dos modelos do Norte do mundo. Ou 

supostamente escolhido como Norte do mundo. Se por um lado foram esquecidos 

aqueles que não partilham do pensamento racional, por outro lado criou-se uma 

proliferação de falas e discursos sobre estes.  

 Desejamos traduzir o que vem sendo feito no Sul. O sul, ou como diz Morin 

(2011), os “suis” que vem produzindo maneiras de viver e de se educar. Percebemos 

que estamos desligados uns dos outros. Existe o homem e natureza, um abismo que vem 

sendo reforçado cada vez mais no pensamento do Norte. Então, cabe como missão ao 

pensamento do Sul “restaurar o concreto, a existência, o que existe de afetivo na nossa 

vida. Restaurar o singular, não dissolvê-lo num universal abstrato, mas integrá-lo no 

universal concreto” (MORIN, 2011, p.27)    
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 Os campos da Educação também foram contagiados pelo Norte, onde foi e vem 

sendo silenciadas práticas dos “suis” que demonstram de outra forma a organização da 

vida e da escolas. As pesquisas em Educação vêm (re)afirmando discursos hegemônicos 

e modelos perfeitos e vivem influenciados pelos critérios do sucesso e fracasso ou 

seguem o pensamento do Norte. 

 Desejo então partilhar das vozes dissonantes dos professores para construir uma 

formação mais ampla, de qualidade e de vida. Tal pesquisa tem como intenção escutar, 

discutir e compreender o que os professores dizem de suas práticas cotidianas e suas 

experiências em relação ao projeto. Talvez, o objetivo maior seja permitir que esse 

professor também relate sobre sua formação, seu processo de “autoecoorganização” e 

reorganização de si nas reorganizações permanentes envolvidas em suas práticas. Isso 

nós não encontramos na universidade.  Apostamos na relevância desse tema para o 

contexto em Educação na medida em que afirma pelo diálogo permanente entre aqueles 

que formam os professores (universidade) e aqueles que vivem e agem cotidianamente a 

escola (os professores). 

            No primeiro capítulo irei fazer um esboço das práticas educativas da “Filosofia 

para Crianças” e “Filosofia com Crianças”. O objetivo do capítulo será demonstrar os 

princípios e métodos de cada uma e observar as possibilidades e os limites que ambas 

trazem. Serão trabalhados os pioneiros das duas práticas filosóficas, como Mathew 

Lipman, Walter Kohan, Maximiliano Lopes, entre outros autores e pensadores.    

 Pensar a Filosofia também se fará presente nesse capítulo a fim de sustentar de 

qual filosofia estamos falando e onde estamos. Tal discussão se faz necessária para 

discutir como vem sendo produzidas as representações acerca da Filosofia e como essa 

compreensão causa impacto nas professoras.  

 No segundo capítulo, irei apresentar a formação de professores do modo como 

venho compreendendo nesse meu trajeto de formação no curso de Pedagogia. Como 

se(r) fazer professor? Quais são as conexões entre o cotidiano escolar e a teoria para 

formar um “bom professor”? Quais são as representações de docência? – foram as 

perguntas norteadoras. 

  No capítulo seguinte irei trabalhar com minhas experiências como 

dispositivos de autoformação, procurando responder ou ainda problematizar questões, 

entre as quais: Quais são as contribuições dos docentes do ensino fundamental I em 

relação ao projeto? Que sentidos e significados a filosofia e, em particular, o projeto de 

“Filosofia com Crianças” na Escola Municipal Cornelis Verolme produziu entre as 
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professoras envolvidas? Para isso, utilizei como estratégias metodológicas as narrativas 

das professoras para estabelecer sua conexão com as experiências que o projeto vem 

despertando em sua formação. 

 Esse texto monográfico pedia que outra escrita se apresentasse – a narrativa. 

Descobri que era uma forma de explorar por outros modos de escrever aquilo que o 

próprio movimento do pensar pedia. Na direção do que diz Nilda Alves, há “uma outra 

escrita a aprender: aquela que talvez se expresse com múltiplas linguagens” (ALVES, 

2008, p.30), pois cada experiência é diferente, cada espaçotempo requer uma nova 

grafia.  

          Sem a pretensão de cristalizar as falas, as escritas e os sentimentos, procurei ouvir 

as professoras no intuito de dar visibilidade a uma polifonia no texto, dentro do qual 

cada praticante deixe sua marca, escrita e fala. Procurei exercitar uma escrita atenta  

que possibilite o voo e o mergulho nas  histórias, narrativas e fomente memórias para 

um conhecimento dá/para a vida. 

 Ao trabalhar com narrativas, entrevistas, histórias de vida, assumo por questões 

políticas, metodologias e epistemologias que tomam como razão o fato de pertencer  a 

escola pública, junto com os estudos do cotidiano, as ciências da complexidade e a 

filosofia atrelada à educação. O capítulo traz lampejos de reminiscências. Afinal, as 

mudanças são intrínsecas a natureza do cosmo e a nossa condição humana. Como diz a 

canção de Lulu Santos, 

Nada do que foi será 

De novo do jeito que já foi um dia 

Tudo passa 

Tudo sempre passará. 

A vida vem em ondas 

Como um mar 

Num indo e vindo infinito. 

Tudo que se vê não é 

Igual ao que a gente 

Viu há um segundo 

Tudo muda o tempo todo 

No mundo... 

  

 Partindo dessa canção, quero caçar, no sentido de apreender como o projeto 

“Filosofia com Crianças” pode proporcionar às professoras uma construção de 

paisagens de suas próprias vidas e de docência, tomando por referência a compreensão 
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que Marton tem de autoformação como “construção de paisagens próprias dos sujeitos” 

(2008).  Apostando no que tudo que se vê não é, o trabalho partilha que tudo muda o 

tempo todo e acredita que as professoras também partilham do mesmo sentimento.  

 Por fim, termino com o início. Esse trabalho não termina, ele convida, ele abre 

outros horizontes. Que esse texto de monografia seja também o lugar dentro do qual os 

professores contem suas próprias histórias.  Ou, como disse uma professora: “Nossa! Eu 

parei para pensar em meus alunos!”. 

 Nesse parar para pensar é que venho trilhando minha formação. Que esse 

trabalho incentive a (re)criação de modos de pensar a formação de professores 

vinculada a filosofia. A filosofia me abrigou no processo formativo, levando-me a 

compreender que o reconhecimento do erro, o desvio, a dúvida e a incerteza são mesmo 

elementos fundantes do pensar. 

 

 

 

                                                                                        A música com crianças e para                          

crianças... 
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CAPÍTULO 1 

 

A Filosofia e Duas Propostas Educativas Voltadas às Crianças:  
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“Filosofia com Crianças” e “Filosofia para Crianças” 

 

 Trilhar o caminho filosófico já percorrido por muitos se realiza no ato de “criar 

novos territórios” fomentando em si uma rede de expansão de conhecimentos que 

produzem questionamentos e deslocamentos. Antônio Machado, poeta espanhol, diz 

“Caminhante, não há caminho. Faz-se o caminho ao andar”. Esse é o sentido mesmo 

da experiência filosófica que tem por natureza o exercício desafiador de fazer o próprio 

caminho, que não pode ser transferido a ninguém e nem é passível de ser recebido dos 

outros, porque fundado na experiência de cada um.  

 Tradicionalmente, a filosofia tem sido interpretada como uma disciplina que 

oferece momentos de abstração da realidade, como se isso fosse desencarnado da 

concretude da vida. Pelo contrário. Ela se oferece como um desafio, uma aventura que 

emerge da problematização da vida oferecendo múltiplos sentidos.  

  Na escola é comum percebermos debates entre os professores acerca da relação 

entre teoria e prática. Realizam trabalhos numerosos no sentido de estreitar essa relação. 

É também essa instituição condicionada por modelos e programas educacionais que têm 

como pressuposto a crença de que são as teorias que devem determinar suas formas de 

conhecer o mundo. A filosofia inserida nesse contexto como experiência que 

desencadeia nossas diferentes compreensões da vida e o contato com nossas próprias 

vivências se faz necessária porque rompe com essa dicotomia entre teoria e prática, 

pensamento concreto e pensamento abstrato. 

 Walter Kohan, em um dos seus escritos, nos diz um pouco o que pode ser a 

filosofia: 

 A filosofia pode ser entendida de muitas maneiras: como um 

discurso abstrato, incompreensível, sem sentido; um dispositivo que 

elitiza o pensar, o obscurece, o dogmatiza; uma história morta, 

conversa banal, discurso moralista. Mas a filosofia pode ser também 

algo diferente: uma experiência do pensamento. Com ela podemos nos 

surpreender, pensar de outra maneira, encontrar o que não 

buscávamos, problematizar o que somos, transformar a vida que 

estamos vivendo. Ela pode ser uma tentativa de gerar pensamento, de 

pensar de outro modo o que já se pensa, de abrir as portas para outras 

formas de vida – isso aprendemos com Sócrates. (KOHAN, 2012, p. 

03) 

 

 Essa afirmação de Kohan de que “a filosofia pode ser também algo diferente: 

uma experiência do pensamento”, de fato, se mostra possível porque ao filosofar vamos 
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pensando sobre o nosso próprio pensamento, parando para observar nossa relação com a 

vida, a natureza, o mundo. Acessamos o sentido originário das coisas. Essa experiência 

simples, mas pouco praticada em nosso cotidiano, desperta em nós intensidades e forças 

que mobilizam estados de surpresa diante do que parecia óbvio e sem tanta graça. 

 Certo dia imaginei que havia determinado rapaz nesse mundo que, aos poucos, 

se viu a pensar mais sobre a vida e a perceber que tinha uma noção do tempo como algo 

sempre previsível, igual, o mesmo. Chegava o verão no seu período previsto e certo. 

Com ele, vinham as férias, reuniões familiares, banho de mar e rio. Já no inverno vinha 

uma saudade do calor, mas o prazer de tomar um chá quente e ler um bom livro era 

inevitável. Na linda e esplêndida primavera nasciam as flores, prazeres e amores. O 

rapaz percebia a feminilidade do tempo na primavera. Assim, o tempo, senhor das 

razões, da lógica e velocidade, se tornava aos poucos mais sensível, poético, mais 

mulher. O outono com os seus raios de sol, mas fracos e leves brilhando nas cascatas 

dos rios, e que invadiam o quarto do rapaz sem a sua permissão, eram os mesmos a 

informar o nascimento de outro dia. Esse rapaz foi sendo despertado para a filosofia. Ele 

foi sentindo, ao mesmo tempo, o confronto com esse ciclo natural da vida, e percebendo 

que essa relação era filosófica. Foi ele reconhecendo sua ligação com a natureza, 

acionando em si um modo mais poético de viver. 

 A filosofia, assim como a experimentada por esse rapaz, nos invade de modo 

que dá vida a nossa existência, desenvolvendo uma sensibilidade aberta ao pensar e 

experimentar novas formas de estar no mundo. Proporciona um tempo de pausa que se 

faz necessário em meio à vida que corre. Como canta Lenine em “Paciência”: “Mesmo 

quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de 

alma, a vida não pára”.  

  A aceleração imposta pelos dias de hoje em nossas vidas nos torna cegos para os 

acontecimentos, que passam a ser naturalizados, como um belo dia de sol, o chamado de 

um aluno para tirar alguma dúvida junto ao professor, uma frase como “eu te amo”. A 

filosofia como ato de surpreender-se tem sido pouco experimentada. Temos olhado para 

o mundo como uma coisa óbvia, sem entender as tramas que envolvem as histórias das 

pessoas, suas angústias, seus sonhos, e que estão presentes em seu cotidiano. 

  No caso do cotidiano da escola, ela também precisa de filosofia, assim como a 

filosofia precisa da concretude do dia a dia da escola para produzir significações e 

sentidos. Na direção do que argumenta Deleuze, filosofia é um ato de “criação de 
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conceitos”, produzindo deslocamentos. Através de seus estudos, o pensador também 

nos remete a compreender que o ato filosófico é um jogo que emerge de estados de 

concentração. As rodas de conversa filosófica podem ser cada vez mais praticadas na 

escola de modo a permitir que esses estados sejam mais permanentes. 

 Deleuze, ao lado de Félix Guattari, mostra que a filosofia é uma “máquina de 

criar conceitos” como se fosse uma engrenagem que posta em movimento fomenta a 

contemplação, a reflexão e a comunicação, decorrências desse disparo anterior. 

Conforme interpretado por Sílvio Gallo, esses atos emergem da criação conceitual e os 

conceitos são a sua matéria-prima: 

  Por outro lado, é próprio da filosofia criar conceitos que 

permitam a contemplação, a reflexão e a comunicação, sem os quais 

elas não poderiam existir, uma vez que contemplamos conceitos, 

refletimos sobre os conceitos e comunicamos conceitos (GALLO, 

2008, p.37). 
 

 A filosofia também acontece quando os conceitos gastos com o tempo são 

recuperados pela resistência daqueles que neles vêem suas formas próprias de existir, 

como gritos, sussurros. Essa criação é igualmente arte de inventar-se, trazer à tona a 

emoção como estado genuíno e o pensamento como recriação de si mesmo – sua própria 

verdade. Como bem expressado por López, “ele fecharia sobre si próprio e tudo o que 

ele pensasse seria verdadeiro” (LÓPEZ, 2008, p. 50). 

 Essa ideia de filosofia como criação, auto-invenção, promoção de estados 

genuínos de encontros do sujeito consigo mesmo no jogo da experiência de si com sua 

própria verdade atravessa a compreensão de uma proposta educativa chamada 

“Filosofia com Crianças, que tem como um de seus enraizamentos iniciais uma outra 

proposta intitulada “Filosofia para Crianças”.  

 O filósofo Matthew Lipman foi o precursor do programa “Filosofia para 

Crianças” nos anos 60/70. O objetivo do pesquisador era colaborar para que as crianças 

pudessem pensar criticamente sobre a vida e sua relação com o mundo. Os trabalhos de 

“Filosofia para Crianças” sugerem que, quando uma criança pensa pela razão, consegue 

articular um pensamento melhor e razoável. E esse pensamento, quando considerado 

bem articulado, atua de forma que a criança também possa se debruçar sobre questões 

morais e existenciais.  

 Os estudos do filósofo apontam que, através desse uso do pensamento, as 

crianças criam determinados hábitos que as condicionam a se tornar sujeitos que operem 
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só com a razão formal, argumentativa e lógica, deixando de lado as emoções, entendidas 

como empecilhos a busca de respostas para os problemas da existência, preparando 

assim para sua conduta na vida adulta. Tudo indica que é preciso então usar de certo 

bom senso para se pensar a totalidade da relação entre vida e sociedade, homem e 

natureza, vida e morte. 

 Na perspectiva lipmaniana o aspecto lógico (formal) do 

pensamento não pode ser separado de uma disposição, ao mesmo 

tempo ética e social para modificar o próprio pensamento. Foi nesse 

sentido que Lipman enfatizou seus estudos trabalhos mais recente a 

importância da razoabilidade. (LÓPEZ, 2008, P.12). 
 

 Lipman tem como uma de suas inspirações e influências o filósofo John Dewey 

(1859-1952) e suas concepções de educação. Dewey defendia a democracia e a 

liberdade de pensamento como instrumento para a maturação emocional e intelectual 

das crianças. Sua teoria vem corroborada na chamada “educação progressiva” e um dos 

seus principais objetivos é educar as crianças como um todo, visando o crescimento 

físico, emocional e intelectual. Segundo Dewey a escola tem que compartilhar de uma 

discussão democrática.  

 Lipman toma o método socrático como um modelo essencial que norteia o 

processo das rodas de conversas que fazem parte de sua comunidade de investigação. 

Por meio de perguntas na direção da busca de respostas, o filósofo vai levando as 

crianças a compreender o significado dos temas. Por exemplo, o que seria a morte? A 

partir dessa pergunta inicial, ele vai demonstrando para as crianças o conceito singular 

do significado da morte. Nessa perspectiva feita de perguntas e respostas calcada em 

Sócrates podemos encontrar (re)aprendizagens e recuperação de conceitos. 

 Partindo da ideia de que “só sei que nada sei”, Sócrates inicia sua peregrinação 

com os jovens de sua época demonstrando indiretamente que suas “verdades” nada mais 

eram que crenças, opiniões relativas e pouco fundamentadas porque carentes de 

justificação. Fazendo com que todos pudessem repensar os conceitos mal formulados e 

saberes ensinados até então sem o devido exame racional, Sócrates, por intermédio do 

seu método chamado maiêutica (em grego, “parto”), permitia que as ideias parissem do 

interior de seus interlocutores. Sócrates, desse modo, promovia um desequilíbrio nos 

outros através de perguntas e respostas, possibilitando o conhecimento original do 

conceito.   

 Lipman usa como metodologia o ato do professor sentar-se junto com as 

crianças em uma roda para a leitura de um livro ou algum outro texto que as sensibilize. 
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A partir disso, iniciam as discussões em torno dos problemas e questões levantados 

pelas crianças. Lipman concentra seu trabalho em ciclos de novelas escritas pelos 

próprios autores, onde as crianças são protagonistas e assumem para si os problemas 

que envolvam a filosofia e experiências vividas.  

 Após tal proposta chegar ao Brasil, começaram a aparecer discussões sobre a 

metodologia utilizada por Matthew Lipman, entre as quais algumas feitas de muitas 

críticas. Entre os críticos, Renê Silveira que, em seus escritos, aponta algumas questões 

que colocam a identidade da “Filosofia para Crianças” em situação de vulnerabilidade, 

que é o “caráter conversador” do programa e o status “alienado” em que fica seu 

professor. Os pontos frágeis citados são: inadequação entre o pensamento de Platão e o 

programa, pois Lipman afirmara que o filósofo grego não era contra o ensino de 

filosofia às crianças; a concepção de filosofia presente no programa é errônea, pois leva 

a um filosofar no senso comum e não-crítico; os alunos na “comunidade de 

investigação” tornam-se “filodoxos” e não filósofos devido à superficialidade das 

discussões, cujo objetivo não é chegar a uma conclusão; e, que o programa insiste 

absurdamente no caráter formal e metodológico e assim, acaba deixando de lado 

conteúdos, os quais, para Silveira, são fundamentais. 

 Somadas a essas críticas ao programa de Lipman, outras vieram no tocante aos 

aportes teóricos e metodológicos do filósofo. Entre essas críticas, estão as obras: 

“Matthew Lipman: educação para o pensar filosófico na infância” (2010), de Cláudio 

Roberto Brocanelli, e a tradução dos livros “A Filosofia e as Crianças” (2000), de 

Marie-France Daniel e “Filosofia para Crianças”: o modelo de Matthew Lipman” 

(2008), cuja organizadora é Claudine Leleux. (BRAVO, 2012, p.09) 

 Depois de algumas críticas, a “Filosofia para Crianças” passou a ganhar alguns 

precursores no Brasil que validaram e corroboraram o pensamento do filósofo na 

mesma proporção em que aumentou a compreensão dos pesquisadores acerca do 

programa. Entre eles estão: José Auri Cunha; Alessandra Fonseca em Trabalho de 

Conclusão de Curso intitulado “Ensino de Filosofia para Crianças Surdas: novas 

possibilidades ou respeito às diferenças? (2008); Vânia Mesquita T. Silva em 

“Formação Docente em Filosofia para Crianças” (2007); Paula Ramos de Oliveira em 

“Filosofia para a Formação da Criança” (2004); e, “Filosofia para Crianças na 

Prática Escolar” (1998), que tem como organizadores Walter Kohan e Vera 

Waksman.(Ibidem) 
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 Na dissertação de Vânia da Silva, a autora expõe a proposta de Lipman nos 

conduzindo a (re)pensar que tal estrutura não é fechada em si mesma; apenas precisa ser 

ordenada como pensava Lipman. Vejamos a contribuição da autora:  

 A 'proposta' de FpC foi a tentativa que Lipman encontrou de 

concentrar sua visão de educação a partir de uma metodologia e de um 

currículo específicos, que seguem um modelo pré-determinado e que 

acompanham os cursos e materiais didáticos pensados e produzidos 

por ele e seus colaboradores. Sendo assim, a proposta é um meio de se 

efetivar o programa em sala de aula. Vemos então que o programa 

Educação para o Pensar é fechado em si mesmo. A proposta de 

Filosofia para Crianças de Lipman está acoplada a ele. Mas a ideia de 

Filosofia para Crianças, enquanto proposta pode ocorrer de diversos 

modos, dissociada de um programa específico. Ela é, portanto, aberta; 

pode ser sempre revista e proporcionar novos caminhos. (SILVA, 

2000, p.34). 
 

 Percebemos através dos estudos de Vânia da Silva o destaque dado pela autora à 

estrutura do programa FpC como uma proposta aberta. Demonstra-nos que, apesar de se 

guiar por um pensar cuja racionalidade é determinada por certa forma como seu ponto 

de partida, é através desse exercício de pensamento que podemos pensar de outra forma 

proporcionando novos caminhos. “Só pensando podemos chegar ao pensar”. (KOHAN, 

2005, p.214) 

 Ao investir nas experiências dos protagonistas articuladas com a Filosofia, 

Lipman tende a organizá-las de uma forma mais lógica e padronizada, de modo que 

tudo se direciona na perspectiva do ato de trilhar um único caminho.  

 Ao mesmo tempo, a experiência de cada educando é essencial para o trabalho de 

“Filosofia para Crianças”, conforme destacado por López:  

 O conceito de experiência é assim central na proposta de 

filosofia para crianças na medida em que o critério fundamental de 

trabalhado é a própria vida das crianças, e não o currículo escolar. 

Nesse sentido deve-se, o tempo todo, levar em consideração o 

interesse das crianças e a relação que há entre aquilo que se pensa e 

discute na sala de aula e sua experiência vital, concreta. (LÓPEZ, 

2008 p.15). 
  

 Se o trabalho de “Filosofia para Crianças” vai sendo alimentado constantemente 

pelas experiências dos educandos, pode permitir uma fissura entre aquilo que é da razão 

lógica e aquilo que é da abstração, considerando essa última também efeito da potência 

do mundo imaginário, quando não fragmenta em partes sua complexidade, mas dela se 

alimenta para pensar. Ora, se os interesses das crianças, como dito por López, são 

fundamentais como dispositivos para o programa, temos então que levar em 
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consideração o fato de que elas criam diversos mundos. Sua imaginação é fértil.  E 

quando seus mundos de sonhos, que não são cronometrados pelo tempo do cotidiano, da 

fome e da injustiça, se encontram com o mundo da Filosofia, isso possibilita uma 

abertura no programa.  

 A ideia de que existe algo pré-escrito, prescrito ou planejado no programa pode 

ser refutada quando percebemos que o(s) mundo(s) da criança abre(m) esse 

planejamento ou a própria estrutura do “Filosofia para Crianças”.   

 O interessante no cerne do trabalho de Lipman é perceber as estruturas do 

pensamento, como nos diz López: “A filosofia para crianças apresenta-se então como 

um caminho para a formação do pensamento e para uma formação dos indivíduos 

através do pensamento”. (LÓPEZ, 2008?, p.15). Penso que isso também viabiliza 

estratégias que rompam a estrutura do planejamento cartesiano, fomentando linhas de 

fugas.  

 Vale ressaltar que tal proposta não está fechada em si porque pode ser acoplada 

em diversos espaços educativos. Para López, precisamos valorizar o pensamento de 

Lipman na forma que é. “É um movimento teórico delicado que pode abrir outros 

horizontes ao projeto original de Lipman e contribuir significativamente a esse 

incipiente campo teórico e prático que é a filosofia com crianças” (LÓPEZ, 2008, p. 32) 

 É válido argumentar que a aproximação entre essas duas propostas educativas – 

a “Filosofia para Crianças” e a “Filosofia com Crianças” - nos ajuda a perceber que é 

necessário e fundamental fomentar o pensamento que emerge das experiências 

concretas de nossas relações sociais, da relação entre mundo e escola, por exemplo, o 

qual precisa de certa ordem para se tornar também objetivo e racional. Mas por outro 

lado, é necessário compreender que precisamos de uma ordem outra, que não está 

inserida nessa objetividade, mas está nas relações de sentidos e afectos e que permitem 

explorar e questionar o “razoável”, entendido como racional. Assim, uma possível 

articulação entre as duas práticas educativas se faz tão necessária, pois existe uma 

continuidade que não é linear, mas que oscila entre as esferas de pensamento que as 

animam.  

 As principais bases da “Filosofia para Crianças” - o pensamento racional, 

dialógico e lógico - puderam fecundar uma nova filosofia, a “Filosofia com Crianças”. 

 
 Como numa partida de xadrez, às vezes um só movimento 

muda todo o jogo. Assim trabalha também trabalha a filosofia, aos 

pulos, de repente e através de gestos mínimos. A introdução de um 
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conceito alheio ao sistema lipmaniano atuou então como uma 

impureza, em torno da qual novas ideias vieram-se condensar, 

permitindo outra compreensão do que é a filosofia e seu ensino. 

(LÓPEZ, 2008, p.16) 

 

 Como nas palavras de López, a filosofia é um movimento, e um simples 

movimento muda todo o trajeto ou muda toda regra do jogo. 

 Walter Kohan e Maximiliano López foram os primeiros precursores desta 

prática filosófica “Filosofia com Crianças” no Brasil, cujas fontes iniciais foram as 

teorias de Lipman. 

 Kohan inverte a ideia principal que funda a “Filosofia para Crianças, a saber, de 

que a filosofia possa “educar” as crianças. Ele aposta num ensino da “Filosofia com 

Crianças” de modo tal que elas eduquem a filosofia e possam experimentar o “ser 

criança”. Pedro Bravo nos explica qual o significado da criança no pensamento de 

Walter Kokan: 

 Assim, percebe-se uma visão afirmativa da infância, visto como 

uma diferença, um espaço de liberdade para criação, para o novo; 

infância como condição da existência humana. Portanto, as crianças 

deveriam apreender a filosofia por já terem algo ensinar-nos e a 

ensinar, e não mais possuírem um pensar melhor como diz Lipman.  

(BRAVO, 2012, p.05)     

 

 Começamos a compreender o percurso que Kohan faz para pensar sobre 

“Filosofia com Crianças” e para conceber a infância como uma “potência de criação”. A 

filosofia, nessa direção aparece como imagem da criação, como nos diz Deleuze: “Toda 

criação é singular, e o conceito como criação propriamente filosófica é sempre uma 

singularidade”. (DELEUZE, 1997, p. 15). E toda criança é singular, pois carrega em 

seus mundos diversos mundos que extrapolam o dado, criando formas novas de pensar.  

 Kohan segue com alguns de seus principais inspiradores e interlocutores da 

Filosofia, como Sócrates, Deleuze e Foucault, que o alimentam em seus trabalhos de 

pesquisa e, em particular, em sua perspectiva de infância, filosofia e educação. 

 A contribuição de Sócrates, similar ao identificado por Lipman, está calcada nas 

perguntas e respostas. Kohan também utiliza em suas rodas o método da maiêutica, 

mas, ao contrário de Lipman, proporciona às crianças um diálogo mais aberto dentro do 

qual elas possam se expressar e não se preocupar em chegar a uma verdade. Essa 

perspectiva permite que a criança esteja o tempo todo pensando e articulando os temas 

com suas experiências próprias e fecundas para si mesma. 
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 Mas, com o avanço das disciplinas, do poder, da criação de formas de 

aprendizagem alheias, muitas vezes, às singularidades e contradições próprias da 

condição existencial das crianças, ficaram elas cercadas sempre no certo ou no errado, 

sendo o “errado” o fator principal para a sua exclusão da escola. Essas questões que 

envolvem o poder, a disciplina e o espaço escolar foram muito discutidas por Michel 

Foucault, personagem da história da filosofia que, com seus estudos, muito alimenta 

Kohan para pensar acerca da relação entre infância, filosofia e educação. 

 Walter Kohan, na direção dos argumentos de Foucault, problematiza que as 

concepções da Pedagogia Moderna deixaram marcas no corpo da criança criando 

mecanismos que possibilitaram seu aprisionamento, pelo uso da vigilância e punição 

constantes.   

 É na escola que esse poder de controle se torna mais rígido e permanente. Sendo 

assim, Foucault chama nossa atenção para formas de classificação disciplinar que 

compõem nossos sistemas de ensino.  E o que é o sistema de ensino? Nas próprias 

palavras do Foucault: 

 O que é, afinal, um sistema de ensino senão uma ritualização da 

palavra; senão uma qualificação e uma fixação dos papéis para os 

sujeitos que falam; senão a constituição de um grupo doutrinário ao 

menos difuso; senão uma distribuição e uma apropriação do discurso 

com seus poderes e saberes? (FOUCAULT, 2004, p.44). 
 

 O filósofo assevera que o sistema de ensino vem sempre determinado por 

poderes que estão presentes nesse espaço escolar, que é marcado pelo tempo acelerado, 

onde todos cumprem ordem sem muito entender quem manda. Afinal, o poder não está 

tão visível assim. Nas palavras de Kohan, “a vigilância hierárquica funciona como uma 

máquina indiscreta. Está composta de técnicas que se baseiam no jogo do olhar”. 

(KOHAN, 2003, p.73) 

 Quem manda no aluno? A professora! Quem manda na professora? A diretora! 

Quem manda na diretora? A Secretaria da Educação! Quem é que manda na Secretaria 

da Educação? O Governo! Quem é o Governo? Nessa hora uma resposta não fica 

visível, pois, alguns dirão que o governo é povo, outros diriam que é um grupo restrito 

da classe dominante. 

 Assim, nessa hierarquização onde a disciplina é o fator primordial ou dispositivo 

para essa ordem e linearidade, Foucault em seus escritos nos diz que ela mesma atua 

como o poder que está nos mecanismos mais insuspeitos presentes nas relações, ou seja, 

o poder não tem cara ou corpo.   
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 Depois de Sócrates e Foucault, Deleuze, filósofo do qual se impregna Kohan 

para tratar de pensamento. Deleuze traz inúmeras contribuições para os estudos da 

“Filosofia com Crianças”. Como pensamos? Pensamos certo ou errado? Quando 

pensamos? Podemos ensinar a pensar? 

 O pensar é um encontro. Todo encontro que se aprecie como tal 

não pode ser antecipado, deduzido ou previsto em formato que possa 

ser utilizado para fins didáticos. É o choque imprevisto com o que nos 

obriga a pensar, que nos comove inteiramente, que nos deixa 

perplexos, que nos leva a problematizarmo-nos, a pensar o que até 

agora não podíamos pensar. (KOHAN, 2003, p. 232) 

 

 O pensar traduzido por Kohan nos remete a uma tempestade que nos desloca 

para longe, abrindo caminhos inimagináveis, sentimentos sem palavras, incontáveis e 

incontroláveis.  Talvez, o prefixo “in”, prefixo de negação, seja mais devidamente 

correto para se definir o pensar. Incontáveis, incontroláveis, imagináveis, indecisos e 

impossíveis... Essas palavras sugerem desvios, choques e incertezas. Essa metáfora do 

pensar como algo intempestivo nos leva a concordar de forma indubitável com a 

afirmação de Kohan de que “o pensar é um encontro”, sendo o encontro recheado de 

incertezas. Isso é a vida! 

Os autores aqui citados brevemente – Gilles Deleuze, Sócrates e Foucault – entre 

outros, influenciam a proposta educativa “Filosofia com Crianças”, que atua na tensão 

entre as dicotomias do pensamento dogmático ensinado na escola pelos métodos e 

regras e o pensamento rizomático deleuziano.  

 Ao lado de Walter Kohan, Maximiliano López vem contribuindo muito para os 

estudos da “Filosofia com Crianças”, entre outros, na interface Arte, Educação e 

Filosofia. No livro intitulado “Acontecimento e Experiência no Trabalho Filosófico” 

(2008), resultado de sua dissertação de mestrado, López argumenta que essa prática 

ensina, já que aquele que nela trabalha oferece signos aos outros. 

 A “filosofia com crianças” é uma forma de intervenção 

pedagógica muito especial. Dedicado à prática filosófica na escola, 

aquele que trabalha em “filosofia com crianças” pode, legitimamente, 

ser considerado um educador, alguém que ensina, no sentido de 

oferecer signos. Ele oferece textos e organiza em torno deles uma 

discussão. Por ser uma tarefa pedagógica, a “filosofia com crianças” é 

uma intervenção, um modo de influir intencionalmente na experiência 

das pessoas. (LÓPEZ, 2008, p.12)      

  

 Através das intervenções filosóficas podemos acessar os modos de vida das 

pessoas, suas histórias, vivências cotidianas, emoções e problematizações. A escola tem 
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caminhado muito na direção de um paradigma que prioriza o pólo do pensamento 

lógico, calculista, formal, excluindo as possibilidades fecundas e emergentes do 

pensamento imaginário. O sistema educacional é regido pelo tempo cronológico e árduo 

do trabalho não como algo criativo, mas como dever, obrigação que tende a negar as 

necessidades psíquicas, filosóficas, políticas, sociais e históricas de cada sujeito. 

 López ressalta que há dois tipos de educação: a educação cronológica que açoita 

nossas crianças, não permite que vivam o seu espírito de infância, não deixa que 

acreditem em si mesmas e se permitam a algo. Essa educação produz nas crianças a 

reprodução dos adultos. “A pedagogia é transmissora de palavras, dados, informações 

saberes e habilidades”. (LÓPEZ, 2008, p.36) 

 Mas, para López, existe um segundo eixo que se faz necessário na educação: 

“No segundo eixo, ela coloca em jogo o sentido e o valor dessas palavras, dessas 

informações, dessas habilidades e saberes”. Esse segundo eixo é chamado de “eixo da 

educação intensivo” – o pensamento – “porque conecta o pensamento com sua 

exterioridade, com aquilo que, desde fora, faz pensar”. (LÓPEZ, 2008, p.72) 

 Percebemos realmente que a educação se caracteriza pelos dois eixos, vivendo 

essa dualidade que se materializa nos praticantes (CERTEAU, 1994) do cotidiano 

escolar. Talvez por isso que a educação seja tão complexa. Podemos igualmente chamá-

la de incompleta, porque à medida que tensionamos esses dois pólos, descobrimos “caos 

em movimentos” que formam essa mesma escola.  

 A “Filosofia com Crianças” não pode ser encarada como uma disciplina, pois a 

disciplina ocorre pela formalização, pelo sistema de ensino, caracterizando-se pelo 

número de horas a ser cumprido, no campo do instituído.   

 Pode essa prática levar ao exercício de um pensamento racional e lógico, mas 

também mais poético, vivo e simbólico? E qual a melhor prática filosófica? Percebemos 

que não existe melhor ou pior, pois na verdade existe disposição dos agentes que estão 

envolvidos nos processos e um amadurecimento que se constrói no viver e pensar a 

filosofia dentro do contexto de cada sujeito nele inscrito. Isso é extremamente singular. 

 Além disso, podemos considerar equivocada a ideia que existe uma ruptura entre 

as filosofias aqui citadas, pois se a função da filosofia é (com)partilhar pensamentos, 

criar possibilidades, fomentar linhas de fugas para que possamos compreender o 

mundo, a relação entre homem e natureza, a relação de cada um consigo mesmo e com 

os outros, as duas práticas atuam nesse sentido: fazer viver a filosofia, seja pelo modo 

estrutural, pelas rodas de conversas para criar discursos coerentes, racionais e bem 
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argumentados e significados, ou para compreender e criar os sentidos, valores, saberes e 

conhecimentos que surgem do fluxo da escola e da própria vida. 

Fig.03                                                     Fig.04 

               

 

Fig.05 

Encontros, poesias, formações e saberes. O que pode um encontro? 
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CAPÍTULO 2 

Formação, Representação e Reminiscências: Se(r) fazer professor 

 

 Não sou eu quem me navega, quem me 

navega é o mar. É ele quem me carrega como 

nem fosse levar... 

(Paulinho da Viola) 

  

 Ao ouvir o refrão da música de Paulinho da Viola vejo a imagem do professor. 

Talvez nos dê a pista de que ele não é aquele que só ensina, mas é navegado ou se faz 

navegador por aquilo que é expresso nas suas experiências docentes. (LARROSA, 

2004) 

 No que tange à formação de professores, percebemos que nos cursos de 

formação, talvez, se constroem representações de docência com um “bloco fechado”, 

firme, que não desmancha com o passar dos anos e não sofre nenhum abalo pelos fatos 

ocorridos no dia a dia. Essas imagens produzidas pelos discursos que circulam 

socialmente influenciam as possibilidades de se pensar sobre a formação do professor. 

Entre outras razões, porque mascaram as singularidades (NEGRI, 2003) docentes.  O 

movimento da vida nos mostra como o professor vai caçando modos de “se(r) fazer 

professor” não a partir de imagens e modelos, mas na relação com o múltiplo, ou 

melhor, nas relações cotidianas e complexas redes. 

 As ideologias e teorias que nascem, também, no campo das pesquisas de 

formação de professores – como, por exemplo, a ideia de práxis, articulação que visa à 

“boa formação” pautada na relação reflexão e prática – formam um discurso fortemente 

presente em torno da formação de professores. 

 No curso de minha graduação em Pedagogia no Instituto de Educação de Angra 

dos Reis, pude me integrar ao grupo de pesquisa coordenado pela Prof.ª Alexandra 

Garcia, cujas discussões se voltam para a formação de professores e os currículos nos 

estudos dos cotidianos. Nesse processo, me vi impulsionado a descobrir quais são os 

saberes presentes na formação-ação docente mediante ao plano do instituído e às 

produções movimento instituintes.  

 O encontro com os professores que participam das duas pesquisas foi desvelando 

para mim e para eles possibilidades de abertura para ouvir a sua compreensão sobre 

ensino e aprendizagem, de seus alunos e em sua atuação docente. A palavra “encontro” 
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tem um significado especial a partir de sua compreensão pelo etólogo Bóris Cyrulnik e 

referido por Marton: “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”. (CYRULNIK apud 

MARTON, 2005, p. 38) 

 Para mim, o encontro, também significa troca de afetividade, saberes, memórias 

e histórias. Talvez um episódio que reforce esse sentido de encontro tenha sido quando 

fui a uma coordenação de uma escola. Tal coordenação funciona como um curso de 

formação continuada para os professores. As professoras presentes pediam que 

houvesse mais encontros como aquele a fim de que expusessem suas angústias, medos, 

fracassos e que pudessem estar mais perto das colegas de trabalho. Vejamos uma das 

várias falas: Professora A: Eu quero dizer que esse encontro precisa ser frequentemente 

feito. Eu vivo muito angustiada e não consigo falar com minha colega.  

 Percebemos pela narrativa da professora que os encontros possibilitam as trocas 

coletivas e solidárias e, todas as representações da docência como aquelas que vão 

salvar e navegar no mar seguro são afastadas pelo medo, pela insegurança e o ato de 

querer “se(r) fazer professor”. 

 O ato de se(r) fazer professor antecede a certeza, estabilidade e hierarquização. 

Ele fomenta todos os dispositivos que não estão presentes na maneira hegemônica e 

dominante de conceber a formação de professores e que também não está nos cursos de 

formação. Ou seja, o ato de “se(r) fazer professor” requer o conjunto do dia a dia. O dia 

a dia então é feito de quê? Teorias? Regras? Passo a passo? Ou, talvez, é feita de uma 

extensa rede de múltiplos pontos que nos fazem pensar e procurar outros caminhos.   

 Questões comuns no dia a dia das escolas e nos diálogos informais entre as 

professoras, como, por exemplo, - “qual o melhor método ao alfabetizar?”, “que 

caminhos devo seguir?” ou “eu tenho experiência, só que isso é novo!” - vão minando 

a imagem de um professor detentor do saber, seguidor de regras pedagógicas, 

informante e mestre.  

 Problematizar essas imagens-fixas serve para (re)pensarmos os processos 

formativos que estão em jogo perante o cotidiano escolar. Tais perguntas agem como 

um fio condutor cujo disparo atua nas singularidades docentes que vão se desdobrar em 

práticas cotidianas. Ao narrar o espaço escolar como complexo e singular, as 

professoras estão tentando construir o quebra-cabeça, e percebem que são as peças 

fundamentais desse jogo.   
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 A discussão da formação de professores se faz necessária sempre que 

esbarramos em uma pedra ou como nos diz Drummond: “No meio do caminho tinha 

uma pedra / tinha uma pedra no meio do caminho...”. Essa pedra se torna um 

dispositivo para pensarmos sobre a formação de professores. Mas o que dá formação?  

As práticas, pois são elas, junto com a teoria que nos mostram em que plano estamos 

quando entramos em contato com a escola.  

 Nas conversas e contextos cotidianos de fazer a escola e se fazer professor a 

cada dia, percebemos que não estamos tratando de uma obra acabada, ou de um edifício 

completo, mas como uma cartografia por fazer.  Quais são os processos formativos de 

se(r) fazer professor? Como eles se relacionam nas tessituras cotidianas das práticas 

docentes? Quais são as travessias postas para os professores no cotidiano escolar? 

 As travessias são muitas, mas são esquecidas pelos modos hegemônicos de 

compreender a formação. Observo que ao travessar da universidade para escola, o aluno 

se aproxima da materialidade e concretude do fazer a escola. Mas pouco experimenta a 

travessia que João Guimarães Rosa diz; “O real não está na saída nem na chegada: ele 

se dispõe para a gente é no meio da travessia”.  

  Existe um abismo na travessia que tentamos juntar e formar o quebra cabeça. 

Esse abismo produz quem fala da formação e a outra ponta é a formação em ação. Ou 

seja, existe quem fala dos e sobre os professores e existem os professores, do outro lado. 

O investimento na formação inicial dos professores é fortemente marcado pelas 

discussões pautadas em discursos que sustentam a afirmação de que “temos que formar 

melhor os professores”, pois eles “estão despreparados” ou “mal formados”. 

 Ao olhar, e não só olhar, mas sentir e vivenciar, percebemos que o fazer docente 

exige saberes que permitam lidar com o imprevisível e com o diverso. Os fios que 

tecem a vida de cada escola e cada professor são diferentes e não estão, apenas, nos 

bancos das universidades. 

 Então, para compreender esses fios, essas vidas e narrativas desses professores, é 

necessário que estejamos mergulhados nas escolas (ALVES, 2008). Nesse mergulho 

que não foi me ensinado, antes que eu experimentasse me afogar, foram lançadas várias 

boias.  Nesse sentido, Inês Barbosa e Nilda Alves nos dizem que: 

 É esse envolvimento dialógico que nos leva a falar em 

mergulho e não em observação porque sabemos que a vida cotidiana 

desses e dessas praticantes não se reduz àquilo que é observável e 

organizável formalmente. Os múltiplos sentimentos, valores e 

processo vividos por cada um(a) na tessitura das redes de 
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conhecimentos que dá sentido às suas ações precisam ser 

compartilhados coletivamente e, para fazê-lo, precisamos estar 

imersos nos sentidos e sentimentos dessas tantas histórias ouvidas e 

partilhadas. (BARBOSA e ALVES, 2008, p.51) 

 Esse mergulho foi possível somente a partir da participação nos grupos de 

pesquisa aonde venho atuando, cujos investimentos intelectuais estão voltados a uma 

epistemologia que reconhece como legítimos diferentes saberes, práticas e 

conhecimentos que, tradicionalmente, foram excluídos da academia. Esses grupos não 

me jogaram as boias para me salvar. Pelo contrário. Diziam e dizem: “nade mais”, “vai 

fundo”... Só assim pude compreender que o curso de formação não está restrito ao 

tempo do curso de graduação em Pedagogia - quatro anos e meio. A formação inclui o 

antes, durante e depois da universidade. São travessias pela vida. Está também presente 

na escola. Está na vida cotidiana. Está no “se(r) fazer professor”.  

 Maria Tereza Esteban reforça o argumento acima quando diz que “muitas das 

vezes é preciso reconstruir o olhar, num movimento que requer desconstrução do modo 

como se interpreta a realidade e se organiza a vida (ESTEBAN, 2003, p.22)”. Esse olhar 

que foi reconstruído permitiu que eu pudesse pensar a formação antes e depois da 

formação inicial. Aprendi que não só do olhar é possível falar, pois é preciso ir às 

fontes, nas narrativas, nas formações e na escola.  

 A teia da vida escolar é esse entrecruzamento de informações que nos movem, 

que nos distinguem uns dos outros. Faz-se presente nas solidariedades e afetos. 

Recorremos a Esteban, mais uma vez quando alerta para: 

 Enxergar o cotidiano como espaço/tempo plural onde ocorrem 

interações diversas, onde o eu e o outro, ou eu e os muitos outros, com 

seus erros e acertos, movidos tanto pelo que “sabem” quanto pelo que 

“ainda não sabem”, se encontram simplesmente para dar continuidade 

à teia da vida. (ESTEBAN, 2003, p.23). 

 

 Nessa teia da vida, o olhar não é suficiente. É preciso experimentar o viver com 

tudo o que somos – seres de pulsão e razão, seres da natureza/cultura (MORIN, 2003a).  

Ao enxergar esses pontos de ligação da vida que se entrecruzam e se multiplicam, 

vislumbro a interligação recursiva e direta que travamos entre nós e nossos cotidianos 

no processo de conhecer. Ganha sentido a afirmação de Morin de que o ato de conhecer 

é atentar para cada fragmento do contexto e interligá-lo numa forma de aprendizado da 

vida, reconhecendo a indissociabilidade entre nossa condição humana e nosso lugar no 

cosmo. Estamos necessariamente ligados uns aos outros. 
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 Os novos conhecimentos, que nos levam descobrir o lugar da 

Terra no cosmo, a Terra-sistema, a Terra-Gaia ou biosfera, a Terra – 

pátria dos humanos, não têm sentido algum enquanto isolados uns dos 

outros. A Terra não é a soma de um planeta físico, de uma biosfera e 

da humanidade. A Terra é a totalidade complexa físico-biológica-

antropológica, onde a vida é uma emergência da história da Terra, e o 

homem, uma emergência da história da vida terrestre. (MORIN, 

2003a, p.39 e 40)  

  

 Dentro dessa perspectiva, para pensar o professor, não podemos admiti-lo como 

algo pronto, feito, com suas estruturas fechadas em teorias, mas como “se(r) fazer 

professor”, no intuito de entender essa rede complexa de histórias-narrativas-cotidiano-

teoria-prática. 

 Ao trabalhar com a formação de professores, questiono o plano cartesiano dentro 

do qual se formam esses professores ou nas matrizes curriculares que advogam por uma 

formação de boa qualidade, ou seja, o discurso hegemônico diz que os professores são 

melhor formados quando seguem na direção da teoria.   

 Os currículos de formação vão se distanciando cada vez mais da prática. Mas 

quando estamos onde a prática se torna efetiva e ganha materialidade, muitos 

professores dizem “Na teoria é tudo lindo, mas na prática é outra coisa”. 

 Apesar dos anos, essa frase ainda persiste nas escolas, nos cursos de formação e, 

principalmente, mesmo não sendo velada ou dita, ela está ali. 

 Opto, então, por trabalhar com ideias da tessitura do conhecimento em redes 

(ALVES; GARCIA, 2008), porque traduz uma força política, metodológica e epistêmica 

que vem ganhando uma visibilidade nas produções da formação docente e nos 

currículos de formação aqui expressos. 

 Na trilha da modernidade fomos envolvendo o mundo por teorias salvacionistas, 

principalmente no campo da educação. Aplicar métodos para obter resultados era o 

sucesso garantido para o ensino e aprendizagem e formação de “bons professores”. Mas 

caso algo saísse dessa linha de montagem, seria excluído do processo. E fomos 

ensinados nessa oposição entre teoria e prática. Inês Barbosa argumenta alguns dos 

resultados dessa dicotomia. “Opondo teoria e prática e atribuindo a primeira uma 

superioridade sobre a segunda, o pensamento moderno não consegue pensar a vida, mas 

apenas os modelos nos quais ela poderia ser inscrita”. (BARBOSA, 2008) 

 Persiste um tipo de racionalidade que privilegia a teoria, apagando a prática. 

Alves e Garcia problematizam, sob esse aspecto, o predomínio de um discurso 
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científico que não somente nega a prática, como multiplica a ideia de que a teoria é o 

seu fundamento.   

 Na posição teoria-prática, apesar de todas as posições 

cientificas que tentam vê-las como dialeticamente articuladas, os 

cientistas, humanamente, têm reforçado a ideia de que à teoria caberia 

o papel central na explicação do mundo, frente à prática. Isto nos é 

mostrado pela própria maneira como essa relação é anunciada – teoria 

e prática e não prática/teoria, quando sabemos que a dialética nos faria 

dizer prática/teoria/ prática.  (ALVES; GARCIA, 2008).   

 

 A distância entre teoria e prática é expressa nos cursos de formação, e quando 

assumimos o trabalho do conhecimento em redes, estão esticando, negociando, 

pulverizando as políticas, os valores, saberes e singularidades que estão no processo de 

se(r) fazer professor. É possível com o conhecimento em redes perceber uma nova 

formação que conte a vida dos praticantes que vivem a escola e dos limites do 

conhecimento científico. O saber que nos torna mais vivo, esse sim venho mapeando 

para pensar a formação de professores. 

 Os saberes docentes constituídos por histórias, vidas e memórias, também são 

engendrados por fios que formam o pensamento do que é escola, ensino e 

aprendizagem. Esses saberes dizem de uma escola singular, de um professor singular 

que opera em fios solidários.  

 Tais saberes são escutas que se tornam e fomentam práticas emancipatórias. 

Quando o professor alimenta uma criança através de suas próprias utopias, de histórias 

de vida e contos imaginários e realidade como um mundo melhor, mais saudável e 

poético, ele está criando novos saberes que tem sentido numa aprendizagem 

significativa.     

 Esses saberes em conjunto operam de forma sensível para a compreensão de um 

mundo mais igual, justo e mais solidário. Os saberes não são conteúdos, muito menos 

descritivos, não estão nas receitas, mas estão nas formas clandestinas, estratégias 

desviantes, utopias e na realidade que a vida se apresentar. Não é possível repassar os 

saberes, pois cada saber pressupõe uma experiência (LARROSA, 2004). Isso é singular 

e intransferível.     

 A religação desses saberes na escola é que permite uma rede de aprendizagem 

significativa e desmancha o pensamento que foi esquartejado no seio da modernidade. 

“A religação dos saberes que visa à superação da fragmentação pressupõe audácia, 

persistência e dedicação”. (PETRAGLIA, 2013, p. 110). 
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  Essa reconciliação entre vida e ciência provoca pensarmos em novos métodos 

que se aproximem da vida. Os métodos como receitas e prontuários não se relacionam 

no fazer a escola. Já o método como caminho, como nos ensinam Morin, Ciurana e 

Motta (2003), em suas palavras, “o método é o que ensina aprender. É uma viagem que 

não se inicia com um método; inicia-se com a busca do método”. (MORIN; CIURANA; 

MOTTA; 2003, p. 29), fortalece os laços de pensar a escola por aqueles que praticam 

com uma visão holística. Os saberes que fazem a vida cotidiana da escola rodar e que 

emergem nas interrogações e também nas práticas dos professores, nos mostram a 

possibilidade de pensarmos a formação docente como uma autoecoorganização, ou 

seja, a autoformação daqueles que estão imersos em novas práticas e novos paradigmas 

de pensar a educação. Uma educação que priorize religar os saberes com os quais 

entramos em contato e também aqueles que produzimos em diversos contextos da 

formação (ALVES, 2008). Valendo-se de Montaigne, Morin (2003) nos ensina que o 

que menos importa é “uma cabeça bem cheia” que apenas é utilizada para depositar 

informações e conhecimentos e classifica-los, do que “uma cabeça bem feita”, que irá 

ligar todas as informações e conhecimentos a fim de problematizar, refletir sobre os 

saberes que potencializam uma aprendizagem significativa.       

 Por isso, talvez, não compartilhamos com os métodos da modernidade de 

produção de conhecimento ou os conhecimentos hegemônicos, mas estamos pensando 

na prática que nos move em outra grafia de formação. Se a teoria é um fator principal e 

está presente nos cursos de formação, na prática estamos lidando com práticas e 

demandas em que tecemos fios de solidariedade, emoções, valores e saberes coletivos.   

 Não estamos abrindo mão da teoria, mas estamos a demonstrar o valor que a 

prática merece no espaçotempo cotidiano escolar. A legitimação da prática nos ajuda a 

compreender que esse espaçotempo é um lugar de formação.  

 São essas redes que esticam os fios que nos fazem (re)pensar sobre como 

chegamos a se(r) fazer professores.  

 Friedrich Nietzsche elenca algumas características de um filósofo:  

 Um filósofo é um homem que experimenta, vê, ouve, suspeita, 

espera e sonha constantemente coisas extraordinárias; que é atingido 

pelos próprios pensamentos como se eles viessem de fora, de cima, e 

de baixo, como por uma espécie de acontecimentos e de faíscas de que 

só ele pode ser alvo; que é talvez, ele próprio, uma trovoada prenhe de 

relâmpagos novos; um homem fatal, em torno do qual sempre tomba e 

rola e rebenta e se passam coisas inquietantes. (NIETZSCHE, 1978, p. 

214) 

 



36 
 

 Ao convidar a escrita de Nietzsche, me coloco perante a figura de um filósofo. 

Penso no professor. Ora, o anúncio desse professor que vê, escuta e experimenta estava 

se aflorando nas primeiras linhas desse capítulo. E as redes de conhecimentos? Não são 

visíveis, assim como acontece no processo do filosofar. O pensamento que não obedece 

à ordem, linearidade e a hierarquização – “(...) como se eles viessem de fora, de cima, e 

de baixo, como por uma espécie de acontecimentos e de faíscas (...)”. (ibdem) 

 Essa outra maneira de conceber o pensamento e o conhecimento nos ajuda a 

olhar para as professoras partilhantes da pesquisa como nossos parceiros.  Por mais que 

estejam automatizadas pelo sistema de ensino, as professoras tentam extrapolar o limite 

da teoria cotidianamente. Ou nas palavras de Luiz Manhães: “O mais apropriado é, 

então, imaginar esses parceiros como ‘crescentes’, fios que, como me ensinou um 

pescador, seu Carmozino, tecendo redes, permite seu crescimento para todos os lados e 

para frente” (MANHÃES, 1999, p.56). E são esses laços que queremos que sejam 

tecidos, os lados da prática e da teoria, da vida e da ciência, da escola e da universidade. 

 No entanto, observamos que no contexto de grandes discussões no que tange à 

Formação de Professores e nos seus desafios entre teorias e práticas, o professor tem 

caçado o casamento entre esses dois fatores para “fazer um bom papel de educador”, 

mas não vivencia sua própria existência humana. 

O tempo da escola é corrido. Vivemos num processo de aceleração.  Queremos 

conduzir, ensinar e dizer o que as pessoas que estão inseridas naquele espaçotempo tem 

que fazer para “melhorar” a educação, mas não percebemos a coluna central dessa 

estrutura que é o professor. 

 A fecundidade dos conhecimentos alimentados por várias gerações em torno da 

Formação de Professores não tem se mostrado suficiente no sentido de um processo 

mais afinado às demandas dos saberes docentes necessários à produção cotidiana das 

escolas. A formação do professor tem sido um grande leque de políticas e teorias, mas 

que, com frequência, não dialoga com os sentidos e com as interrogações tecidos pelos 

professores em suas práticas.  

Nesse desafio de pensar a produção das identidades e saberes docentes no 

cotidiano encontro a filosofia como um dos caminhos em que podemos operar como 

lugar da criação e potência do pensamento e existencialidade dessas singularidades 

docentes. 

 No capítulo anterior vimos que Lipman nos ensina que, mediante certa 

disposição, entendimento e conhecimento, o professor precisa ser um facilitador do 
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pensar das crianças no mundo, aquele que precisa ordenar os tempos e discutir a relação 

entre homem e sociedade pela via da razão.  

 Mas podemos observar que as relações cotidianas extrapolam a esfera do 

professor. Muitas vezes ele precisa de outras táticas para lidar com os movimentos da 

escola. Dizer que o professor precisa de conhecimentos pode sugerir que esse 

profissional também não esteja atento ao movimento do mundo. Prefiro dizer que ele 

pode gerar conhecimentos pelas suas experiências e suas habilidades como docente, e 

pensar nos conhecimentos oriundos das universidades que podem ajudar na sua 

formação. 

Ao afirmar que o professor precisa cumprir o papel de facilitador, retira-se, 

primeiramente, os conhecimentos, valores e experiências que esse profissional já possui, 

não levando em conta a sua própria experiência que, na filosofia, é condição para a 

criação.  

O discurso de que o professor precisa sempre ser capacitado por outros mascara 

os processos nos quais esse profissional se forma, tendo em vista que a universidade não 

é o espaço único de formação. É conhecido, no entanto, o discurso cristalizado de que a 

escola não produz conhecimentos, e por isso, logo, esse profissional está ali apenas para 

transferir os conhecimentos adquiridos na universidade. 

Sendo assim, concordo com alguns aspectos que ganham sentidos e forças no 

pensamento da Filosofia para Crianças, mas prefiro pensar na formação dos professores, 

pensando junto com os professores 

Nesse capítulo trabalhamos na direção de tentar pensar com os professores a 

partir de um olhar sobre o seu tempo e os movimentos da escola, ou seja, na sua própria 

formação que se constrói mediante os passos desse contexto. Para tanto, trouxemos um 

campo de pesquisa discutido por muitos anos na educação: a Formação de Professores. 

A partir dele me permito (re)pensar todo o meu trajeto de formação e questionar, através 

de novos estudos, o que vem se esboçando nos cursos de formação desses profissionais 

da docência.  

Em paralelo, aprendemos com Walter Kohan que a “Filosofia com Crianças” é 

um movimento que tem sugerido para a escola um pensar na afetividade, na condição 

humana e na solidificação dos próprios passos que a escola vai trilhando, ou seja, a 

filosofia com crianças vai pensando junto com a escola. Pensa-se numa filosofia que 

colabore nas práticas pedagógicas e discursivas dos praticantes do espaço escolar, não 



38 
 

como algo extracurricular, mas algo que esteja encarnado-pensado nas crianças, nos 

professores, e na escola. 

 Falar, narrar, contar sobre-na escola com filosofia é dizer das crianças, do 

ensinoaprendizagem ou aprendizagemensino de todos que estão envolvidos nos 

processos filosóficos, entre eles, os professores. Como reagem eles a filosofia?  

  No artigo intitulado “Autoformação e Experiência Sensível em Filosofia com 

Crianças” (2012), Silva e Marton reafirmam o caráter criador da filosofia destacado por 

Deleuze e Guattari: 

 Entendemos que esse bem pode ser o caráter que a filosofia 

assume para os filósofos contemporâneos do fim do século XX, Gilles 

Deleuze e Félix Guattari: um caráter criador, não contemplativo ou 

reflexivo, muito menos comunicativo. Itinerário, que força, ou melhor, 

insiste o pensamento à criação. (SILVA; MARTON, 2012, p. 126)  
  

 Nessa direção, coloco-me a seguinte questão: como os professores podem viver 

a filosofia? Como a vêem? Será que possuem, os professores, uma ideia similar a desses 

pensadores ou uma compreensão de que a filosofia deva sim ser o lugar da 

“contemplação”, “comunicação” e “reflexão”, como tradicionalmente vem sendo 

veiculada, uma história da filosofia vinculada “a produção de entidades universais” 

(SILVA; MARTON, 2012, p. 128). Em geral, os professores não parecem ter nem 

tempo, minimamente, para contemplar, refletir ou comunicar. 

 No entanto, esses educadores a que me refiro com grande carinho de praticantes 

(CERTEAU, 1994) estão imersos no cotidiano da escola a praticar e fazer negociações 

permanentes com seus alunos. Eles criam suas estratégias. São movidos por afetos e 

sentidos que, na maioria das vezes, são reprimidos e/ou silenciados em nome da 

exigência de atender com pressa e sem reflexão às finalidades consideradas mais 

importantes para a educação das crianças e jovens, seguindo os programas curriculares 

estabelecidos, de acordo com as leis educacionais e outras armadilhas que os capturam 

para o “mundo das avaliações”. Mas, ainda possuem o seu próprio tempo, sua própria 

história docente.  

 No próximo capítulo traremos uma experiência de “Filosofia com Crianças” 

numa escola pública de Angra dos Reis, em que professores da universidade e da escola 

e crianças vivenciam um tempo em que param para pensar e sentir e que, pelo uso das 

faculdades sensíveis, parecem produzir sentidos e significações através de suas 

narrativas.  
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CAPÍTULO 3  

Matizes da Autoformação: conexões entre narrativas docentes 

e experiências filosóficas 

  

 Minhas vivências como educador e os conhecimentos que adquiri após a minha 

entrada na universidade foram substanciais para produzir em mim o interesse pela 

temática abordada nesse texto monográfico, assim como para desencadear grandes 

mudanças no que diz respeito às minhas concepções sobre a prática docente.  Começo 

pelas primeiras vivências.  

 Ao adquirir o grau de formação de Professor no Ensino Médio, pude lecionar 

durante algum tempo numa Escola Municipal no Rio de Janeiro como professor 

contratado. Trabalhava diretamente com uma turma do 4º ano e a outra do 5º ano, 

ambas do Ensino Fundamental. Nesta época eu tentava usar como recurso, em minhas 

práticas, ações que considerava inovadoras, que não estivessem pautadas em modelos 

de ensino e aprendizagem baseados em metodologias prontas e acabadas. Mesmo assim, 

ainda sentia falta de algo. Frequentemente tentava mudanças que rompessem com um 

movimento linear tão comum nas práticas que se pautam em métodos e didáticas pré-

concebidas. Diversas vezes tentei lançar mão de novos métodos, mas, continuava me 

sentindo engessado. Acredito que esse sentimento insistia em mim principalmente 

porque não tinha me dado conta de que, apesar de buscar uma prática supostamente 

inovadora, intuía o método como “princípio e medida única das coisas”. Ainda não 

havia percebido o “método como estratégia que agrega o desvio como reorganização 

essencial do conhecimento”. (MARTON; SILVA, 2011) 

 Mesmo que eu já intuísse sobre essa dimensão política da educação e procurasse 

provocar algumas discussões em sala de aula com meus alunos, na maioria das vezes, 

não dava “tempo”, tinha que cumprir regras destituídas de sentidos, regras que até 

mesmo os coordenadores pareciam não saber o porquê de demandá-las. Eram 

recorrentes avaliações externas sob a forma de provas conteudistas que enchiam o 

cenário escolar de afazeres meramente instrumentais que atormentavam a todos - 

professores e alunos. 

            O que se apontava para mim na época não é muito diferente do que hoje ocorre 

no cotidiano de muitas outras instituições escolares, que são condicionadas por certa 

sequência temporal e de respostas previsíveis destituídas de maior sentido para 

professores e alunos: O sino toca: está na hora de estudar. Toca de novo: está na hora de 
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lanchar.  Toca mais uma vez: outra atividade. Até que chega o toque final: todos, alunos 

e professores, vão embora para suas casas sem saber por que estiveram ali?! Será que a 

escola, tendo por fim a tão almejada educação, deve continuar a ser uma grande fábrica 

onde as crianças permanecem enfileiradas e o professor, como aquele que deve 

programá-las e consertá-las como se estivesse lidando com máquinas?  

 Após minha entrada nesta instituição de ensino – Universidade Federal 

Fluminense - aos poucos, fui conhecendo algumas pessoas que vêm contribuindo para a 

minha formação e me ajudam a pensar numa nova direção da prática pedagógica em 

sala de aula. A Profa. Dagmar que, ao lado da Profa. Silmara, esteve na coordenação do 

projeto de “Filosofia com Crianças”. Cabe registrar o nome de uma terceira pessoa que 

me foi apresentada por elas: o Prof. Maximiliano Valerio López, da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, antes da UFF, que visitou o nosso IEAR - Instituto de 

Educação de Angra dos Reis - em 2010 e realizou uma atividade voltada a Filosofia 

com Crianças com os alunos do curso de Pedagogia. Nessa atividade, ele propôs que, 

diante de diferentes imagens, distinguíssemos o que se tratava de pensamento do que 

não era pensamento. Fomos percebendo no decorrer daquele exercício que tudo era 

pensamento. Cada imagem suscitava uma experiência em cada indivíduo. Dependendo 

da relação que você tem com a imagem, ela traduz o que está pensando. Cada imagem 

tocava cada um de nós diferentemente, de modo que começávamos a pensar, mesmo 

que de forma não propriamente conceitual, mas livre e singular.     

 Depois da referida atividade, questões me remeteram a antiga escola onde atuei 

durante um tempo. Tais questões insistentes em minha mente me fizeram parar para 

pensar, na tentativa de compreender como eu detinha outra prática de ensinar. Fiquei 

pensando no projeto que estava em fase de criação - “Filosofia com Crianças: uma 

experiência pelos sentidos numa escola municipal de Angra dos Reis” (2011), sob a 

coordenação das Profas. Dagmar e Silmara e que já vinha se realizando junto a EM 

Cornelis Verolme, localizada no mesmo prédio do instituto. Como um projeto daquele 

tipo poderia ser feito naquela escola onde eu havia trabalhado? Como as crianças 

reagiriam? E o currículo da escola? Em que horas eu poderia dar o dever de casa? 

Fiquei pensando, e até cogitei que tal projeto era uma ilusão, pois era inviável realizar 

tal atividade com aquelas crianças do meu tempo anterior.   

 O projeto, de início, trouxe-me um espanto. Primeiramente, pelo temido nome 

da Filosofia. Como discutido antes em outros capítulos, a Filosofia que nos foi ensinada 

parece algo obscuro e de difícil acesso. Como é possível Filosofia com Crianças? 
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Iremos trabalhar os conteúdos da Filosofia com as crianças? Essas perguntas e tantas 

outras foram pintando o céu que, a princípio, era azul porque era azul. 

 Depois de pensar a respeito, eu entrei no grupo do projeto. Observei alguns 

encontros, apesar de não compreender alguns autores naquele momento. Mas, foi assim 

que percebi que não era para fazer uma ligação com conceitos diretamente ou 

ensinar/aprender algum autor. Mais do que isso. Era na materialidade dos encontros que 

vivíamos a filosofia.  

 Inicialmente realizamos um total de 20 (vinte) encontros, entre dois grupos de 

crianças. Dez encontros com uma turma às quartas- feiras e os dez restantes com outro 

grupo às quintas feiras. Eram crianças com a faixa etária de oito a dez anos de idade que 

frequentavam o 3º ano do ensino básico. Como está descrito no projeto, “uma 

experiência filosófica imediata entre crianças, seus professores e a estética da arte como 

intercessora na criação de sentidos para si e para o mundo” (SILVA; MARTON, 2012).  

 Em seguida, o projeto de extensão se desdobrou no projeto de pesquisa 

“Complexidade e Acontecimento em ‘Filosofia com Crianças’ numa Escola Pública de 

Angra dos Reis-RJ”, que tinha como objetivo 

identificar e aprofundar a especificidade dessa experiência filosófica e 

de que modo pode instituir uma lógica diferenciada para pensarmos os 

processos de ensino-aprendizagem na educação básica; se pode 

promover uma escuta atenta e sensível das paisagens de cada criança, 

numa concepção alargada de escuta do mundo, do lugar, do entorno 

do sujeito e de si mesmo, ancorada no estímulo das faculdades 

sensíveis; e, mais amplamente, se a ‘Filosofia com Crianças’ é capaz 

de produzir uma experiência de pensamento que promova o 

acontecimento, a construção das paisagens próprias dos sujeitos 

envolvidos e a potencialização da complexidade na direção do 

aprendizado da condição humana. Almeja-se ampliar o campo de 

atuação dessa pesquisa para outras escolas públicas do município de 

Angra dos Reis-RJ. (MARTON, 2012, p. 1-2)   
  

 A primeira reunião da pesquisa foi realizada com a direção da escola, depois 

com as professoras bolsistas TC e com os alunos bolsistas. Os nossos planejamentos 

eram feitos com base nas reuniões do grupo onde todos contribuíam para cada atividade. 

Realizávamos o encontro em seguida e no final do expediente das professoras, 

conversávamos sobre a atividade feita na turma. A avaliação não era um resultado, mas 

o conjunto das percepções do grupo e das próprias crianças. 

 Os bolsistas, como eu e Laiz, colega do curso de Pedagogia, filmávamos e 

depois transcrevíamos os encontros. Cada encontro era uma sensação e uma utopia. 
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Sim, uma sensação de encontros com nossas experiências e infâncias, e utopias por um 

mundo melhor. 

 Vale ressaltar o compromisso do grupo de pesquisa e da pesquisa com a escola 

pública. O motivo que me ligou a essa proposta foi poder participar de um diálogo entre 

a comunidade externa e a universidade. Alguns irão dizer que a escola está fadada ao 

fracasso. Mas buscamos dentro das suas rachaduras determinadas práticas, experiências 

vivas que nos levem a lutar por uma educação de qualidade.  

 A partir dos encontros e dos nossos momentos de planejamento, avaliação e 

estudos teóricos, passei a repensar continuamente os métodos que utilizava para 

lecionar. Posso acrescentar que a própria natureza da experiência formativa é 

transformadora, na medida em que produz incerteza que, por sua vez, gera novas 

atitudes cognitivas no sujeito. Neste aspecto, compreendo ainda mais quando Edgar 

Morin aponta o seguinte:  

 
o método é um programa aplicado a uma natureza e a uma sociedade 

consideradas como algo trivial e determinista. Pressupõe que se pode 

partir de um conjunto de regras certas e permanentes, passíveis de 

serem seguidas mecanicamente. Entretanto, se temos certeza de que a 

realidade muda e se transforma, então uma concepção de método 

como programa é mais do que insuficiente, porque, diante de situações 

mutáveis e incertas, os programas de pouco servem e, em 

contrapartida, faz-se necessária a presença de um sujeito pensante e 

estrategista. Podemos afirmar o seguinte: em situações complexas, nas 

quais, num mesmo espaço e tempo, não há apenas ordem, mas 

também desordem; não há apenas determinismos, mas também 

acasos; em situações nas quais emerge a incerteza, é preciso a atitude 

estratégica do sujeito ante a ignorância, a desarmonia, a perplexidade 

e a lucidez. É possível, contudo, outra concepção do método: o 

método como caminho, ensaio gerativo e estratégia “para” e “do” 

pensamento. O método como atividade pensante do sujeito vivente, 

não-abstrato. Um sujeito capaz de aprender, inventar e criar “em” e 

“durante” o seu caminho. (MORIN, 2003, p. 17-18) 

 

 O método que não articula com a vida e com a natureza e que despreza as 

multiplicidades está fadado ao programa. Um método determinista exclui os itens 

citados acima. Nossas vidas, a formação de professores e a escola são feitos por 

métodos outros que não se articulam como mecânica e nem programação, mas esses 

espaçostempos caminham nas bifurcações, multiplicidades, desordem e incertezas. Por 

isso, ao trabalhar na direção do método como caminho, vou recolhendo prosas, poesias, 

narrativas e modos de inventar-se no mundo e habita-lo.  
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 E, ao inventar novos caminhos que foram me abrigando no meu processo 

formativo e na “marginalidade”, dentro da perspectiva que acolhe a incerteza, a 

subjetividade e o erro, fui desenvolvendo estratégias para trilhar caminhos outros para 

compreender a filosofia com crianças e meu processo de formação. 

 Com meu envolvimento direto no projeto, pude perceber que algo precisava ser 

contado. Mas que algo era esse? A vida! Ora, estamos dentro de uma escola o tempo 

todo partilhando de pensamentos, acordos e lutas. Como não falar da vida? 

 Assim foi se apresentando para mim a Filosofia como vida, não para que eu 

pudesse aceitar como um destino, mas ao permitir que a visão de uma escola sem 

possibilidades, previsível e programada fosse questionada e (des)(re)construída.   

 Mas, o que é a vida? Os versos da música “O Que É, O Que É?” de 

Gonzaguinha me inspiram a pensar no seu significado: “E a vida. E a vida o que é? 

Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão”. São as 

ilusões que nos fazem movimentar o mundo. É a ilusão do jovem professor que irá 

salvar o mundo... As ilusões que nos tornam mais vivos, mais poéticos, críticos, não 

racionalizadores, mas sujeitos de novas racionalidades.  

             Ressalto aqui um dos nossos encontros para ilustrar essas lembranças vivas. A 

Profa. Silmara, com o intuito de possibilitar que as crianças expressassem pela escrita 

de cartas o que percebiam de significativo e marcante nos momentos da Filosofia na 

escola, pediu que o fizessem em certo dia do encontro. As crianças escreveram 

conforme sugerido. Em seguida, foi proposto que cada aluno pegasse uma carta 

aleatória, sem saber de quem era a autoria. Crianças liam as cartas e as outras ouviam. 

Aquelas que tinham dificuldade em compreender a escrita do colega pediam nosso 

auxílio. Aos poucos, os autores foram se revelando.  

 Essa atividade, além de oferecer uma troca experiências, sentimentos e emoções, 

permitiu que as crianças exercitassem a leitura e escrita. Penso que neste momento 

surge realmente o que é educação, uma ligação do conhecimento (escola) e a vida, 

ambos insistindo em atuar como uma aprendizagem com/para a vida. Maria da 

Conceição de Almeida, na direção de argumentos de Morin, enfatiza que precisamos 

“ultrapassar o entendimento da educação como unicamente instrução e ensino formativo 

de uma profissão” (ALMEIDA, 2008, p.44). É preciso que os conhecimentos produzam 

em nós mudanças qualitativas de vida, segundo o critério da sabedoria, e não do 

acúmulo de dados. Como entende Morin, 
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la educacion no pule reducirse a la enseñanza, pues su misión esta 

vinculadadiretamente al processo de vivr. Aprender a vivir es el objeto 

de la educación, y essa aprendizaje necessita transformar la información 

em concocimnto, em sapiência (sabiduría y ciência)  e incorpora essa 

sapiencia a la vida (MORIN, 2008, p.35)  
 

          Neste cenário de leituras emergiram acontecimentos que me tocaram e 

marcaram. O primeiro foi o fato dos alunos gostarem de fazer a atividade. Num mundo 

praticamente digital, ler uma carta se torna cada vez mais raro ou podemos dizer: as 

cartas estão em extinção! Retornando ao encontro, também me lembrei de que há muito 

tempo não escrevia uma carta para minha mãe. Não que ela estivesse longe antes, mas 

eu gostava de escrever a famosa cartinha com palavras assim: “Mamãe, eu te amo!”. 

 Outro dado do encontro acima referido e que vale ser lembrado foi a leitura da 

carta de uma aluna que não estudava mais na escola. Alguns alunos comentaram: “Ela 

foi embora!” Em seguida houve um silêncio, e alguns colegas falaram que sentiam 

saudade dela, pois era considerada uma colega muito querida. Neste momento, pude 

observar que algo estava no “ar”, não que pudesse ser falado, mas sentido. Senti meu 

corpo sendo invadido pela emoção do outro, um espaço vazio e, de certa maneira, 

preenchido por sua presença em pensamento. 

 Os acontecimentos não existem no tempo cronológico, senão 

que insistem num tempo intensivo. Eles nascem e morrem num 

constantemente, só existem enquanto presente, um presente que, à 

diferença do presente do presente cronológico, é pura intensidade. 

Segundo Deleuze, trata-se do ‘presente do dançarino, do ator... (...). É o 

presente da operação pura e não da incorporação. (DELEUZE, 2000, 

p.173)   
 

              A partir dos sentidos e significados que insistiam naquele espaço, pude 

perceber o quanto estamos ligados uns aos outros. Ganha sentido pensar que nos 

constituímos por interações e retroações que provocam novas organizações em nós 

mesmos - a autoecoorganização ou autoformação. Pensar sobre esse meu processo de 

“autoformação” tem me conduzido a entender o quanto ganham sentido efetivo e 

profundo as palavras de Almeida (2000):  

 Assim como a crítica precisa ser precedida da auto-crítica e a 

ética social iniciada com a auto-ética de cada sujeito, também a 

formação do professor deve ter por complemento importante a 

autoformação. Não é demais lembrar que toda transformação 

individual ou coletiva requer uma intenção, uma vontade, uma prática 

ou mesmo um consentimento, mas  começa sempre pela 

transformação do sujeito. Todas as mudanças supõem uma convicção 

fundamental para a transformação, e essa convicção está situada no 

indivíduo. (ALMEIDA, 2000, p.09) 
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 Observo também que as políticas públicas de educação ainda estão pautadas em 

inserir o sujeito em diversas especialidades vinculadas a áreas de conhecimento que, na 

maioria das vezes, não se articulam, promovendo divisão em séries, currículos e turmas. 

“É preciso que o professor seja formado para ampliar suas escolhas cognitivas e as de 

seus alunos para que possam coletivamente arquitetar e ensaiar novas escolhas sociais, 

éticas e políticas”. (ALMEIDA, 2000, p. 22) 

 Ainda temos que avançar nesse sentido e entender que a formação não pode se 

reduzir a um conjunto de fragmentos de informações e conhecimentos incomunicáveis. 

Sob esse aspecto, pensar na educação das gerações futuras inclui a abertura das mentes 

e sensibilidades dos professores no sentido de promover ações de ensino/aprendizagem 

que incluam a afirmação da condição humana, o erro e a incerteza, a compreensão de 

que os fenômenos com os quais lidamos estão ligados a contextos locais e mais amplos, 

o que pede de cada um de nós a sua implicação no mundo, na natureza, na história de 

nossos antepassados e nas possibilidades que podemos desencadear individual e 

coletivamente. Toda formação pressupõe então a “autoformação”, que pressupõe a 

“aprendizagem do sentir-se implicado, do experimentar-se outras circunstâncias, do sair 

do domínio de uma especialidade para posteriormente voltar a ela mais acrescido.” 

(ALMEIDA, 2008, p. 51) 

 Para acompanharmos os processos de autoformação é necessário repensar todos 

os métodos que seguem o critério apriorístico sem levar em conta os imprevistos do 

processo de investigação. As diversas metodologias, ensaios e ensinamentos, muitas 

vezes, não operam por uma ciência da vida ou uma ciência mais voltada para a vida, 

subestimando os vetores, as bifurcações e a multiplicidade que engendram esse 

processo. Ou seja, não é possível uma limpeza no processo de autoformação. Mas, é 

possível catar todos os elementos que fazem parte desse processo. Um processo que não 

é unilateral e horizontal, mas que sobrevive nas encruzilhadas, nas salas do cafezinho, 

nas coordenações e nos espaçostempos cotidianos. Tudo isso permite a reorganização de 

nós mesmos, nossas interações e intervenções no mundo.   

 Se a ciência moderna legitima que o objeto precisa sair dessas redes, conexões e 

multiplicidades, o que acontece no processo de autoformação é exatamente o contrário. 

 A gente pode transformar o veneno em remédio (...). 

A gente (...) não vai mudando de uma hora para outra; vai mudando 

por etapa, devagarzinho; cada dia que a gente vai passando, cada hora, 

cada minuto, cada segundo da vida da gente, a gente vai sentindo e 
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percebendo as coisas, vendo coisas de outro ângulo, diferente do que a 

gente era (...). Hoje, de jeito nenhum. Eu não quero voltar àquela vida 

que eu tive, àquela vida de miséria, de estado de inferno, porque eu 

vivia no estado de inferno; hoje eu tenho estados de inferno dentro de 

mim (...) porque eu sou humano (...). Tanto a gente tem dentro de 

bom, como a gente tem estados ruins (...) a gente ir se transformando 

permanentemente dentro da gente!  (CIMPA, 1993, p.110-111)     
  

 O que aconteceu e vem acontecendo na minha formação e na prática docente dos 

professores envolvidos no projeto Filosofia com Crianças? Talvez tenha me 

proporcionado estados de “inferno”, como referido acima, re(fazendo) todo o meu 

processo de formação. São esses estados complexos de tentar compreender o processo 

de formação de professor. Porque antes, sem os estados de inferno, era óbvio que 

formar bons professores era apreender técnicas e aplica-las. Mas, ao entrar e cruzar com 

esses estados de sofrimento no meu interior, percebo que o processo de formação é 

muito mais amplo, permeado de estados de não saber e novos estados de estar e ser.   

 Vários encontros filosóficos provocaram em mim um olhar que permitisse 

questionar o papel do educador e a me perguntar: o que mudou na vida dos professores 

e nas suas práticas docentes? Esboçarei nessa direção, por ora, alguns sinais que irão 

nos ajudar a compreender a relação entre “Formação de Professores” e “Filosofia com 

Crianças”. 

          O olhar científico moderno separou o sujeito-pesquisador do objeto pesquisado. 

Assumo o risco de afirmar que pertenço a um lugar epistêmico onde não é possível 

traçar uma linha de separação entre esses dois pólos.  Como bem nos ensina Michel de 

Certeau, estamos falando de praticantes, que me conduz a um “olhar comum” – o olhar 

já visto. Tal olhar comum é que me possibilita ser comum, observar aqueles que 

integram a escola como comuns, lembrando que o “comum” também me é estranho.  

 Ora, um professor, uma criança, seus pais e demais pessoas que formam o corpo 

escolar não podem ser objetos. Podemos não só olhar, mas sentir, ouvir e falar dessas 

pessoas a partir de suas experiências com a escola em questão. Mesmo compreendendo 

que estou em um campo onde estou familiarizado, percebo que o “estranho olhar” ainda 

é presente. Bernardina Leal nos conforta quando diz sobre o olhar já visto: “Pode 

ocorrer um jeito diferente de olhar as coisas já vistas. Pode ser, então, que elas se 

tornem estranhas, que se façam diferentes, novas, inusitadas... Pode ser que surja o 

espanto, a surpresa, a inquietação, o desejo enorme de querer aprender.” (LEAL, 2011, 

p.41)   



47 
 

 Entendo que, para além de ler, reler e utilizar o referencial teórico – a pesquisa 

bibliográfica propriamente dita -, a incorporação de outras estratégias metodológicas 

para compreender a complexidade do fenômeno estudado, articulada com as teorias, se 

mostrou fecunda: parei para ouvir as narrativas das professoras sobre o projeto e suas 

primeiras metamorfoses que estão no foco de minha pesquisa. 

 Ao trabalhar com as narrativas observo que outros modos de vida precisam ser 

contados. Lembro-me de quando entrei na universidade e logo aprendi os fundamentos. 

Também fui ensinado que o conhecimento científico, mesmo que narrado, só é válido 

sobre as vidas pela sua formulação. Sem narrativas, sem bifurcações e sem os contos. Já 

que aprendi a olhar e me distanciar, as narrativas operavam/insistiam como algo que me 

convidasse a sentir e pensar, juntos. Seja na hora dos estudos do grupo, na hora que 

estávamos com as crianças, na hora que eu estava recolhendo depoimentos das 

professoras, elas estavam ali!  

 Mas por que trabalhar com as narrativas?  Ao utilizar a narrativa como 

ferramenta de trabalho, não tenho como pretensão trazer um resultado. Seria até 

contraditório, pois as narrativas não resultam, mas abrem novos caminhos. A narrativa 

está nos grandes clássicos, como em “O Alienista”, de Machado de Assis, no “Grande 

Sertão Veredas”, de Guimarães Rosa, nas histórias infantis, em “Alice no Mundo das 

Maravilhas”, nos contos africanos e indígenas e, principalmente, nas ciências. 

 A narrativa ganha outro caráter na pesquisa, segue outros caminhos diferentes 

das pesquisas qualitativas. 

 Na pesquisa formalista, objetivo é contribuir para o 

desenvolvimento do paradigma teórico e da literatura associada. Um 

segundo objetivo pode ser replicar e aplicar a teoria do problema. 

Embora o primeiro objetivo possa também aparecer na pesquisa 

narrativa, o segundo raramente é contemplado. Dessa forma, os 

objetivos da pesquisa narrativa parecem criar mais espaços para 

construção de novos sentidos e significados com relação ao que está 

sendo pesquisado.  (GALIAZZI; MELO, 2005, p.6) 

 

 Ao traçar os objetivos das pesquisas narrativas, ganha sentido a afirmação 

acima, pois também aqui vislumbro os novos sentidos sobre “formação de professores, 

autoformação e filosofia com crianças”. As narrativas serviram e servem para eu 

compreender novas formas de conhecimento e reconhecimento no meu processo de 

autoformação.  

 Cada experiêncianarrativa serviu de fio condutor para perceber o que o projeto 

de “Filosofia com Crianças” nos mostra: outra perspectiva sobre o pensamento dos 
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praticantes dos cotidianos escolares. Antes eu pensava que os professores sabiam o que 

tinham para fazer e os alunos sabiam que tinham que apreender. Hoje compreendo que 

há outra sabedoria como horizonte: sua busca no interior da relação entre professores e 

alunos e no interior de si mesmos. 

 Quero ressaltar também que, antes de eu pensar no projeto pela teoria, pude 

acionar modos de compreensão sobre o espaço escolar. Portanto, foi a experiência que 

me proporcionou outra taxonomia dos espaços escolares. Foi no ventre da experiência 

que fui percebendo o meu processo de “autoformação” e das professoras. 

 Para isso, recorro aos relatórios e narrativas das professoras. As professoras 

Letícia, Amanda e Morgana participaram do projeto de pesquisa “Complexidade e 

Acontecimento em ‘Filosofia com Crianças’ numa escola pública de Angra dos Reis” 

(2012), onde eram bolsistas de treinamento da FAPERJ e, no final do projeto, ambas 

apresentaram um relatório.  

 Os relatórios das professoras envolviam que elas narrassem sua participação no 

projeto e os sentidos da experiência de forma bem abrangente. Participaram de reuniões 

com o grupo, planejamento das propostas de atividades, escreveram cartas, dispositivo 

esse usado em um dos encontros, e foram se tornando também professoras ministrantes 

dos encontros. Ao ministrar alguns dos encontros, umas das professoras narrou que “no 

início tinha medo de errar alguma coisa, mas depois foi mais leve”.  

 Na leitura dos relatórios das professoras e depois de nossa conversa mais 

informal, pude perceber que algumas pausas nas falas eram algum indício de novos 

estados de “autoformação”.  

 Ao perguntar a Profa. Letícia o que o projeto vem causando na sua atuação 

docente e ela reage ao ficar certo tempo pensando, observamos que ela parece recuperar 

em suas memórias seus estados de “ser professora” ao nos responder: “Ah, o projeto 

contribuiu para que pensasse algumas atitudes que eu tinha com a minha turma. Eram 

atitudes um pouco precipitadas. Eu não entendia muitas vezes eles (alunos). Hoje 

consigo percebê-los”. Letícia também demonstra, a partir do estímulo externo, que 

pode mergulhar na sua experiência e nos modos de interpretar o conhecimento acerca de 

si e dos outros e de sua própria prática docente. 

 Arte de evocar, narrar e de atribuir sentido às experiências 

como uma estranheza de si permite só o sujeito interpretar suas 

recordações em duas dimensões. Primeiro, como uma etapa vinculada 

à formação a partir da singularidade de cada história de vida e, 

segundo, como um processo de conhecimento sobre si que a narrativa 

favorece. O processo de formação e de conhecimento possibilita ao 
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sujeito questionar-se sobre os saberes de si a partir do saber-se – 

mergulho interior e o conhecimento de si e o saber-fazer-pensar sobre 

o que a vida lhe ensinou. (SOUZA, 2006, p.144) 

  

 A arte dos textos narrativos de Amanda e Letícia permitiram alguns encontros, 

como dito por Souza (2006). O primeiro encontro é o conhecimento de si. Tal encontro 

proporciona que ambas entrem em contato consigo mesmas. Numa reminiscência e 

lampejos de estados favorece que elas pensem sobre suas contribuições para o mundo e 

a escola. As narrativas oferecem também o mergulho do pesquisador em suas 

lembranças, de forma que fica atento ao seu processo formativo.  

 Assim sendo, ao narrarem as experiências, os sujeitos 

expressam representações de suas histórias de vida, narrando 

experiências docentes, estabelecendo significados às suas vivências 

numa dimensão contextual, a partir das experiências “significativas” e 

“experiências formadoras”, no processo de conhecimento e de 

formação que comporta a escrita do texto narrativo. (SOUZA, 2006, 

p.145) 

   

 Ao ouvir e ler sobre as narrativas das professoras, sinto-me como um grande 

aprendiz e um amigo fiel que compartilha experiências próximas nas relações de 

professores. Como o escrito acima por Elizeu Clementino de Souza, as narrativas das 

professoras me conduzem a processos de aprendizagens, percebendo o que vem sendo 

pensado por essas professoras. 

 As professoras envolvidas no projeto narram em seus relatórios de pesquisa 

sobre o primeiro impacto que tiveram em relação à Filosofia. A visão sobre filosofia era 

idêntica a que eu tinha anteriormente. Vejamos o relato da Profa. Amanda: 

  Ao ouvir falar no projeto, acreditava que seria apenas mais 

uma disciplina a ser trabalhada com os alunos e, sendo assim, mais 

conteúdos a serem apresentados de onde se esperaria respostas 

exatas. Depois de um tempo, as impressões e "pré-conceitos" foram se 

desfazendo. 

 

 É muito comum, assim como vem descrito no relato da professora, entender que 

a filosofia é uma disciplina e que precisa ser passado todo conteúdo. Mas, já 

aprendemos com Kohan que ela pode nos surpreender. Quando a professora narra 

dizendo sobre respostas exatas, percebemos o modo que foi ensinada na Filosofia. 

Afirma um tempo acelerado e uma “dogmatização” do pensamento. Percebemos 
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também que a Profa. Amanda tinha a expectativa de se tratar de uma disciplina que 

fosse ajudá-la a responder com exatidão sobre questões da vida.   

 O impacto pelo novo permitia que criássemos o estranhamento e algumas 

memórias pudessem surgir. O mais pertinente são as marcas que uma tradição filosófica 

como exercício de um pensamento cristalizado que se dogmatizou, obscuro e abstrato 

deixou nas professoras envolvidas no projeto. Vejamos o relato da Professora Letícia 

acerca de seu contato com a Filosofia antes do projeto: 

  Eu tive sim, mas não foi algo que não chamou minha atenção. 

Porque sempre toda parte teórica, sabe. Nós aprendíamos os 

pensadores e os autores sem nenhum contato com os nossos 

pensamentos.   

 Observamos pela narrativa da professora que o ato de ensinar não leva ao 

aprender, conforme já mencionado por Bernardina Leal.  Tantas histórias de vida, tantos 

contos, quantas músicas poderiam ser contados(as) e cantadas no ensino de filosofia e 

conduzir as pessoas para uma melhor compreensão da vida! O mundo em que vivemos 

é vasto de possibilidades de criação de pensamentos que podem nos libertar de algum 

modo.  

 Mas, por que as duas professoras compartilham essa mesma visão sobre a 

Filosofia? Não somente elas. Em “A Escola Pública Aposta no Pensamento”, de Kohan 

e Olarieta (2012), é contada a experiência do grupo de pesquisa da UERJ  “Em Caxias, 

a filosofia em-caixa?” junto a uma escola do Município de Duque de Caxias do Estado 

do Rio de Janeiro. Uma das professoras relata o seguinte:  

 A filosofia não parecia ter deixado uma marca profunda em 

nenhum dos professores e, de modo geral, eles se sentiam longe da 

filosofia, tanto pela sua suposta capacidade para exercer o pensamento 

filosófico quanto pela dificuldade em vincular os textos e temas dos 

filosófos com sua vida cotidiana (GOMES, 2012, p.59). 
 

 Professoras de municípios diferentes partilham do mesmo pensamento sobre a 

filosofia. O que aconteceu nas salas de aulas onde essas professoras foram formadas? 

Muitas delas tiveram a Filosofia da Educação. O que aconteceu para não se sentirem 

tocadas? Será que também encontrarei essas marcas nos meus colegas que estão se 

tornando professores? Quais os elementos dessa disciplina que poderão ser 

potencializados em práticas docentes? Quais suas lacunas? O que formou ou desformou 

nesses alunos? 
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 Profa. Letícia nos conta uma diferença por ela observada entre o que aprendeu 

de Filosofia na sua formação acadêmica e o que exercitamos no projeto de Filosofia 

com as crianças de sua turma na escola.  

 O que eu aprendi da filosofia foram os pensadores, realmente a 

parte toda teórica. Mas aqui no projeto nós experimentamos e 

vivenciamos outra filosofia pela conversa com as crianças. 

 O que faz a Profa. Letícia operar essa distinção entre “Filosofias”? Alguns 

diriam que não está imprimindo em sua prática os teóricos aprendidos em sua formação. 

Em busca dessa outra “Filosofia” me direcionei a essa outra Filosofia que ela está 

aprendendo junto com as crianças.  Talvez o choque entre a vida, arte e a Filosofia, 

promovido pelo uso da música, das histórias, dos filmes, da escuta do silêncio, entre 

outros, para estimular o exercício das faculdades sensíveis, dispositivos esses usados no 

projeto, tem permitido um mundo de criação em uma rede múltipla de pensamento.  Ao 

falar em criação e Filosofia, lembramos mais uma vez de Deleuze e Guattari: “A 

filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 10-13.). A fala da professora parece dar pistas de 

que está pensando com o outro, articulando com seus alunos e com o grupo de pesquisa 

e está se abrindo para o estranho, desconhecido.  

 O que diz a Profa. Amanda em seus escritos? Será que ela está pensando nesse 

nível de criação sugerido por Deleuze e Guattari? Vejamos o que escreveu em seu 

relatório, contextualizando determinado encontro de filosofia com as crianças de sua 

turma:  

 Gostei muito do encontro do caleidoscópio, já que minha turma 

apresentava problemas de comportamento e interação entre eles. 

Percebi que nesse encontro se buscava produzir a cooperação. Eles 

não conseguiam fazer sozinhos; precisavam um do outro a todo 

momento. Foi muito bom! 

 

 A Profa. Amanda não está operando com novos conceitos? (Re)criando 

conceitos que há muito tempo foram desaprendidos ou menos exercitados, como a 

interação, cooperação e a atenção para o outro? Nas palavras de Deleuze e Guattari, é 

preciso o ato de criar novos conceitos, pois essa seria a função da filosofia. Mas, 

acredito que existem palavras que precisam ser recuperadas o tempo todo. E isso se faz 
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presente nos escritos da professora. O mesmo ocorre com a Profa. Vanise Gomes, da 

escola de Duque de Caxias, quando diz: 

  

 Nós, professores, fomos formados com a ideia de que temos o 

saber e devemos transmiti-lo a quem não tem. Então esse suposto 

saber nos impede a abertura para o diálogo com o outro, inclusive com 

os alunos, já que estes são alvos do nosso suposto saber e, como 

também supostamente não sabem, então devem se calar e atender ao 

nosso suposto saber de mestres.  (GOMES, 2012, p.62). 
  

 O novo aprender exige outros sentidos. Aquele que fala e aquele que escuta está 

o tempo todo operacionalizando as múltiplas formas de aprender. Não é possível 

perceber nesse sentido quem fala e quem escuta, mas é possível estabelecer as 

mudanças nas professoras. Seja pelas histórias dos alunos, pelo grupo de pesquisa ou 

pela própria filosofia, essas professoras estão o tempo todo aprendendoensinando ou 

ensinandoaprendendo.   

 Recordo com exatidão desse encontro, um entre outros que transcrevi: 

 Chegamos na turma de quarta feira e realizamos uma atividade de “escuta 

sensível na qual as crianças tinham que sentar em círculo e prestar atenção no 

instrumento que o colega tocava. Eu (Allan) me sentei atrás desse aluno e, ao meu lado, 

tinha uma aluna (denominada aqui como “K”). K copiava atividades que a professora 

tinha colocado no quadro antes de nossa entrada em sala. K estava um pouco atrasada, 

mas copiava fervorosa. Iniciei um diálogo com K, questionando-a porque ela não 

queria participar da atividade proposta para a turma. K: Não quero não. Eu: Mas por 

que você não quer? K: Tenho que copiar do quadro o trabalho que a tia passou. Eu: 

Por que você tem que copiar? (Aproveitei para entender melhor o que se passava na 

cabeça da aluna quando ela copiava) K: Para aprender! Eu: Mas você aprende! K: 

Não, muita coisa não. Eu: Então, para quê você copia ? K: Minha mãe me disse que se 

eu copiar tudo e a tia me der uma estrelinha (famosa no campo educacional), eu vou 

ganhar presente. Eu: Mas você acha importante aprender? K: Não sei! 

 Pensei na minha prática de algum tempo atrás: Inseria conteúdos no quadro e os 

alunos, de sua parte, copiavam sem saber para quê. Simplesmente para eu dar os vistos 

ou estrelinha?! Esse é um exemplo que dá o que pensar sobre nossos processos de 

ensino. Ensinar aparece sempre em primeiro lugar. Em seguida, o aprender. Nessa 

lógica de padronização e racionalização do pensamento. Aprender é uma consequência 

do ensinar. Não sei se poderia usar de outra forma. Talvez devamos inverter 
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aprendizagem-ensino ou retirar as polaridades do ensinar/aprender. Talvez devamos 

mesmo é repensar cada uma dessas palavras, o seu papel e seu significado. 

 Hoje percebo que existe um tempo outro que é o do aprendizado e ensino não 

definido segundo o critério linear, dentro do qual somente se aprende como efeito de 

outrem, responsável pelo ensinamento. Está em uma ordem outra. Leal nos mostra essa 

possibilidade: 

 Ensinar parece ser preponderante em relação a aprender. 

Aprender é uma consequência do ensinar. Do ensinar deriva-se o 

aprender. Parecia absurdo propor uma nova ordem? Aprendizagem-

ensino? Ou ensino (sem aprendizagem)? Aprendizagem (sem ensino)? 

Desvincular uma expressão da outra nos parece de vital importância. 

Afinal, muito do que se ensina não é aprendido. Muito do que é 

aprendido não é ensinado. Entre ensinar e aprender não há uma 

relação simples e direta. Não há reciprocidade, nem linearidade. 

Retirar o hífen e deslocar os termos talvez nos faça perceber as duas 

ideias conectadas de distintas formas. Separar os dois conceitos pode 

até mesmo nos levar a pensar em formas plurais de relação entre 

sujeitos envolvidos no ensinar e aprender. (LEAL, 2011, p.45). 
  

 Entre ensinar e aprender existe um tempo intensivo, como identifica López 

(2008), um tempo em que a vida não coloca um hífen, mas coloca uma pausa. A 

linearidade que está presente na escola é rompida pelos fluxos de idas e vindas que 

tecem os professores a cada dia nas suas escolhas e com seus alunos. São os fluxos das 

emoções, solidariedade, coletividade e de pensamentos. Os dois tempos presentes em 

um mesmo espaço: um que devora e o outro que acalma; um da vida e o outro do 

mundo do trabalho segundo o critério da produtividade; um da guerra, do preconceito e 

hierarquização, segundo disputas, e o outro da paz, solidariedade e igualdade. 

 Ao relatar sobre essas experiências, encontros e sentidos, estamos falando do 

que ficou expresso não somente nos discursos como nas posturas das professoras 

envolvidas no projeto. A Profa. Letícia contou-nos que, depois do projeto, começou a 

“olhar” para seus alunos de forma “diferente”. Algo de fato aconteceu. A mesma 

professora também nos conta que começou a pensar em alguns valores e em suas 

práticas pedagógicas. 

 Profa. Amanda também escreve no seu relatório: “Depois de ouvir a história do 

aluno sobre sua vida, isso me fez entender mais atitudes e o jeito do aluno, pois ele 

pouco conversava e apresentava olhar triste”. Podemos nos atentar para a condição 

humana, esse universo múltiplo e contínuo de formas de ser e estar que não cabe num 

tipo pré-definido, classificável, modelado. Descobrimos que não há uma natureza 
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humana, senão a condição de seres humanos que, nas suas coexistências mútuas, se 

afetam, se percebem e assim, se constroem. É como a professora ainda diz: “comecei a 

dar maior importância a certos detalhes, a questionar o que parece ser exato, e 

reformular, reconstruir reorganizar pensamentos e conceitos pré-estabelecidos”.   

 A formação de professores requer uma “autoformação”, no sentido de que 

quando nos afastamos da dinâmica de nossas práticas e especialidades para conhecer 

melhor outras formas de conhecimento e de vida ou nos afastamos por certo tempo da 

rotina escolar para pensar um pouco no sentido de nossas buscas, retornamos mais 

acrescidos de ideias e propostas. Esse processo é inacabado, incompleto, infinito e 

permanente.  

Como aprendiz... Sempre. 

 

Fig.06 

Leitura do livro “Pato! Coelho!” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS? 

 

             Ao concluir esse texto monográfico insiste em minha mente o que aprendi, 

venho aprendendo e ainda tenho por aprender com as professoras que falam, conversam 

e discutem acerca de suas trajetórias de formação. Ao me deter no encontro entre 

“Formação de Professores”, “Autoformação” e “Filosofia com Crianças”, vi mais 

possibilidades para pensar e viver uma educação mais pensada, sentida e 

problematizada. 

 Com a “Formação de Professores” venho aprendendo novos territórios que me 

possibilitem falar em espaços de formação, como bem nos lembra Nilda Alves. Permite 

que eu possa enxergar os “vetores da formação” e entender como os professores lutam 

cotidianamente por uma prática que promova uma educação de qualidade e enxergam 

no projeto essa viabilidade de construir novos territórios.   

 Tem sido possível perceber que os professores estão construindo sua formação e 

promovendo a “territorialização e a desterritorialização”, como definem Deleuze e 

Guattari, “espaçostempos” simbióticos para uma “autoformação” que possibilite 

avanços nos campos de formação e nas práticas docentes.  

 Os conceitos citados acima fazem alavancar todas as minhas experiências, junto 

com os professores na universidade e com os professores da escola pública.  São 

acontecimentos que me fazem parar para pensar em cada fio que é tecido nessa 

monografia, já que legitimamos a prática como norteadora para vivificar os conceitos.  

Esclarecem Deleuze e Guattari que 

o conceito é o contorno, a configuração, a constelação de um 

acontecimento por vir. Os conceitos, neste sentido, pertencem de 

pleno direito à filosofia, porque é ela que os cria, e não cessa de criá-

los. O conceito é evidentemente conhecimento, mas conhecimento de 

si, e o que ele conhece é o puro acontecimento, que não se confunde 

com o estado de coisas no qual se encarna. Destacar sempre um 

acontecimento das coisas e dos seres é a tarefa da filosofia quando cria 

conceitos, entidades. Erigir o novo evento das coisas e dos seres, dar-

lhes sempre um novo acontecimento: o espaço, o tempo, a matéria, o 

pensamento, o possível como acontecimentos. (DELEUZE; 

GUATTARI, 1992, p. 46) 

 

 A oscilação entre prática e teoria nos faz dizer que o conceito é fugaz e que, 

devido a sua intensidade, se faz presente e ausente.  

 Os conhecimentos precisam estar interligados. Assim, formar novos conceitos 

pede evocar o ato de prestar maior atenção à vida, em toda a sua dimensão que engloba 
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o ser humano. É uma descoberta que se torna nova na perspectiva de uma ciência que 

não só toma o “olhar” como a resposta dos problemas, mas, nas palavras de Morin,  

os novos conhecimentos, que nos levam descobrir o lugar da Terra no 

cosmo, a Terra-sistema, a Terra-Gaia ou biosfera, a Terra pátria dos 

humanos, não têm sentido algum enquanto isolados uns dos outros. A 

Terra não é a soma de um planeta físico, de uma biosfera e da 

humanidade. A terra é a totalidade complexa físico-biológica-

antropológica, onde a vida é uma emergência da história da Terra, e o 

homem, uma emergência da história da vida terrestre. (MORIN, 

2003a, p. 39-40)  

  

 Essa busca de totalidade, que resguarda nada acabado e pronto, mas como 

horizonte, eu vejo na Filosofia. Podemos observar quando uma professora diz: “a 

filosofia não me tocou” e, depois de experimentar o projeto, ela retoma com: “agora 

algumas coisas fazem sentido.” A complexidade da vida, ao ser exposta, possibilita que 

a professora crie novos territórios, refazendo assim todo o percurso de se(r) fazer 

professor, de forma que o conceito, o reconhecimento e a “autoformação” aparecem na 

fala da professora. Aparece quando ela (re)liga as sinapses da vida com suas práticas de 

escola, com os modos pelos quais ela foi ensinada e depois foram sendo repensados, 

levando a uma (re)aprendizagem.  

 A experiência da pesquisa tem me possibilitado adquirir uma visão outra do que 

é Educação: que a mesma não está presa em um passado e num presente, mas acontece 

nas relações; que não está exatamente no ensino e na aprendizagem, nem exatamente 

nos livros, conteúdos, nas disciplinas, metodologias e didáticas, mas na articulação que 

cada um de nós é passível de fazer entre vida e conhecimentos e, principalmente, na 

partilha dessas experiências singulares e coletivas. 

 Venho compreendendo que a educação não se realiza de forma linear. Há, como 

ressaltam Marton e Silva, 

caminhos educativos que produzem sentidos, entre os quais, o ato de 

exercer um papel essencial no processo formativo quando pelo 

exercício de uma lógica oriunda da experiência sensível, suscitar entre 

jovens e crianças a produção de sentidos, permitindo assim o 

nascimento de perguntas, questões, dilemas que, pouco a pouco, 

aguçam sua curiosidade, seu desejo de aprender e conhecer a si, o 

outro e a vida. Possibilita, assim, viver plenamente a condição 

humana. (MARTON; SILVA, 2011, p. 125) 

 

 Entre ensinar e aprender acontece muito mais do que aquilo que as técnicas de 

ensino, os recursos didáticos, os livros especializados e os conteúdos a serem 

assimilados pretendem realizar. Talvez possa acontecer algo novo, algo que vai à 
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contramão do planejamento, que provoque desvios no currículo, que convoque o 

professor à pesquisa, que desconserte aqueles que se outorgam detentores do saber. 

Algo que nos leve a questionar nossa condição existencial nessa vida. 

 Ainda temos que avançar nesse sentido e entender que a formação não pode se 

reduzir num conjunto de fragmentos de informações e conhecimentos incomunicáveis. 

Sob esse aspecto, pensar na educação das gerações futuras inclui, como afirma Almeida 

(2008), a abertura das mentes e sensibilidades dos professores no sentido de promover 

ações de ensino/aprendizagem que incluam a afirmação da condição humana, o erro e a 

incerteza, a compreensão de que os fenômenos com os quais lidamos estão ligados a 

contextos locais e mais amplos, o que pede de cada um de nós a sua implicação no 

mundo, na natureza, na história de nossos antepassados e nas possibilidades que 

podemos desencadear individual e coletivamente. 

 Hoje tenho clareza de que meu processo de “autoformação” vem sendo aberto, 

permitindo que eu esboce outros novos territórios, crie novos conceitos e aprenda novos 

conhecimentos da vida. 

 Finalizo essa monografia, ou melhor, diria que convido você, leitor, no fim dessa 

monografia, a junto comigo escutar as palavras de Manoel de Barros, que dizem assim 

 Que o canto das águas e das rãs nas pedras é mais 

importante para os músicos do que os ruídos dos motores da 

Fórmula 1. Há um desagero em mim de aceitar essas medidas. 

Porém não sei se isso é um defeito do olho ou da razão. Se é 

defeito da alma ou do corpo. Se fizerem algum exame mental em 

mim por tais julgamentos, vão encontrar que eu gosto mais de 

conversar sobre restos de comida com as moscas do que com 

homens doutos. 

(Manoel de Barros) 

  

 Caminho na direção de não finalizar esse texto com o famoso ponto final, esse 

ponto que encerra nossas múltiplas vozes, que às vezes não nos deixa ouvir os outros, 

porque produzimos verdades, verdades tão sólidas e que nos dizem: “È isso e ponto!”.  

 Venho trilhando com as vozes dos cotidianos e junto com as vozes singulares 

docentes para entender o que é se(r) fazer professor nas múltiplas formas do cotidiano 

escolar que, pela Filosofia, são potencializadas. Interessam-me assim as polifonias 

docentes, os medos e sonhos das crianças e o canto dos cotidianos que vem atuando na 

minha autoformação.  
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 Espero que essa monografia possa construir novos territórios no que tange à 

formação de professores, autoformação e filosofia com crianças. Construir um novo 

território que possa ser um vetor de saída do próprio território. 
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