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Apresentação da Coleção 
 
O Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (NEFI/UERJ), como qualquer grupo de trabalho de 
uma universidade pública, dedica seus esforços ao ensino, à pesquisa e à 
extensão da universidade fora dos seus muros. Seu foco temático são as 
relações entre infância, educação e filosofia, tanto no que diz respeito a 
experiências filosóficas com crianças e à formação de professoras em escolas 
públicas, quanto ao estudo e o exercício mais amplos possíveis da categoria de 
infância. Desde 2003 o NEFI tem estabelecido parcerias de trabalho com 
grupos de distintos países e acolhido as mais diversas pesquisas com muitas 
formas institucionais: trabalhos de fim de curso, ou seja, monografias, 
dissertações e teses de estudantes da UERJ, missões de estudo e de trabalho 
com outras instituições nacionais e internacionais; pesquisadores visitantes; 
estâncias de pós-doutorado… o NEFI ensaia uma vida acadêmica outra, a errar 
no duplo sentido de se equivocar e de vagar em busca dessa vida outra.  

Assim, a Coleção “Ensaios” é um convite a ensaiar-se, na escrita, na 
leitura, na vida. Os trabalhos que compõem esta coleção são cheios de 
erros e de errância e chamam leitores e leitoras a ensaiar e ensaiar-se na 
leitura e também na escrita, confiando no valor educativo tanto do 
equivocar-se quanto do andar atento aos sinais do caminho.  

Nesse ano de 2020 fomos surpreendidos por uma pandemia que se 
alastra pelo Brasil ajudada pela indecência de um governo que privilegia 
uma economia para poucos sobre a vida de todos. A pandemia 
colocou-nos também em evidência o sem sentido de uma forma de vida 
que aceitávamos e vivíamos. Nas Universidades públicas um desafio nos 
foi colocado: precisamos inventar outras formas de vida em comum, 
dentro e fora da universidade. O vírus tem nos entregado a oportunidade 
de um tempo para pensar na vida que estamos vivendo em nome da 
educação. Em que pese a irresponsabilidade do governo federal, alguns 
temos o privilégio de poder ficar em casa, como suspendidos no tempo. 
Estávamos habituados a “não ter tempo”, a ter tanto para fazer “em 
pouco tempo”, a ter que correr daqui para lá, a “perder horas” no 
trânsito, a ocupar o tempo em exigências administrativas e burocráticas 
e, de repente, temos tempo para o esquecido, como o cuidado quotidiano 
das filhas e dos mais velhos, e, sobretudo, temos tempo para pensar a 
vida presente atravessada pela pandemia e a vida que queremos viver 
quando a pandemia passar, se é que de fato ela vai passar.  
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No NEFI pensamos que parte dessa tarefa diz respeito a ler, 
escrever, estudar... com o cuidado que o momento merece e com a 
atenção voltada para uma realidade devastadora como a imposta pelo 
governo fascista que padecemos. E pensamos que a coleção Ensaios 
poderia ser um espaço para fortalecer esse cuidado e essa atenção, 
consolidando nossas bibliotecas. Por isso, convidamos amigos a nos 
oferecerem suas obras, suas tentativas, seus ensaios, entre filosofia, 
educação e infância. É nesses tempos que a coleção “Ensaios” encontra 
seu tempo “em quarentena”. Tempos de pensar em outras formas de 
vida.  
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num registo de grande amizade. 
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A todas as pessoas que têm passado pelo Mestrado, sobretudo as 
alunas e os alunos que depositam neste projeto os seus recursos e que nos 
têm dado aquilo que são. Através do que fazem connosco, movem um barco 
que une ilhas, países e continentes. Encurtam distâncias, dando luz a risos e 
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A colegas docentes, especialistas convidados, membros de júris, vindos 
de quadrantes e formações diferenciadas, por enriquecerem o quadro no qual 
se pinta o Mestrado. De entre todas as que encontramos e que nos têm 
acrescentado, há uma pessoa (ou será um devir?) que se destaca pela força 
que injeta na nossa ação. Ao Professor Doutor Walter Kohan por acreditar e 
nos dar lugar no mundo. Ainda não sabemos bem se o escolhemos como 
açoriano honorífico ou se foi ele que nos adotou, mas o seu permanente 
convite e incentivo têm sido maiores do que aquilo que certamente 
merecemos. Vive no nosso coração.  

No Walter, agradecemos também ao NEFI, um lugar não-lugar de 
quereres inspiradores e sem os quais este livro não teria vida. Um obrigada 
especial à Simone Berle e à Marcelly Custódio, pela forma cuidadosa e atenta 
com que deram um corpo gráfico a este livro. 

A todas as crianças que ao longo dos anos nos mostraram os sítios e os 
tempos da infância na filosofia, invertendo as habituais direções do 
pensamento. 

À Isabel, que nos mostra todos os dias que infância é sinónimo de 
entusiasmo e disponibilidade. E ao Ricardo por, em amor, nos deixar ser. 
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prólogo. 

 
Maria Gabriela Castro 

 
Magda Costa Carvalho é natural de uma das regiões autónomas de Portugal, 
os Açores, mais precisamente da ilha do Faial, e tem desenvolvido toda a sua 
carreira académica superior na Universidade dos Açores, no pólo de Ponta 
Delgada, na ilha de S. Miguel. Licenciada em Filosofia, na Universidade de 
Lisboa, Faculdade de Letras, a sua formação estará sempre presente na sua 
prática e nos seus escritos. 

O seu trabalho em Filosofia para Crianças iniciou-se no Projecto CRIA 
– Criatividade e Reflexão sobre a Infância Açoriana que, em 2007, a obrigou a 
visitar diferentes ilhas do arquipélago que a viu nascer física e 
intelectualmente. Nessa altura, ainda acompanhada por duas colegas da 
academia açoriana, Berta Pimentel e eu própria, deslocou-se às ilhas mais 
pequenas e com menos recursos, para aí experimentar o modelo de 
pensamento filosófico que então começava a conhecer, a Filosofia para 
Crianças.  

Mais tarde, lança-se numa azáfama de informação-aprendizagem sobre 
o novo paradigma, Filosofia para Crianças, de modo a preparar-se para 
abraçar um projeto que começava a sentir como importante para si, para a 
vida da Academia Açoriana e para os Açores.  

Viajou presencialmente, acompanhada pelas suprarreferidas colegas ou 
sozinha, para Portugal Continental, Suíça, Inglaterra, México, Brasil, Espanha, 
Canadá, ou virtualmente para a China e Austrália. Em todos os locais via, 
ouvia e estudava o que em Filosofia para Crianças se andava a fazer, a 
publicar e a investigar. Todas estas deslocações e respetivos trabalhos 
desenvolvidos trouxeram-lhe um conhecimento profundo de diferentes 
modelos de Filosofia para Crianças no mundo, permitindo-lhe cruzar 
experiências e saberes para a formação do seu próprio pensamento sobre esta 
jovem área do mais antigo saber sistemático da humanidade, a Filosofia.  

Nos treze anos que já dedica aos estudos e à investigação em Filosofia 
para Crianças, escreveu diversos trabalhos científicos sobre a temática em 
geral, ou sobre temas específicos desse âmbito. Em 2010, publicou com as 
colegas referidas o livro intitulado CRIA: um projecto de Filosofia para 
Crianças e, quando assumiu o projeto com a responsabilidade de o coordenar, 
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vários foram os artigos que começou a publicar e que, em hora feliz, Walter 
Kohan a convidou a compilar neste livro. 

Nesta obra encontram-se alguns dos trabalhos, das investigações e dos 
estudos que Magda Costa Carvalho escreveu, e que estão dispersos em várias 
publicações da área da Filosofia para Crianças e da Filosofia, e que agora, 
revisitados pela autora, ganharam nova vida e nova profundidade pelo seu 
olhar madurado. Essa revisitação permitiu-lhe repensá-los, reescrevê-los, 
atualizá-los e neste caminhar intelectual foi descobrindo o quanto está feito e 
o quanto ainda há para fazer. Neste trabalho, os textos passados dão origem a 
novos escritos. A recuperação da temática, já pensada na prenhez da nova 
perspetiva, transforma-se, de uma forma assumida, no aprofundamento dos 
respetivos conteúdos.  

Nesta obra, temos uma seleta de artigos, que serão certamente uma 
ajuda preciosa para todos aqueles que pretendem iniciar-se ou adentrar-se 
nos estudos do modelo de pensamento iniciado por Matthew Lipman e Ann 
Sharp, na Montclair State University, nos anos 70, do século passado, escritos 
e perspetivados pelo corpo vivido de Magda Costa Carvalho enquanto 
académica, docente e investigadora de Filosofia Contemporânea, numa das 
suas mais recentes áreas, a Filosofia para Crianças. 

Este livro, dividido em três capítulos, possibilita uma abordagem 
holística dos trabalhos de Magda Costa Carvalho, para a qual se convidam 
todos a uma segunda leitura estruturante e, finalmente, a uma apropriação do 
conteúdo. 

O artigo introdutório aparece de imediato como uma reflexão sobre a 
Filosofia para Crianças, numa analogia metafórica com uma viagem, onde o 
presente se faz na indagação do futuro, pelo conhecimento do passado. 
Porém, e qual comunidade de investigação dinâmica, viva e ondulante, como o 
mar que diariamente cerca a autora na sua encantada ilha açoriana, o 
presente apenas acontece na intercomunicação com os outros e com o 
mundo.  

O primeiro capítulo apresenta quase que a viagem genésico-natural do 
crescimento da autora nesta área tão específica onde os estudos são ainda 
parcos e muito dispersos. O texto interrogativo “Filosofia para Crianças: o que 
diz um nome?” representa a grande questão colocada por Magda Costa 
Carvalho desde o início dos seus trabalhos: será esta uma nova área filosófica? 
Com o inicial conhecimento e aprofundamento da mesma, em grande 
inspiração lipmaniana, as nuvens foram-se dissipando e aparece o momento 
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da certeza nos artigos intitulados “Pensar, na filosofia, a filosofia para 
crianças” e “Formar e formar-se com a filosofia para crianças”.  

Docente de ética na Universidade dos Açores, ao longo de cerca de uma 
década, a sua perspetiva e a sua formação nessa área da Filosofia, bem como a 
sua reflexão pessoal, influenciam a escrita do texto “A estrutura ética do 
programa curricular de filosofia para crianças” que nos leva a três grandes 
princípios: sentir, pensar e agir. Ainda integrado nesta preocupação ética, 
encontramos, nesta obra, o texto questionante sobre “O que pode significar 
ser eticamente crítico?”.  

Por seu turno, o escrito sobre “O que faz a filosofia na infância?” 
projeta-nos no âmago da essência filosófica: a dúvida, o questionamento e o 
espanto. Se a filosofia não nos dá certezas, ela possibilita-nos uma única 
porfia, a de sermos capazes de ter dúvidas, de fazer perguntas, e de nos 
colocarmos na indagação sobre a resposta. Esta, na maioria das vezes, 
convida-nos a percorrer o verdadeiro caminhar filosófico, onde cada resposta 
contém, afinal, novas dúvidas e novas questões, numa espiral de 
conhecimento que se constrói devagar e onde se pede ao tempo que nos dê 
tempo. E aqui o tempo é para pensar e para crescer. 

A partida estava feita, sólida e ponderada.  
Era preciso avançar nos estudos sobre Filosofia para Crianças na 

Universidade dos Açores, à época a única universidade pública portuguesa a 
lançar-se no desafio de estudar esta área da filosofia na dimensão de uma 
academia de estudos superiores. Era necessário mais. Era necessário seguir 
caminho, desbravar terreno e construir novos itinerários. E assim surge o 
primeiro curso de Pós-graduação em Filosofia para Crianças. Porém, o 
desassossego projetivo de Magda Costa Carvalho vislumbra o imperativo 
necessário de avançar para um curso de ensino superior capaz de conferir 
grau académico, um mestrado. Docente por vocação, universitária por opção e 
crítica por natureza, a sua honestidade intelectual e a sua seriedade académica 
sustentam a compreensão da grandeza do projeto. Lança os alicerces para o 
Mestrado em Filosofia para Crianças na Universidade dos Açores e escreve, 
mais tarde, “A filosofia para crianças inspira um mestrado”, texto que nos traz 
a institucionalização de um conhecimento arreigado, fundado e implantado na 
Academia Açoriana.  

Estava lançada a Escola de Filosofia para Crianças da Universidade dos 
Açores.  

Como açoriana, que convive com o mar bravo ou calmo, na 
luminosidade das noites de lua ou na escuridão dos dias cinzentos de 
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nevoeiro denso, Magda Costa Carvalho assume o leme do Mestrado em 
Filosofia para Crianças, sem nunca o ter deixado naufragar pois aqui, como 
em qualquer outro mar, a viagem faz-se navegando rumo ao porto previsto 
ou ao sabor das surpresas da navegação e orientado pelo sonho que nos faz 
continuar sem nunca desistir. E o sonho torna-se realidade quando uma das 
estrelas norte desta área filosófica aparece no universo da Filosofia para 
Crianças na Universidade dos Açores – Walter Kohan. A cumplicidade 
intelectual e o saber pensar em conjunto une, não somente duas pessoas, 
Magda e Walter, mas dois projetos, Filosofia para Crianças e Filosofia com 
Crianças. Deste permanente encontro surge, escrito a duas mãos, o texto 
“Pensar para além do método o encontro da filosofia com a infância”.  

Magda Costa Carvalho desenvolve dialogicamente, em Comunidade de 
Investigação Filosófica, o segundo capítulo deste livro. No âmbito do grupo de 
investigação que fundou, na Universidade dos Açores, o NICA – Núcleo 
Interdisciplinar sobre a Criança e o Adolescente, escreve com Ana Isabel 
Santos “O ‘porque’ traz coisas especiais e dá perguntas” e “Gerir a palavra”. 
Com Dina Mendonça, da Universidade Nova de Lisboa, redige “As potências 
do perguntar”.  

No quarto texto deste segundo capítulo, Magda Costa Carvalho desvela 
toda a sua pujança filosófica, de estudiosa de Bergson, no artigo intitulado “A 
possibilidade do tempo e a temporalidade dos possíveis”. No primeiro 
parágrafo pode ler-se: 

Quando perguntaram a Emmanuel Levinas a que inquietude 
pessoal correspondeu a leitura dos textos de Henri Bergson, a 
resposta veio sem hesitação: com a insistência na irredutibilidade 
da duração ao tempo cronológico, a obra do filósofo francês 
libertou-nos do terror de um mundo sem novidade possível 
(Levinas, 1988, p. 20-21). E se dispensar a novidade implicaria 
deixar cair também a abertura ao imprevisível, certamente que 
nesse despojamento, de que Bergson nos libertou, perderíamos 
toda a esperança. 

É neste espírito de esperança vertido, onde a filosofia sustenta a 
filósofa, que somos chegados aos textos do terceiro capítulo subordinado ao 
tema geral “Repensar a educação a partir da infância”. Aqui encontramos “A 
filosofia e a infância na transitividade do tempo”, onde Magda Costa Carvalho, 
ao dialogar com o filósofo Gustavo de Fraga, presta homenagem a uma das 
figuras base e alicerçante da Universidade dos Açores, primeiro vice-reitor e 
presidente do conselho científico da então jovem academia açoriana.  
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Bergsoniana de formação doutoral, Magda Costa Carvalho recorre ao 
filósofo francês para retirar as linhas que compõem os últimos textos desta 
obra, “Indecisão plena de promessas: vida e infância” e “Caminhos para 
impensar a filosofia”.  

Terminamos afirmando que a Filosofia para Crianças, em Portugal, 
pode ter nascido, de um modo universitário na Universidade dos Açores, mas 
com Magda Costa Carvalho extravasou os horizontes arquipelágicos e 
alcançou outros mundos e outros interlocutores além-fronteiras e nos círculos 
internacionais. 

O amor ao saber e a facilidade com que compreendeu e aplicou o 
modelo dialógico presente nas Comunidade de Investigação Filosófica 
tornaram-na, não numa pedagoga da Filosofia para Crianças, mas sim numa 
Filósofa dessa área do saber. 

 
Corroios, maio de 2020 
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filósofo francês para retirar as linhas que compõem os últimos textos desta 
obra, “Indecisão plena de promessas: vida e infância” e “Caminhos para 
impensar a filosofia”.  

Terminamos afirmando que a Filosofia para Crianças, em Portugal, 
pode ter nascido, de um modo universitário na Universidade dos Açores, mas 
com Magda Costa Carvalho extravasou os horizontes arquipelágicos e 
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internacionais. 

O amor ao saber e a facilidade com que compreendeu e aplicou o 
modelo dialógico presente nas Comunidade de Investigação Filosófica 
tornaram-na, não numa pedagoga da Filosofia para Crianças, mas sim numa 
Filósofa dessa área do saber. 
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em viagem com a filosofia e a infância:  
o aqui como tempo de passagem 

 
 

Quantas vezes nascemos? Quantas vezes podemos estrear o mundo?  
Foram algumas das perguntas que irromperam com este livro. Não é um livro 
que conte uma viagem ou um caminho percorrido, nem tão pouco pretende 
ser um mapa de territórios conhecidos. É um livro que, nas margens de cada 
texto, dá voz a um estar-em-viagem começado há algum tempo, antes sequer 
de sabermos que estávamos nessa condição.  

Apresentamos um trabalho composto por um conjunto de reflexões 
nascidas em tempos e espaços distintos. A maior parte dos capítulos retoma 
textos já publicados, mas que foram repensados e reescritos a partir do que 
hoje vemos. Outros só agora se tornam dia.  

Paralelamente à escolha dos textos, à depuração da escrita e ao 
afinamento da redação, um outro exercício emergiu: pensar cada capítulo 
como evento de um processo cujo dinamismo próprio não se deixa fixar. Os 
textos mostraram-se, então, como inscrições provisórias, fotografias que 
captaram certos contornos de uma continuidade, formas instantâneas 
fotografadas numa transição permanente (Bergson, 2007, p. 750). O mesmo é 
dizer que, tendo nascido em tempos distintos e com espaços próprios, os 
textos são ações em processo, rastos de uma mudança: o estar-em-viagem que 
foi emergindo. 

Por isso, a organização deste trabalho não foi apenas um encontro com 
resultados obtidos em investigações anteriores, nem nos orientámos pela 
procura das intenções de fundo que tenham, eventualmente, constituído um 
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plano prévio de obra. Não se tratou de reconstruir um propósito magno 
latente ao nosso percurso nos últimos anos. Aliás, querer contar uma 
narrativa inaugural com estes textos seria forçá-los a reconstruírem-se 
retrospetivamente como estados de um progresso controlado. Ora, esse 
controlo, de facto, nunca existiu. O que existiram e existem são palavras, 
frases, reflexões e tentativas de interlocução escritas que ecoaram em tempos 
nos cruzamentos entre filosofia, infância e educação e que agora instauram 
novas inquietações. 

Dar caminho e voz a essas outras inquietações permitiu vislumbrar os 
textos como ações em processo e apreender a efervescência não linear nem 
acabada do seu dinamismo. Fizemos o exercício de procurar novos 
nascimentos, de esgravatar maneiras para continuarmos a estrear o mundo da 
escrita, uma e outra vez, divergir dos esquemas já ditos. Estes escritos 
estreiam outras vidas na relação entre a filosofia e a infância e têm 
temperamentos diferenciados: uns são mais referenciais, alguns mais 
reflexivos, outros mais apressados, outros ainda procuram leitores demorados. 
Regressar à sua presença é compor espaços para se pensar e interrogar de 
formas renovadas muitas questões que, na filosofia, cruzam a educação e a 
infância. 

Perguntamos, então, por aquilo que se instala entre cada unidade de 
sentido e que justifica que o leitor possa querer fazer o trânsito, livre e 
multidireccionado, da sua própria jornada.  

Não há uma sequência aconselhada para a leitura destes textos: podem 
ser lidos tal como os alinhamos, uma vez que o critério editorial traz consigo 
uma proposta de organização e encadeamento decorrente de uma ordem 
temática. Mas podem também compor diferentes sequências ou, ainda, ser 
percorridos sem preocupação pelo sequenciamento, como se compusessem 
notas soltas. A melodia que cada qual possa compor com eles vai constituir 
mais um registo do estar-em-viagem, o que significa que se abrirão a 
perguntas agora ainda insuspeitadas. Os textos em si não são uma viagem, 
mas momentos presentes de narrativas possíveis que se irão construindo 
sempre que forem estreados e atualizados pela leitura e, esperamos, também 
por outras escritas. 

Este exercício aconteceu precisamente no momento em que o mundo 
se interrompeu, em que as viagens físicas se tornaram coisas impossíveis. 
Nesta impossibilidade, ditada pelo confinamento geral na situação de 
emergência da COVID-19, quando boa parte de nós foi forçada a encerrar-se 
em casa, surgiram então outras maneiras de viajar. A pandemia instalou a 
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permanência obrigatória na interioridade de um tempo que nos recolocou em 
casa, que nos empurrou para o espaço considerado o mais seguro, como se 
regressássemos ao útero possível. E aqui permanecemos, numa gestação sem 
termo conhecido, à espera para nascermos de novo, para estrearmos outro 
mundo, um mundo certamente diferente do que tivemos que abandonar à 
pressa e sem solenidade. 

Quantas vezes podemos nascer? Quantas vezes podemos estrear o 
mundo? As perguntas regressam. De quantas formas podemos renascer? É 
possível fazê-lo em diferentes instantes, a partir de uma experiência em que 
desaparecem a continuidade numérica e sequencial que contigua um antes e 
um depois? Que relação ao tempo se ensaiaria nesses renascimentos e como 
poderíamos fazê-los em relação aos textos que agora se apresentam? E sobre 
a relação entre filosofia e infância de que nos falam estes mesmos textos: 
como é que os renascimentos-instantes nos poderiam (re)situar? 

O exercício desta outra maneira de pensar e experimentar a escrita 
fez-se pela mão de um conto de Sophia de Mello Breyner Andresen intitulado 
precisamente “A Viagem” (1997, p. 95-115): o inquietante relato de uma 
viagem que se transforma em viajar, de uma experiência em que o caminho 
desaparece em favor do próprio caminhar.  

A história não começa num início porque as personagens – um casal – 
estão em trânsito logo desde a primeira página, num carro que os leva por 
uma estrada entre campos e serras. É a mulher, na primeira fala do conto, 
que declara serenamente e sem contestação: “– É o meio da vida.”. Com esta 
frase, a sua voz diz o mundo, um mundo num movimento sem início, um 
mundo interrompido, sem que ela o saiba. 

Também não há nomes para este homem e para esta mulher – podiam 
ser qualquer um de nós – que vão a caminho de um lugar especial: um sítio 
onde nunca tinham estado, que só conhecem de mapas e relatos indiretos, 
mas de que tinham ouvido falar como uma casa silenciosa, um rio de pedras 
limpas e polidas, jardins feitos de murmúrios. A descrição do paraíso 
procurado continua nas páginas seguintes e vai alimentando os pensamentos 
e os diálogos do casal ao longo da narrativa.  

Para além de um trânsito sem início e de duas personagens sem nome, 
o lugar procurado é descrito como um tempo suspenso: 

Ali – imagina a mulher sobre o sítio que os esperava – haveria 
tempo para poisar os olhos nas coisas. Ali haveria tempo para 
tocar as coisas. Ali poderiam respirar devagar o perfume das 
roseiras. Ali tudo seria demora e presença. Ali haveria silêncio para 
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escutar o murmúrio claro do rio. Silêncio para dizer as graves e 
puras palavras pesadas de paz e de alegria. Ali nada faltaria: o 
desejo seria estar ali. (Breyner Andresen, 1997, p. 97). 

Mas a descrição dessa serenidade esperada contrasta com os 
acontecimentos seguintes. Enquanto se dão conta de que estão no caminho 
errado porque se devem ter enganado nas direções, o homem e a mulher 
resolvem voltar para trás e retomar a encruzilhada onde viraram à direita. E é 
precisamente neste regresso aos momentos anteriores que se inicia o percurso 
fatídico dos protagonistas.  

O trágico vai acontecendo quando o casal corta os eventos presentes, 
procurando regressar a momentos específicos que viveram no passado, na 
expectativa de encontrarem o rasto do futuro que os espera. As duas 
personagens forçam a construção de um destino ao resistirem 
obstinadamente ao tempo do acontecimento. Sobrepõem, assim, uma 
cronologia tripartida da intencionalidade (passado vivido, presente cindido e 
futuro esperado) a uma experiência acronológica dos acontecimentos: “Tão 
depressa desaparece tudo! Encontramos as coisas. Estão ali. Mas quando 
voltamos já desapareceram. E nem sabemos quem as desfez e as levou” 
(Breyner Andresen, 1997, p. 104), lamentam-se. 

Na ansiedade por se colocarem na rota correta, o casal passa por 
lugares paradisíacos, mundos que apenas existem no presente e que parecem 
estar cuidadosamente à espera deles. Um cavador que lhes indica uma fonte, 
uma casa de camponeses com roupas no arame, cinza quente no forno, vinho 
e pão sobre a mesa; um pomar com maçãs frescas e limpas; uma floresta de 
sons e cheiros perfumados por onde os dois caminham de mãos dadas; uma 
sebe de amoras maravilhosas; um rio estreito e claro onde se banham e riem 
muito. “Se não estivéssemos perdidos – diz o homem – esta caminhada seria 
uma viagem maravilhosa” (Breyner Andresen, 1997, p. 109). Se não estivessem 
a viver o tempo da interrupção, saberiam o que fazer. Mas acham-se sempre 
extraviados e, por isso, vivem duas vidas: a fruição dos presentes inesperados 
e a ansiedade por retornar ao itinerário previsto. 

O casal é pura alegria quando se deixa estar, quando esquece a pressa 
de retomar a rota e cumpre as experiências de exterioridade que se lhe 
apresentam. Mas quando os dois recordam a demanda obstinada pelo paraíso, 
quando se convencem de que esse paraíso é um lugar fixo e não um trânsito, 
quando não veem que foram encontrando tudo o que queriam ao longo da 
jornada, trocam o caminhar pelo caminho e tornam-se sombras de medo.  

Magda Costa Carvalho 
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A diferença faz-se entre dois modos de experimentar o tempo, duas 
maneiras de durar. Por um lado, uma sucessão numérica que se decompõe 
triadicamente em passado, presente e futuro. Viver de acordo com essa 
decomposição espacial coloca a ênfase num património de episódios 
acumulados (a que se pode regressar) que se justapõe à antecipação de 
eventos futuros (que a todo o custo se procuram concretizar). Por outro lado, 
encontramos a sugestão de viver em ato simples e indivisível, para lá da 
contagem dos dias, experimentar um movimento que não implica um antes e 
um depois co-exteriores, fluir cada presente como e enquanto é. 

Há uma tensão clara no conto de Sophia. O casal vai aceitando o 
convite para viver na superfície das coisas, acolhê-las quando elas chegam sem 
procurar um propósito que as encadeie: bebe da água da fonte, come pão na 
casa de camponeses, trinca as maçãs cheirosas do campo, ouve os cantos dos 
pássaros na floresta, apanha as amoras e banha-se no rio estreito e claro. E 
em cada um desses presentes é tão feliz quanto pode ser:  

Ah! – disse ela –, mesmo perdida, vejo como tudo é perfumado e 
belo. Mesmo sem saber se jamais chegarei, apetece-me rir e cantar 
em honra da beleza das coisas. Mesmo neste caminho que eu não 
sei onde leva, as árvores são verdes e frescas como se as 
alimentasse uma certeza profunda. (Breyner Andresen, 1997, p. 
109). 

A simplicidade dessa via em que as personagens não escolhem, mas são 
escolhidas, é distensão para fora do tempo espacializado em instantes 
anteriores e instantes posteriores, é fugir à divisão e deixar-se ficar num 
espaço-entre, aceitar o movimento em que o passado faz corpo com o 
presente e constitui com ele um todo (Bergson, 2002, p. 412), em que o 
futuro não está dado ao lado do presente, mas abre-se em indeterminação 
irredutível (Bergson, 2007, p. 339). Porém, no conto, essas breves fugas para 
um tempo sem número tensionam-se permanentemente com o desejo, a 
ansiedade, a projeção da cronologia que retoma a intenção primeira de 
encontrar um paraíso idealizado e a necessidade de contrariarem os instantes-
presente para recuperarem o caminho previamente traçado. 

“A Viagem” é um conto que fala de uma jornada dupla, mas não 
paralela: a rota de uma mulher e de um homem que se conta em sucessão 
numérica se nos posicionarmos numa linha de eventos sequenciais e, 
sobretudo, se recuperarmos a obsessão por um itinerário passado que 
repetidamente se tenta (re)desenhar; e os simples presentes que surpreendem 
uma e outra vez, que rasgam os espaços percorridos e se expandem num 
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A diferença faz-se entre dois modos de experimentar o tempo, duas 
maneiras de durar. Por um lado, uma sucessão numérica que se decompõe 
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numérica se nos posicionarmos numa linha de eventos sequenciais e, 
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estar-entre sem divisões, sem rasto ou antecipação. É esta tensão que, em 
cada cenário presente, desenrola nas personagens um jogo permanente entre 
a alegria e o medo, o encontro e o desencontro: “Aqui é quase como na terra 
para onde vamos – disse ela. É – respondeu o homem –, mas aqui é um lugar 
de passagem.” (Breyner Andresen, 1997, p. 110). 

É deste aqui-presente enquanto lugar-tempo de passagem que fala o 
conto de Sophia, uma história com personagens que se encontram numa 
viagem sem princípio nem fim e que descobrem as tensões inevitáveis de um 
movimento carente de passado-memória e de futuro-antecipação. Apesar da 
obstinação da mulher e do homem, quer a coleção cumulativa de momentos 
anteriores, quer a aproximação ao lugar paraíso, vão-se esbatendo ao longo da 
narrativa. Escapa-se-lhes toda e qualquer esperança de os recuperarem. Nesse 
registo, o passado que as personagens de “A Viagem” ganham é apenas o que 
elas são em cada momento, o que se contrai em presencialidade do que vai 
passa(n)do, e não um conjunto acumulável de instantes imediatos. Não há 
traço a que possam regressar, apenas aquilo que, do que viveram, ficou em 
cada presente, um presente sempre presente e, sobretudo, um presente que 
se presentifica como prenda. 

Experimentar o presente como prenda é colocar-se todo, por inteiro, 
numa alegria que se expande pelo corpo, que se distende em sensação e 
movimento como o todo indivisível de cada experiência concreta. Isto vemos 
igualmente nas crianças, quando brincam, quando recebem um presente ou 
leem, numa imprevisibilidade que contraria prazos, datas-limite e outros 
modos estratificados de viver. Aliás, brincar é a atividade em que se está por 
inteiro naquilo que se faz, em que o tiquetaquear do relógio desaparece, em 
que se chega a um aqui-presente enquanto tempo de passagem pura, sem 
preocupação de onde vimos nem para onde temos que chegar. 

Este passar puro do brincar fratura a contagem da cronologia e, por isso, 
cria a sensação de variações extremas no ritmo dos dias: parece que passam 
mais rápido do que a regularidade dos segundos em que se escandem. Carlo 
Collodi descreve a chegada de Pinóquio a uma Terra dos Brinquedos em que 
a diversão era permanente e onde, entre jogos e brincadeiras ininterruptas, as 
horas, os dias e as semanas passavam como raios e lampejos, num abrir e 
fechar de olhos (Collodi, 2016, p. 200). Tão depressa tinham chegado e já 
passavam 5 meses. E a esse propósito Agamben discorre sobre os brinquedos 
e descreve como a sua natureza é a de destruírem o calendário (Agamben, 
2008, p. 84). Brincar é uma forma de desprendimento e de esquecimento e, 
afirma o filósofo italiano, as crianças são os sucateiros, os alfarrabistas, os 
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belchiores da humanidade, que descobrem em qualquer coisa o que a pode 
tornar num brinquedo: a potencialidade para fugir ao tempo das medidas, das 
ordens, dos prazos. 

No brinquedo condensa-se o mesmo aqui-passagem que o casal de “A 
Viagem” encontrou em cada episódio imprevisto: um tempo sem 
referencialidade que se experimenta por inteiro. É com a mesma simplicidade 
e entrega com que brincam as crianças que qualquer outro ser humano se 
apaixona ou recebe um presente inesperado, rindo de alegria na frescura da 
água que bebe, colhendo flores na sombra sossegada de uma árvore, 
atravessando um mundo interrompido e transparente que faz esquecer o 
caminho perdido e a rota da viagem. 

Também o brinquedo se constitui numa relação aos objetos traduzida 
em tempo puro, isto é, que conserva das coisas apenas uma historicidade 
cristalina, uma experiência da sucessão na duração, sem número ou 
justaposição de instantes. É um tipo de manuseamento dos objetos que os 
arranca aos seus anteriores contextos – sejam eles práticos, de registos de 
arquivo ou acervo memorial –, tomando-os como simples espaços diferenciais 
entre um antigamente (em que foram outra coisa) a um agora não mais (em 
que já não a são). Transformar alguma coisa num brinquedo é, então, 
instalar-se num “espaço entre”, no aqui-presente, no simples estar-em-viagem. 
E de todos os seres humanos, as crianças destacam-se enquanto exímias 
instaladoras desta interrupção relacional com as coisas. Elas, como ninguém, 
cruzam a barreira aparentemente intransponível do tempo da produtividade 
quotidiana e criam oásis de experiências de inteireza. 

Mas, então, quantas coisas podem permitir-nos entrar neste 
devir-brinquedo? Quantas vezes podem as coisas renascer? Quantas estreias 
tem o mundo? E quantas vidas tem um texto? Quantas são as viagens que se 
podem fazer com a escrita e, sobretudo, nela? 

Desejamos que os leitores deste livro sejam como o homem e a mulher 
de Sophia, o casal que, perseguindo o desejo de chegar a um paraíso, 
consegue ainda desmembrar a articulação dos instantes cronológicos e das 
rotas espaciais. E que, como crianças, arranquem estes textos à necessidade 
das circunstâncias, tornando-os distorções tangíveis de liberdade. Que 
brinquem e façam dos livros, dos textos, das frases, das palavras, 
oportunidades para entrarem num devir-criança. Que este livro propicie 
nascimentos, brincares, devires... 

Açores, maio de 2020
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filosofia para crianças: o que diz um nome? 
 
 

Este texto apresenta algumas reflexões sobre a filosofia para crianças 1 
enquanto área de estudos em que a Universidade dos Açores apostou a partir 
de 2007, pela ação pioneira de Maria Gabriela Castro, na altura Diretora do 

 
1 É complexa a discussão em torno da expressão “filosofia para crianças”. Nas últimas 
décadas, especialistas e praticantes têm apresentado designações alternativas que visaram, 
sobretudo, reservar a expressão original “Filosofia para Crianças” para o âmbito do 
projeto curricular que Matthew Lipman, Ann Sharp e outros colaboradores construíram 
no IAPC (Institute for the Advancement of Philosophy with Children), da Montclair State 
University (EUA). Depois de, nas décadas de 80 e 90 do século XX, ter sido fundada como 
programa curricular, a viragem de milénio promoveu uma abordagem diferenciada da 
filosofia para crianças que, de método, se transformou num movimento internacional e 
diferenciado de abordagens, estratégias e discursos (Vansieleghem; Kennedy, 2011, 178-179; 
Murris; Haynes, 2018, 55). Nos últimos 40 anos multiplicaram-se as abordagens em torno 
da problematização do encontro entre a filosofia e a infância, dentro de perspetivas 
filosóficas distintas das de M. Lipman e A. Sharp. Desta feita, usaremos a expressão 
“filosofia para crianças”, com letras pequenas, para nos referirmos a uma subárea 
filosófica hoje reconhecida (Muckadell, 2013; Splitter; Sharp, 1995, vii) e que engloba a 
problematização de diferentes aspetos (epistemológicos, éticos, estéticos, políticos e 
sociais) que decorrem de práticas filosóficas promovidas em contextos educativos (formais 
e informais) com pessoas de diferentes idades, especialmente crianças. Referimo-nos 
sobretudo à abordagem da comunidade de investigação filosófica enquanto modelo 
educativo e infraestrutura ética, política, estética e epistemológica da prática filosófica. 
Reconhecemos que a própria designação não é consensual entre todos os especialistas, 
havendo hoje distintas propostas (filosofia com crianças; filosofia para/com crianças; 
filosofia e infância; filosofias e infâncias; filosofia lúdica; filosofia para todos; ...). 
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Centro de Estudos Filosóficos daquela Instituição, quer ao nível da promoção 
de investigação académica, quer de prática educativa formal com crianças em 
diversos contextos escolares (Escolas Públicas e Privadas da Região Autónoma 
dos Açores), quer de diferentes ofertas formativas para educadores e 
professores. As ideias que apresentamos justificam, assim, algumas das opções 
tomadas pelo projeto de filosofia para crianças da Universidade dos Açores e 
procuram traçar a sua especificidade numa área que, nos últimas 40 anos, 
tem sido adaptada e apropriada em diversos contextos sociais, políticos e 
culturais. Simultaneamente, iremos dialogar com o texto “A (im)possibilidade 
de uma Filosofia para Crianças: algumas questões”, de Maria Luísa Ribeiro 
Ferreira, que, de forma perspicaz, faz uma série de importantes críticas ao 
programa de Filosofia para Crianças de Matthew Lipman e Ann Sharp 
(Ribeiro Ferreira, 2013). Esperamos que este exercício possa desencadear 
novas reflexões sobre uma área que tem sofrido avanços e retrocessos e que 
agora, mais do que nunca, necessita de um olhar simultaneamente crítico e 
criativo. 

 
filosofia para crianças 

Quando Matthew Lipman escolheu para o seu programa a designação 
“Filosofia para Crianças”, agradou-lhe a junção numa mesma expressão de 
dois conceitos habitualmente tidos por incompatíveis e até contraditórios. Se 
fosse mesmo Filosofia, não podia ser para crianças, e se era para crianças não 
poderia ser Filosofia, relata o autor na sua autobiografia (Lipman, 2008a, p. 
125). 

Uma das críticas à expressão prende-se com a sua parte final: a 
presença do conceito de “criança” ligado ao sério e respeitado saber filosófico. 
No núcleo dessa contestação encontramos a ideia de que um ser humano na 
infância não pode (ainda) pensar filosoficamente. Pressupõe-se que a infância 
é uma espécie de sala de espera, a antecâmara da vida real, o limbo onde 
reina a confusão e a falta de subtileza mental e destreza linguística que 
precede, atrapalha e atrasa a entrada no céu límpido e claro da racionalidade 
adulta (Gregory, 2011). 

Obviamente que a questão exige uma passagem pelo conceito de 
“infância”. Lipman ocupou-se desta tarefa em diversos momentos da sua obra, 
dos quais destacamos o último capítulo da obra Philosophy Goes to School, 
intitulado precisamente “Philosophy of Childhood”. Aí o autor afirma que “A 
infância é uma legítima dimensão do comportamento e da experiência 
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humana.” (Lipman, 1988a, p. 191). Não lhe chama um estádio, uma etapa, ou 
uma fase, mas uma dimensão da experiência, um dos lados desse complexo e 
multifacetado polígono. 

Dizer que a infância é uma dimensão ou um aspeto da experiência 
implica perceber que a questão quais os indivíduos capazes de fazerem 
filosofia? deixa de fazer sentido, devendo ser substituída pela perspetiva de 
que a experiência humana, nas várias fases da vida do indivíduo, pode ser 
passível de experiência e pensamento filosóficos. 

O trabalho de Lipman nesta renovada perspetivação da infância 
encontrou eco na obra de Gareth Matthews, filósofo americano responsável 
pelo surgimento da “Filosofia da Infância” enquanto área de estudos2. Os 
contributos de ambos permitiram lançar luz sobre o enquadramento filosófico 
da infância: Entender as crianças como cidadãos em espera, becomings e não 
beings (Haynes, 2008, p. 19), desconsidera que elas são capazes de pensar 
filosoficamente e não apenas de questionar de forma pontual e espontânea. 
Recusar às crianças o contacto com a filosofia, adiando para a idade adulta o 
acolhimento das questões que formulam enquanto crianças, bem como dos 
pensamentos que controem, é tratá-las enquanto meios para um fim (a 
completude pressuposta na idade adulta) e não como fins em si mesmas, 
afirma Lipman (1988a, p. 194). Desta feita, alimenta-se um falso dualismo 
entre saber e ignorância, sedimentado nessa outra díade adulto-criança, como 
se o adulto estivesse na posse completa daquilo que a criança ignora 
totalmente. Defender alguma moderação no trabalho desconstrutivo que a 
filosofia possa realizar com as crianças, mormente quando se trata de 
exploração conceptual (Ribeiro Ferreira, 2013, p. 758), não nos parece por em 
causa a global importância da comunidade de investigação filosófica enquanto 
modelo pedagógico do programa iniciado por Lipman e Sharp (Lipman, 2003, 
p. 105). É precisamente nesse trabalho de desconstrução comunitária que se 
joga a possibilidade de reconhecer, construir e, até, inventar sentidos para 
realidades a que as crianças pertencem de pleno direito. 

 
filosofia para crianças 

As críticas à expressão “filosofia para crianças” não se ficam pela interdição 
das crianças no mundo da filosofia. Também a partícula central da expressão, 
a preposição “para”, foi alvo de controvérsia, desta feita a partir do interior do 

 
2 Os principais títulos de Gareth Matthews são Philosophy and the Young Child, de 1980, 
Dialogues with Children, de 1984, e The Philosophy of Childhood, publicado em 1994. 
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filosofia para crianças 
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poderia ser Filosofia, relata o autor na sua autobiografia (Lipman, 2008a, p. 
125). 
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humana.” (Lipman, 1988a, p. 191). Não lhe chama um estádio, uma etapa, ou 
uma fase, mas uma dimensão da experiência, um dos lados desse complexo e 
multifacetado polígono. 
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que a experiência humana, nas várias fases da vida do indivíduo, pode ser 
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exploração conceptual (Ribeiro Ferreira, 2013, p. 758), não nos parece por em 
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filosofia para crianças 

As críticas à expressão “filosofia para crianças” não se ficam pela interdição 
das crianças no mundo da filosofia. Também a partícula central da expressão, 
a preposição “para”, foi alvo de controvérsia, desta feita a partir do interior do 

 
2 Os principais títulos de Gareth Matthews são Philosophy and the Young Child, de 1980, 
Dialogues with Children, de 1984, e The Philosophy of Childhood, publicado em 1994. 
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próprio movimento (Haynes; Murris, 2012, p. 132; Kohan; Leal, 1999, p. 70; 
Waksman; Kohan, 2005, p. 56-58; Murris, 2016), constituindo um tópico 
recorrente de reflexão (Sutcliffe, 2017, p. 57-58). 

Para além da questão de se utilizarem recursos pedagógicos distintos 
do currículo construído no IAPC, Institute for the Advancement of 
Philosophical Inquiry with Children, como é o caso do projeto de filosofia 
com literatura infantil (philosophy with picturebooks) de Karin Murris e 
Joanna Haynes (2012), surgiu outra linha de argumentação para a substituição 
da preposição (de “para” para “com”). Considerou-se que, apesar da relevância 
e pioneirismo do trabalho de Matthew Lipman, falar de filosofia para crianças 
seria ainda referir a atividade do pensamento de uma forma exterior, como se 
fosse feita pelos adultos para os mais novos e apresentada ao jeito de um 
pronto-a-vestir. Assim, autores como Walter Kohan muito cedo chamaram a 
atenção para o preconceito adultista ou idadista que poderia reconhecer-se no 
programa curricular inicial de filosofia para crianças, sublinhando-se a 
necessidade de superar qualquer inclinação hierárquica e condescendente que 
colocasse as crianças como meras reprodutoras de uma filosofia já feita pelos 
adultos (Kohan, 1999, p. 71). 

Defendeu-se que falar de filosofia com crianças seria mais adequado 
para uma atividade em que o educador e as crianças se encontram numa 
posição de igualdade no que respeita à construção conjunta de (e do) 
pensamento filosófico. E, de um ponto de vista retrospetivo, alguns autores 
entenderam a proposta de substituição da designação “filosofia para crianças” 
por “filosofia com crianças” como uma mudança estrutural no seu 
entendimento enquanto prática, mas também enquanto área, já que de 
método passaria a movimento (Vansieleghem; Kennedy, 2012, p. 8-9). 
Substituía-se, assim, a ênfase na modelação e no treino de um determinado 
tipo de raciocínio lógico pela preocupação com o diálogo enquanto marca de 
uma pedagogia transformadora, assente na reflexão e na comunicação em 
comunidade. 

Uma das virtualidades deste movimento de resistência crítica e política 
prendeu-se sobretudo com a abertura ao questionamento da própria conceção 
de filosofia subjacente ao projeto inicial do IAPC. Como sabemos, Lipman e 
Sharp propuseram sobretudo uma abordagem à natureza do exercício 
filosófico de inspiração analítica e pragmatista, replicando o pressuposto de 
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um modelo de racionalidade discursivo abstrato e universal3. Esse modelo era, 
então, entendido como a via para a imparcialidade de pensamento requerida 
ao ambiente da comunidade de investigação filosófica (Lipman, 2003, p. 50). 
É este paradigma lógico de pensamento que o seu currículo reconhece na 
história da filosofia ocidental e que as histórias do programa apresentam às 
crianças, mediadas pelo adulto no papel privilegiado de modelador4. 

Encontramos sentido nesta crítica, uma vez que a comunidade de 
investigação filosófica não reconhece membros privilegiados que dominem e 
possuam o conhecimento, ou sejam donos do seu modelo, porque todos 
assumem o mesmo trabalho de (des)construção. E, a limite, a própria noção e 
prática de filosofia têm de jogar-se nessa amplitude criativa da comunidade. 
Ademais, não há pontos de vista racionalmente neutros ou imparciais, já que 
todas as leituras filosóficas assumem determinadas perspetivas e pressupostos 
(Waksman; Kohan, 2005, p. 56-58). 

A participação das crianças no diálogo não pode ser uma concessão que 
educadores e professores fazem aos seus alunos, ouvindo-os por breves 
instantes, mas antes o reconhecimento de que deles podem advir, e advêm de 
facto, válidos contributos para o pensamento da comunidade, para a filosofia 
enquanto património da humanidade. As crianças não devem ser apenas 
vistas, mas vistas e, sobretudo, ouvidas.  

Por um lado, pensamos que pode fazer sentido a substituição do “para” 
pelo “com” e, até mais interessante, pelo “das”. No entanto, não o vemos como 
um procedimento necessário para que continuemos a pensar e a construir na 
filosofia para crianças enquanto área filosófica. Aliás, quem conhece a obra de 
M. Lipman e de A. Sharp sabe que aquele “para” não pressupõe uma 

 
3 A conceção de filosofia subjacente ao programa do IAPC parte do pragmatismo 
norteamericano, mormente no pensamento de Charles Peirce e John Dewey. Em termos 
epistemológicos, Lipman assume a promoção de um equilíbrio reflexivo (Lipman, 2003, p. 
197) enquanto horizonte regulador de uma prática racional entendida como construtivista, 
falibilista e intersubjetiva do conhecimento (Daniel, 2007). Ou seja, partindo do exercício 
analítico do pensamento, a investigação filosófica realiza-se em comunidade mediante um 
esforço de co-construção de conhecimento, coletiva e adequada a um determinado 
contexto, sujeita à revisão e à autorregulação do grupo. 
4 A este propósito, será importante recordar as palavras da própria Ann Sharp, que 
evidenciam o modo aberto como entendia o projeto que amadrinhava: “If there is any 
criticism of the existing Philosophy for Children curriculum it is that it does not pay 
sufficient attention to the various philosophical positions of the Eastern and Near Eastern 
philosophers — but hopefully this will be corrected in the very near future as more 
philosophers from these areas begin to develop their own curriculums.”, em “Interview 
with Ann Margaret Sharp”, by Saeed Nanji, http://www.buf.no/en/read/txt/?page=sn-
sharp2, acedido a 1 de abril de 2014. 
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exterioridade do exercício filosófico com as crianças. Parece-nos que a opção 
pela expressão filosofia para crianças teve sobretudo em mente designar os 
objetivos do currículo que os especialistas do IAPC estavam a preparar e não 
tanto a prática concreta com as crianças (aliás, esta prática recebeu a 
designação de comunidade de investigação filosófica). A designação Filosofia 
para Crianças foi escolhida para se referir a um projeto que procurava 
traduzir a história da filosofia ocidental num universo narrativo apelativo às 
crianças, que captasse o seu interesse e envolvimento, na forma de um 
exercício de pensamento criterioso e autorregulador e através de um currículo 
estruturado. 

Por outro lado, não será de somenos importância sublinhar que a 
substituição desse currículo sequencial formalizado, tal como foi concebido 
por Lipman e Sharp, por um conjunto avulso de outros materiais 
pedagógicos, mormente os já utilizados pelos educadores e professores 
noutros contextos curriculares, também não se apresenta como uma opção 
isenta de perigos. Esse exercício, se não for entendido na sua especificidade e 
exigência, pode tornar-se alvo de graves deturpações quando os facilitadores 
não possuírem uma formação que lhes permita compreender os pressupostos 
educativos e filosóficos do trabalho em comunidade de investigação: a 
doutrinação ou o relativismo constam entre as mais sérias dessas deturpações 
(Ribeiro Ferreira, 2013, p. 759). A instrumentalização da própria prática 
filosófica com as crianças, entendida como um conjunto de técnicas ao dispor, 
será outra das deturpações indesejadas (Haynes; Murris, 2012, p. 125). 

Mais de quatro décadas depois do início do projeto, e das diversas 
metamorfoses pelas quais foi o mesmo passando, hoje a designação mais 
consensualmente adotada inclui as duas proposições – filosofia para/com 
crianças5 - numa tentativa de inclusão num mesmo nome dos especialistas e 
praticantes que, de alguma forma, defendem formas alternativas de relacionar 
filosofia e infância. É aliás a opção recente do ICPIC, International Council of 
Philosophical Inquiry with Children, que no seu site e materiais de divulgação 
tem adotado a expressão de dupla entrada. Esta opção não aparece, contudo, 
com o objetivo de normatizar a área ou sequer de entender o seu corpo de 
especialistas e praticantes como devendo almejar a um conjunto de posições 
absolutamente consensuais. Caso fosse esse o cenário, em vez de uma área de 
estudos e, sobretudo, de questionamentos, teríamos apenas uma escola de 

 
5 Em inglês, há um uso generalizado dos acrónimos: p4c para philosophy for children 
(filosofia para crianças); pwc para philosophy with children (filosofia com crianças); 
p4/wc para philosophy for/with children (filosofia para/com crianças). 
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pensamento, o que não nos parece benéfico para ninguém... sobretudo para as 
crianças. 

Acima de tudo, parece-nos importante sublinhar que nenhuma das 
opções em relação à proposição inicial se entende como sinal de 
desconsideração pelo trabalho iniciado por Lipman, Sharp e restantes 
fundadores da área. Acresce que a posição que até aqui assumimos, que como 
qualquer posição filosófica está aberta a reformulação, pretende evitar a 
instauração de categorias e divisões no seio dos seus praticantes. A filosofia 
para crianças é hoje uma área de pensamento que, reconhecendo um 
momento fundacional importante no currículo do IAPC, floresceu a partir 
desse projeto e evidenciou todo o manancial de potencialidade inscrito na 
aproximação entre a infância e a filosofia e, talvez mais importante, de relação 
com ela.. 

Em 1999, foi lançada uma terceira expressão que (ainda) não fez 
suficiente caminho: a filosofia das crianças (Kohan, 1999, p. 69), isto é, uma 
prática em que se gerassem condições para que as próprias crianças (e, por 
que não, outros indivíduos) pudessem produzir movimentos desafiadores ao 
poder (adulto, masculino, caucasiano, heterossexual,...) em filosofia. E, mais 
recentemente, a substituição de “criança” por “infância” tem aberto outras 
vias. Talvez o caminho seja o de constante regresso ao ponto de partida e de 
questionamento de cada um dos nomes com que se vão experienciando novas 
formas de filosofia. 

 
filosofia para crianças 

Apresentadas no geral algumas das críticas à presença do conceito de 
“criança” na designação do programa iniciado por Matthew Lipman e Ann 
Sharp, bem como as objeções à partícula “para”, resta-nos olhar para a 
primeira noção que compõe a expressão “filosofia para crianças”. Pretendemos 
demorar-nos um pouco mais na sua análise, porquanto se trata da pedra de 
toque deste movimento e, consequentemente, de muitas das suas leituras 
posteriores. 

Usar a designação “filosofia” para as atividades das comunidades de 
investigação reenvia-nos, inevitavelmente, para a distinção entre aprender 
filosofia e fazer filosofia. Consciente desta distinção, Matthew Lipman chama a 
atenção para a necessidade de substituir o modelo pedagógico vertical e 
unidirecionado da aquisição de conhecimentos, assente na transmissão escolar, 
por um modelo aplicado de uma filosofia que se pratica, partindo da 
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pensamento, o que não nos parece benéfico para ninguém... sobretudo para as 
crianças. 
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horizontalidade que cultiva a comunicação multidirecional entre adultos e 
crianças (Lipman, 1988a, p. 11). Neste contexto, a filosofia surge como “uma 
forma de vida”, para a qual se reclama a figura paradigmática de Sócrates, e 
não tanto como um corpo de saber formalizado ou um simples exercício de 
pensamento sem impacto na vida do ser humano (Kohan, 1999, p. 100-101).  

Lipman afirma que a filosofia deve ser reconstruída e apropriada, por 
forma a trazer uma melhoria significativa ao papel do pensar filosófico na 
educação (Lipman, 2003, p. 15). Ann Sharp di-lo de outra maneira: “A 
Filosofia para Crianças é uma tentativa para pegar na história da filosofia e 
reconstruí-la para as crianças, de forma a que a possam apropriar por si 
mesmas e dominar a arte do pensamento autónomo, de forma autorregulada.” 
(Reed; Sharp, 1998, p. 9). 

A filosofia que se faz com as crianças não é entendida enquanto corpo 
de conhecimento fechado que se transmite, mas como atividade de reflexão 
que o educador ou professor propõe (Daniel, 2007). Trata-se, por um lado, de 
promover procedimentos mentais que permitem investigar e analisar 
racionalmente determinados problemas e, por outro, de permitir a 
familiaridade com ideias e teses filosóficas, enquanto recursos conceptuais ao 
alcance de qualquer ser humano, sobretudo as crianças. A filosofia é, aqui, 
uma espécie de guia para aprender a viver melhor, o que implica sermos mais 
conscientes dos sentidos ético, estético, político, social, da nossa existência 
(Gregory, 2011, p. 200). Mas, reforçamos, até no programa do IAPC será 
artificial uma separação entre a filosofia enquanto teoria e a filosofia 
enquanto prática, já que as histórias escritas para as crianças são 
intencionamente povoadas por ideias e conceitos da tradição do pensamento 
ocidental, sendo possível, nalguns casos, identificar as falas das personagens 
com posições de alguns filósofos. 

Vejamos dois exemplos que, na adaptação para uma linguagem 
considerada apropriada à faixa etária em causa, mostram claramente a 
intenção de confrontar as crianças com conteúdos filosóficos específicos. 

Começamos com um excerto retirado da história Elfie, escrita por 
Lipman para o 1º ano do 1º ciclo: 

Esta manhã, na aula, o Jorge disse: A Elfie quase nunca fala. É 
como se ela não fosse real! Isso mostra que ele está mesmo 
enganado! Talvez eu não fale muito, mas eu estou sempre a 
pensar! Eu penso mesmo quando estou a dormir. Na noite passada, 
estava deitada na minha cama e disse para mim mesma: Elfie, estás 
a dormir? Toquei com as mãos nos olhos e estavam abertos, por 
isso respondi: Não, não estou a dormir. Rapidamente pensei: Isso 

Magda Costa Carvalho 

41 

pode estar errado. Talvez uma pessoa possa dormir com os olhos 
abertos. E disse para comigo mesma: Neste preciso momento, Elfie, 
estás a imaginar coisas e, como estás a imaginar, deves estar a 
pensar! E, então, se estás a pensar, não importa o que o Jorge diz, 
porque tu és real!6 (Lipman, 2008b, p. 13). 

Quem não reconhece a voz de Descartes por detrás das cogitações da 
pequena Elfie? Quase conseguimos imaginar Matthew Lipman, com o 
Discurso do Método aberto sobre a sua secretária, lendo: 

Mas, logo em seguida, notei que, enquanto assim queria pensar que 
tudo era falso, eu, que assim o pensava, necessariamente era 
alguma coisa. E notando que esta verdade – eu penso, logo existo, 
era tão firme e tão certa que todas as suposições dos cépticos 
seriam impotentes para a abalar, julguei que a podia aceitar para 
primeiro princípio da filosofia que procurava. (Descartes, 1992, p. 
28). 

O segundo de muitos dos exemplos que poderíamos apresentar 
chega-nos de Lisa, outra história do currículo, desta feita dirigida ao 2º ciclo: 

- Esse é justamente o meu problema, disse a Lisa. Um avião ocupa 
só o lugar em que está, mas pode voar nesse espaço? Acho que 
não. Não tinha espaço para mover-se. Por outro lado, pode um 
avião voar num espaço que não ocupa? 
- Suponho que não, respondeu-lhe o Ari. Não pode estar onde não 
está. Só pode estar onde está. 
- Bom, então, exclamou a Lisa triunfalmente, acabo de provar que 
um avião não pode voar! Não pode voar onde está e não pode voar 
onde não está! (Lipman, 2011, p. 34) 

Novamente, ressoa na fala da personagem feminino um dos famosos 
paradoxos lógicos de Zenão de Eleia contra o movimento: o da seta em 
movimento. De acordo com a argumentação do pré-socrático, “num espaço e 
tempo constituídos por mínimos indivisíveis, uma seta em voo acha-se em 
repouso, pois em cada momento ocupa um espaço igual ao das suas 
dimensões.” (Trindade Santos, 1992, p. 189). 

No Manual de apoio à Lisa, intitulado Investigação Ética, a ligação deste 
episódio aos paradoxos de Zenão é feita de forma explícita e rigorosa 
(Lipman; Sharp, 1988b, p. 197), colocando os potenciais facilitadores das 
sessões de sobreaviso acerca das intenções de Lipman e do modo como 
podem ser explorados os conteúdos de matriz filosófica com as crianças. No 
entanto, o mesmo já não acontece com o Manual da Elfie, contexto em que 
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teria sido igualmente importante apresentar aos educadores e professores os 
intrincados problemas filosóficos subjacentes às cogitações da personagem. 

 
a modelação lógica do pensamento 

Para além dos conteúdos apresentados nas histórias e nos manuais, é possível 
encontrar a dimensão intencionalmente filosófica do programa de Filosofia 
para Crianças do IAPC no que respeita aos procedimentos formais de 
pensamento, isto é, os recursos lógicos da argumentação filosófica. Neste 
âmbito, faremos referência a duas situações reais, em contexto formal de 
comunidades de investigação por nós facilitadas, como exemplos de 
exploração intencional da potencialidade filosófica do pensamento infantil, de 
acordo com o que é proposto por M. Lipman e A. Sharp. 

No primeiro caso, a comunidade de investigação compunha-se de 
crianças do 2º ano do 1º ciclo do ensino básico, ou seja, entre 7 e 8 anos. O 
Rodrigo estava intrigado com uma questão e resolveu pedir ajuda à 
comunidade: “Por que é que os bebés nascem carecas?”. De imediato, surgiu a 
contestação da Miriam que, de acordo com relatos de familiares referentes à 
sua farta cabeleira enquanto recém-nascida, contrariava o pressuposto 
subjacente à pergunta inicial do colega. Dado tratar-se de um assunto 
bastante prosaico, poderia a sessão ter sido assumidamente redirecionada 
para outros conteúdos, já que constatações sobre a fisionomia de 
recém-nascidos dificilmente constituem tema filosófico. No entanto, uma vez 
que a comunidade reagiu com interesse ao problema colocado pelas posições 
contraditórias do Rodrigo e da Miriam, foi a partir desse palco que se deu 
início à promoção de um pensamento de matriz filosófica, convidando-se as 
crianças a analisarem a diferença entre as proposições Todos os bebés nascem 
carecas e Alguns bebés nascem carecas.  

Sem que inicialmente o soubesse, a comunidade foi colocada no âmbito 
de um diálogo de cariz lógico. Então, o Jorge procurou explicar a diferença 
entre as duas proposições, afirmando: “Todos são muitos e alguns são 
poucos.” Depois de uma concordância inicial generalizada com a proposta, as 
crianças foram novamente pro-vocadas: para terem a certeza de que o Jorge 
tinha razão, era necessário testar a sua hipótese e descobrir se, em alguma 
circunstância, Todos podem ser poucos e Alguns podem ser muitos. 

A motivação era grande para encontrar frases que permitissem 
invalidar a hipótese colocada sobre a mesa e, depois de algumas tentativas, a 
comunidade encontrou em conjunto as provas necessárias para uma 
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conclusão: Algumas pessoas do mundo inteiro são muitas pessoas e Todos os 
planetas do sistema solar são poucos planetas! Foi uma exultação coletiva 
aquilo a que assistimos quando cada menino da comunidade se deu conta de 
que tinham conseguido provar que Alguns podem ser muitos e que Todos 
podem ser poucos. A experiência do pensamento em conjunto e 
autorregulada foi real e, numa perspetiva filosófica propriamente dita, grande 
foi o passo dado por estas crianças ao exercitarem, num grau de abstração 
considerável, o formalismo de quantificadores lógicos como Todos e Alguns e 
a vagueza dos pronomes indefinidos muitos e poucos. Ao contrário do que 
intuitivamente pensavam no início da sessão, afinal Todos não são 
necessariamente muitos, nem Alguns poucos. 

Noutra ocasião, com crianças do terceiro ano do 1º ciclo do ensino 
básico, ou seja, entre 8 e 9 anos, depois de o assunto ter sido levantado pela 
comunidade, orientamos uma sessão em torno das frases Alguns nadadores 
salvadores são bombeiros/Todos os nadadores salvadores são 
bombeiros/Nenhum nadador salvador é bombeiro/Nenhum bombeiro é 
nadador salvador. Num animado diálogo, as crianças foram convidadas a 
encontrar relações entre as frases (escritas em papéis colocados no chão, no 
meio do círculo composto pela comunidade, para que todos os pudessem 
movimentar ao ritmo das descobertas dos seus próprios pensamentos).  

Dos vários momentos em que assistimos à produção de pensamento 
formal e complexo, destacamos a constatação do Frederico: “Nenhum nadador 
salvador é bombeiro é uma frase falsa porque eu já vi um carro de apoio aos 
nadadores salvadores com a inscrição “Bombeiros de Ponta Delgada” e basta 
existir um nadador salvador que seja bombeiro para que a frase não possa ser 
verdadeira.” De imediato, chega a conclusão da Isabel que, de olhos brilhantes, 
acrescenta: “Então, se Nenhum nadador salvador é bombeiro é uma frase 
falsa, Nenhum bombeiro é nadador salvador também é!” Desta vez, foi nosso 
o espanto perante a agudeza e a rapidez com que a Isabel, de 8 anos, fizera 
uma conversão simples logicamente válida7. 

Certamente que a dimensão concreta da experiência quotidiana destas 
crianças foi fundamental em qualquer uma das situações descritas e que, sem 
ela, não teriam conseguido produzir pensamento lógico. No entanto, essa é 

 
7  Relembramos que a primeira história escrita por Matthew Lipman foi Harry 
Stottlemeier’s Discovery, traduzida para português como A Descoberta de Aristóteles 
Maia. Dirige-se a crianças de 11 anos e versa precisamente sobre a descoberta da 
conversão lógica. Contudo, a partir da sessão que descrevemos, percebemos que se pode 
antecipar ainda mais a idade para iniciar a modelação lógica do pensamento. 
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conversão lógica. Contudo, a partir da sessão que descrevemos, percebemos que se pode 
antecipar ainda mais a idade para iniciar a modelação lógica do pensamento. 
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uma realidade verificada igualmente no ensino de disciplinas como a 
Matemática, em que as operações elementares de aritmética são ensinadas 
com recurso a situações do dia a dia e, nem por isso, se considera que as 
crianças não são capazes de apreender o formalismo matemático. Aliás, quer 
na Matemática, quer na Filosofia, o recurso ao concreto não inibe a 
familiaridade com o abstrato. Pelo contrário, é esse recurso que dá lugar e 
promove a capacidade de abstração. 

Proporcionar às crianças as condições para lidarem com a dimensão 
filosófica das suas vidas é, no fundo, oferecer-lhes a oportunidade de nelas se 
acender um farol que incide a sua luz sobre determinadas zonas da existência 
quotidiana, as mais rochosas como as mais límpidas, para que elas próprias 
possam sentir que navegam de forma segura. Relembramos aqui o Miguel, 
menino de 7 anos que, depois de participar numa dezena de sessões em 
comunidades de investigação, reconhecia a importância de vir à atividade. 
“Por que vieste hoje, Miguel, se dizes que preferias ter ficado na sala a 
terminar o trabalho para o Dia do Pai?”, perguntámos. “Porque aqui 
pensamos e pensar é importante... mas não é pensar assim (e fazia um gesto 
leve de ondas com as mãos), é ficar com a lanterna acesa!” 

Assim sendo, na filosofia para crianças de inspiração lipmaniana não se 
trata apenas de ensinar ou de aprender filosofia, mas de promover o exercício 
do pensamento filosófico junto das crianças enquanto mais um recurso à sua 
disposição para pensarem as suas próprias vidas, dar-lhes a oportunidade de 
conhecerem conceitos que lhes permitem relacionarem-se com as suas 
experiências de uma forma criteriosa. 

 
filosofia para facilitadores 

Desde que teve início o projeto de filosofia para crianças na Universidade dos 
Açores, temos verificado como é possível (e até necessário) fazer filosofia para 
e com as crianças. Mas em paralelo com esta constatação, tem-se mostrado 
igualmente importante reforçar a formação filosófica de quem orienta os 
trabalhos das comunidades de investigação. Não sendo condição suficiente, é 
condição necessária.  

Se com as crianças se proporcionam o ambiente e a oportunidade para 
o exercício do filosofar, na formação de facilitadores das comunidades de 
investigação não se pode descurar o estudo do património conceptual e 
temático da filosofia, bem como a aprendizagem da prática de procedimentos 
de diálogo e reflexão. 
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Aliás, este aspeto sempre nos pareceu óbvio e tem sido grande o nosso 
espanto ao verificarmos que em diversos contextos é comum a ideia de que a 
formação filosófica é um recurso dispensável a um facilitador de uma 
comunidade de investigação. Fazemos nossas as palavras de Maria Luísa 
Ribeiro Ferreira: “Difunde-se a crença otimista de que qualquer um pode 
ensinar filosofia desde que se submeta a uma ação de formação e que leia e 
ponha em prática os exercícios sugeridos no manual do professor. Penso que 
ninguém aceitaria como docente habilitado de matemática quem fosse sujeito 
a uma formação deste tipo. E o mesmo se deveria aplicar à filosofia, para o 
ensino da qual só deveriam aceitar-se pessoas com sólida formação filosófica.” 
(Ribeiro Ferreira, 2013, 756) 

Alguma bibliografia ilustra a posição referida, como é o caso de 
Thomas Wartenberg e da obra Big ideas for little kids. Teaching philosophy 
through Children’s Literature, resultado de uma série de cursos lecionados 
pelo autor em torno das potencialidades filosóficas das histórias infantis. 
Segundo o prefácio: “Este livro contém tudo o que é necessário para ensinar 
uma introdução à filosofia no ensino básico.” E, na página seguinte, o autor 
continua: “aqueles que não têm qualquer formação em filosofia são capazes de 
facilitar discussões filosóficas entre as crianças.” (Wartenberg, 2009, p. ix-x). 

Não temos qualquer dúvida que uma pessoa não formada em filosofia 
possa orientar discussões com crianças, tanto quanto também não duvidamos 
de que essas discussões dificilmente assumirão uma natureza filosófica. 

Mas o trabalho filosófico com as crianças de acordo com a proposta de 
M. Lipman e A. Sharp em nada se assemelha com o que Wartenberg anuncia 
(Gazzard, 2013). Ao último falta precisamente aquilo que transforma uma 
qualquer conversa num autêntico diálogo filosófico e que Karl Jaspers formula 
de um modo límpido: “A filosofia é o acto de concentração pelo qual o 
homem se torna autenticamente no que é e participa da realidade. Embora a 
filosofia possa inspirar qualquer pessoa, mesmo uma criança, sob a forma de 
pensamentos simples e eficazes, a sua elaboração consciente é tarefa nunca 
totalmente cumprida.” (Jaspers, 1998, p. 19-20). 

O que distingue a especulação espontânea da filosofia é a 
intencionalidade reflexiva e metareflexiva capaz de produzir bom pensamento 
ou pensamento excelente, na designação de Matthew Lipman (2003, p. 201), 
permanecendo simultaneamente consciente dos critérios que a estruturam e 
validam. É este o ato de “concentração” de que fala Jaspers e que se requer 
presente no trabalho de orientação de uma comunidade de investigação 
filosófica: concentração no sentido de atenção redobrada a tudo o que, 
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discursivo e não discursivo, é dito e feito em comunidade, de modo a que se 
explore o seu potencial filosófico; concentração também enquanto fazer 
concentrar nas intervenções do facilitador os recursos que a tradição filosófica 
coloca ao dispor, seja enquanto procedimentos lógicos de pensamento, seja 
enquanto património teórico. 

Lipman insiste que a formação de formadores para facilitação de 
comunidades de investigação filosófica tenha como critério a posse de estudos 
pós-graduados (doutoramento) em filosofia, a par de um reconhecido treino 
pedagógico com crianças e de formação específica no programa em Filosofia 
para Crianças (Lipman, 1984, p. 53). No entanto, modera a exigência quando 
se trata da formação dos próprios facilitadores. Como afirma Maria Luísa 
Ribeiro Ferreira, “[...] no programa de Lipman não é exigida uma licenciatura 
em filosofia a quem ministra esta disciplina. Basta-lhes um seminário de 72 
horas com um formador certificado.” (Ribeiro Ferreira, 2013, p. 759). 

Neste aspeto, consideramos que falta à filosofia para crianças de linha 
lipmaniana um cuidado extra com a formação filosófica dos seus facilitadores. 
Infelizmente, esta falha não se verifica apenas nas orientações do Institute for 
the Advancement of Philosophy for Children, uma vez que a encontramos em 
instâncias e instituições que, noutros países e com orientações distintas, 
trabalham na área. Talvez uma justificação para esta concessão de Lipman se 
possa encontrar num breve trecho de uma entrevista em que atesta o 
desconforto causado pela Filosofia para Crianças junto dos filósofos que 
“tendem a pensar que qualquer passo da Filosofia em direção à Educação 
implica necessariamente uma perda de prestígio.” (Lipman; García Moriyón, 
2011, p. 195). 

Mal vista pela própria filosofia, a filosofia para crianças encontrou os 
seus melhores aliados nos educadores e professores dos níveis básicos de 
ensino e, numa manobra de sedução e agilização de procedimentos, cedeu 
perante a formação filosófica dos mesmos.  

Porém, reiteramos, quer o estudo de obras filosóficas, quer o seu 
exercício aplicado, devem estar presentes na formação dos futuros 
facilitadores das comunidades de investigação. Caso contrário, como poderia 
um educador ou um professor reconhecer que a prosaica, e até descabida, 
pergunta “Por que é que os bebés nascem carecas?” pode ser o mote para 
uma sessão de Lógica? Ou que o estranho e enigmático diálogo acerca da 
impossibilidade de um avião voar visa provocar o contacto das crianças com 
um dos paradoxos que inquietam a Humanidade desde há longos séculos e 
que continuam a fazer pensar? 
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O facilitador modela na comunidade a procura pela excelência do 
pensar e essa tarefa não se concretiza mediante uma simples conversação com 
as crianças. Facilitar uma comunidade de investigação é um trabalho árduo 
(Gardner, 1995), orientado por objetivos filosóficos específicos. Qualquer 
outra postura não se coaduna nem com a integridade ou autenticidade da 
filosofia, nem tão pouco releva todos os tesouros que nela se podem 
encontrar. 
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a estrutura ética do programa  
de filosofia para crianças 

 
 

as crianças e a curiosidade filosófica 

Quando uma criança formula uma pergunta de natureza filosófica, ficamos 
por vezes perplexos com a desconstrução dos mais simples e básicos sentidos 
que orientam a nossa existência quotidiana. A rápida necessidade de 
articularmos e justificarmos o que, anteriormente, não nos parecia 
problemático ou digno de dúvida confronta-nos com a insegurança de vermos 
o nosso (do adulto) mundo posto em causa e somos tentados a entender 
aquela curiosidade natural como uma incómoda característica da infância.  

A formulação da importuna pergunta pode levar-nos, num primeiro 
impulso, a uma resposta pronta e eficaz, que sossegue a jovem interlocutora e 
evite uma cascata jorrante de novas interrogações, deixando soterrada a nossa 
disponibilidade e boa disposição. Felizmente, pensamos, a educação dar-lhe-á 
as respostas necessárias e, um dia, a criança compreenderá o que dela é 
esperado. Adiamos, assim, para mais tarde o problema e resolvemos por agora 
a perplexidade gerada com um simples “quando cresceres, hás de 
compreender o que tudo isto quer dizer”. 

O que muitas vezes esquecemos é que esta criança está em permanente 
processo de doação de sentido a uma realidade que se lhe apresenta 
avassaladoramente desarticulada e onde ela tem de inserir-se, tarefas que a 
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comprometem enquanto sujeito. Entender as crianças como “cidadãos em 
espera” e não enquanto seres plenamente capazes, becomings e não beings 
(Haynes, 2008, p. 19), bloqueia a sua capacidade de compreensão da realidade 
e, consequentemente, da possibilidade de se assumirem enquanto 
participantes ativos nos meios a que pertencem. Adiar para a idade adulta a 
resposta às perguntas da infância é tratar as crianças enquanto meios para 
um fim (a completude pressuposta na idade adulta) e não como fins em si 
mesmas (Lipman, 1990, p. 219). Essa opção pressupõe um paternalismo e uma 
condescendência inibidora das virtualidades da infância, em prol de um 
suposto pleno potencial da idade adulta, e poderá bloquear a criança de voltar 
a tentar dar sentido ao nosso (do ser humano) mundo. 

Deste modo, deixamos que se atrofiem algumas das mais importantes 
dimensões do pensamento: uma fruição da experiência tal como ela se 
concretiza no presente, a consideração de vias alternativas para a sua 
interpretação, a seleção do que de facto importa e responde a atuais 
interesses e, sobretudo, a abertura de espírito e a criatividade. A curiosidade é 
o motor que permite ao sujeito lidar com o que o inquieta, sem se deixar 
anestesiar pelo excesso do já-feito e do já-dito que o mundo lhe apresenta. 

Karl Jaspers chamava a atenção para a proximidade entre essa 
curiosidade das crianças e o modo de filosofar espontâneo, sublinhando os 
prejuízos que decorrem da perda do que considera uma genialidade: “As 
crianças possuem muitas vezes uma genialidade que se perde com a idade 
adulta, como se, no decorrer dos anos, nos deixássemos envolver, aprisionar 
por convenções e opiniões, por disfarces e juízos sem fundamento, perdendo 
assim a espontaneidade da infância. Esta é ainda receptiva, no estado em que 
a vida é contínua criação; sente, vê e pergunta, para um pouco mais tarde 
tudo esquecer.” (Jaspers, 1998, p. 16). O que designámos como curiosidade é 
entendido por Jaspers como uma recetividade cognitiva e afetiva que, se não 
for acolhida e alimentada, atrofiará tal como um músculo de que não fazemos 
uso. 

É precisamente o direito que qualquer ser humano tem de fazer 
perguntas, com o consequente dever de serem acolhidas, um dos eixos que 
esteve na base do programa curricular de Filosofia para Crianças. Iniciado nos 
Estados Unidos da América por Matthew Lipman e Ann Sharp, na década de 
70 do século XX, esta proposta tem sido promovida e adaptada em inúmeros 
países e contextos culturais e geográficos. Partindo da curiosidade e da 
recetividade natural das crianças perante o que as inquieta, bem como da 
compatibilidade que possibilita a comunicação entre a experiência da infância 
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e a prática filosófica (Lipman, 1990, p. 215), o programa curricular de Filosofia 
para Crianças afirma-se como um espaço pedagógico formal e informal de 
exercício filosófico prático e aplicado, que confere a quem o pratica a 
oportunidade para se formularem, reformularem, articularem e 
desconstruírem as dimensões da existência que se lhes afigurem inquietantes, 
avassaladoras, problemáticas. Desde os simples porquê? ou por que não? a 
curiosidade infantil chapinha em perguntas acerca da natureza e do sentido 
de tudo aquilo que possa intrigar e desafiar a nossa compreensão e interesses.  

Como procuraremos evidenciar ao longo da nossa reflexão, 
encontramos nos pressupostos do programa de Filosofia para Crianças uma 
estrutura tripolarmente sustentada que se articula no dinamismo entre as 
dimensões afetiva, cognitiva e volitiva. Será nesse âmbito que iremos explorar 
o eixo ético do exercício filosófico com as crianças, em que, por um lado, a 
afetação fomenta o pensar e realiza-se no agir, e, por outro, ser afetado e agir 
são também modos de pensar. 

 
filosofia para crianças: natureza e estrutura de um programa curricular 

Em 1967, Matthew Lipman, na altura professor na Columbia University, 
submeteu ao National Institute of Education (Washington D.C.) um projeto 
de investigação que visava ajudar as crianças a lidarem com ambiguidades 
discursivas (como são os casos da publicidade e da propaganda), tornando-as 
capazes de raciocínios robustos. Este seria o embrião do programa curricular 
designado como “Filosofia para Crianças” e que seria construído nas décadas 
seguintes no IAPC, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, 
da Montclair State University (New York). Este programa consistia em 
implicar os alunos do ensino básico na prática filosófica através de um 
pensamento conduzido em contexto comunitário e dialógico, num estilo 
próximo das conversas socráticas, de modo a promover o seu 
desenvolvimento cognitivo (Lipman; García Moriyón, 2011, p. 186). 

Ao longo das décadas seguintes, Matthew Lipman, Ann Sharp e os seus 
colaboradores do IAPC, consolidariam um programa curricular de fundo 
filosófico, na esteira da inspiração democrática que colhera da filosofia da 
educação de John Dewey, bem como do pressuposto construtivista de Lev 
Vygotsky e da conceção pragmatista da investigação enquanto construção 
social e intersubjetiva, de Charles Peirce. No seu seio, o projeto afastava-se 
das leituras de pendor piageteano e kohlberguiano e comprovava que o 
exercício do pensamento na infância não se apresenta qualitativamente 
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comprometem enquanto sujeito. Entender as crianças como “cidadãos em 
espera” e não enquanto seres plenamente capazes, becomings e não beings 
(Haynes, 2008, p. 19), bloqueia a sua capacidade de compreensão da realidade 
e, consequentemente, da possibilidade de se assumirem enquanto 
participantes ativos nos meios a que pertencem. Adiar para a idade adulta a 
resposta às perguntas da infância é tratar as crianças enquanto meios para 
um fim (a completude pressuposta na idade adulta) e não como fins em si 
mesmas (Lipman, 1990, p. 219). Essa opção pressupõe um paternalismo e uma 
condescendência inibidora das virtualidades da infância, em prol de um 
suposto pleno potencial da idade adulta, e poderá bloquear a criança de voltar 
a tentar dar sentido ao nosso (do ser humano) mundo. 

Deste modo, deixamos que se atrofiem algumas das mais importantes 
dimensões do pensamento: uma fruição da experiência tal como ela se 
concretiza no presente, a consideração de vias alternativas para a sua 
interpretação, a seleção do que de facto importa e responde a atuais 
interesses e, sobretudo, a abertura de espírito e a criatividade. A curiosidade é 
o motor que permite ao sujeito lidar com o que o inquieta, sem se deixar 
anestesiar pelo excesso do já-feito e do já-dito que o mundo lhe apresenta. 

Karl Jaspers chamava a atenção para a proximidade entre essa 
curiosidade das crianças e o modo de filosofar espontâneo, sublinhando os 
prejuízos que decorrem da perda do que considera uma genialidade: “As 
crianças possuem muitas vezes uma genialidade que se perde com a idade 
adulta, como se, no decorrer dos anos, nos deixássemos envolver, aprisionar 
por convenções e opiniões, por disfarces e juízos sem fundamento, perdendo 
assim a espontaneidade da infância. Esta é ainda receptiva, no estado em que 
a vida é contínua criação; sente, vê e pergunta, para um pouco mais tarde 
tudo esquecer.” (Jaspers, 1998, p. 16). O que designámos como curiosidade é 
entendido por Jaspers como uma recetividade cognitiva e afetiva que, se não 
for acolhida e alimentada, atrofiará tal como um músculo de que não fazemos 
uso. 

É precisamente o direito que qualquer ser humano tem de fazer 
perguntas, com o consequente dever de serem acolhidas, um dos eixos que 
esteve na base do programa curricular de Filosofia para Crianças. Iniciado nos 
Estados Unidos da América por Matthew Lipman e Ann Sharp, na década de 
70 do século XX, esta proposta tem sido promovida e adaptada em inúmeros 
países e contextos culturais e geográficos. Partindo da curiosidade e da 
recetividade natural das crianças perante o que as inquieta, bem como da 
compatibilidade que possibilita a comunicação entre a experiência da infância 
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e a prática filosófica (Lipman, 1990, p. 215), o programa curricular de Filosofia 
para Crianças afirma-se como um espaço pedagógico formal e informal de 
exercício filosófico prático e aplicado, que confere a quem o pratica a 
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de tudo aquilo que possa intrigar e desafiar a nossa compreensão e interesses.  

Como procuraremos evidenciar ao longo da nossa reflexão, 
encontramos nos pressupostos do programa de Filosofia para Crianças uma 
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são também modos de pensar. 
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diferenciado do exercício do pensamento na idade adulta (Lipman, 1990, p. 
216).   

Em parceria com a orientação de Ann Margaret Sharp, Lipman concebe 
um conjunto de materiais pedagógicos com uma forte preocupação cognitiva. 
Nos Estados Unidos da América estava em plena efervescência nos meios 
educativos o chamado “movimento do pensamento crítico” (critical thinking 
movement), a que psicólogos como Robert Ennis e Richard Paul concediam 
grande visibilidade. Todavia, Lipman insiste numa perspetiva que extrapola 
essa dimensão estritamente formal e cognitiva e apresenta uma abordagem à 
filosofia na infância cuja especificidade se afirma em cinco pontos:  

- não se trata apenas de uma metodologia pedagógica a ser adaptada ao 
conteúdo de qualquer disciplina, mas de um programa curricular de 
conteúdos filosóficos a serem praticados pelos alunos; 

- assume-se como um programa de meta-cognição que, pretendendo 
promover a capacidade argumentativa e discursiva das crianças, as convida a 
objetivarem os processos de pensamento, identificando erros cometidos e 
promovendo a autoregulação com base na escolha e validação de critérios de 
pensamento;  

- pressupõe um exercício prático continuado, em sessões periódicas 
com as crianças, promovendo a maturação gradual de competências de 
pensamento;  

- alarga o desenvolvimento do pensamento crítico, de natureza lógica, a 
outras dimensões humanas como seja a formação ética, estética e existencial;  

- procura promover não apenas bons alunos, mas sobretudo boas 
pessoas e bons cidadãos, extrapolando os limites pedagógicos da sala de aula e 
adotando valores sociais e políticos próprios das democracias deliberativas e 
participativas (García Moriyón, 2011, p. 27-28). 

Lipman coloca-se deste modo na rota da razoabilidade (reasonableness), 
visando colmatar o modelo de racionalidade estritamente científico – predição 
de consequências exatas a partir de causas rigorosamente estabelecidas – com 
a procura exploratória e probatória do conhecimento, com base em critérios 
como o apropriado, o equitativo, o sensato (Lipman, 2003, p. 21). Se o ideal 
regulador do pensamento científico é a racionalidade que se fixa na disposição 
de meios com vista à concretização de fins predeterminados, já o ideal 
regulador de uma educação filosófica consistiria na razoabilidade (Miranda 
Alonso, 2010, p. 7).  

Sublinhemos o pleno sentido do conceito de razoabilidade, que mesmo 
em língua portuguesa engloba a conformidade à razão (reason-able), mas 
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também sentidos como moderado, justo ou aceitável. Porque pensar em 
cidadãos razoáveis implica fomentar um modo de pensamento completo e 
complexo (completo enquanto complexo), compreende-se que às 
competências críticas se juntem outras valências da atividade humana, a que 
Lipman designa como multidimensionais (por contraponto ao pensamento 
simplista unidimensionado): os pensamentos criativo e de cuidado ou 
valorativo (caring thinking). À promoção das operações intelectuais de pendor 
lógico é concedida a mesma importância que à criatividade desafiadora e ao 
cuidado face aos valores que orientam a conduta (Lipman, 2003, p. 199). O 
resultado pretendido cifra-se num equilíbrio reflexivo, conceito de inspiração 
rawlsiana, em que a comunidade de investigação filosófica promove um 
permanente processo de autorregulação das suas conclusões na 
interpenetração entre várias formas de comportamento: razoabilidade, 
criatividade e cuidado ético. Promove-se, assim, um equilíbrio entre o afetivo 
e o cognitivo, entre o percecionado e o pensado, entre o material e o mental. 

Ao atestar que a infância há muito vinha sendo tratada como um 
deserto de oportunidades perdidas (Lipman, 1990, p. 20), o programa 
curricular de Lipman e Sharp situava-se além da escolaridade estritamente 
formal. Paralelamente, a filosofia para crianças assumia-se como um modo de 
perspetivar a vida e de a viver de acordo com os critérios discutidos e 
submetidos ao escrutínio do grupo (Gregory, 2011). 

Esta educação filosófica das crianças enquanto promoção de um 
processo de investigação colaborativo e intersubjetivo resulta da herança que 
Lipman recebeu do pragmatismo norte-americano, em especial de Dewey e de 
Peirce (Lipman, 2003, p. 20). Em analogia com o que Dewey e Peirce 
entendiam ser o trabalho de investigação científica, Lipman concebe uma 
abordagem adequada à prática filosófica com as crianças, designando-a como 
comunidade de investigação filosófica (community of philosophical inquiry). 

A conversão da sala de aula numa comunidade de investigação filosófica 
permite que um grupo de crianças e adultos se escute e respeite, que 
construa conhecimento com base nas ideias de todos, que se desafie a 
justificar as ideias apresentadas, que se auxilie na inferência das consequências 
decorrentes das teses em presença, que identifique as pré-suposições 
implicadas nas várias posições assumidas. Tal como a própria designação 
indica, a estrutura desta prática filosófica assenta na promoção de um 
ambiente cooperativo de compromisso, confiança, segurança, em torno do 
objetivo comum (comunidade) de assegurar uma prática autoreguladora 
orientada pela necessidade de dar sentido ao que se afigura intrigante, 
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diferenciado do exercício do pensamento na idade adulta (Lipman, 1990, p. 
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regulador do pensamento científico é a racionalidade que se fixa na disposição 
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também sentidos como moderado, justo ou aceitável. Porque pensar em 
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confuso, ambíguo ou fragmentado (de investigação), abordando temas e 
utilizando procedimentos da filosóficos (filosófica) (Splitter; Sharp, 1995, p. 
18). 

Desta forma, na comunidade de investigação filosófica as crianças 
envolvem-se num processo deliberativo em que transformam as suas opiniões 
em juízos fundamentados e as suas discussões em autênticos diálogos 
exploratórios. A cada membro da comunidade é concedido o espaço e as 
condições para que pense por si próprio, expondo as suas ideias e aceitando 
que sejam sujeitas ao processo argumentativo do grupo, único mecanismo 
produtor de consensos legítimos. 

A estrutura epistemológica desta comunidade consiste na atitude 
falibilista que constantemente revisita, reformula e autocorrige as teses e 
posições que ainda se mostrem problemáticas, retornando a elas sempre que 
se mostre necessário. A dinâmica é processual e consiste numa procura 
(inacabada) do sentido que cada problema convoca para um determinado 
grupo de pessoas (alguns mais novos, outros mais velhos), configurando, 
assim, uma comunidade que se constrói em torno do fortalecimento da sua 
própria capacidade reflexiva e questionadora. 

O programa curricular de Filosofia para Crianças, antes de se assumir 
como uma área disciplinar, assume-se como uma nova versão da filosofia, 
como carinhosamente lhe chama o seu arquiteto: uma espécie de filosofia ao 
contrário ou às avessas (Lipman, 2008a, p. 106). De facto, a revolução iniciada 
por Lipman e Sharp assume-se como a inversão do modo académico de 
entender a Filosofia, substituindo-se a prioridade da teoria pela dimensão 
fundacional da prática: em vez de se transmitirem conteúdos às crianças para 
que as capacidades de pensar filosoficamente se desenvolvam pelo contacto 
com os mesmos, concede-se prioridade ao exercício de competências práticas 
de raciocínio como preparação para que os conteúdos sejam devidamente 
acolhidos e desenvolvidos. Era este sentido que Lipman esperava provocar a 
partir da designação do seu programa como “Filosofia para Crianças”, já que a 
expressão parecia autocontradizer-se: se era mesmo filosofia, as pessoas 
diriam que não era para crianças; e se as crianças a poderiam fazer, então 
diriam que não era filosofia (Lipman, 2008a, p. 125) 

Para orientar ou dinamizar uma comunidade de investigação filosófica, 
a preparação teórica do professor, por vezes designado como facilitador 
(Lipman, 2003, p. 256; Kennedy, 2004), é indiscutivelmente necessária. 
Contudo, o que dele se espera enquanto dinamiza a comunidade de 
investigação é que assuma o trabalho filosófico como um currículo 
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transicional (Lipman, 1988a, p. 23). Isto é, os textos que servem de estímulo 
ao diálogo podem assumir um valor intrínseco para crianças que, por motivos 
sociais, culturais ou profissionais, não serão confrontadas com textos de 
natureza filosófica em níveis escolares e profissionais posteriores. Neste caso, 
constituirão a única oportunidade que essas crianças terão de problematizar e 
(re)construir filosoficamente, em discurso direto, conhecimento acerca do que 
considera questões importantes e decisivas. No caso minoritário daquelas 
crianças que, mais tarde, terão a oportunidade de lidar com outros textos 
filosóficos, as sessões do programa de Filosofia para Crianças familiarizam-nas 
com o universo temático e com os procedimentos questionantes deste saber.  

 
pensar e sentir: a dimensão cognitiva das emoções na filosofia para crianças 

Apresentamos já a articulação proposta por Matthew Lipman e Ann Sharp 
entre as expressões crítica, criativa e valorativa do pensamento 
multidimensional. Procuraremos vincar a relevância que o programa 
curricular de Filosofia para Crianças atribui ao papel das emoções no 
processo de construção de conhecimento que acontece na comunidade de 
investigação filosófica (Costa Carvalho; Mendonça, 2017). 

Quando Lipman e Sharp propõem e desenvolvem o programa de 
Filosofia para Crianças, têm em mente sobretudo a dimensão valorativa da 
atividade mental que, como veremos adiante, transporta uma inegável carga 
cognitiva. Lipman insiste na necessidade de um pensamento multidimensional 
e considera que o caring thinking (ou pensamento de cuidado e preocupação 
ética) constitui-se paradigmaticamente como uma forma do pensamento 
emocional (emotive thinking) (Lipman, 2003, p. 128). A preocupação com algo 
ou com alguém que nos envolve no compromisso do cuidado valorativo 
comporta sempre, e inegavelmente, uma atitude de envolvimento afetivo em 
relação a esse objeto de cuidado. 

As imagens que o autor nos apresenta falam por si: o curador do 
museu ou o padre de uma paróquia devotam ambos toda a sua atenção a 
uma tutoria que os compromete numa relação altamente valorativa. O 
curador envolve toda a sua afeição no cuidado com as obras de arte de que 
tem a custódia, assim como o padre em relação às almas dos seus 
paroquianos. (Lipman, 2003, p. 265)8. Com a abordagem de raiz lipmaniana, 
encontramo-nos numa leitura assumidamente axiológica do papel das 

 
8 Aliás, numa designação já em desuso na língua portuguesa, o padre era designado como 
“cura”, conceito que neste contexto se aproxima do “curador”. 
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Para orientar ou dinamizar uma comunidade de investigação filosófica, 
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(Lipman, 2003, p. 256; Kennedy, 2004), é indiscutivelmente necessária. 
Contudo, o que dele se espera enquanto dinamiza a comunidade de 
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transicional (Lipman, 1988a, p. 23). Isto é, os textos que servem de estímulo 
ao diálogo podem assumir um valor intrínseco para crianças que, por motivos 
sociais, culturais ou profissionais, não serão confrontadas com textos de 
natureza filosófica em níveis escolares e profissionais posteriores. Neste caso, 
constituirão a única oportunidade que essas crianças terão de problematizar e 
(re)construir filosoficamente, em discurso direto, conhecimento acerca do que 
considera questões importantes e decisivas. No caso minoritário daquelas 
crianças que, mais tarde, terão a oportunidade de lidar com outros textos 
filosóficos, as sessões do programa de Filosofia para Crianças familiarizam-nas 
com o universo temático e com os procedimentos questionantes deste saber.  

 
pensar e sentir: a dimensão cognitiva das emoções na filosofia para crianças 

Apresentamos já a articulação proposta por Matthew Lipman e Ann Sharp 
entre as expressões crítica, criativa e valorativa do pensamento 
multidimensional. Procuraremos vincar a relevância que o programa 
curricular de Filosofia para Crianças atribui ao papel das emoções no 
processo de construção de conhecimento que acontece na comunidade de 
investigação filosófica (Costa Carvalho; Mendonça, 2017). 

Quando Lipman e Sharp propõem e desenvolvem o programa de 
Filosofia para Crianças, têm em mente sobretudo a dimensão valorativa da 
atividade mental que, como veremos adiante, transporta uma inegável carga 
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e considera que o caring thinking (ou pensamento de cuidado e preocupação 
ética) constitui-se paradigmaticamente como uma forma do pensamento 
emocional (emotive thinking) (Lipman, 2003, p. 128). A preocupação com algo 
ou com alguém que nos envolve no compromisso do cuidado valorativo 
comporta sempre, e inegavelmente, uma atitude de envolvimento afetivo em 
relação a esse objeto de cuidado. 

As imagens que o autor nos apresenta falam por si: o curador do 
museu ou o padre de uma paróquia devotam ambos toda a sua atenção a 
uma tutoria que os compromete numa relação altamente valorativa. O 
curador envolve toda a sua afeição no cuidado com as obras de arte de que 
tem a custódia, assim como o padre em relação às almas dos seus 
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8 Aliás, numa designação já em desuso na língua portuguesa, o padre era designado como 
“cura”, conceito que neste contexto se aproxima do “curador”. 
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emoções para a construção de um pensamento multidimensional: o caring 
thinking afirma Lipman, é pensamento/pensar em (termos de) valores 
(thinking in values) (Lipman, 2003, p. 130). E, em nosso entender, estes são 
valores éticos ancorados numa dimensão estética ou afetiva. 

Enquanto condições que permitem clarificar e organizar o pensamento, 
as emoções são momentos cognitivos (Sharp, 2007) porque abrem a perceção 
do sujeito à experiência do mundo (podendo este ser o mundo individual, o 
mundo do outro ou o mundo enquanto ambiente em que o indivíduo se 
situa) (Mendonça, 2008). Assim sendo, as emoções constituem quadros de 
referência que focam a atenção em determinados aspetos, salientando e 
predispondo-nos para circunstâncias específicas de uma dada questão ou 
argumento e, consequentemente, sendo o cerne da carga valorativa que 
atribuímos aos elementos com os quais e sobre os quais pensamos. Neste 
contexto, as emoções são orientações ou padrões de análise por fornecerem 
critérios cognitivos de sensibilidade a um sujeito que se encontra perante um 
dilema da ação ou até mesmo uma argumentação. 

Mesmo que latentes, as emoções desempenham um papel fundamental 
nas questões que perturbam e deixam perplexo o ser humano, no modo como 
formula essas questões, na predisposição com que esboça os seus argumentos 
e lida com as perspetivas e ideias dos outros membros da comunidade, na 
valoração e hierarquização das várias linhas de raciocínio com que 
colaborativamente lida. 

É assim que as emoções constituem um dos suportes de avaliação e 
valoração dos juízos criticamente produzidos e que devem ser acarinhadas na 
construção da comunidade de investigação filosófica, recusando-se no 
programa de filosofia para crinaças a abordagem epistemológica dualista que 
entende a afetividade e a racionalidade cognitiva enquanto faculdades 
funcionalmente distintas e contrapostas. Por este motivo, o trabalho filosófico 
com as crianças é apresentado como estando imerso numa experiência de 
afetação ou afetividade que Ann Sharp tematiza enquanto “estética” (Sharp, 
1997, p. 68). 

Assim, a educação das emoções é uma das componentes essenciais do 
trabalho filosófico com as crianças (Sharp, 2007). Entender a criança 
enquanto interlocutora válida no diálogo filosófico implica, certamente, 
acolher a integralidade do sujeito que é: um ser humano que pensa, mas 
também que sente. Na abordagem da comunidade de investigação filosófica, 
não se podem estratificar os seres humanos em crianças ou adultos, não se 
pode concebê-los como cidadãos de dois mundos – o do pensamento e o do 
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sentimento –, mas deve permitir-se-lhes que se construam no dinamismo 
movente entre ambos. Falar sobre processos emocionais, nomear as emoções 
e identificar os motivos que estão na sua origem, permitem aos membros da 
comunidade de investigação filosófica um exercício crítico perante a 
afetividade própria. No plano coletivo, são ainda formas de predispor os 
sujeitos a uma co-existência pacífica e democrática, tornando o sentir num 
aliado do pensar. 

 
a dimensão ética da comunidade de investigação filosófica 

A par com a vertente afetivo-estética do programa de Filosofia para Crianças, 
aquilo que Lipman e Sharp caracterizam como caring thinking transporta-nos 
para a dimensão ética da prática. A dificuldade de tradução da expressão para 
línguas latinas prende-se não apenas com a especificidade do verbo inglês “to 
care” (cuidar), mas com a própria carga semântica que lhe atribuem os 
autores. Procuremos evidenciar alguns dos aspetos implicados nesta noção, 
mediante a exploração do cuidado ou preocupação ética tal como apresentado 
no programa de Filosofia para Crianças, bem como trazendo à reflexão o 
contributo de outros pensadores que nos permitem perspetivar eticamente a 
relevância desta abordagem curricular. 

Trata-se, em primeiro lugar, não tanto do pensamento que se assume 
como cuidado, mas antes do cuidado visto como uma forma de pensamento 
(Lipman, 1995a). Significa que a preocupação detém um valor e uma função 
cognitivas quando encaminha esforços no sentido de não aceitar o 
imediatamente dado, procurando alternativas, inventando relações ou 
instituindo no diálogo filosófico conexões inicialmente insuspeitadas, em prol 
de um determinado objeto de cuidado (que pode ser uma ideia própria, uma 
ideia de outro, o próprio ser do outro ou até a atividade exploratória do 
pensamento do grupo). Estar atento, expressar emoções, agir, preocupar-se, 
colocar-se no lugar do outro, são algumas das formas através das quais, em 
caring thinking, se promove a aquisição de competências filosóficas no diálogo 
em comunidade de investigação. 

Esta noção tem sido traduzida como um pensamento cuidadoso que se 
centra na cordialidade, na cooperação, na confiança e na compreensão do 
outro (García Moriyón, 2001, p. 29); atencioso, enquanto apreciação 
normativa (Kohan, 1999, p. 74) que não se pode confundir com a mera 
avaliação crítica de objetos de pensamento, mas antes com a atividade de usar 
valores no processo mesmo de pensamento (Kohan, 1999, p. 111-112); 
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eticamente atento, promovendo a integração social (Carneiro de Moura, 1992, 
p. 2); e até valorativo, enquanto projeto pessoal e social que deve ser 
assumido por cada criança e adolescente ao perguntar-se que tipo de pessoa 
quero ser? e em que mundo quero viver? (Echeverría, 2004, p. 70-71). 

Em todas estas leituras da noção apresentada por Lipman e Sharp, 
encontramos o entrelaçamento da afetividade com a eticidade, num cuidado 
que alarga a preocupação empática e ativamente construtora do consenso 
dialogado.  

Naturalmente que a noção de caring thinking presente no programa de 
Filosofia para Crianças transporta ecos da ética do cuidado divulgada na 
década de 80 por Carol Gilligan e Nel Noddings, sublinhando a importância 
da afetividade na construção de contextos relacionais adequados à 
especificidade de cada situação. Contudo, uma vez que compõe apenas uma 
das expressões do pensamento multidimensional, o caring thinking 
equilibra-se com as competências crítica e criativa. A consideração das várias 
posições em presença no diálogo filosófico da comunidade articula-se com a 
sensibilidade valorativa perante nuances e diferenças de proporção que 
distinguem determinados casos, no que Lipman designa por sensibilidade ao 
contexto. (Lipman, 2003, p. 264) 

Racionalidade, afetividade e cuidado ou preocupação ética constituem, 
então, o que o autor apelida, metaforicamente, como uma trindade de 
critérios (Lipman, 2003, p. 201). Acerca desta expressão, ressalvamos dois 
aspetos: em primeiro lugar, Lipman rejeita uma visão do pensamento 
estruturado em faculdades estanques e de natureza distinta. O pensamento é, 
antes, processo dinâmico de entrelaçamento entre diversas formas de 
configurar a experiência do real e de contextualizar os juízos que originam e 
decorrem dessa mesma experiência. Em segundo lugar, o autor recusa visões 
dualistas ou tripartidas, aspeto em que a sua metáfora merece esclarecimento: 
tal como no mistério da Santíssima Trindade cristã que professa um conceção 
de Deus simultaneamente uno e trino, sendo uma única entidade substancial 
em três pessoas distintas (identidade que não implica individualidade ou 
separação), também no pensamento multidimensional encontramos três 
expressões da atividade de pensamento, sem que sejam três faculdades ou 
momentos diferenciados no seu exercício. Há certamente especificidade em 
cada uma dessas configurações, contudo entrecruzam-se e constituem em 
conjunto a estrutura integral do pensamento concebido de forma 
multidimensional. Três expressões de um mesmo pensamento ou três 
requisitos que, de modo complexo e completo, exprimem o que é pensar.  
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Significa isto que os modos de pensamento crítico, criativo e de 
cuidado ou preocupação ética expressam igualmente potencialidades 
cognitivas, afetivas e axiológicas, ainda que de modos diferenciados. É a 
interpenetração íntima entre todos que garante ao pensamento a apreensão 
integral dos sentidos implicados nas várias facetas com que um determinado 
problema intriga os membros da comunidade de investigação filosófica.  

Assim, sem o cuidado e a preocupação ética somos apenas capazes de 
produzir pensamentos indiferentes e insensíveis, sem qualquer carga afetiva, 
não nos comprometemos com a investigação da comunidade, não investimos 
numa passagem do pensar ao agir de acordo com o compromisso que faz a 
diferença entre processar conteúdos como uma máquina e pensar como um 
ser humano.  

Esta última distinção não teria qualquer sentido se o objetivo da 
educação fosse apenas melhorar a desempenho escolar das crianças ou 
transformá-las em profundos conhecedores do capital filosófico acumulado 
pela humanidade. Neste aspeto, Lipman é peremptório nas suas memórias 
biográficas: “Sugere-se muitas vezes que o propósito de acrescentar a Filosofia 
para Crianças ao currículo escolar seria tornar as crianças mais sábias ou 
filosóficas. Discordo disto.” (Lipman, 2008a, p. 119) O que se pretende é 
ajudar as crianças a tornarem-se pensadores mais experimentados e, acima de 
tudo, pessoas mais razoáveis. 

A noção de razoabilidade (reasonableness), a que atrás já nos referimos, 
apresenta-se agora como um dos principais pilares éticos reguladores das 
comunidades de investigação filosófica. A dimensão ética da prática filosófica 
ressalva precisamente os aspetos intrapessoais e interpessoais da formação de 
caráter e da orientação de conduta fomentado no trabalho filosófico 
colaborativo e autoregulativo com as crianças: “A pessoa razoável equilibra as 
suas preocupações com as dos outros; tem interesse próprio mas não é 
egoísta; preocupa-se com os outros e com o modo como vivem as suas vidas, 
sem ser piedosa ou hipócrita; possui a coragem de falar e agir de acordo com 
as suas convicções, mas também a humildade para considerar as perspetivas 
dos outros e para se autocorrigir.” (Splitter; Sharp, 1995, p. 180)  

A matriz ética da razoabilidade torna-se, assim, óbvia, já que 
interligando o eu ao outro pelo respeito crítico para com as suas perspetivas 
e pelo acolhimento criativo dos seus pontos de vista, prepara uma ação 
conforme aos afetos e valores que promovem e constroem a própria 
comunidade. O compromisso razoável com o pensar extrapola o plano 
estritamente lógico ou argumentativo e só ganha pleno sentido na assunção 



1. o nascimento de uma área? 

58 

eticamente atento, promovendo a integração social (Carneiro de Moura, 1992, 
p. 2); e até valorativo, enquanto projeto pessoal e social que deve ser 
assumido por cada criança e adolescente ao perguntar-se que tipo de pessoa 
quero ser? e em que mundo quero viver? (Echeverría, 2004, p. 70-71). 

Em todas estas leituras da noção apresentada por Lipman e Sharp, 
encontramos o entrelaçamento da afetividade com a eticidade, num cuidado 
que alarga a preocupação empática e ativamente construtora do consenso 
dialogado.  

Naturalmente que a noção de caring thinking presente no programa de 
Filosofia para Crianças transporta ecos da ética do cuidado divulgada na 
década de 80 por Carol Gilligan e Nel Noddings, sublinhando a importância 
da afetividade na construção de contextos relacionais adequados à 
especificidade de cada situação. Contudo, uma vez que compõe apenas uma 
das expressões do pensamento multidimensional, o caring thinking 
equilibra-se com as competências crítica e criativa. A consideração das várias 
posições em presença no diálogo filosófico da comunidade articula-se com a 
sensibilidade valorativa perante nuances e diferenças de proporção que 
distinguem determinados casos, no que Lipman designa por sensibilidade ao 
contexto. (Lipman, 2003, p. 264) 

Racionalidade, afetividade e cuidado ou preocupação ética constituem, 
então, o que o autor apelida, metaforicamente, como uma trindade de 
critérios (Lipman, 2003, p. 201). Acerca desta expressão, ressalvamos dois 
aspetos: em primeiro lugar, Lipman rejeita uma visão do pensamento 
estruturado em faculdades estanques e de natureza distinta. O pensamento é, 
antes, processo dinâmico de entrelaçamento entre diversas formas de 
configurar a experiência do real e de contextualizar os juízos que originam e 
decorrem dessa mesma experiência. Em segundo lugar, o autor recusa visões 
dualistas ou tripartidas, aspeto em que a sua metáfora merece esclarecimento: 
tal como no mistério da Santíssima Trindade cristã que professa um conceção 
de Deus simultaneamente uno e trino, sendo uma única entidade substancial 
em três pessoas distintas (identidade que não implica individualidade ou 
separação), também no pensamento multidimensional encontramos três 
expressões da atividade de pensamento, sem que sejam três faculdades ou 
momentos diferenciados no seu exercício. Há certamente especificidade em 
cada uma dessas configurações, contudo entrecruzam-se e constituem em 
conjunto a estrutura integral do pensamento concebido de forma 
multidimensional. Três expressões de um mesmo pensamento ou três 
requisitos que, de modo complexo e completo, exprimem o que é pensar.  

Magda Costa Carvalho 

59 

Significa isto que os modos de pensamento crítico, criativo e de 
cuidado ou preocupação ética expressam igualmente potencialidades 
cognitivas, afetivas e axiológicas, ainda que de modos diferenciados. É a 
interpenetração íntima entre todos que garante ao pensamento a apreensão 
integral dos sentidos implicados nas várias facetas com que um determinado 
problema intriga os membros da comunidade de investigação filosófica.  

Assim, sem o cuidado e a preocupação ética somos apenas capazes de 
produzir pensamentos indiferentes e insensíveis, sem qualquer carga afetiva, 
não nos comprometemos com a investigação da comunidade, não investimos 
numa passagem do pensar ao agir de acordo com o compromisso que faz a 
diferença entre processar conteúdos como uma máquina e pensar como um 
ser humano.  

Esta última distinção não teria qualquer sentido se o objetivo da 
educação fosse apenas melhorar a desempenho escolar das crianças ou 
transformá-las em profundos conhecedores do capital filosófico acumulado 
pela humanidade. Neste aspeto, Lipman é peremptório nas suas memórias 
biográficas: “Sugere-se muitas vezes que o propósito de acrescentar a Filosofia 
para Crianças ao currículo escolar seria tornar as crianças mais sábias ou 
filosóficas. Discordo disto.” (Lipman, 2008a, p. 119) O que se pretende é 
ajudar as crianças a tornarem-se pensadores mais experimentados e, acima de 
tudo, pessoas mais razoáveis. 

A noção de razoabilidade (reasonableness), a que atrás já nos referimos, 
apresenta-se agora como um dos principais pilares éticos reguladores das 
comunidades de investigação filosófica. A dimensão ética da prática filosófica 
ressalva precisamente os aspetos intrapessoais e interpessoais da formação de 
caráter e da orientação de conduta fomentado no trabalho filosófico 
colaborativo e autoregulativo com as crianças: “A pessoa razoável equilibra as 
suas preocupações com as dos outros; tem interesse próprio mas não é 
egoísta; preocupa-se com os outros e com o modo como vivem as suas vidas, 
sem ser piedosa ou hipócrita; possui a coragem de falar e agir de acordo com 
as suas convicções, mas também a humildade para considerar as perspetivas 
dos outros e para se autocorrigir.” (Splitter; Sharp, 1995, p. 180)  

A matriz ética da razoabilidade torna-se, assim, óbvia, já que 
interligando o eu ao outro pelo respeito crítico para com as suas perspetivas 
e pelo acolhimento criativo dos seus pontos de vista, prepara uma ação 
conforme aos afetos e valores que promovem e constroem a própria 
comunidade. O compromisso razoável com o pensar extrapola o plano 
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das consequências desse pensar no plano da ação. A razoabilidade permite, 
desta forma, uma sociabilização profunda e fecunda entre pensar e agir. 

Pensar bem não é apenas apanágio da razão abstrata, mas necessita de 
associar qualidades éticas sem as quais o individualismo, a manipulação e a 
tirania se instalariam na construção do caráter dos sujeitos. É assim que as 
protagonistas das histórias de Lipman e Sharp aprendem que ao lado do 
bem-estar próprio está o bem-estar da comunidade e que a sensatez, o 
cuidado e o espírito democrático se devem tornar estruturas éticas 
reguladoras. Ao receberem estes textos como estímulos ou pontos de partida, 
as comunidades de investigação embarcam numa aventura exploratória, 
construindo um espaço educativo onde podem partilhar as suas ideias, e 
envolverem-se em debates em que se pratica o pensamento de modos críticos, 
criativos e valorativos. A filosofia assume-se, assim, como horizonte fundador 
de comunidades abertamente comprometidas com valores como a empatia, a 
solidariedade, o respeito e a paz9. 

Estamos, então, perante um programa que se impõe muito para além 
da escolarização formal e que, situando-se aquém de um registo meramente 
pedagógico, implica a humanidade latente em cada membro da comunidade, 
bem como a infância presente em cada ser humano. 

Já vimos que o filosofar espontâneo na infância é o modo como as 
crianças procuram dar sentido à sua experiência do mundo. Fazem-no, 
obviamente, sem qualquer preocupação especulativa e apenas como resposta 
à fome de sentido que as caracteriza (Lipman; Sharp; Oscanyan, 1980, p. 12). 
A motivação que tem a criança é de ordem existencial, no sentido em que nas 
suas questões encontramos um rasto, simultaneamente de vulnerabilidade e 
de potencialidade, que decorre da vital necessidade de se orientarem no 
mundo e na ação. 

Assim sendo, se as crianças pensam a todo o tempo aquilo que lhes 
acontece e, nessa atividade questionante e problematizadora, comprometem o 
seu ser mais íntimo, melhor fora que encontrassem acolhimento e motivação 
por parte dos seus educadores, que fossem convidadas a fazê-lo de modo 
assumido. A prática filosófica nas comunidades de investigação 
apresenta-se-nos como a oferta de uma possibilidade para que se passe dos 
perguntares não acolhidos – que, tão depressa como se formulam, podem 

 
9 Tem sido fundamental o papel da UNESCO na defesa da filosofia para crianças como 
programa promotor da paz, sobretudo pelos inúmeros documentos que tem produzido 
nesse âmbito: em 1998, “Philosophy for Children” e, em 2007, “Philosophy: a school of 
freedom”. 
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desaparecer sem deixar rasto ou impacto –, para um exercício filosófico 
enquanto ato plenamente assumido, cultivado, procurado. Deste modo, estará 
aberta a porta da sala de aula e iniciado um permanente processo de 
transferência de experiências significativas para contextos vivenciais 
extraescolares. Eticamente, a comunidade de investigação filosófica assume o 
seu compromisso integral para com a (auto)construção dos sujeitos, enquanto 
sentir, pensar e agir. 

Mas o questionamento das crianças é igualmente sinal de uma 
vulnerabilidade filosófica radical, já que se apresenta como um alvo fácil a 
duas das mais nefastas atitudes de espírito: o relativismo que defende que 
toda e qualquer posição é igualmente válida e o dogmatismo que se instala na 
unilateralidade de uma visão cristalizada e fundada num qualquer argumento 
de autoridade (Gardner, 1999). Face às perguntas com que a curiosidade das 
crianças nos brinda nos mais inesperados momentos, abre-se um 
incomensurável poder de lhes devolvermos respostas soltas, sem critério ou 
fundamento, cuja mensagem que transmite é a da arbitrariedade, ou de 
silenciar as suas vozes com uma solução pretensamente definitiva decorrente 
da autoridade. Qualquer uma destas alternativas enclausura o pensamento: 
numa rede escorregadia de posições sem rumo ou numa cadeia rígida de 
certezas estéreis. 

O ser humano para quem a realidade se apresenta enigmática e 
provocadora e que, nesse seguimento, dá início a um primeiro 
questionamento de eco filosófico, nasce para a filosofia e na filosofia. São 
sujeitos que lançam promessas de autonomia, que fazem reivindicações de 
sentido, instaurando no mundo a responsabilidade de acolhimento. O que o 
programa curricular de Filosofia para Crianças propõe é precisamente o 
imperativo ético de cuidarmos destes sujeitos que questionam, sobretudo 
quando crianças, nunca mediante uma resposta fechada, seja relativista ou 
dogmática, às suas perguntas, mas encaminhando a sua necessidade de 
doação de sentido para um processo de diálogo e reconstrução em 
comunidade. 

O que se passa na comunidade de investigação filosófica assemelha-se a 
um comboio que percorre grandes extensões de terra. Nalguns percursos, o 
terreno torna-se mais acidentado, sobretudo se for desconhecido e 
inicialmente inóspito. Nesses momentos, a máquina para e o maquinista 
deverá ser encorajado a questionar(-se) como fazer para avançar. Se o 
maquinista se colocar a coberto de outrem, não estará preparado para a 
grande viagem que lhe foi confiada. Ele terá de saber tomar a decisão e 
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assumir a responsabilidade das suas opções face ao imprevisto. Se o adulto se 
colocar dogmaticamente no lugar do maquinista, que é aqui a própria 
comunidade, pode até substituir a criança durante alguns quilómetros, mas 
demite-se de acolher a marcha própria do comboio. Nesta analogia, o que 
propõe, então, o programa de Filosofia para Crianças? 

Que lidemos com as crianças como ajudantes capazes de manter o 
comboio em funcionamento, nos carris e nos trilhos que elas escolherem, 
qualquer que seja o solo ou as intempéries. Para isso, que sejamos apenas 
responsáveis por garantir que nenhum comboio, independentemente da sua 
direção, fique preso na estação ou descarrile. 
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o que pode significar ser eticamente crítico? 
 
 

A nossa reflexão aborda o projeto de Filosofia para Crianças iniciado nos 
Estados Unidos da América por Matthew Lipman e Ann Sharp, no âmbito do 
IAPC: Institute for the Advancement of Philosophy for Children. 
Procuraremos refletir acerca das linhas de articulação entre as dimensões 
cognitiva e ética deste projeto, escolhendo como fio condutor a pergunta: o 
que significa ser eticamente crítico? Pretendemos, assim, refletir sobre 
algumas das posições de Lipman e Sharp em torno do pensamento crítico, 
sobretudo nas suas implicações éticas. 

 
pensamento crítico: uma noção filosófica, multidimensional e aplicada 

No final da década de 60 do século XX, Matthew Lipman estava interessado 
em promover um programa filosófico que preparasse as crianças para lidarem 
com a ambiguidade, protegendo-as da manipulação de discursos como a 
publicidade e a propaganda (Lipman; García Moriyón, 2011, p. 186). Professor 
de Lógica na Universidade de Columbia, Lipman preocupava-se com a pouca 
preparação dos alunos em termos da estruturação clara do raciocínio e 
considerava que a solução teria de passar pela promoção de um pensamento 
logicamente estruturado ainda durante a infância. 

Neste contexto, e na senda do pragmatismo de Charles Peirce e John 
Dewey, Lipman desenvolve nos anos seguintes o conceito de “comunidade de 
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investigação filosófica” (community of philosophical inquiry) para traduzir a 
abordagem ou pedagogia que deveria orientar o seu projeto curricular de 
Filosofia para Crianças. 

A comunidade de investigação filosófica consiste num grupo de pessoas 
(crianças e adultos incluídos) que praticam o pensamento filosófico enquanto 
conjunto de processos deliberativos e colaborativos, em que as opiniões são 
transformadas em juízos fundamentados e as discussões em diálogos 
estruturados em torno de temáticas que suscitam o interesse dos seus 
membros, construindo um pensamento articulado de forma autorregulada. 

A conversão da sala de aula numa comunidade de investigação significa 
que os seus participantes se escutem, construam ideias com base nas ideias 
dos outros, se desafiem a fundamentar com razões válidas as afirmações 
feitas, se apoiem na exploração das diversas implicações dessas mesmas 
afirmações e procurem identificar os pressupostos subjacentes às posições 
que, em conjunto, constroem (Lipman, 2003, p. 20).  

 A investigação e o diálogo que esta comunidade vai sedimentando 
constitui-se, assim, com argumentos, contra-argumentos, definições, exemplos, 
contraexemplos, inferências, analogias, e outras tantas ferramentas lógicas e, 
deste modo, Lipman considera que, sendo filosófica, esta prática de 
investigação adota a Lógica como metodologia própria. 

A incidência nas competências analíticas de pensamento materializa-se 
no currículo de Filosofia para Crianças logo desde com a publicação, no final 
da década de 60, de Harry Stottlemeier’s Discovery, a primeira história 
(novel) escrita por Lipman para trabalhar filosoficamente com as crianças. A 
descoberta de Aristóteles Maia, como foi traduzido em Portugal10, orienta-se 
especificamente para a aquisição de competências lógicas básicas e parte de 
uma história em que um grupo de crianças descobre a conversão lógica 
aristotélica. Era, sem dúvida, um objetivo arrojado este de assumir que o 
procedimento de inverter proposições e testar os seus valores de verdade, e 
consequentemente a validade dos argumentos em que se inserem, seria 
acessível a crianças de 10 e 11 anos. 

Como sabemos, a conversão constitui um dos fundamentos da lógica 
aristotélica, pelo que a pretensão de a inserir nos currículos do ensino básico 
não passou despercebida. Os trabalhos de Lipman encontraram ecos no 
critical thinking movement a que autores como Robert Ennis e Richard Paul 

 
10 Tradução de Maria Luísa Abreu, publicada pela Sociedade Portuguesa de Filosofia em 
1994. 
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concederam grande visibilidade a partir dos anos 70 do século XX e que do 
plano filosófico se estenderam ao campo da educação e da pedagogia (Daniel; 
Auriac, 2011, p. 420). 

Contudo, a proposta de Matthew Lipman e de Ann Sharp – que se 
junta ao projeto de Filosofia para Crianças do IAPC no início dos anos 70 e 
que, desde então, se torna sua coautora – distancia-se das perspetivas do 
critical thinking movement em três aspetos essenciais: apresenta-nos uma 
abordagem de matriz filosófica (e não estritamente pedagógica ou psicológica) 
do pensamento crítico; entende o pensamento crítico como parte integrante 
de um tripé conceptual, perspetivando-o de forma multidimensional; 
considera que o pensamento crítico não é uma técnica de raciocínio a 
desenvolver, antes um exercício aplicado, com fortes repercussões éticas. Para 
M. Lipman e A. Sharp, trata-se, portanto, de uma noção filosófica, 
multidimensional e prática. Detenhamo-nos mais um pouco em cada um 
destes aspetos. 

 
uma noção filosófica 

Em primeiro lugar, encontramo-nos perante uma abordagem filosófica do 
pensamento crítico que se pode justificar em termos procedimentais, 
metafísicos e epistemológicos.  

Em termos procedimentais, o programa inicial de Filosofia para 
Crianças assume-se como um projeto de tradução da história da filosofia 
ocidental em linguagem que possa ser operacionalizada pelas crianças e cujos 
conceitos sejam entendidos como utensílios para que a procura de sentido 
que caracteriza qualquer ser humano se opere de forma articulada e 
fundamentada. Neste contexto, e como afirmamos, as competências lógicas de 
pensamento são entendidas como o pilar metodológico sobre o qual repousa 
o funcionamento da comunidade de investigação filosófica.  

Em termos metafísicos, os autores assumem uma abordagem da 
atividade filosófica enquanto deliberação crítica, importada diretamente do 
pragmatismo de John Dewey (1929). De acordo com esta escola de 
pensamento, a filosofia é entendida como atividade prática que consiste na 
procura e discussão de critérios fundamentadores (neste caso, verificados pelo 
grupo e não individualmente). Por isso, o que a filosofia para crianças procura 
no pensamento crítico, em termos cognitivos, já se encontra por natureza na 
filosofia, entendida enquanto prática autorreflexiva desenvolvida de modo 
deliberado e sistematizado, de acordo com procedimentos lógicos.  
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deliberado e sistematizado, de acordo com procedimentos lógicos.  



1. o nascimento de uma área? 

66 

Por último, em termos epistemológicos, a filosofia para crianças 
procura o designado equilíbrio reflexivo (Lipman, 2003, p. 211) a partir de 
pressupostos construtivistas e falibilistas e de um modelo intersubjetivo de 
conhecimento. A posição construtivista considera que o conhecimento não se 
processa de acordo com uma heurística, em que ao sujeito compete 
simplesmente a descoberta de um fundamento absoluto para o conhecimento, 
antes decorre de uma construção ativa (e inaudita) em que cada membro da 
comunidade é responsável pela produção do(s) sentido(s) convocado(s) pela 
questão em análise. Já o falibilismo epistemológico entende que o 
conhecimento não tem uma natureza definitiva, antes provisória, consistindo 
num processo sempre em revisão em que, de acordo com os contextos e o 
estado de desenvolvimento da investigação, determinadas ideias são validadas 
pelo grupo até à construção de um melhor argumento (o que implica que o 
diálogo vive de teses que podem ser racionalmente verificadas, e não de ideias 
imutáveis). Por sua vez, o modelo intersubjetivo entende o conhecimento de 
acordo com uma dinâmica comunitária de interdependência, em que a 
coletividade é a protagonista na procura pela coordenação de visões coerentes 
a partir da divergência de posições (Daniel, 2007). As competências críticas 
do pensamento assumem-se, então, como fundamentais neste processo 
contínuo e conjunto de construção do conhecimento. 

Em resumo, o programa de Filosofia para Crianças iniciado por Lipman 
e Sharp perspetiva o pensamento crítico como necessariamente integrado 
numa matriz filosófica, requerendo competências lógicas fundamentais e 
partindo de pressupostos metafísicos e epistemológicos estruturantes. 

 
uma noção multidimensional 

Lipman propõe uma leitura integrada, e não unidimensional, do pensamento 
crítico. Apesar de as competências lógicas de raciocínio se encontrarem no 
coração do seu programa curricular de Filosofia para Crianças, não foram 
entendidas como o único veio estruturante dos programas concebidos para as 
crianças. A proposta destaca-se pela natureza integrada com que apresenta o 
pensamento crítico, entendido como um dos eixos estruturantes do que 
Lipman designa como pensamento multidimensional (critical, creative, caring). 
Deste modo, o pensamento crítico não pode ser considerado como a única 
dimensão relevante para promover um bom pensamento, mas configura-se 
como um dos critérios ou modalidades que o autor designa como uma 
“trindade do pensamento” (Lipman, 2003, p. 201). 
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O pensamento crítico completa-se, necessariamente, com competências 
da ordem do criativo e do valorativo ou de cuidado (caring). E, de acordo 
com Lipman e Sharp, o pensamento bom ou excelente é aquele que promove 
uma relação igualitária e intra-referencial, e não hierárquica, entre essas três 
dimensões. 

Ciente da projeção que o pensamento crítico ganhava nos meios 
educativos norte-americanos, Lipman alerta para vários equívocos que 
considerava necessário esclarecer: o pensamento crítico não pode ser reduzido 
a um conjunto de competências lógicas porque alia ao cognitivo as dimensões 
afetiva e valorativa (2003, p. 63); não se pode atribuir ao pensamento crítico 
a responsabilidade de melhorar a formação educativa dos alunos porque 
pensar bem não depende exclusivamente de competências lógicas (2003, p. 
6); nem as três modalidades do pensamento multidimensional podem ser 
entendidas de modo estanque enquanto tipos distintos e desligados de 
atividade mental, já que se implicam e interligam de forma complexa no 
modo como pensamos. 

Assim, no âmbito do programa inicial de Filosofia para Crianças, o 
pensamento crítico não pode ser tematizado de modo isolado, sob pena de se 
desvirtuar o que Lipman entendia com a própria noção de “pensamento”, isto 
é, o processamento consciente da experiência prática (2003, p. 74). Vejamos 
porquê. 

 
uma noção aplicada 

Na Filosofia para Crianças, tal como a apresenta Lipman, não basta dominar 
processos lógicos para que se promova o pensamento crítico, já que este não 
é um mero resultado ou produto técnico, antes um tipo de pensamento 
processualmente exercitado pela praxis da comunidade de investigação, isto é, 
o trabalho exploratório em torno de determinados problemas e conceitos 
filosóficos e a construção de argumentos articulados e fundamentados. Assim, 
o pensamento crítico é prático porque é aplicado (Lipman, 2003, p. 58) e, 
enquanto aplicado, é forma lógica com conteúdo filosófico. 

Em Thinking in Education, Lipman tinha como objetivo procurar 
explicar os insucessos que encontrava no movimento de promoção do 
pensamento crítico na segunda metade da década de 90, após o esmorecer do 
entusiasmo com que inundara os meios educativos na década imediatamente 
anterior. E o autor demonstra como uma abordagem simplista e 
unidimensional do pensamento, centrada exclusivamente na sua vertente 
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formal, não podia satisfazer a missão educativa das escolas, nem respeitar o 
ser humano na sua integralidade. O pensamento enquanto processamento 
consciente da experiência prática, como Lipman o define, aplica-se 
necessariamente a problemas reais e concretos que preocupam os sujeitos 
reais da comunidade de investigação. 

É neste contexto que Lipman descreve o pensamento crítico como uma 
forma hábil ou competente (skillful) de reflexão, que contribui para que as 
crianças lidem de forma segura e criteriosa com o sentido das suas 
experiências (dentro e fora dos limites da sala de aula), sobretudo com aquilo 
que, nessas experiências, intriga e confunde. 

Assim, para o autor, o pensamento crítico constitui um critério 
fundamental que permite construir juízos válidos porque: se baseia em 
critérios para avaliar as afirmações feitas pelo grupo; é autocorretivo ou 
autorregulador, de modo a promover uma procura ativa e atuante pelos erros 
de cada membro; é sensível ao contexto, mostrando como diferentes situações 
exigem aplicações distintas das regras e dos princípios válidos (Lipman, 
1988a). 

Mas a natureza prática do pensamento crítico é mais do que a sua 
dimensão aplicada, apontando ainda para uma práxis ética. Para Lipman, o 
pensamento produzido de modo crítico engloba, mas estende-se para além da 
construção cuidada de um juízo logicamente são: nas palavras do autor, 
trata-se de uma forma de facilitar bons juízos (good judgments) (2003, p. 
211). 

Neste ponto, consideramos fundamental determo-nos no vocábulo 
inglês “judgment” que, para além do sentido discursivo de produção de um 
juízo lógico, significa igualmente a formação de uma opinião própria, 
temperada com posicionamento crítico e bom senso ético. O good judgment é 
uma determinação ou decisão que se pode traduzir num ato discursivo 
(mental e ou de fala) ou numa ação propriamente dita. Esta “boa decisão” 
implica, então, uma deliberação cognitiva prévia, temperada pelo juízo crítico 
e pelo pensamento criativo, e uma consequente materialização da mesma em 
termos axiológicos ou valorativos (o caring thinking). 

Neste contexto, o pensamento crítico é, então, um pensamento prático 
ou aplicado uma vez que só se concretiza plenamente quando o juízo 
cognitivamente produzido se torna guia para uma efetiva ação 
transformadora, isto é, quando ocorre uma mudança real no comportamento 
de quem o profere, entendida esta transformação em múltiplas dimensões 
(mental, material, ...). Sendo mais um processo do que um resultado, na 
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verdade Lipman não prescinde dos produtos desta modalidade de pensamento 
que, no seu entender, se cifram quando algo é pensado, dito ou feito de 
acordo com uma interpretação ou produção crítica de sentido e, em 
consequência, com uma tradução ou preservação desse sentido numa práxis 
transformadora.  

Quando a comunidade de investigação filosófica consegue uma 
interpretação e uma tradução críticas do pensamento em ação, promove uma 
atitude responsável, isto é, o espírito crítico que se exerce em pensamento, 
discurso e ação processa-se num quadro de compromisso e envolvimento da 
comunidade de investigação com os procedimentos, bem como com a matéria 
filosófica, do diálogo deliberativamente produzido. A corresponsabilização pelo 
conhecimento produzido traduz-se na internalização dos procedimentos daí 
decorrentes e na sua transposição para a esfera da ação. É este o pleno 
significado da natureza filosófica, integrada e prática da conceção do 
pensamento crítico tal como a encontramos na obra e no legado de M. 
Lipman e A. Sharp. 

 
do domínio cognitivo ao plano ético 

Feita esta incursão pelos pressupostos e pela matriz filosófica do conceito de 
pensamento crítico de acordo com a abordagem de Lipman e Sharp à filosofia 
para crianças, e tendo-se compreendido a importante articulação entre o 
pensamento e a ação aí desenvolvidos, a questão impõe-se agora com maior 
acuidade: o que significa ser eticamente crítico? 

Já vimos como o pensamento crítico, tal como Lipman e Sharp o 
concebem, é mais do que um instrumento de retórica competitiva (Daniel, 
2007) para uma melhoria de desempenho das crianças em contextos 
escolares, procurando o desenvolvimento global da pessoa. Nesse contexto, a 
noção de boa decisão (good judgment) estende a sua semântica à práxis ética.  

Lipman oferece-nos dois critérios para a classificação de uma decisão 
como boa: em termos formais, deve respeitar os procedimentos lógicos da 
investigação filosófica da comunidade; em termos materiais ou substantivos, 
uma decisão é boa se, a médio e longo prazo, assume um papel modelador de 
experiências futuras (Lipman, 2003, p. 23). 

É a este segundo critério que o autor concede maior peso, o que 
evidencia que uma valorização estritamente pedagógica da prática filosófica 
com crianças, enquanto utensílio ou metodologia para aprendizagens 
escolares, negligencia o seu papel na formação dos alunos enquanto pessoas e 
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cidadãos. As boas decisões promovidas pela filosofia entendem-se enquanto 
expressões caracterizadoras da identidade do indivíduo, isto é, da sua 
personalidade ou caráter ético (Lipman, 2003, p. 202). 

De facto, a comunidade de investigação filosófica não é um modelo 
pedagógico confinado à sala de aula, sendo entendida enquanto experiência de 
ética prática e, sobretudo, enquanto forma de vida (Splitter; Sharp, 1995, p. 
176). Significa que não pode ser vista como um mero laboratório ou ensaio da 
vida real, antes como um exercício integrado no quotidiano dos seus 
participantes, não enquanto alunos, mas enquanto seres humanos. 

 Importa, por isso, recuperando a questão orientadora da nossa 
reflexão, centrarmo-nos no enriquecimento ético proporcionado pelo exercício 
crítico, criativo e valorativo do pensamento e da ação, tal como proposto no 
programa de Lipman e Sharp. Neste âmbito, é necessário articular o 
significado da “boa decisão” com um outro conceito estruturante a que 
Lipman e Sharp se reportam com frequência: a noção de razoabilidade 
(reasonableness). 

 
pensamento crítico e razoabilidade 

A operacionalização da dimensão crítica do projeto inicial de Filosofia para 
Crianças decorre da confluência entre a boa decisão (good judgment) e a 
ideia de razoabilidade (reasonableness). Todavia, tratando-se de um conceito 
de uma riqueza semântica extrema, que alberga diversos níveis de sentido (do 
cognitivo ao ético), é importante explorar o seu significado.  

Lipman refere-se ao razoável por contraponto com o racional (Lipman, 
2003, p. 21), na linha da tradição ética anglo-saxónica que, para se referir à 
conduta humana, considera necessário substituir um modelo de raciocínio 
científico dedutivo, baseado no rigor e na precisão de regras formuladas e 
aplicadas de forma rígida e inflexível, pelo modelo de razoabilidade (Sibley, 
1953). O razoável ou, de acordo com as traduções espanholas, o sensato 
(García Moriyón, 1998), configura-se como uma das ideias reguladoras 
(Lipman, 2008a, p. 117) da comunidade de investigação filosófica, sendo 
também designada como a sua pedra angular (Splitter; Sharp, 1995, p. 6). 
Neste âmbito, as narrativas que Lipman e Sharp conceberam para trabalhar 
com as crianças visavam suprir uma lacuna que os autores encontravam na 
literatura infantil: oferecer às crianças o modelo do que entendiam ser a 
criança razoável11. 

 
11 http://www.youtube.com/watch?v=LakVtFnjtZA (acedido a 20 de abril de 2020) 

Magda Costa Carvalho 

71 

Assim, nas histórias que compõem o currículo de Filosofia para 
Crianças, encontramos personagens infantis – e os autores asseguram-se que 
em nenhum dos 11 livros o leitor se encontre a sós com personagens adultas – 
cuja principal característica reside no modo como lidam com questões e 
problemas de um quotidiano específico. Modelando o modo de investigação 
filosófica que se pretende que as crianças adquiram após a exploração do 
texto, os materiais pedagógicos do IAPC apresentam-nos personagens que 
questionam, procuram sentidos, desconstroem conceitos, recriam-nos 
mediante uma atitude exploratória e autorreguladora, descobrem suposições 
escondidas nos seus discursos, fundamentam pressupostos considerados 
válidos, ou seja, descobrem em conjunto que a melhor forma de lidar com 
qualquer questão que as perturbe será mediante um modo crítico de pensar e 
de agir. E uma vez que estas histórias pretendem ser apenas estímulos para o 
pensar e guias para o agir, isto é, alvos de escutas ativas, Lipman e Sharp 
procuram modelar nos seus leitores crianças razoáveis que produzam decisões 
razoáveis. 

A razoabilidade aqui terá de ser entendida no pleno sentido que o 
vocábulo transporta na língua portuguesa: razoável é o sensato, no sentido do 
que é adequado ou justo (de justiça, mas também de justeza ou adequação); é 
o que se apresenta como apropriado ou conveniente, evidenciando uma 
criatividade na sua adequação ao contexto (criativo); é o que foi formalmente 
ponderado ou analisado, estando fundamentado criticamente (crítico); e, 
finalmente, é o que se torna aceitável pelo outro e pela comunidade, numa 
dinâmica de preocupação e valorização da alteridade (caring). A razoabilidade 
não é, portanto, a pura racionalidade, mas a racionalidade temperada pela boa 
decisão (Lipman, 2003, p. 11). 

A criança razoável que as histórias de Lipman e Sharp visam modelar é, 
então, aquela que, fazendo parte de um grupo, estende os procedimentos 
cognitivos da comunidade de investigação ao seu próprio carácter, já que 
crítico não é apenas um pensamento orientado por regras e critérios da lógica 
formal, mas também uma conduta que promova o outro enquanto elemento 
fundamental para a prática autorreguladora dos procedimentos lógicos de 
pensamento. Respeitar o outro é, aqui, mais do que permitir que ele exponha 
as suas ideias e tolerá-las, no sentido fraco de tolerância (Marcuse, 1965), 
significando antes tomar em consideração essas perspetivas ao ponto de 
permitir que elas sejam decisivas na construção de futuras decisões. 

Neste sentido, uma criança tornar-se-á razoável mediante um exercício 
de investigação filosófica contínuo, autorregulador e não linear. É o que 
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cidadãos. As boas decisões promovidas pela filosofia entendem-se enquanto 
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11 http://www.youtube.com/watch?v=LakVtFnjtZA (acedido a 20 de abril de 2020) 
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podemos encontrar na história lipmaniana da Pimpa (Pixie, no original). 
Pimpa é uma criança com aproximadamente 8 anos que vai contando 
auto-reflexivamente ao leitor o processo de transformação ética pelo qual vão 
passando as relações que mantém consigo própria, com os acontecimentos 
que não consegue dominar e, sobretudo, com os outros (Glaser, 1996). De 
uma perspetiva egocentrada sobre a realidade, Pimpa vai tomando consciência 
do valor irredutível dos outros enquanto pessoas e do impacto que essa 
descoberta deve ter sobre a sua própria conduta: se são pessoas, os outros são 
sujeitos de experiência por direito próprio, tal como eu, e as minhas decisões 
devem integrar e contar com o valor absoluto que eles detêm. Pimpa aprende, 
então, a lidar com os contextos que a envolvem na procura pelo sentido do 
que será apropriado para cada situação e torna-se progressivamente mais 
crítica a atribuir prioridades e a determinar o que deve contar nas suas 
tomadas de decisão. 

A razoabilidade que se pretende promover envolve uma consciência do 
eu como um todo multidimensional e integrado socialmente: assume a 
racionalidade formal crítica, mas estende-se para além dela, enquanto ideal 
ético, ou seja, a razão temperada pela boa decisão. 

Concluímos que tornarmo-nos membros de comunidades de 
investigação filosóficas mais razoáveis é, sobretudo, tornarmo-nos eticamente 
críticos, sendo esta a melhor tradução que encontramos para o sentido íntimo 
da noção de reasonableness presente no programa curricular de Filosofia para 
Crianças. É que, nas palavras de Lipman, o alvo do pensamento crítico deve 
ser precisamente a razoabilidade (2003, p. 238). O pensamento crítico 
situa-se, assim, na rota de uma práxis que se compromete com os 
procedimentos da investigação filosófica, isto é, a falibilidade, o exercício 
autorregulador, a sensibilidade aos contextos e a equidade que respeita os 
direitos do outro como se fossem seus.  

Com esta caracterização do pensamento crítico, Lipman transporta-nos 
de novo para a necessidade de reforçar o caráter multidimensional do 
pensamento. Mais: chama a atenção para a natureza multidimensional do 
próprio pensamento crítico, que não sobrevive fora de uma 
corresponsabilização valorativa e cuidada pelo outro, pela comunidade e, 
sobretudo, pelos processos e produtos da investigação filosófica do grupo, 
enquanto modeladores de experiências futuras. 

Na proposta de Lipman e Sharp, não se concebem indivíduos razoáveis 
que promovam decisões razoáveis (reasonable judgments) fora de uma 
comunidade de investigação estruturada de modo razoável. Daí que uma 
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atitude cognitiva e eticamente crítica não se possa coadunar com exercícios 
puramente formais de retórica, em que os participantes treinem uma 
capacidade de argumentação desligada de compromissos reais. Para além 
disso, para que seja eficaz, esta prática dificilmente poderá ser desenvolvida 
em sessões esporádicas e pontuais do diálogo e da investigação porque exige 
um amadurecimento continuado de um mesmo grupo de pessoas (as crianças, 
bem como o professor enquanto facilitador) no exercício filosófico. E, por 
último, a capacidade de pensar por si mesma que se adquire na comunidade 
de investigação filosófica torna-se incompleta se for entendida em termos 
individuais, já que é pela pertença ao grupo que a autorregulação e o 
polimento das ideias e das decisões têm lugar. 

Ser eticamente crítico ou razoável é, então, deixar-se temperar pelo 
outro naquilo que a comunidade considerar necessário e válido, num percurso 
que não é linearmente construído, antes se pauta por avanços e retrocessos. A 
razoabilidade é o critério final do diálogo e da ação críticos, criativos e 
valorativos, a ideia para a qual deve apelar um pensamento filosófico 
verdadeiramente comprometido. 
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o que faz a filosofia na infância? 
 
 

o projeto do mestrado  

“Nós antes de fazer uma pergunta difícil, nós temos poucas dúvidas... e depois 
temos mais.”  

É da Inês esta frase, uma menina de 9 anos quando frequentava uma 
escola do 1.º ciclo em Portugal. Na escola da Inês, há sessões regulares em 
comunidade de investigação filosófica, orientadas por uma professora formada 
na área da filosofia para crianças pela Universidade dos Açores (UAc).  

Entre 2013 e 2016, a formação em filosofia para crianças da UAc teve a 
estrutura do que em Portugal se designa como um curso de pós-graduação 
(ou de estudos especializados), decorrendo durante um ano letivo completo 
(dois semestres). A partir de 2016, este curso constituiu-se como Mestrado, 
devidamente acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior, acrescentando ao plano curricular um segundo ano para a 
realização de uma investigação em formato de tese. 

Tal como aconteceu no curso de pós-graduação, o Mestrado em 
filosofia para crianças da UAc funciona em regime de b-learning (blended-
learning), o que significa que as aulas acontecem numa plataforma on line, 
gratuita para os alunos da UAc, sessões síncronas que decorrem sempre em 
horário pós-laboral. Para participarem basta que os alunos tenham um 
dispositivo (computador, tablet ou telemóvel) ligado à internet, com 
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microfone e câmara. Para além disso, o Mestrado utiliza uma plataforma de 
atividades assíncronas, que permite realizar momentos de partilha e 
aprendizagem fora do horário regular das sessões. 

Este modelo de funcionamento tem permitido acolher alunos de 
diferentes proveniências geográficas, muito para além das fronteiras da Ilha de 
S. Miguel (onde está sedeado o campus da UAc que acolhe o curso), da 
Região Autónoma dos Açores e, até, de Portugal.  

A natureza interdisciplinar do curso tem-lhe permitido captar interesse 
de pessoas com formações iniciais diversas (filosofia, educação, psicologia, 
português, biologia, artes, matemática), contribuindo para promover um 
grupo de trabalho dinâmico e multifacetado. 

 
as perguntas 

Mas do que se trata quando se fala em juntar a filosofia e a infância? 
A resposta é demorada, mas comecemos pelo princípio: pela pergunta. Assim 
tão simples e assim tão complexo: grande parte do trabalho da filosofia com 
crianças consiste na atividade de fazer (e convidar a fazer) perguntas. 

As perguntas, que sempre foram as pérolas preciosas dos filósofos, são 
também um dos brinquedos favoritos da infância. As crianças perguntam 
como quem brinca... e, quando brincam, fazem-no muito a sério. Por isso, as 
suas perguntas não são distrações frívolas. São coisa grave e importante. A 
filosofia acolhe essas perguntas e dá-lhes berço, o mesmo é dizer, mostra 
como se pode embalar as perguntas, cuidar delas, conviver com os 
desassossegos que as habitam. 

Perguntar pode ser das atividades mais inquietantes em que o ser 
humano se envolve, seja em que idade for. Uma pergunta é capaz de 
desalinhar uma certeza nunca questionada, mas também de revelar mundos 
inteiros de sentidos nunca antes suspeitados. E, quando se brinca 
filosoficamente com as perguntas, responder pode até nem ser o que de mais 
importante se faz com elas. O objetivo não é apresentar soluções feitas para 
entregar às crianças respostas que as deixem quietas (e, aos adultos, 
sossegados!). Pelo contrário, a filosofia acolhe e celebra a inquietude. Numa 
sessão de filosofia aceita-se que o mundo pode ser conhecido através das 
perguntas das crianças e dos adultos (que também as têm e fazem, com a 
mesma gravidade e importância das brincadeiras infantis). 

Mas, como muito bem se sabe, há perguntas e perguntas. Perguntas 
mortas e perguntas vivas. Há perguntas mais simples e inócuas (pedidos de 
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informação, perguntas retóricas, ...)  e há também as perguntas que nos 
habitam enquanto seres humanos. São as últimas que aproximam as crianças 
e os filósofos. Como posso ter agora a certeza que não estou a sonhar?, 
perguntava Descartes numa das muitas obras que escreveu no século XVI, e 
também perguntou o Gaspar, numa sessão de filosofia em 2016. A mesma 
inquietação humana. 

As perguntas filosóficas são como noivas à janela que já tiveram muitas 
propostas (respostas!) de casamento, mas nunca se entregaram. São ditas 
sumarentas precisamente porque não se querem definitivas, mas 
provocadoras. Provocadoras de mais perguntas, de outras dúvidas. O convívio 
com a filosofia não é um casamento com o que já sabemos, mas um namoro 
permanente com o que não está feito, com o impulso (amoroso) para o saber. 
E, por isso, as perguntas sumarentas são as que continuam à janela, a desafiar 
quem passa na rua, a seduzir os apaixonados.  

E, por isso, a Inês dizia que a pergunta filosófica era a pergunta difícil, 
a pergunta incómoda e exigente. A pergunta faz-se difícil, como a noiva à 
janela. E é precisamente assim que intensamente apaixona qualquer ser 
humano. Quando isso acontece, a filosofia torna-se palco de encontros e 
coloca adultos e crianças num mesmo afã questionador... num perguntar 
infantil. 

 
a comunidade 

Mas as perguntas não vêm sozinhas. Na filosofia há uma rede de acolhimento 
preparado para promover determinados modos de experimentar, sentir e 
pensar as perguntas. A filosofia parte de uma atitude pedagógica que implica 
conceber o espaço educativo de acordo com dois pressupostos 
epistemológicos de base: a igualdade entre todos os envolvidos e o 
conhecimento enquanto processo em construção social. Estes pressupostos 
consubstanciam-se numa abordagem designada por M. Lipman e A. Sharp 
como comunidade de investigação filosófica (Lipman, 2003; Sharp, 1987), 
espaço educativo em que decorrem as sessões de filosofia com crianças. 

A igualdade e o equilíbrio cognitivo entre todos os membros procuram 
materializar-se na própria ideia de comunidade. As perguntas filosóficas são 
feitas em comunidade, o que significa que não são dirigidas ao professor ou a 
outra figura tutelar do conhecimento, mas a quem está presente. Num espaço 
preferencialmente em círculo, em que não há posições físicas de destaque 
porque todos se sentam ao mesmo nível, fala-se no grupo, com o grupo e 
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informação, perguntas retóricas, ...)  e há também as perguntas que nos 
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a comunidade 
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como um grupo. Isso não significa uma homogeneidade ou consenso 
permanente de posições. Antes, é sinónimo de construção de um espaço 
partilhado de vozes múltiplas que se tocam em confrontos e concordâncias. 
Cada um partilha ideias que, começando por serem suas, são colocadas no 
espaço comum do diálogo e da reflexão. 

Não é o professor que pergunta o que já sabe, aguardando que os 
alunos se juntem a ele num caminho trilhado e sem surpresas. São todos, 
professor e alunos, que acolhem filosoficamente as suas perguntas e procuram 
descobrir-lhes sentidos, detetar inconsistências, colocar hipóteses, matizar 
sentidos e até encontrar o seu irredutível incómodo. 

A comunidade de investigação vive da tensão entre a diversidade dos 
seus membros e a identidade da sua voz. Questiona-se a hegemonia e a 
conformidade, pois não se trata de catequisar ou doutrinar o pensamento 
num sentido único. Procura-se o entendimento, mesmo na presença de 
posições distintas. Pensar em comunidade constitui uma aprendizagem 
contínua, sendo necessário funcionar à semelhança de um organismo, em que 
todas as partes harmonizam as suas funções, mesmo que tenham 
configurações substancialmente distintas. 

A razão para esta atitude pedagógica prende-se com o segundo 
pressuposto que acima enunciamos: na comunidade de investigação, o 
conhecimento é entendido como prática social. Não é popular o dito de que 
“duas cabeças pensam melhor do que uma”? Na comunidade, as ideias são 
construídas e reconstruídas pelo crivo de uma razão pública (ou coletiva) que 
as recebe, esmiúça e reconstrói. 

Neste contexto, em 2007, a UNESCO publicou o documento La 
filosofia: una escuela de la libertad, afirmando que a educação filosófica é 
fundamental para fomentar uma cultura de paz no mundo. O diálogo é o 
centro nevrálgico da experiência filosófica, firmando o compromisso da 
comunidade de investigação para com a democracia. É por isso que a filosofia 
promove uma interação multidirecionada entre todos os membros da 
comunidade, e recusa a bidirecionalidade instituída na escolaridade tradicional 
(em que toda a comunicação deve passar pela autoridade do professor). 

O que acontece na comunidade é investigação, no sentido mais próprio 
do conceito: in-vestigare, “procurar ou ir atrás dos vestígios em alguma coisa”. 
Tal como fazem os detetives, face a um mistério por desvendar, os praticantes 
do diálogo filosófico em comunidade acolhem perguntas e pesquisam pistas, 
constroem exemplos que avaliam hipóteses ou encontram suspeitas que as 
infirmam, definem noções fundadoras ou problematizam pressupostos. 
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Reconstroem um caminho de pensamento a que a comunidade pode sempre 
regressar e repensar. 

Crianças e adultos experienciam a riqueza, mas também a dificuldade 
de pensar como uma comunidade. A autorregulação do grupo deteta erros de 
enviesamento do pensamento para o qual o solipsismo do indivíduo pode 
resvalar. Por isso, na filosofia muda-se de ideias sempre que isso se torna 
necessário, mas não sem que antes tenham sido investigadas as pistas 
encontradas. Se a comunidade não tem motivos para aceitar uma ideia, 
deixa-a ir com a mesma facilidade com que acolhe um pensamento revigorado 
por novas razões.  

 
pensar sobre o pensar e... agir 

O ser humano caracteriza-se, de uma forma ou de outra, por uma certa 
especificidade da sua atividade mental, pensamento ou reflexão, na aceção 
mais lata e multifacetada dos termos. Na origem da palavra “refletir” 
encontramos indícios do que implica, em termos filosóficos, promover o 
pensamento: o prefixo “re” significa “outra vez” ou “novamente”, indicando 
precisamente a necessidade de retomar aquilo que já foi fletido ou pensado. 
Refletir é pensar de novo, recuperar o já proferido, debruçar-se uma e outra 
vez sobre uma ideia que, assim, deixa de ser a mesma e se desdobra em 
diferentes configurações. 

Numa imagem geométrica, podemos afirmar que este exercício de 
retomar o pensamento, de nos demorarmos nas ideias que tivemos, 
aproxima-se mais de uma marcha em espiral do que de um caminho em linha 
reta. A filosofia adota a depuração própria da atividade reflexiva e, por isso, a 
investigação que se produz em comunidade concentra-se sobretudo nas 
descobertas do pensamento ao longo do percurso, e não tanto nas conclusões 
sobre os temas abordados. 

O tempo da comunidade de investigação é diferente do ritmo frenético 
das modernas sociedades de consumo ou do tempo voraz da inovação 
tecnológica. É um tempo que se demora nas palavras tornadas coisas, tanto 
quanto elas pedem que nos demoremos. É esta duração que, filosoficamente, 
permite esclarecer e fundamentar o pensamento, depurar as suas fragilidades 
e dar voz às potencialidades escondidas, para que amadureçam. Como 
sabemos, as crianças são perguntadoras exímias, mas não basta perguntar. É 
necessário demorarmo-nos no pensamento que as perguntas instalam... e esse 
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é o tempo da filosofia na infância. Não um ritmo de resultados, mas uma 
cadência de processos de pensamento.  

Tecnicamente, esta dimensão da prática filosófica é designada como 
“metacognição”, significando que o pensamento adota-se a si próprio como 
objeto de estudo. É uma dimensão fundamental na filosofia praticada com as 
crianças, uma vez que se considera que é só quando pensamos, em 
comunidade, sobre o pensamento que nos tornamos capazes de corrigir 
lacunas nos argumentos ou, mais interessante, de encontrar ideias 
insuspeitadas que nos transportam e transformam. 

Neste contexto, os membros da comunidade de investigação são 
convidados a nomear as atividades em que se envolvem, à medida que as 
praticam: não concordo com o que dizes e vou dar-te um exemplo; é muito 
interessante a tua ideia, mas não estás ainda a apresentar uma definição; a 
hipótese que colocas faz-me pensar de modo diferente; afinal o que eu afirmei 
estende-se numa perspetiva para qual eu não estou preparado... Com estas e 
com outras potencialidades do pensamento, o diálogo encontra-se em duas 
dimensões: os assuntos em discussão e os procedimentos de pensamento. As 
ideias valem pelos novos destinos temáticos que dão a conhecer, mas também 
pelas mudanças que operam nos sujeitos, tornando-os sempre diferentes e 
renovados. Na comunidade de investigação, o desafio do conhecimento (e do 
metaconhecimento) é permanente, para crianças e adultos. 

Em estreita conexão com este exercício metacognitivo, situa-se o 
envolvimento entre o pensamento e a ação. A par com a descoberta e 
problematização do pensamento, a filosofia compromete-se na promoção do 
agir. Neste sentido, convém reforçar que a comunidade de investigação não se 
pode reduzir a uma pedagogia de desenvolvimento de competências 
cognitivas (ainda que algumas vezes seja apresentada como tal). É, antes, um 
exercício mais vasto de humanização e subjetivação, que escolhe o 
pensamento como instrumento para experimentar e agir no mundo de forma 
consciente e comprometida. 

E é por isso que as paredes da sala de aula são demasiado limitadas 
para conter tudo o que acontece num tempo letivo em comunidade de 
investigação filosófica (em muitos contextos, a filosofia é praticada fora das 
escolas, nos mais diferentes ambientes de educação informal). O que está em 
jogo num diálogo filosófico em comunidade de investigação não se reporta à 
nossa função enquanto alunos ou professores, mas respeita à natureza 
especificamente humana que nos constitui e que é comum a ambos. As 
perguntas que se ouvem numa sessão de filosofia com crianças ilustram bem 
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esta ideia: será que há um sentido da vida para todos ou vários sentidos da 
vida? É possível viver sem a imaginação? Todos os seres humanos são pessoas: 
mas será que todas as pessoas são seres humanos? Será que o tempo tem 
fim? 

Para além disso, o diálogo da comunidade de investigação adquire 
dimensões que vão muito para além da prática argumentativa, envolvendo um 
horizonte de questionamento de matriz ética e política. Quando me empenho 
na investigação sobre conceitos configuradores da existência, como sejam a 
vida, o tempo ou a imaginação, ponho em causa decisões sobre o tipo de 
pessoa que quero ser, sobre o sujeito em que me torno, sobre o mundo que 
escolho construir. 

A comunidade de investigação filosófica é uma abordagem à educação 
em que os seres humanos se comprometem de dupla forma: transitivamente, 
em tarefas de pensamento e ação que escolhem e constroem, 
intransitivamente no seu processo de autoconstrução enquanto sujeitos. E, tal 
como expressa a Inês na frase com que começamos, antes de fazer a 
experiência da pergunta o pensamento não encontra onde se deter ou ancorar 
esse compromisso. É quando a pergunta difícil gera as dúvidas que tem início 
a aventura filosófica. Como o processo é dinâmico e corre ao sabor dos 
interesses da comunidade, é uma aventura que sempre se retoma e recomeça, 
que gira e se dobra sobre si mesma, como uma espiral. Ou, então, como a 
cabeça do ponto de interrogação. 
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pensar, na filosofia, a filosofia para crianças 
 
 

pode a filosofia para crianças salvar a filosofia? 

O que é, hoje, a filosofia para crianças? E qual o seu lugar na filosofia?  
Estas perguntas constituem a força motriz deste texto que, assim, se centra 
em dois eixos fundamentais: sublinhar a atual importância da filosofia para 
crianças enquanto prática, partindo da sua matriz filosófica. Tendo em conta 
o trabalho desenvolvido na Universidade dos Açores no âmbito de 
investigação e de formação em filosofia para crianças, consideramos que esses 
dois eixos se entrecruzam precisamente no plano da fundamentação da 
filosofia para crianças enquanto área filosófica emergente. Não se trata tanto 
de convencer uma audiência do que afirmamos (que a filosofia para crianças é 
uma subárea filosófica), mas de utilizar este espaço como ocasião de 
pensamento sobre o lugar incontornável da filosofia para crianças na filosofia, 
assim como sobre a filosofia que há na filosofia para crianças. 

Este texto inspira-se num artigo de 1982 escrito por Stephen Toulmin, 
filósofo britânico cuja obra foi fundamental para a recuperação da casuística 
enquanto método de argumentação em questões éticas. A influência de 
Toulmin foi determinante, por exemplo, na emergência da Bioética enquanto 
área e o livro que escreveu, em 1988, com Albert Jonsen, The Abuse of 
Casuistry: A History of Moral Reasoning, tornou-se decisivo enquanto modelo 
argumentativo no âmbito da deliberação em ética clínica. 
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Em 1982, Stephen Toulmin escreveu então um artigo com um título 
deveras provocatório: “How Medicine saved the Life of Ethics” (como a 
medicina salvou a vida da ética). O autor referia-se à utilização da ética em 
ambientes clínicos, contexto em que a argumentação não parecia mostrar-se 
imediatamente compatível com um modelo geométrico dedutivo e que, por 
isso, pedia que o decisor atendesse às particularidades dos casos (e não tanto 
aos problemas entendidos de modo universalista abstrato, como era usual em 
argumentação filosófica). Mas a necessidade de fazer intervir distintos modos 
de argumentação ética em contextos profissionais específicos, como era a 
ética clínica, trouxera, segundo Toulmin, uma consequência: “os filósofos 
morais começaram a olhar especificamente e com maior detalhe para 
situações dentro das quais surgem problemas éticos típicos e a prestar maior 
atenção às relações humanas envolvidas nessas situações.” (Toulmin, 1982, p. 
745). Em termos de impacto desta situação para a argumentação ética, 
Toulmin encontrava um efeito retroativo, já que a consideração ética de 
aspetos contextuais até então depreciados filosoficamente vinha tornar clara a 
insuficiência dos princípios éticos quando tomados por si só.  

Assim se explica, então, o título do artigo de Stephen Toulmin. Foi o 
contexto médico que, na emergência das éticas aplicadas a partir da década 
de 60, serviu para que a filosofia recuperasse aspetos do raciocínio ético 
esquecidos há alguns séculos pela tradição ocidental: a dimensão particular 
dos contextos em causa, referida por autores como Aristóteles e S. Tomás, 
mas que tinha sido menorizada pelas leituras posteriores. O aparecimento de 
complexos dilemas éticos colocados pelo extraordinário avanço biotecnológico 
na segunda metade do século XX aproximara os filósofos de contextos 
biomédicos, mostrando-lhes como a aproximação a essas práticas profissionais 
poderia tornar-se numa forma de revitalizar o seu saber. Toulmin referia-se 
sobretudo à tradição anglo-saxónica que até então recusava a entrada da 
casuística na argumentação moral e, com isso, encarcerava a ética em debates 
de feição abstrata puramente analítica e sem real eficácia no plano político ou 
social do mundo contemporâneo. A medicina não salvava apenas vidas 
humanas... salvava a vida da própria ética! 

A inspiração que colhemos no provocador texto de Stephen Toulmin 
fez-nos procurar alguns movimentos análogos na filosofia para crianças, 
sobretudo na sua relação com a filosofia. Se a interação da ética filosófica com 
a medicina, a partir das últimas décadas do século passado, trouxe aos 
filósofos uma prática de intervenção em debates sobre questões sociais e 
políticas (em temas como os critérios de suspensão da vida de um indivíduo 
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ou de acesso a cuidados de saúde), o que terá feito a interação da filosofia 
com a infância a partir da década de 70? Se a ética, enquanto domínio 
filosófico, se abriu e se revitalizou no contacto com contextos clínicos que 
permitiram desafiar conteúdos e perspetivas até então não problemáticas, o 
que tem acontecido à filosofia desde que se abriu à infância? Que mudanças 
se iniciaram quando Matthew Lipman e Ann Sharp construíram um programa 
curricular de Filosofia para Crianças, aproximando assim a filosofia de um 
contexto que até então ela jamais tinha visitado? 

Ter-se-á permitido a entrada de sujeitos não habilitados no mundo da 
filosofia? E continuaremos hoje a permitir tal equívoco? Ou será que se 
aceitou, de forma impensada e inconsequente, a designação de “filosofia” para 
um conjunto de práticas que não podem cumprir os requisitos desse título? 

Estas são perguntas colocadas já muitas vezes. Dalgumas delas já nos 
cansamos e queremos, por isso, registar as nossas respostas. Outras 
continuam a fazer-nos pensar. À semelhança do que acontece no texto de 
Stephen Toulmin, regressar a estas perguntas é pensar sobre a natureza da 
filosofia para crianças, enquanto área e enquanto conjunto de práticas 
educativas, mas é sobretudo retomar a natureza da própria filosofia: fará 
sentido entendê-la através de linhas de exclusão? 

As nossas perspetivas não serão surpresa(s) e explicitamo-las não tanto 
como respostas fechadas, mas enquanto pontos de partida da reflexão. 
Consideramos que as crianças estão tão habilitadas a entrar no mundo da 
filosofia como qualquer adulto. Aliás, a questão coloca-se no próprio modo de 
nos expressarmos: haverá realmente um “mundo da filosofia” exterior a elas, 
ao qual elas tenham de aceder? Existirá um reduto filosófico da experiência e 
do pensamento do qual alguns seres humanos estejam, à partida, afastados? E 
se sim, serão apenas as crianças? Que outros indivíduos incluir-se-ão nos 
grupos privados da possibilidade de encontro com a filosofia? Que diferentes 
características constituirão sinais de exclusão? 

Ou será, pelo contrário, a filosofia uma forma propriamente humana de 
expressão de vivências propriamente humanas? Neste sentido, os seres 
humanos não ganham acesso à filosofia mediante a posse de determinados 
requisitos (idade, género, nacionalidade, proficiência oral, capacidade de 
escrita...), antes familiarizam-se com ela desde o momento em que se 
expressam12. Tal como qualquer ser humano, as crianças podem encontrar a 

 
12 A aquisição de linguagem, mormente da oralidade discursiva, pode ser entendida como 
momento fundamental para a prática filosófica na infância. De facto, para a manutenção 
do diálogo em comunidade é determinante a posse de competências linguísticas que 
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filosofia no exercício de experienciar e dar sentido ao mundo. E, por isso, é 
possível desenvolver atividades com pessoas de diferentes idades, assim como 
com distintas características, sem que as mesmas belisquem o que se possa 
entender por filosofia. Parece-nos que filosofar em infância não significa 
comprometer a integridade da filosofia ou sequer o seu rigor. Mais do que 
isso, defendemos que não o fazer é perder a oportunidade de pensar o que 
seja a própria filosofia a partir da revitalização que dela fazem os indivíduos 
que, pela sua curiosidade e abertura ao mundo, provavelmente mais se 
aproximam dos filósofos profissionais: as crianças. 

Mas a aceitarmos que as crianças são sujeitos filosóficos de pleno 
direito e que é possível fazer filosofia com elas e a partir da ambiência que 
elas constroem, então como pensar a filosofia para crianças a partir de dentro 
da própria filosofia? 

 
o surgimento da filosofia para crianças e a filosofia 

Pensar a filosofia para crianças a partir da filosofia é um problema que tem 
sido perspetivado a partir de uma dualidade entre filosofia para crianças e 
filosofia académica (também designada como filosofia profissional) 
(Muckadell, 2013). Contudo, parece-nos que esta distinção entre filosofia para 
crianças e filosofia académica deve ser, ela própria, questionada. Torna-se 
necessário esclarecer que, quando surge em contexto anglo-saxónico, esta é 
uma questão com um contexto diferente de outros países, como é o caso de 
Portugal, por exemplo. Nos EUA, só existe ensino da filosofia em meio 
académico, pelo que quando se fala regularmente em filosofia (no âmbito 
profissional) é por referência ao ensino e à investigação universitária. Como 
consequência, qualquer prática filosófica em contexto escolar é apresentada 
como por relação com a filosofia dita académica. 

Na realidade, este facto não tem sido esclarecido no debate. Em 
Portugal, por exemplo, a filosofia tem-se mantido como disciplina dos 
currículos do ensino secundário, nos três últimos anos, resistindo 
estoicamente a orquestradas tentativas de eliminação. Significa, então, que há 
exercício filosófico fora do domínio universitário, pelo que a filosofia para 
crianças não tem como par de referenciação apenas a filosofia académica. 

 
permitam a comunicação entre todos. No entanto, é importante sublinhar também que há 
diferentes formas de expressão e comunicação, não apenas na infância, mas em qualquer 
momento da vida humana e que, como tal, circunscrever a prática filosófica ao domínio 
da linguagem oral poderá ser, em muitos casos, redutor. 
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Nem, por outro lado, a filosofia académica é a única referência a uma prática 
filosófica não profissional, isto é, fora do trabalho de especialistas que a ela se 
dedicam em exclusividade. 

Apesar disso, no debate sobre a natureza e as potencialidades da 
filosofia para crianças tem sido reproduzido o dualismo redutor que a opõe à 
filosofia académica. Acontece que essa oposição pode resultar num cavalo de 
Tróia, já que cedo se transforma em crítica à própria filosofia para crianças 
quando se questiona se ela poderá ser legitimamente designada como 
filosofia13, isto é, se poderá estar ao nível dessa sua congénere. E foco da 
argumentação logo se assume como considerando que é a filosofia académica 
(e deveríamos começar talvez por desmontar esta noção) o paradigma 
normativo do que conta como filosófico, pressuposto em tudo questionável. 

A resposta à questão sobre se a filosofia para crianças poderá ser 
considerada filosofia de pleno direito encaminha-se por vezes para a assunção 
de que o próprio programa de M. Lipman e A. Sharp surgiu como uma 
alternativa à filosofia académica, ou pelo menos um modo de estar na filosofia 
diferente do modo académico. E este é outro pressuposto que convém 
também questionar. 

Procuremos trazer ao debate alguns elementos que podem mostrar 
como a redução dualista da questão negligencia a complexidade subjacente ao 
problema. O criador da filosofia para crianças foi Matthew Lipman, na década 
de 70 do século XX, a quem se juntou um pouco mais tarde Ann Margaret 
Sharp. Ambos fundaram o IAPC (Institute for the Advancement of Philosophy 
for Children), na Montclair State University, New York, e nas décadas de 70, 
80 e 90 desenvolveram um programa educativo (um currículo) com respetivo 
suporte teórico. A proposta de M. Lipman e A. Sharp e dos restantes 
colaboradores que com eles trabalharam inspirou-se sobretudo no 
pragmatismo norte-americano de John Dewey e Charles Peirce, mas 
reconheceu influências de pensadores da chamada filosofia continental, como 
seja a fenomenologia francesa ou a hermenêutica alemã.  

É fundamental sublinhar que Lipman era um investigador e um 
professor universitário de filosofia: estudou e conheceu John Dewey, fez um 
doutoramento na Universidade de Columbia na área da estética, estudou na 
Sorbonne e foi em Paris que conheceu filósofos como Maurice Merleau-Ponty, 
Gabriel Marcel ou Etienne Souriou. Depois de regressar de Paris, foi professor 

 
13 Curiosamente, outras disciplinas continuam a promover investigação em departamentos 
universitários e centros de trabalho, mas ninguém duvida que o que se pratica nas escolas 
possa ser igualmente designado como Matemática, Física ou Biologia. 
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em diferentes escolas de ensino superior e universidades norte-americanas 
(Lipman, 2008a, p. 68-82). Não há dúvidas, portanto, de que o seu percurso 
foi o de um académico. 

E é enquanto académico que Matthew Lipman encontra a necessidade 
de conceber um projeto de filosofia aplicado aos anos iniciais de escolaridade, 
para que os alunos não chegassem ao ensino superior com tantas dificuldades 
em estruturar o pensamento (Lipman; García Moriyón, 2011, p. 186). Lipman 
considerava que se o sistema educativo esperasse pelo ensino universitário 
para a promoção de determinadas competências de pensamento, assim como 
certos posicionamentos perante o que considerava que deveria ser uma 
educação crítica, perder-se-ia a oportunidade para educar seres humanos com 
o sentido crítico e a razoabilidade necessárias à sua inserção numa sociedade 
democrática enquanto cidadãos de pleno direito. Pensou, então, que era 
imperioso começar mais cedo a preparar as crianças para lidarem com a 
ambiguidade dos discursos no espaço público (preocupava-o principalmente 
dois tipos de discurso: a propaganda e a publicidade). Estava-se na segunda 
metade dos conturbados anos 60. 

Ouçamos as palavras de Lipman numa entrevista datada do início de 
2000, quando se estava já a retirar do trabalho no IAPC, que nos ajudam a 
enquadrar o surgimento da filosofia para crianças: 

“Não estávamos a pensar num programa; estávamos a pensar em 
mudar a educação em geral. Nunca falávamos sobre como o fazer; 
se nalgum momento tivéssemos conseguido desenhar um enfoque 
semelhante, podíamos tê-lo levado aos colégios. Falávamos sobre 
como se poderia conseguir que as crianças acolhessem 
favoravelmente a educação e como teria de se reconstruir na 
prática a petrificada estrutura da educação tradicional. Mas quando 
falava com outras pessoas, não as queria aborrecer com o meu 
idealismo, ou com o do Joe, pelo que lhes dizia como se poderia 
ensinar lógica às crianças através de relatos nos quais eram 
apresentadas crianças a descobrir a lógica.” (Lipman; García 
Moriyón, 2011, p. 190). 

Em termos curriculares, apareceu então, entre 1969 e 1970, a primeira 
história do currículo: Harry Stottlemeier's Discovery 14 sobre Lógica. Depois, 
ao longo dos anos seguintes e já com o apoio da equipa do IAPC, surgiram 
todas as outras histórias do seu programa curricular de Filosofia para 
Crianças, com os respetivos guias de apoio, cada uma dedicada mais a uma 
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determinada área filosófica: a Suki sobre estética, o Mark sobre filosofia social 
e política, a Lisa sobre ética, o Kio e Gus sobre filosofia da natureza, o Nous 
sobre filosofia da linguagem, entre outros. Mas este trabalho de produção de 
recursos foi sempre um meio para a promoção de uma alteração de 
paradigma no modo como a escola acolhe e promove o pensamento, nunca 
um fim em si mesmo. 

De acordo com David Kennedy, membro integrante do IAPC e 
importante especialista na área, com a escrita das histórias para crianças 
Matthew Lipman criou um novo género literário: “the philosophical novel for 
children” (Kennedy, 2010, p. 55; Vansieleghem; Kennedy, 2011, p. 173). Estas 
novelas filosóficas para crianças promovem, através das falas das personagens, 
determinados modos de pensar filosoficamente, com o intuito de modelar nos 
seus leitores as competências de pensamento que Lipman considerava 
constituírem o modo propriamente filosófico de entender e investigar o 
mundo. Paralelamente, os diálogos vivem de momentos explícitos em que as 
intervenções das personagens-crianças remetem intencionalmente para 
determinados momentos da tradição filosófica, como sejam os paradoxos de 
Zenão de Eleia na Lisa, o cogito cartesiano na Elfie ou o conceito kantiano de 
pessoa no Hospital das Bonecas.  

E, de facto, nos diferentes relatos autobiográficos em que Lipman narra 
o processo de escrita das novelas e de preparação dos guias de apoio, afirma 
que sempre este processo passava pelo estudo intensivo prévio de 
determinados conceitos, obras, teorias filosóficas, que só depois eram 
transpostas para os materiais que ele e Ann Sharp produziam com a sua 
equipa (Lipman; García Moriyón, 2011, p. 192). Era por isso permanente o 
cuidado com a filosofia por detrás da construção das personagens e da trama 
em cada uma das histórias que compõem o currículo do IAPC. 

Parece-nos, assim, claro que, para M. Lipman e A. Sharp, a designação 
“Filosofia para Crianças” não introduzia qualquer clivagem entre dois modos 
de entender e até de praticar a filosofia: a filosofia académica e a filosofia nas 
escolas. Tratava-se pura e simplesmente de filosofia, reconstruída para que as 
crianças a pudessem apropriar e, sobretudo, para que a pudem pensar de 
forma autónoma e adequada aos seus próprios contextos (Sharp; Reed, 1992, 
p. xiii). Segundo David Kennedy, não se tratou tanto de desconstruir a 
história da filosofia para a colocar nas histórias do currículo, mas antes de a 
desmontar e submergir em pequenas histórias do comum dia a dia das 
personagens, procurando ecoar o próprio quotidiano dos meninos e meninas 
que nas escolas as leriam (1999, p. 348). 
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A preocupação com a integridade e com o rigor da filosofia foi uma 
constante de que Lipman e Sharp não abdicaram quando propuseram a 
entrada da filosofia nas salas de aula. A filosofia que se pratica com as 
crianças é, acima de tudo, a revitalização ou reconstrução (Kennedy, 1999) 
permanente do pensamento filosófico: por um lado, porque em cada sessão se 
parte das questões e interesses dos membros da comunidade de investigação, 
revivificando o próprio pensamento; por outro lado, porque se trata de uma 
revitalização também de todos os pensadores, perspetivas, conceitos filosóficos 
que se decidem convocar para aquela atividade a partir do rumo que o 
diálogo da comunidade de investigação assume. Neste trabalho filosófico, o 
património da filosofia torna-se um tesouro de ideias que os educadores e 
professores devem colocar ao dispor das comunidades de investigação, 
contrariando-se a representação da filosofia como um corpo etéreo de ideias 
sem autores reais e concretos ou então como conjunto de obras catalogadas 
por escolas ou épocas.  

Mais do que isso, neste entendimento do trabalho filosófico, dispor dos 
escritos e das ideias dos pensadores deixa de ser apenas uma prerrogativa do 
professor, como se fosse ele o único detentor do saber. Com o avançar da 
prática, as próprias crianças ganham um sentido de pertença à filosofia 
enquanto saber humano e tornam-se curiosas para o explorarem por sua 
conta própria. Do que se trata é sobretudo de abrir uma porta. 

 
a filosofia na comunidade de investigação filosófica 

Paralelamente a criar os materiais que lhe permitiram concretizar o objetivo 
de promover o pensamento, M. Lipman e A. Sharp também desenvolveram o 
enfoque filosófico através do qual se concretizaria a mudança educativa que 
pretendiam promover. A partir da inspiração de Charles Peirce e John Dewey, 
conceberam a “comunidade de investigação filosófica”, que mais tarde Lipman 
consideraria ser a infraestrutura epistemológica do currículo (Lipman, 2008a, 
p. 149). É o modo filosófico de investigar em comunidade que as próprias 
histórias modelam na forma como as personagens interagem.  

Ouçamos as palavras de Lipman:  

Há muito mais no estímulo e na promoção do pensamento do que 
apenas ter mentes que encontram problemas. É necessário haver 
um professor, uma pedagogia, uma comunidade de investigação e 
um currículo. O currículo, por sua vez, precisa de consistir em 
textos especialmente preparados (como histórias imbuídas de 
distinções filosóficas, raciocínios e conceitos). (Lipman, 2008a, p. 
149). 
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A comunidade de investigação tornou-se o recurso que mais tarde se 
haveria de autonomizar do currículo do IAPC e ser o veio mais estruturante 
das diferentes propostas de trabalho filosófico com crianças. Na entrevista que 
já atrás citamos, Lipman parece dizer-nos que a criação da comunidade de 
investigação como “a pedagogia adequada à Filosofia para Crianças” não foi 
consciente nos anos iniciais do programa (Lipman; García Moriyón, 2011, p. 
191). O que a sua equipa procurava sobretudo promover era a dimensão 
dialógica e deliberativa do pensamento filosófico, pelo que as potencialidades 
da proposta da comunidade de investigação filosófica foram-se tornando clara 
apenas quando o projeto mostrou que o diálogo e a narrativa seriam 
elementos fundamentais para a conceção filosófica subjacente. De facto, a 
noção de diálogo subjacente à abordagem lipmaniana não se resume a uma 
simples partilha de pontos de vista, mas à prática do pensamento em que as 
ideias são escrutinadas filosoficamente com base em critérios e metacritérios 
(Gazzard, 2012, p. 46; Lipman, 2003, p. 215). 

Mais uma vez, as opções tomadas orientaram-se por pressupostos 
filosóficos e a estrutura da comunidade de investigação filosófica decorreu da 
conceção de filosofia subjacente ao projeto, fundada no caráter construído, 
social e aberto do conhecimento. As implicações éticas, políticas e estéticas do 
trabalho em comunidade de investigação foram tematizadas pouco depois 
(Sharp, 1993; Lipman, 1998; Sharp, 1997), tornando-se também fundamentais 
para a estrutura do trabalho filosófico com as crianças. Aliás, a riqueza da 
comunidade de investigação (e que lhe tem permitido a longevidade e o 
alcance que tem atingido) advém com certeza da sua profunda riqueza 
filosófica. Para além da dimensão epistemológica que referimos, em termos 
éticos, a comunidade de investigação filosófica assenta na possibilidade de 
construir diálogo sobre assuntos de interesse e com implicações práticas para 
os seus membros, promovendo o cuidado (caring) e a razoabilidade 
(reasonableness) e não a estrita racionalidade (Costa Carvalho; Mendonça, 
2017); em termos políticos, promove-se um espaço de debate público 
comprometido com um ideal de participação cívica e democracia deliberativa 
(Kohan, 2018); e, em termos estéticos, nutre-se um modo criativo de pensar, 
assente na sensibilidade e na imaginação (Sharp, 1997). 

 
a filosofia para crianças e a filosofia hoje 

Do que escrevemos não nos parece restarem dúvidas de que a filosofia para 
crianças começou como um projeto de natureza filosófica, que promoveu e 
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preservou o rigor e a integridade de conteúdos filosóficos, assim como de 
uma determinada conceção de filosofia. Mas e hoje? Depois de 40 anos 
passados desde a sua criação, e estando disseminada em mais de 60 de países, 
o que é a filosofia para crianças? E o que poderemos dizer da inserção na 
filosofia deste movimento de ideias e práticas que se constitui de forma 
multímoda e efervescente? 

O que é a filosofia para crianças? Uma metodologia? Várias 
metodologias com diferentes inspirações? Uma abordagem? Uma prática ou 
várias práticas? Um programa educativo? Um movimento? Uma área? 

Vamos pela negativa, afirmando que hoje a filosofia para crianças não 
se resume a um programa curricular, ainda que abranja diversas propostas de 
trabalho em contextos educativos. E, curiosamente, um dos primeiros registos 
que encontramos em que a filosofia para crianças é assumida para além do 
programa curricular apresentado por M. Lipman, A. Sharp e os seus 
colaboradores do IAPC, encontra-se precisamente dentro desse programa.  

Em 1995, Laurance Splitter e Ann Sharp publicam o livro Teaching for 
Better Thinking. Estava já o currículo do IAPC consolidado, as formações de 
professores a decorrer e o programa assumir uma dimensão internacional. 
Este livro de L. Splitter e A. Sharp veio precisamente dar um apoio aos 
profissionais que se dedicavam à filosofia para crianças de acordo com a 
abordagem da comunidade de investigação filosófica. Trata-se de um livro 
que, sem abandonar uma cuidada referenciação teórica de suporte, discute e 
desenvolve aspetos de relevância para a prática do pensamento filosófico em 
comunidade, como sejam o conceito de comunidade de investigação aplicado 
ao contexto das salas de aula, a natureza dos juízos e das questões filosóficas, 
o significado de conceitos como “sentido” e “experiência” no âmbito do 
enquadramento teórico da filosofia para crianças de inspiração pragmatista, o 
valor da narrativa na prática filosófica, o encontro das crianças com a 
filosofia, o papel epistemológico do professor na construção do conhecimento. 
Ou seja, tendo como público preferencial não-filósofos, esta obra procurava 
oferecer suporte às opções epistemológicas, éticas, políticas, estéticas, da 
filosofia para crianças enquanto prática. E é neste contexto que os autores 
colocam no prefácio uma nota que nos parece de substancial relevância: 

“Por favor, notem o seguinte: 
neste livro, os autores usam o termo “Filosofia para Crianças” (F 
maiúscula e C maiúscula) para se referirem a uma sub-disciplina 
da Filosofia, com a sua própria história e tradições. O termo não se 
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refere a um currículo em particular ou a manuais e conjuntos 
específicos de materiais.” (Splitter; Sharp, 1995, p. vii)15 

É possível que este apontamento tenha sido pouco notado durante 
bastante tempo e talvez hoje ainda seja. O livro continua a ser um excelente 
apoio a quem está no âmbito da filosofia para crianças inspirada no currículo 
do IAPC, seja na teoria, seja na prática. Mas esta nota ficou nisso mesmo: 
uma anotação breve no fim do prefácio da obra. E, no entanto, aos olhos de 
quem pretende pensar a filosofia para crianças a partir da própria filosofia, 
representa o momento em que, de dentro do próprio grupo criador da 
Filosofia para Crianças enquanto programa curricular, se afirma que a 
filosofia para crianças se estende para além dessa abordagem. E não parece 
que esta perceção tenha sido um momento isolado.  

Em 1999, apenas 4 anos depois da publicação do livro, David Kennedy 
escrevia:  

É uma curiosidade irónica e interessante sobre a Filosofia para 
Crianças que as suas implicações para a teoria e a prática da 
filosofia são muito mais significantes do que seria expectável de um 
programa educativo desenhado para crianças em idade escolar. 
(1999, p. 338) 

No ano seguinte, Dale Canon, professor da University Monmouth, 
também formado no IAPC, apresenta uma comunicação intitulada “How has 
involvement with Philosophy for Children changed how I/We understand 
Philosophy?”. Nessa reflexão, depois publicada (Cannon, 2003), o autor 
questiona as implicações que a filosofia para crianças teria na própria 
filosofia: no modo como é ensinada dentro e fora da Universidade; na sua 
articulação com outras áreas profissionais, na forma como a investigação 
académica é feita, avaliada e publicada. É talvez um dos primeiros momentos 
em que a reflexão mostra o alcance da filosofia para crianças enquanto prática 
filosófica capaz de influir sobre a sua própria matriz, isto é, torna-se curioso 
verificar como Canon não se limita a sublinhar o acolhimento da filosofia para 
crianças pela filosofia, mas procura pensar a forma como esse acolhimento 
haveria de mostrar lados diferentes da própria filosofia. 

Neste seguimento, alguns autores consideram que a viragem de milénio 
trouxe uma nova geração na filosofia para crianças e que, de método, ela 

 
15 De acordo com o que referimos na primeira nota deste livro, assumimos uma inversão 
da proposta de Splitter e Sharp e utilizamos “Filosofia para Crianças” para nos referirmos 
ao programa curricular do IAPC, reservando a expressão com letras pequenas para o 
entendimento da filosofia para crianças enquanto subárea filosófica. 
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refere a um currículo em particular ou a manuais e conjuntos 
específicos de materiais.” (Splitter; Sharp, 1995, p. vii)15 
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passou a ser um movimento que engloba uma variedade de abordagens e 
estratégias (Vansieleghem; Kennedy, 2011, p. 178-179; Murris; Haynes, 2018, p. 
55). Vários autores em diferentes pontos do mundo (muitos depois de terem 
recebido formação no IAPC) tomaram o projeto de M. Lipman como ponto de 
partida para outras tantas propostas de cruzamento entre a filosofia e a 
infância. E ora o adaptaram a novos contextos geográficos, políticos e 
culturais, ora repensaram o encontro entre a filosofia e a educação à luz de 
perspetivas e leituras filosóficas diametralmente opostas ao pragmatismo. 

Hoje a filosofia para crianças é uma rede complexa de discursos, 
fundados em diferentes pressupostos filosóficos, que repensam conceitos 
essenciais como infância, intersubjetividade, poder, linguagem... Estes 
discursos complementam-se (num diálogo colaborativo) com propostas 
práticas diferenciadas, em diferentes zonas de influência. Para pensarmos um 
conceito caro a Wittgenstein (2008), e que constituiu o mote do congresso 
bienal do ICPIC: International Council of Philosophical Inquiry with Children, 
em 2017, a comunidade de investigação filosófica é uma das semelhanças de 
família que mais aproxima quem se encontra na área da filosofia para 
crianças, ainda que nem todos partilhemos dos mesmos pressupostos sobre a 
sua construção e práticas. 

A filosofia para crianças é, então, filosófica: é uma área ou campo 
(field) do conhecimento (Muckadell, 2013) que dialoga com outras áreas 
dentro da filosofia e também fora dela, prestando-se à interdisciplinaridade. 
Sendo uma área filosófica de pleno direito, estará nas margens ou fronteiras 
apenas enquanto questionadora incansável dos centros, dos lugares estanques 
e monopolizadores, de certos modelos de racionalidade que se pretendem 
hegemónicos. Não fazemos, portanto, concessões ao tratá-la em congressos de 
filosofia, mas reconhecemos-lhe o seu devido lugar, ao lado de outras 
subáreas. E isto significa que podemos estar na filosofia para crianças do 
mesmo modo e com os mesmos instrumentos com que estamos na filosofia, 
isto é, fazendo perguntas, retirando(-nos) do conforto, desalojando. 

Quando desenvolvemos sessões de filosofia para crianças é de filosofia 
que se trata, já que utilizamos as capacidades de pensamento a que diferentes 
filósofos recorreram na construção dos seus pensamentos. Quando invocamos 
conceitos nas sessões em comunidade de investigação para orientar o diálogo, 
são conceitos filosóficos como a beleza, a verdade, a justiça, o poder, a 
violência, o corpo, a dúvida..., que entram como matéria própria da exploração 
do conhecimento. Quando a comunidade de investigação procura dar sentido 
às suas experiências do mundo, fá-lo com a mesma determinação e 

Magda Costa Carvalho 

95 

intensidade com que filósofas e filósofos de diferentes países experimentaram 
o pensamento ao longo de séculos. Quando uma criança faz uma pergunta 
sobre o sentido da sua experiência, e essa pergunta é acolhida e fomentada na 
comunidade de investigação filosófica, é o património filosófico de toda a 
humanidade que se reativa e apropria (no sentido de “tornar próprio”) para 
que alguma parte da existência ganhe nova luz. 

Sendo assim, como falar de cisão ou diferença qualitativa entre filosofia 
para crianças e filosofia? A filosofia para crianças integra a filosofia, estabelece 
com ela a mesma relação que uma parte com o seu todo, de um membro 
com o organismo que ajuda a compor. 

E por que não irmos mais longe? A filosofia para crianças não apenas 
se inscreve na filosofia como uma das suas partes constituintes: ela é uma 
parte ativa porque questiona, repensa, reatualiza a própria filosofia. A filosofia 
para crianças não é apenas uma expressão da filosofia, é a filosofia a fazer-se 
e a refazer-se, a pensar-se e a repensar-se, exatamente como uma coisa viva 
(Murris; Haynes, 2018, p. 55). E só o consegue porque o seu público 
preferencial possui características únicas e especiais: as crianças não são 
nativas no mundo social e cultural em que se inserem, mas encontram-se 
num estado de permanente aprendizagem das estruturas que os adultos lhes 
propõem. Isto transforma-os em privilegiados epistémicos, no dizer de David 
Kennedy (1999, p. 353). Detendo esse lugar especial do olhar estranho (ou 
estrangeiro, Kohan, 2014a, p. 79-80), cabe-lhes transformar de forma 
irrecusável aquilo em que tocam.  

A chegada da filosofia às crianças ou, se quisermos dizer de outra 
forma, a chegada das crianças à filosofia não é algo que hoje se possa 
continuar a escamotear ou a esconder. E talvez essa chegada tenha de ser 
ainda mais infantil, no sentido de se assumir mais ruidosa, mais desarrumada, 
mais lúdica e, sobretudo, mais impertinentemente questionante. Trata-se de 
uma conquista: conquistar no sentido mais direto da palavra enquanto 
“ganhar ou obter algo através de esforço”, mas também num sentido de 
enamoramento e atração (o amor philia que habita etimologicamente a 
própria filosofia) ou, numa linha etimologicamente mais profunda, conquistar 
enquanto “investigar, procurar ou perguntar com” (con-quaerere: quaerere 
enquanto perguntar, procurar e também querer com). 

Estamos, então, num momento crítico para pensarmos este movimento 
de con-quista da filosofia pela filosofia para crianças. Que fios se desenham 
neste cenário? Saberá a filosofia reencontrar, na irreverência que a tem 
marcado ao longo de tantos momentos da sua história, pontos em comum 
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com uma infância que a quer revitalizar? E que repercussões para a 
investigação e para a formação filosóficas? Estas serão certamente perguntas 
para novas reflexões...  
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formar e formar-se com a filosofia para crianças 
 
 

O primeiro programa de Filosofia para Crianças surgiu com Matthew Lipman 
e Ann Margaret Sharp, nos Estados Unidos da América, há pouco mais de 40 
anos. Poucos anos depois da sua criação, sucederam-se a difusão e a 
adaptação em diversos contextos geográficos e culturais, quer dos materiais 
pedagógicos do currículo do IAPC:  Institute for the Advancement of 
Philosophy for Children, quer da abordagem educativa conhecida como 
“comunidade de investigação filosófica”. Quer isto dizer que a história da 
filosofia para crianças enquanto área, sobretudo nas últimas décadas, tem 
consistido numa marcha, mais ou menos vertiginosa, de inovação e renovação 
de práticas e discursos. E nem sempre este ritmo de rápida disseminação se 
tem mostrado compatível com a promoção de reflexões aprofundadas sobre 
as diferentes dimensões e os problemas que a prática coloca. 

A formação dos facilitadores de sessões em comunidade de investigação 
filosófica é, sem dúvida, um dos aspetos que, dentro da filosofia para crianças 
como área de estudos, merecem um debate continuado. A presente reflexão 
pretende contribuir para essa discussão, apresentando de forma concisa 
algumas posições que consideramos relevantes para a compreensão do que 
está em causa. Não temos a pretensão de assumir a forma acabada de um 
cânone, mas de justificar algumas opções no contexto da filosofia para 
crianças em Portugal. Esperamos, assim, contribuir para que se possa gerar 
uma comunidade alargada de diálogo sobre o tema. 
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Tomaremos como interlocutores de reflexão Matthew Lipman e Ann 
Margaret Sharp, para além de outros especialistas na área como sejam David 
Kennedy, Laurance Splitter, Ann Gazzard e Karin Murris, porquanto as suas 
obras se apresentam como pontos de referência problematizadores dos 
desafios que a questão nos pode colocar. 

Em termos metodológicos, consideramos relevante atentar em dois 
aspetos essenciais à contextualização da nossa reflexão. Em primeiro lugar, o 
problema da formação dos facilitadores ou monitores das sessões, isto é, dos 
adultos que trabalham diretamente com as crianças, coloca-se a par de uma 
questão anterior: a formação do(s) próprio(s) formador(es). A ele nos iremos 
referir no final da reflexão. 

Em segundo lugar, é importante sublinhar que, à semelhança do que 
provavelmente ocorre noutros países, o contexto das práticas de filosofia com 
crianças em Portugal apresenta-se, simultaneamente, favorável e desfavorável 
à questão da formação. Favorável porque, na ausência de regulamentação 
efetiva, existe um ambiente propício a uma discussão a múltiplas vozes, entre 
especialistas, decisores e interessados na área, sobre os modelos formativos 
mais adequados a adotar. Mas é igualmente desfavorável porque é 
precisamente esse vazio de regulamentação que tem permitido a multiplicação 
de formações cuja credibilidade é, muitas vezes, duvidável. Alimenta-se, assim, 
uma penalizadora ausência de problematização e clarificação sobre os critérios 
que possam constituir uma formação adequada ao que se espera de práticas 
filosóficas com crianças. Neste cenário, a norma parece continuar a ser a 
ausência de qualquer norma. 

Ambos os aspetos agora mencionados enformarão explícita ou 
implicitamente as considerações que de seguida apresentaremos. 

 
práticas formativas em filosofia para crianças na Universidade dos Açores 

As posições que temos vindo a maturar sobre este assunto foram construídas 
na Universidade dos Açores (UAc) ao longo dos últimos anos. Desde 2006, a 
UAc tem sido protagonista de uma série de iniciativas de divulgação, 
formação e investigação na área da filosofia para crianças, das quais temos 
tido o privilégio de fazer parte. Incentivada sobretudo pela ação de Maria 
Gabriela Castro, Professora Auxiliar com Agregação em Filosofia, esta 
Universidade foi consolidando na última década um percurso que a 
transforma na única instituição portuguesa de ensino superior com uma 
intervenção estruturada em filosofia para crianças. 
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O primeiro projeto concretizado intitulou-se CRIA: Criatividade e 
Reflexão para a Infância Açoriana, decorreu entre 2006 e 2009 e teve o 
financiamento público do Governo Regional dos Açores. A formação das 
investigadoras envolvidas (docentes da UAc e já doutoradas em Filosofia) 
tornou-se uma prioridade nos dois anos iniciais do projeto, tendo o terceiro 
ano sido reservado para a prática filosófica em contextos escolares (de 5 
diferentes ilhas do Arquipélago dos Açores). Do trabalho desenvolvido 
resultou a publicação do relatório final do projeto, coligindo algumas 
reflexões, materiais e práticas utilizadas (Castro; Miúdo; Costa Carvalho, 
2010). 

Paralelamente a esta dimensão investigativa, outras iniciativas 
decorreram, quer no âmbito de divulgação, quer de formação. Em relação ao 
primeiro, teve lugar em 2009 o Simpósio Filosofia e Estética: Uma Escola para 
os Afetos, trazendo à UAc Ann Margaret Sharp e Oscar Brenifier. Foi uma 
oportunidade única de contacto de proximidade com a coautora do programa 
curricular de Filosofia para Crianças, que infelizmente haveria de falecer no 
ano seguinte, bem como de confronto entre diferentes perspetivas e modos de 
fazer, quer nacionais, quer internacionais. 

A este evento, surgiram-se outros que, de forma similar, contaram com 
especialistas internacionais da área e ajudaram a divulgar junto do público 
português algumas das suas principais problemáticas. Assim, em 2012 
decorreu no campus de Ponta Delgada o encontro Filosofia para Crianças e 
Adolescentes: uma Escola de Liberdade, e em 2014, no campus de Angra do 
Heroísmo, Filosofia para Crianças e Adolescentes: Aprender a Pensar em 
Comunidade.  

Em relação à vertente formativa da atuação da UAc no âmbito da 
filosofia para crianças, tem procurado pautar-se por dois princípios: a 
gradatividade e a coerência. Apostou-se numa oferta formativa gradual que, 
em estreita articulação com a progressão da investigação desenvolvida, 
construiu-se em três momentos: ações de curta duração, um curso de 
especialização pós-graduada e um mestrado. 

Numa primeira fase, a aposta centrou-se em ações de formação de 
curta duração (25h e 30h), para professores e educadores, que não visavam 
preparar facilitadores de práticas filosóficas com crianças, mas tão somente 
dar a conhecer os pressupostos filosóficos e pedagógicos do trabalho em 
comunidade de investigação filosófica. Foram cursos relevantes para a 
promoção da filosofia para crianças junto de um público vasto e diversificado, 
seja enquanto área filosófica, seja enquanto modelo educativo. 
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Uma vez que uma oferta formativa desta natureza jamais poderia dar 
conta com o devido rigor e profundidade das principais problemáticas 
subjacentes às práticas, e tendo consciência de que o público que a 
frequentara manifestava interesse e disponibilidade por uma formação mais 
estruturada, em outubro de 2013 deu-se início a um curso especializado de 
pós-graduação em filosofia para crianças.  

Tratou-se de uma formação constituída por 60 ECTS (European Credit 
Transfer System), divididos entre seis unidades curriculares, e com uma 
duração de dois semestres letivos16. Esta pós-graduação conheceu três edições, 
decorreu em regime de b-learning e contou com um total de 25 alunos de 
localizações geográficas tão diversas como Açores, Continente Português e 
ainda Macau. As unidades curriculares constituintes do curso versavam sobre 
unidades curriculares filosóficas gerais (Lógica, Epistemologia, Ética, Estética, 
Filosofia Política), bem como especificamente sobre filosofia para crianças, 
numa dimensão teórica e prática, havendo ainda uma disciplina que articulava 
a Literatura para a Infância e as Expressões Artísticas. Na génese desta 
estrutura esteve uma perspetiva que David Kennedy haveria de sintetizar de 
forma paradigmática ao afirmar: “Pessoalmente, considero que quem pratica 
Filosofia para Crianças deve envolver-se num curso regular de leituras em 
filosofia, que inclua fontes primárias e secundárias, assim como leituras de 
poesia, literatura, filosofia da ciências e religião.” (Nanji, 2013) 

Após três edições de sucesso do curso de pós-graduação, considerou-se 
estarem reunidas as condições para se avançar no caminho formativo e 
investir num curso que aliasse à dimensão formativa estruturada do curso a 
produção académica de investigação original na área. Foi neste contexto que, 
em fevereiro de 2016, foi aprovado pela Agência de Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior (A3ES) o projeto conducente ao primeiro Mestrado em 
Filosofia para Crianças numa universidade portuguesa, que contou com a sua 
primeira edição no ano letivo seguinte17. Os pressupostos e as dinâmicas 
formativas do curso de especialização pós-graduada mantiveram-se, aliando à 
componente teórica do estudo da filosofia em várias das suas áreas e 
problemáticas (entre elas, o estudo da filosofia para crianças enquanto área 
disciplinar formalizada internacionalmente) a componente prática de 
acompanhamento da preparação e da realização de sessões em comunidade 
de investigação filosófica. 

 
16 Diário da República, 2.ª série — N.º 184 — 24 de setembro de 2013. 
17 Diário da República, 2.ª série — N.º 115 — 17 de junho de 2016. 
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Desta feita, desde as ações de formação breves até à constituição do 
Mestrado em Filosofia para Crianças, a UAc solidificou um percurso que nos 
permite fundamentar em termos práticos algumas ideias sobre a preparação 
de educadores e professores para os desafios lançados pela abordagem da 
comunidade de investigação filosófica. 

 
a formação deve englobar uma componente geral em filosofia e uma 
componente específica em filosofia para crianças 

O problema da formação em filosofia para crianças encontra-se intimamente 
ligado àquilo que é a filosofia, seja na sua dimensão teórica, seja enquanto 
prática.  

O pensamento filosófico constitui-se por uma dimensão procedimental 
e por uma dimensão substantiva, que se interligam e imbricam de forma 
orgânica. Na primeira, englobam-se as competências formais específicas do 
modo filosófico de pensar, na segunda estão presentes os conteúdos (temas, 
conceitos, perspetivas) que compõem diferentes obras, escolas ou perspetivas. 
Não há pensamento filosófico sem a presença de ambas, já que a filosofia 
enquanto corpo de saber constitui-se simultaneamente de forma e de 
conteúdo. O que acabamos de afirmar parece-nos válido para o exercício do 
pensamento filosófico com pessoas de qualquer idade porque não depende 
dos interlocutores, mas da natureza constitutiva íntima da própria prática. 

Quer isto dizer que, no plano da formação em filosofia para crianças, 
têm de ser mobilizadas competências relacionadas com o exercício prático do 
pensamento, assim como competências relacionadas com o reconhecimento 
das matrizes temáticas que enformam distintos patrimónios filosóficos. 
Recorrendo de novo a David Kennedy, recordamos que quanto mais rica for a 
formação filosófica do facilitador, mais interessantes serão as ressonâncias que 
ele conseguirá registar quando se sentar com um grupo de crianças para 
pensar dialógica e colaborativamente (Nanji, 2013, p. 164). A metáfora do 
ouvido musical encaixa aqui na perfeição, já que a par da técnica de execução 
dos instrumentos, é necessário que o praticante cultive um vasto 
conhecimento de conteúdos musicais para que possa identificar de forma 
cuidada e rigorosa as diferentes tonalidades acústicas (Sharp, 2018, p. 89). 

Desta forma, apelidarmos alguém que não tem formação filosófica 
como um facilitador apto de filosofia para crianças seria o mesmo que 
considerar como bom professor de Português alguém que não conhece a 
língua, ou como bom instrutor de natação um indivíduo que não sabe nadar. 
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Não sendo condição suficiente, a formação filosófica geral e abrangente do 
facilitador é uma condição necessária à prática da filosófica com crianças. 

A ideia de que orientar um diálogo filosófico com crianças é apenas 
dirigir as intervenções de forma ordeira esfuma-se quando nos detemos na 
análise dos conteúdos dos discursos produzidos nas comunidades de 
investigação filosófica. A noção de investigação presente neste conceito não 
pode resumir-se a uma simples conversa (Gardner, 1995; 2015) porque 
transporta exigências de forma e de conteúdo que só podem encontrar eco 
numa formação que complemente o contacto com textos filosóficos com a 
prática acompanhada de filosofia com crianças. Para conseguir formular 
intervenções substantivas, o facilitador tem de estar familiarizado com a 
filosofia enquanto saber, isto é, com as suas perguntas, os seus problemas e 
os seus procedimentos próprios, assim como tem de conhecer a natureza, 
estrutura e pressupostos da filosofia para crianças enquanto abordagem ao 
pensamento e à educação. Sem essas capacidades, e a limite sem qualquer 
formação filosófica, o suposto facilitador não se encontra apto a criar 
condições para que os problemas e as perguntas filosóficas sejam acolhidas 
pelo grupo, e menos ainda a descobrir os pressupostos, as implicações e 
sobretudo as potencialidades filosóficas nos discursos das crianças (Murris, 
2000, 40-43). 

Ann Gazzard colocou a questão de forma muito clara no seu artigo “Do 
you need to know philosophy to teach philosophy to children? A comparison 
of two approaches”: 

[…] o professor de filosofia para crianças, segundo Lipman, deve ser 
versado em filosofia e nas diferentes perspetivas que aquela 
oferece, não para que possa dar respostas ‘certas’, mas sim para 
facilitar o diálogo entre os alunos. Para Lipman, o professor de 
filosofia para crianças usa essa largura e profundidade de 
conhecimento para entender mais completamente as perspetivas 
dos diferentes alunos e, então, ajudá-los a elucidar melhor as suas 
visões em vez de impor as dele. Em geral, quanto mais um ponto 
de vista se encontra articulado com os fundamentos e implicações 
que lhe subjazem, mais capazes estão os alunos para perceberem 
se concordam ou discordam dele, e porquê, e mais fácil se torna 
para a discussão e a investigação avançarem. (Gazzard, 2013, p. 
46). 

Como atrás referimos, é condição necessária de um diálogo filosófico 
que quem o facilita seja capaz de perspetivar o que é dito em termos 
filosóficos, como se colocasse uma lente específica para olhar e receber os 
discursos. Se esta lente faltar, a miopia do suposto facilitador incapacita-o 
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para discernir as subtilezas filosóficas que os seus interlocutores assumem no 
diálogo. 

 
a formação deve ser contínua 

Assente a necessidade de formação geral e específica – em filosofia e em 
filosofia para crianças – nos requisitos formativos do facilitador de 
comunidades de investigação filosófica, de imediato se colocam algumas 
dúvidas: que tipo de formação em filosofia se deve exigir? Um curso de 
licenciatura? Um mestrado? Uma pós-graduação? Uma ação de formação de 
25h? Chegará um curso breve de 12h?... 

A resposta não pode ser exclusiva ou tão pouco prescritiva, sob pena de 
colocarmos um espartilho demasiado apertado e com o qual os futuros 
praticantes de filosofia com crianças não se identifiquem. A este respeito, 
consideramos que, mais do que estipular uma formação de base obrigatória, é 
útil sublinhar que deve a mesma ter um caráter contínuo. Ser licenciado ou 
mestre em filosofia pode trazer ao facilitador algum conforto em relação aos 
conhecimentos que detém. No entanto, não confere qualquer garantia de um 
desempenho confortável na prática em comunidades de investigação filosófica, 
nem tão pouco a necessidade de formação termina na aquisição de qualquer 
grau, por três motivos. 

Em primeiro lugar, decorre da própria natureza questionante da 
filosofia ser uma atividade de permanente estudo e descoberta de sentido(s). 
Já António Sérgio, pensador português contemporâneo, alertava que, em 
filosofia, somos todos aprendizes, uns mais novos e outros mais velhos. O 
autor sublinhava que o valor deste saber consiste numa contínua atividade de 
elucidação dos problemas essenciais da existência, e não num conjunto 
fechado de respostas precisas. E, assim, qualquer bom professor do lidar 
filosófico é como um indivíduo que nos leciona a ginástica procedendo ele 
próprio como um bom ginasta e obrigando-nos a fazer ginástica (Sérgio, 
1996, p. 7-9).  

Em segundo lugar, quando se trabalha filosoficamente com crianças, 
deparamo-nos com o desafio constante que constitui a criatividade do 
público. A efervescência dessa criatividade exige uma procura constante, nos 
conhecimentos filosóficos que vamos adquirindo ao longo da vida, de 
referências que nos ofereçam uma bagagem ou equipamento para intervir 
(apenas) de forma a ajudar a comunidade de investigação. Alimentar a matriz 
filosófica do diálogo do grupo é um trabalho árduo que exige variados 
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para discernir as subtilezas filosóficas que os seus interlocutores assumem no 
diálogo. 
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recursos, sobretudo conhecimentos filosóficos (de conteúdos e de 
procedimentos) que se possam operacionalizar no momento em que a 
comunidade deles necessite. 

Em terceiro lugar, uma boa formação em filosofia para crianças não 
pode abdicar de um modelo de prática reflexiva (Splitter, 2014, p. 91). Assim 
como acontece no modo de funcionamento das comunidades de investigação 
filosófica, em que o trabalho de meta-cognição ajuda a regular a qualidade do 
pensamento produzido, também a formação dos facilitadores necessita da 
auto e da heterorreflexão permanentes sobre as práticas desenvolvidas. Este 
acompanhamento dos facilitadores deverá consistir numa articulação entre a 
preparação das sessões, a realização das mesmas e a autoavaliação dos 
resultados práticos do processo mediante o recurso ao património dos autores 
e textos de referência na própria área da filosofia para crianças. 

Neste contexto de necessária continuidade formativa, consideramos que 
o trabalho do educador enquanto facilitador de comunidades de investigação 
consiste mais em preparar-se continuadamente, do que em preparar sessões 
isoladas. Ao preparar cada sessão e ao preparar-se filosoficamente para ela, o 
que está em causa não é tanto o que se irá passar de facto no dia e hora 
programados, mas a autoconstrução deste professor enquanto facilitador. Essa 
autoconstrução assume-se em paralelo com o contínuo trabalho em 
comunidade, seja com os grupos de crianças com quem partilha a prática de 
investigação em sala de aula, seja ele próprio integrado numa comunidade 
mais vasta de facilitadores. É por este motivo que, assim que a sessão tem o 
seu início, é a comunidade de investigação que marca o tom do que de 
filosófico se passará. Compete ao facilitador “seguir a investigação onde ela 
conduz” (Lipman, 2003, p. 84-87) e não tanto fazer cumprir 
escrupulosamente qualquer planificação preparada.  

Relembre-se que Lipman designa por “construção da agenda” o 
momento da sessão em que a comunidade faz o levantamento das suas 
questões para o diálogo (Lipman, 1997, p. 18). E, sendo a comunidade que 
constrói o seu programa de discussão, o trabalho prévio do facilitador apenas 
pode consistir em preparar-se filosoficamente para prováveis tópicos de 
discussão, bem como para possíveis estratégias de exploração. É, aliás, neste 
sentido que se enquadra a ideia de que a natureza da investigação filosófica 
em comunidade impede planificações com conteúdo excessivamente específico 
(Splitter; Sharp, 1995, p. 143). 

Neste cenário, a nossa afirmação segundo a qual a formação dos 
facilitadores deve ser contínua assume um duplo sentido: não apenas em 
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termos formais de frequência de cursos estruturados, oferecidos por 
instituições creditadas na área, mas também em termos informais de 
permanente estudo e preparação filosófica. 

 
a necessidade de formação é inversamente proporcional à idade das pessoas 
com quem se trabalha 

Como se depreende do que foi até aqui referido, não se considera aceitável 
que se possam realizar sessões em comunidade de investigação filosófica na 
ausência de uma formação séria, isto é, estruturada e creditada, na área.  

Dito isto, acrescenta-se que essa formação é tão mais necessária quanto 
se trabalhe com pessoas mais novas. Ao contrário do que poderia à primeira 
vista parecer, quanto menos idade tiver a maioria dos membros da 
comunidade de investigação, mais necessidade de conhecimento e à-vontade 
filosóficos se impõe ao facilitador. A formação dos facilitadores, devendo 
insistir no estudo dos patrimónios filosóficos da humanidade, assim como no 
treino de diferentes estruturas da atividade filosófica, deve ligar estas 
competências a contextos reais. Os conceitos em torno dos quais se envolve o 
pensamento da comunidade têm de ser acessíveis, no sentido de dar acesso, 
tornar disponíveis ou ao dispor, colocar ao serviço (Splitter, 2014, p. 102). 

Ora, a configuração dos discursos de uma pessoa de 4 ou 5 anos 
decorre de uma desconcertante simplicidade linguística. No entanto, em 
termos dos sentidos subjacentes ao discurso, essa simplicidade linguística nem 
sempre se transforma em simplicidade conceptual. Em termos filosóficos, a 
singeleza da linguagem infantil não é sinónimo de leveza ou de facilidade. 
Porque se encontram em fase de aquisição da linguagem, muitas vezes o 
discurso destas pessoas concentra ideias cuja profundidade não encontra eco 
nas formas verbais que dominam (ou não dominam) para as expressar. Feitas 
as devidas ressalvas de contexto, remetemos para a tese de G. Bachelard do 
instante metafísico (Bachelard, 1970), segundo a qual a poesia apreende de 
forma intensiva e simultânea aquilo que a discursividade abstrata desdobra e 
objetiva. É para detetar uma análoga instantaneidade filosófica que se deve 
preparar o facilitador, sem correr riscos de uma tradução apressada e pré-
formatada daquilo que as crianças querem, de facto, dizer18. 

 
18 A questão da tradução do que acontece na comunidade de investigação é um tópico de 
grande interesse no âmbito da formação de facilitadores. Contudo, dada a economia da 
presente reflexão, não iremos desenvolvê-lo. Registamos apenas algumas leituras a este 
propósito, como “Teaching for bridging, transfer, and translation” de M. Lipman (2003a, 
p. 54-56), assim como “The ethics of translation”, de A. M. Sharp (1993). 
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O ouvido do adulto deve esforçar-se permanentemente para ouvir o 
que dizem as crianças. O convite à depuração de pressupostos e implicações, 
que compõe um dos papéis do facilitador na comunidade de investigação, 
exige aqui uma atitude de profundo respeito pelas intervenções das crianças 
enquanto reais expressões de inquietações filosóficas. Desta feita, quando 
pertence a comunidades de investigação de nível pré-escolar, o facilitador 
necessita de uma formação de base de grande cuidado para conseguir colocar 
o comboio da comunidade em carris filosóficos. Torna-se crucial que domine 
substantivamente os conteúdos filosóficos em diálogo, tornando-se então 
capaz de intervir de forma procedimentalmente relevante para a progressão 
da investigação e sem atropelar os interesses e as preocupações da 
comunidade. 

Discordamos neste ponto de Karin Murris, quando, advogando para o 
facilitador a imprescindibilidade de formação académica em filosofia, ressalva 
que essa formação poderá ser um obstáculo quando se trata de crianças 
muito novas (Murris, 2000, p. 40).  

O que nos parece é que, à medida que se vai fortalecendo em termos 
formativos, o facilitador aumenta os seus conhecimentos filosóficos e, 
consequentemente, está muito mais alerta para detetar os ecos filosóficos 
naquilo que ouve. Continuando com a metáfora auditiva, quanto mais seguros 
e rigorosos forem os conhecimentos filosóficos do facilitador, mais afinado 
estará o seu ouvido e mais ressonâncias encontrará nos diálogos da 
comunidade. Este facto, sim, pode tornar-se um obstáculo ao trabalho de 
orientação da investigação se o facilitador não focar a sua atenção somente 
nas inquietações que sejam do real interesse do grupo (e não nos seus). 

Muito do que é dito na comunidade durante a sessão não mobiliza um 
interesse coletivo, ou pelo menos da maioria dos seus membros, e o toque do 
facilitador deverá estar em esperar que esse interesse se manifeste e em 
conceder-lhe ocasião para enquadramento filosófico. Se, ao invés disso, o 
facilitador optar por centrar-se apenas nos seus interesses, perderá o rumo da 
comunidade e terá dificuldades em manter ativo o fio condutor do discurso. 

 
a necessidade de formação é maior quando se utilizam recursos não 
intencionalmente filosóficos 

Uma das riquezas que a filosofia para crianças conquistou ao longo das 
últimas décadas, enquanto área disciplinar, foi a diversidade de modelos e 
perspetivas que se foram consolidando. O que era inicialmente um programa 
curricular único foi-se adaptando e convertendo numa miríade de propostas, 
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adaptadas a cenários e contextos diferenciados. Hoje encontramos inúmeras 
propostas práticas e diferentes abordagens à promoção do pensamento 
filosófico com pessoas mais novas. 

Neste contexto, o debate sobre quais os pontos de partida mais 
adequados para desencadear diálogo filosófico com as crianças é longo e 
complexo. Sem querermos entrar aqui na análise específica desta questão, 
salientamos que uma das implicações que se estendem para a problemática da 
preparação dos facilitadores prende-se com as diferentes formações exigidas 
por materiais de natureza distinta. A maioria das narrativas de matriz 
filosófica, escritas intencionalmente para trabalhar em comunidade de 
investigação filosófica, requerem do adulto a mobilização de conhecimentos e 
de práticas distintos de recursos que não foram preparados para esse efeito. A 
posição que defendemos é que os últimos requerem maior preparação por 
parte de quem com eles trabalha em contexto de comunidade de investigação 
filosófica. 

Quando M. Lipman e A. Sharp iniciaram o trabalho no IAPC, eram 
inexistentes quaisquer materiais de apoio para os professores e grande parte 
do seu esforço de disseminação do programa passou por criar esses materiais. 
Não apenas do ponto de vista das crianças, para quem foram escritas as onze 
histórias (novels), mas pensando também nos educadores, a quem dirigiram 
os respetivos manuais. Na elaboração das histórias, como afirma o próprio 
Lipman, o intuito não foi apenas substantivo, mas também procedimental: “As 
ideias filosóficas estão espalhadas generosamente em cada página, de modo a 
que é rara a criança que lê um excerto sem ser atingida por alguma coisa 
enigmática, controversa ou que a maravilhe. À medida que as crianças que 
povoam as novelas se envolvem numa cooperação intelectual, formando uma 
comunidade de investigação, a história torna-se um paradigma para as 
crianças reais na sala de aula.” (Lipman, 1988a, p. 6). 

Esta forma de proceder visou sobretudo complementar as lacunas 
formativas dos professores em termos filosóficos, fornecendo-lhes uma 
entrada direta para aumentar a probabilidade de o diálogo na comunidade se 
tornar filosoficamente substantivo e de, assim, os próprios facilitadores não se 
sentirem como acrobatas sem rede. 

Contudo, por motivos de diversa natureza, nalguns contextos 
implementou-se a prática de não recorrer aos materiais produzidos pelo 
IAPC, ou a outros intencionalmente filosóficos, substituindo-os por pontos de 
partida, na sua maioria, provenientes da literatura infantil (Murris, 2016). O 
facto de a maioria das histórias de Lipman e Sharp se apresentarem sem 
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ilustrações, a natureza considerada artificial dos diálogos entre as personagens 
infantis, bem como a presença de demasiados elementos culturais do contexto 
norte-americano, foram alguns dos argumentos subjacentes ao surgimento de 
abordagens diferenciadas, como a de Karin Murris e Joanna Haynes.  

Estas autoras propuseram o projeto de “filosofia com crianças” – assim 
designado para distanciar-se do currículo lipmaniano da “Filosofia para 
Crianças” (Haynes; Murris, 2012, p. 132), trabalhando sobretudo com álbuns 
ilustrados (picturebooks). Consideravam que os pontos de partida 
provenientes da literatura seriam mais adequados, quer pela linguagem, quer 
pelas ilustrações, à promoção de questões de natureza filosófica. Esta opção 
permitia ainda aos facilitadores, sobretudo aos que já tinham prática 
pedagógica, recorrem a materiais já conhecidos, poupando tempo no estudo 
de mais uma área curricular. 

No entanto, consideramos que materiais desta natureza representam 
uma maior exigência em termos formativos. Orientar um diálogo filosófico a 
partir de uma narrativa literária ou de um poema requer uma formação 
filosoficamente mais estruturada, bem como um maior à-vontade com a 
prática da comunidade de investigação filosófica: “Para que a literatura 
funcione como um impulso filosófico, requer as habilidades e competências de 
um facilitador filosófico treinado. Caso contrário, a natureza da conversa que 
se seguirá, por mais deliciosa que possa ser, pode não explorar ideias 
filosóficas” (Turgeon, 2013). 

Currículos como os de Matthew Lipman, Ann Sharp e Philip Cam 
(1993) tornam os conceitos filosóficos mais rapidamente identificáveis pelas 
comunidades de investigação através da forma como foram propositadamente 
construídas as suas histórias. Para além disso, estes autores colocaram na 
construção dos guias de apoio aos professores um profundo cuidado e uma 
exaustão exploratória que não encontram paralelo nas obras que não foram 
escritas para a atividade pensante – reflexiva e metarreflexiva – da 
comunidade de investigação.  

Acresce que, recorrendo a materiais literários já conhecidos, os 
professores poderão experienciar maior dificuldade em distanciar-se das 
leituras anteriores que deles tenham feito, muitas vezes moralizantes, o que se 
poderá tornar um obstáculo à natureza questionante própria da 
desconstrução filosófica.  

A atividade dialógica dentro da sala de aula não é exclusividade da 
investigação filosófica. Os educadores e professores praticam-na em vários 
outros momentos curriculares, inclusivamente de exploração e interpretação 
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literárias. No entanto, é necessário que se apercebam da diferença de natureza 
entre esses diálogos e aquilo que se espera deles numa sessão em comunidade 
de investigação. Se utilizarem o mesmo material para ambas as ocasiões, é 
natural que essa diferença nem sempre se torne consciente e, 
consequentemente, efetiva. 

Para além disso, na ausência de um currículo filosófico de referência, os 
facilitadores perderão o contacto com um modelo ou paradigma de discurso 
filosófico das (e com as) crianças que possa iluminar as suas práticas. Desta 
feita, perde sobretudo a prática reflexiva que atrás mencionamos, uma vez 
que desaparece o contacto com o que poderia contar como critério para 
distinguir um diálogo filosófico. Não defendemos com isto que os materiais 
intencionalmente filosóficos tenham de ser utilizados em exclusividade. Muito 
pelo contrário: quanto mais o professor permitir que qualquer ponto de 
partida seja um convite à prática filosófica, mais a comunidade adotará a 
investigação como momento recorrente e ao dispor.  

 
os formadores de facilitadores devem ser detentores de um doutoramento em 
Filosofia, bem como de formação específica certificada em filosofia para 
crianças 

Paralelamente à discussão sobre a formação dos facilitadores, coloca-se esta 
outra sobre as qualificações dos seus formadores. É uma questão sobre a qual 
se tem escrito menos, provavelmente porque não está institucionalizado um 
modelo único formativo. No entanto, parece-nos uma questão cuja relevância 
não deve ser descurada. 

Tal como afirmava Lipman, “Porque são formalmente similares, a 
preparação de formadores e a preparação de professores têm sido tratadas 
em conjunto nas discussões precedentes. Mas obviamente que há diferenças, 
particularmente no facto de que os formadores estão profissionalmente 
familiarizados com a filosofia e os professores tiveram uma curta (e por vezes 
desagradável) exposição a essa disciplina” (Lipman, 1988a, p. 158). 

Na esteira de Lipman, e para que se possa assegurar o rigor e a 
profundidade da formação dos facilitadores, considera-se que essa função deve 
estar a cargo de quem detenha um conhecimento filosófico de especialidade 
em termos académicos (o doutoramento), em articulação com formação 
específica certificada em filosofia para crianças.  

Por um lado, garante-se que o formador domina o pensamento 
filosófico em termos históricos e temáticos, incluindo o conhecimento do 
estado da arte sobre a filosofia para crianças. Como já afirmamos, nas últimas 
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décadas têm sido reproduzidas distintas propostas de prática filosófica com 
crianças. E cada uma destas propostas vai muito para além da súmula dos 
materiais de apoio que apresenta porque contém pressupostos teóricos 
decisivos, relacionados sobretudo com a natureza do próprio saber filosófico, 
bem como com questões antropológicas relacionadas com o conceito de 
criança. 

Esta formação filosófica avançada tem, necessariamente, de ser 
articulada com uma formação em filosofia para crianças, que inclua 
igualmente experiência prática. Se não é possível ao facilitador fazer filosofia 
para crianças sem estudar filosofia, também não é possível ao seu formador 
distanciar-se em absoluto da prática de facilitação de comunidades de 
investigação. 

Lipman estava ciente das dificuldades que a exigência de qualificação 
académica aos formadores poderia trazer para a disseminação do seu 
programa (Lipman, 1988a, 154). No entanto, não abdicou desta posição, 
considerando que é menos provável que formadores sem experiência filosófica 
consigam orientar futuros facilitadores para a especificidade de diferentes 
áreas disciplinares como a ética, a estética ou a filosofia política, do que 
pessoas academicamente versadas em filosofia. 

Ann Gazzard considera que esta exigência decorre do rigor intelectual 
que o próprio programa de Lipman e Sharp esperava introduzir nas escolas 
(Gazzard, 2013, p. 50) e exprime uma posição da qual nos aproximamos 
fortemente: o sucesso da prática do pensamento filosófico, sobretudo de 
acordo com a abordagem da comunidade de investigação, está fortemente 
dependente do conhecimento e da prática filosófica dos facilitadores, de uma 
atitude questionante perante o saber e de uma disposição para detetar o 
potencialmente filosófico (Gazzard, 1996, p. 15). Como afirma a autora, estas 
competências exigem tempo de maturação e apenas podem ser promovidas 
através de formadores que tenham empreendido, eles próprios, os percursos 
de investigação em filosofia necessários para assumirem um modo de pensar 
de matriz filosófica. Uma vez que o nível máximo do trabalho investigativo 
filosófico se identifica, consensual e formalmente, com o doutoramento, os 
futuros facilitadores não devem exigir menos dos seus formadores.  

Com plena noção do caráter não consensual de muitas das nossas 
opções, reforçamos que decorrem as mesmas do trabalho desenvolvido pela 
UAc área da filosofia para crianças. Não consideramos, contudo, que se trata 
de uma série de leis a universalizar, antes de um conjunto de ideias a revisitar 
e discutir. Parece-nos que se torna necessário ligar de forma séria e 
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comprometida os facilitadores de comunidades de investigação à própria 
filosofia enquanto área e saber, para que a própria filosofia para crianças não 
seja operacionalizada como apenas mais uma ferramenta pedagógica, mas 
assumir-se enquanto forma mais enriquecida, e enriquecedora, de pensar e de 
ser no mundo (Chesters; Hinton, 2017, p. 208). Desta forma, ganham as 
crianças que tenham a sorte de contactar com a filosofia para crianças: 
quanto mais sólida for a formação dos facilitadores, mais ricas serão as 
experiências que dessa prática poderão retirar as suas comunidades de 
investigação. 

A provável impopularidade de algumas das reivindicações aqui 
apresentadas equilibra-se com a motivação que temos encontrado nos 
educadores e professores quando descobrem as inúmeras potencialidades 
subjacentes à filosofia para crianças. Essa motivação, aliada a uma formação 
aprofundada, validada e contínua, transforma-os em sujeitos absolutamente 
capazes de levarem a filosofia aos mais variados contextos educativos. E, 
sobretudo, permite-lhes experienciar o encontro com tudo o que a filosofia 
para crianças traz para a educação e que se encontra para lá de 
procedimentos ou técnicas pedagógicas. 
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a filosofia para crianças inspira um mestrado 
 
 

filosofia 

Apesar de ser considerável o número de tentativas para definir a filosofia, em 
diferentes momentos históricos assim como em distintas tradições culturais, é 
difícil, se não mesmo impossível, atribuir-lhe uma acepção consensual. Todo o 
filósofo transporta já uma compreensão da filosofia, mesmo que não a 
apresente de forma explícita ou a discuta com os seus leitores, e não é 
limitado o número de conceções que possamos encontrar. 

O simples facto de termos grafado o vocábulo com minúscula inicial – 
filosofia – pode ser já entendido como uma opção que diga tanto sobre o teor 
da reflexão como qualquer outra asserção que possamos eventualmente 
apresentar. Julgamos que isso acontece porque uma das características da 
filosofia é que ela é já, em si mesma, uma questão filosófica. E a 
autorreferencialidade filosófica estende-se aos próprios instrumentos com que 
ela se efetiva: conceito é já um conceito, problema é já um problema e 
pergunta não pode ser já uma pergunta? 

Neste seguimento, traçar um perfil que organize o conhecimento 
filosófico em diferentes categorias também não se apresenta como uma tarefa 
fácil. Vemos a filosofia dividida em áreas ou ramos (estética, epistemologia, 
lógica, ética...), assim como referenciada em distintas épocas históricas 
(filosofia antiga, filosofia moderna, ...) ou tradições culturais (ocidental, latina, 
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africana, oriental, ...), ou ainda matizada em conjuntos de tópicos nucleares 
aos quais se dedicaram os filósofos (a natureza humana, a sociedade, a 
técnica, a educação, ...). Dentro de cada uma destas divisões, ou em paralelo, é 
ainda possível pensar-se em escolas ou movimentos (epicurismo, 
cartesianismo, estruturalismo, humanismo, pós-humanismo, ...). E qualquer 
uma das categorias que acabamos de identificar será, também ela, alvo de 
dissidências por transportar pressupostos e visões distintas sobre a própria 
natureza do saber filosófico (e sequer será um saber?...). 

Torna-se, então, complexo referirmo-nos à natureza mesma da 
atividade que desenvolvemos. Se, a certa altura, é necessário avançar sem 
vermos esclarecidos todos os compromissos de identidade, não é menos certo 
que as questões em torno do que seja a filosofia regressam à reflexão com 
alguma insistência. 

Podendo parecer que do que se trata especificamente nesta reflexão não 
é tanto do que seja a filosofia, mas dos desafios lançados pelo seu ensino, um 
olhar mais de perto permite verificar que não configuram questões apartadas. 
E, mais uma vez, a autorreferencialidade (ou, se preferirmos, a 
metarreferencialidade) faz emergir filosofia das próprias dobras do problema.  

O ensino da filosofia é já uma questão filosófica, seja no sentido de se 
impor como tópico de problematização reflexionante (é a filosofia ensinável? o 
que se pode entender por ensinar?...), seja enquanto transporta, em qualquer 
prática possível, pressupostos e compromissos filosóficos de fundo: o que se 
propõe como forma de comunicar filosoficamente depende daquilo que se 
entende que a filosofia é. E se pensar o ensino da filosofia é, já, filosofar, 
então o ensino da filosofia (qualquer que seja a abordagem) talvez também 
não devesse deixar de ser filosófico. 

Estas inquietações (sobre o que é a filosofia, como pode ela 
organizar-se e, sobretudo, que vias a percorrer no seu ensino) têm mantido 
uma presença constante no curso de Mestrado em filosofia para crianças, na 
Universidade dos Açores, em Portugal: não apenas como temas de estudo, 
mas também enquanto horizonte de questionamento subjacente à própria 
organização do ciclo formativo. Trata-se de um curso de segundo ciclo, 
designado assim no contexto das reformas europeias do Processo de Bolonha, 
oferecido em regime de b-learning (com momentos síncronos e assíncronos) e 
com um Plano de Estudos organizado em 120 unidades de crédito (ECTS)19. 
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neste documento o plano de estudos do Mestrado, composto por 10 unidades curriculares 
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Depois de quase uma década de atividades de formação, investigação e 
divulgação nesta área, (s)urgiu na Universidade dos Açores, no ano letivo de 
2016/2017, o primeiro (e até agora único) curso de Mestrado em filosofia para 
crianças em Portugal e um dos poucos no mundo. Podendo parecer apenas 
mais um ciclo de estudos universitários registados na área científica da 
filosofia, cremos que esta formação se tem tornado um caso de estudo por 
aquilo que tem permitido pensar sobre o que pode a filosofia para crianças 
quando toma conta da universidade.  

 
mestrado 

Inicialmente, o projeto consistia na simples tarefa de transpor para um plano 
de estudos pós-graduados as diretrizes que regulam qualquer mestrado no 
espaço universitário europeu. Mas a tarefa mostrou-se apenas a superfície de 
um processo de reflexão e questionamento constantes que, para além de 
exigir um permanente esforço regulador entre teoria e prática, tem vindo a 
descobrir outras importantes dimensões.  

Tratando-se de um domínio de estudos (à falta de melhor expressão) 
emergente, a filosofia para crianças tem sido feita por este Mestrado, no 
necessário processo de institucionalização académica pelo qual passam as 
áreas filosóficas que se vão estabelecendo e consolidando. É relativamente 
recente o interesse pela tarefa de cruzar a filosofia e a infância (Matthew 
Lipman e Ann Sharp propuseram o primeiro programa curricular na área 
apenas há 40 anos). E, a par com publicações certificadas na área, periódicos 
de referência e congressos de especialidade, torna-se necessário que as 
instituições de ensino e investigação reconheçam igualmente a filosofia para 
crianças enquanto área de estudos. Um programa pós-graduado permite o 
estudo atento e aprofundado do estado da arte numa determinada área, 
validando as abordagens que se apresentam com estrutura coerente e 
fundamentada, assim como promove entre alunos e docentes a formação de 
uma massa crítica cuja investigação original explora o potencial filosófico da 
área e desenha novas rotas necessárias ao seu fomento. 

 
curriculares inscrevem-se maioritariamente na área científica da filosofia, havendo ainda 
créditos em educação e em literatura. A organização curricular assenta no pressuposto de 
que a filosofia para crianças é um campo de estudos filosóficos, o que implica que o curso 
acolha disciplinas de caráter geral em termos de áreas e domínios de diferentes linhas 
filosóficas, assim como unidades curriculares diretamente relacionadas com a prática 
filosófica com crianças. 
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Contudo, por detrás desta constatação de que o potencial do Mestrado 
suplanta a dimensão formativa de profissionais, constituindo-se como uma 
força motriz responsável pela produção de pensamento próprio e original em 
filosofia para crianças, uma outra dimensão se tem vindo a afirmar. Não só a 
filosofia para crianças tem sido feita pelo Mestrado, como o próprio Mestrado 
tem sido conduzido pela filosofia para crianças. E, com ele, um diferente 
modo de estar em universidade parece emergir e revelar aos envolvidos a 
atenção a aspetos que o convencionalismo académico nem sempre acalenta. 

A presente reflexão procura ventilar algumas ideias em torno deste 
processo e, sem qualquer pretensão de fazer a apologia de um produto 
acabado, apresentaremos considerações que nos parecem poder marcar um 
momento decisivo no modo de estar em universidade. Consideramos que 
depois de se vivenciar um mestrado a partir da filosofia para crianças, nem a 
filosofia pode mais ser entendida da mesma forma, nem tão pouco a 
universidade. O que tem, então, a filosofia para crianças que pode 
transformar aquilo em que toca? É esta inquietação que nos tem movido nos 
últimos anos e que aqui servirá de guia para a reflexão. 

Porque é sempre em comunidade que estamos quando pensamos, 
procuraremos apoios nalgumas pistas já deixadas por outros: para além dos 
autores que compõem hoje o fervilhar problematizador dentro da filosofia 
para crianças, escutaremos ainda Karl Jaspers e Martin Heidegger (a filosofia 
como um modo específico de pensamento que interroga, demole e libera), 
assim como Henri Bergson e dois dos seus mais estimulantes leitores, 
Vladimir Jankélévitch e Giles Deleuze. Serão apenas vestígios que nos 
inquietam pela subversão que deixam antever face a um modo estanque de 
entender o filosofar: no fundo, e como veremos, tratar-se-á sempre mais de 
permitir, do que de prometer. 

 
filosofia para crianças 

Comecemos pela designação. Retomando as nossas palavras de abertura, a 
expressão “filosofia para crianças” também se inscreve nas fileiras do não 
consensual. O termo surgiu com Matthew Lipman, Ann Sharp e os seus 
colaboradores do IAPC: Institute for the Advancement of Philosophy for 
Children, na Montclair State University, em New York, para designar um 
programa curricular e os seus pressupostos filosóficos (Lipman, 2003).  

Nas últimas décadas, diferentes especialistas têm apresentado 
designações alternativas. A mais difundida tem sido a expressão “filosofia com 
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crianças” (Kohan, 2001; Murris, 2008; Haynes; Murris, 2012) e os seus autores 
sublinham a exteriorização que a original preposição “para” conservaria entre 
os dois substantivos, que replicaria ainda o pressuposto de eco tradicionalista 
de um adulto-educador-filósofo que entrega às crianças-educandas-
nãofilósofas um modelo pronto-a-vestir que garante a construção de um 
saber. 

Contudo, e apesar destas alternativas, em bom rigor a expressão 
“filosofia para crianças” tem servido para designar diferentes práticas e 
pressupostos variados dentro da junção entre filosofia, infância e educação, 
muito para além do programa curricular do IAPC. Um fenómeno curioso 
neste contexto foi o surgimento do acrónimo inglês P4C, que parece ter 
ganho menos anticorpos na sua difusão do que a expressão completa 
(Philosophy for Children).  

Mais recentemente, a conciliadora sigla P4/wC (Philosophy for/with 
Children), adotada pelo ICPIC: International Council of Philosophical Inquiry 
with Children, tem procurado aglutinar maior número de especialistas e 
praticantes, incluindo quem se identifica com a linha inaugural Lipman e 
Sharp, mas abrindo também a todos os que, contestando ou afastando-se dos 
seus fundamentos e práticas, apresentam abordagens substancialmente 
distintas. 

A nossa posição perante a tentativa de atribuir um mesmo nome a 
todas as abordagens tem sido a de evitar qualquer compromisso que exclua 
mais do que congregue. Sendo natural a preocupação com o sentido da 
designação escolhida, pareceu-nos que o presente momento da área se 
caracteriza sobretudo pela consciência interna e externa de um domínio 
específico de práticas e discursos filosóficos. E isto significa que é mais aquilo 
de que não temos certezas do que aquilo que consideramos já definitivamente 
adquirido (que não deve sequer existir quando se trate de filosofia). Por este 
motivo, adotamos até aqui a designação que nos parece poder acolher mais 
entendimento, o que não significa que a entendamos como uma categorização 
estrita, estreita e acabada.  

Recorremos, assim, à expressão “filosofia para crianças” para nos 
referirmos a uma subárea filosófica (reconhecida internacionalmente) que 
engloba discursos problematizadores e reflexivos sobre diferentes aspetos 
(epistemológicos, éticos, estéticos, políticos e sociais) que decorrem da 
promoção de práticas filosóficas em comunidade de investigação, com pessoas 
de distintas idades, especialmente crianças, em diversos contextos educativos. 
Como procuraremos explicitar, esta posição permite-nos reivindicar 
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determinadas posturas de fundo, que têm servido de fundamento às práticas 
empreendidas, sem nunca descurarmos a abertura a propostas que nos 
possam desafiar a repensar o que fazemos e temos feito. 

Desta forma, a filosofia para crianças reconhece necessariamente as 
suas origens nos trabalhos de M. Lipman (2003) e A. Sharp (Gregory; Laverty, 
2017), em especial no programa curricular que elaboraram no IAPC a partir 
da década de 70 do século XX, composto por várias novelas filosóficas para 
crianças e respetivos manuais para os professores. Estes recursos pedagógicos 
foram a face visível de um projeto educativo cujos pressupostos filosóficos se 
estenderam da ética e da política à estética e à epistemologia. E foram estes 
pressupostos que permitiram, nas décadas que se seguiram, a sedimentação 
de uma abordagem à filosofia na educação básica a partir do diálogo e da 
narrativa em comunidade de investigação filosófica (Sharp, 1987). 

Mas se nasceu da obra de Lipman e Sharp, a filosofia para crianças 
cedo soube autonomizar-se das obras dos seus criadores. Para tanto 
contribuiu certamente o papel difusor que ambos levaram a cabo, em 
diferentes partes do mundo, sobretudo a partir da década de 90. O mais 
curioso é que os frutos dessa ação foram mais longe do que a simples 
divulgação e adaptação – que também as há – do seu trabalho em contextos 
diferenciados. O programa do IAPC – constituído por um currículo em 
particular e por conjuntos de materiais específicos – deu lugar a uma área ou 
subdisciplina da filosofia (Splitter; Sharp, 1995, p. vii). Como consequência, a 
filosofia para crianças abriu-se a fundamentos teóricos distintos do contexto 
inicial pragmatista e analítico em que se filiavam Lipman e Sharp, emergindo 
diferentes propostas a partir do desiderato inicial de promover encontros 
entre filosofia e infância.  

A recuperação de linhas filosóficas como a hermenêutica, o pós-
modernismo ou o pós-humanismo, assim como de expressões culturais 
geograficamente distintas do contexto norte-americano, congregou diferentes 
vontades. Autores como David Kennedy, Laurance Splitter, Karin Murris, 
Joanna Haynes, Oscar Brenifier, Michel Sasseville, Tom Wartenberg ou Walter 
Kohan, têm promovido elaborações da área pela exploração da complexidade 
subjacente aos discursos (Vansieleghem, Kennedy, 2011).  

A ideia de que há uma forma única de pensar bem, para a qual todos 
devem confluir, foi substituída pela defesa de contextos, comunidades e 
práticas específicas e, para lá de uma procura pela definição de um método 
pedagógico com determinados protocolos estabelecidos, acalenta-se uma 
multiplicidade de visões em permanente mutação e reconstrução. Uma das 
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notas dominantes é o próprio questionamento constante dos fundamentos 
assumidos anteriormente, no que parece uma procura por aquilo que há de 
mais específico na filosofia: a desconstrução de tudo o que se possa instalar 
com pretensões homogeneizantes. 

Como qualquer domínio ou campo de estudos, a filosofia para crianças 
tem então consolidado o seu percurso na difusão de diferentes abordagens 
práticas, assim como enquanto campo de investigação avançada, a partir das 
diferentes perspetivas que permanentemente a revitalizam. Filosoficamente, 
mostra-se tão mais fecunda quanto maior o número de vozes que a habitam. 
Para além disso, a dissonância de posições mostra-se fundamental para 
respeitar, e sobretudo salvaguardar, a complexidade dos seus temas (filosofia, 
infância, educação, ...). Será hoje difícil, e até indesejável, identificar um 
conjunto de teses e convicções que todos os autores partilhem e foge-se, por 
isso, de um paradigma único. 

Enquanto área filosófica, as abordagens espraiam-se a partir dos 
pressupostos e das consequências epistemológicas, mas também éticas, 
estéticas, sociais e, sobretudo, políticas do exercício filosófico com crianças. 
Assim, um dos pontos que ressalvamos como essenciais nas atuais 
configurações da filosofia para crianças é a sua importância para além de uma 
prática de natureza cognitiva ou metodológica. A promoção de práticas 
regulares de exercício do pensamento filosófico pode obviamente ser 
apresentada como um programa de desenvolvimento de habilidades cognitivas 
(o Santo Graal do suposto sucesso escolar das aprendizagens). Porém, 
felizmente essa leitura tende a ser complementada por abordagens mais 
compreensivas. Se a filosofia para crianças tem contributos a trazer à 
educação, será certamente pelo potencial humano que encerra, nas diferentes 
vertentes do que seja a humanidade e numa abertura a todo(s) o(s) outro(s) 
que configuram as experiências do sujeito no mundo. 

 
a filosofia para crianças na universidade 

Para além da multiplicidade e da diversidade das suas vozes, a filosofia para 
crianças afirma-se também enquanto área filosófica pelo alcance dos seus 
discursos. A aproximação da filosofia às crianças levanta de imediato questões 
de óbvia relevância sobre tópicos de educação, permitindo questionar práticas 
e suposições latentes na ação dos educadores (Haynes; Murris, 2012). Estas 
suposições mantêm-se muitas vezes adormecidas, quer por velada ação 
ideológica, quer pela erosão política dos espaços educativos, e nestes cenários 



1. o nascimento de uma área? 

118 
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a filosofia para crianças pode funcionar como grão de areia numa 
engrenagem.  

Mas, para além disso, ou subjacente a este movimento de resistência 
pacífica e esclarecedora, a filosofia para crianças estende a sua ação à própria 
tradição filosófica, convocando e repensando conceitos e perguntas que desde 
o início a habitaram. Na linha do que afirma David Kennedy, há certamente 
um efeito da filosofia para crianças sobre a tradição filosófica que não pode 
deixar de ser considerado (Kennedy, 1999, p. 348). 

A prática filosófica com crianças pode convocar para um espaço 
privilegiado todo e qualquer conceito já desenvolvido pelos filósofos nas suas 
obras (o bem, o belo, o poder, a justiça, a origem, ...), assim como promover a 
criação de novas conceptualidades ou imagens para mover o pensamento (ao 
estilo de Deleuze e Guattari, 2005).  

Da mesma forma, o questionamento infantil atreve-se a recolocar 
questões que reputados filósofos inauguraram nas suas obras e que se 
vivificam de uma forma imperdível: a verdadeira estreia da experiência do 
mundo presente nas descobertas infantis. O privilégio da filosofia para 
crianças consiste na oportunidade de (re)construir o espaço público da 
própria hermenêutica filosófica pela mão de um público preferencial com 
características especiais. As crianças chegaram recentemente ao mundo social 
e cultural, estão em constante estado de assombro e descoberta, são 
privilegiados epistémicos (Kennedy, 1999, p. 353). E talvez não só epistémicos, 
como estéticos, éticos, sociais ou políticos. 

Assim sendo, para além da multiplicidade de perspetivas que acolhe, 
uma área de estudos vinca a sua pertinência e necessidade dentro do saber 
em que se insere se estender retrospetivamente a sua ação. Isto é, se a 
filosofia para crianças propuser modos de entender a prática filosófica com 
crianças que tragam como consequência o questionamento das matrizes dessa 
mesma prática, assumir-se-á como uma área decisiva. Se mudar o modo como 
entendemos a própria filosofia, então a filosofia para crianças não será apenas 
um ramo de uma árvore, mas a revitalização de toda a planta. E, de facto, a 
filosofia para crianças não está na filosofia como uma boneca está na caixa, 
numa relação de exterioridade e exteriorização. A filosofia para crianças ativa 
a própria filosofia, questiona-a e reatualiza-a, acerca-a e envolve-a como um 
organismo vivo (Murris; Haynes, 2018, p. 55). 

David Kennedy considera que um dos aspetos notáveis na filosofia para 
crianças reside precisamente na forma como um programa educativo 
desenhado para crianças em idade escolar trouxe implicações para a teoria e 
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para a prática da própria filosofia (Kennedy, 1999, p. 338). Significa que a 
filosofia para crianças não é apenas (mais) uma área filosófica. Ela é 
estruturalmente filosófica porque questiona a sua própria matriz, 
desalojando-a de alguns dos seus principais (pre)conceitos instauradores, 
sendo que o primeiro será a ideia de que a filosofia é prerrogativa de seres 
humanos adultos. 

Como consequência, também se questionam as implicações que a 
filosofia para crianças poderá ter no modo como a filosofia é ensinada, dentro 
e fora da universidade, bem como na sua articulação com outras áreas 
profissionais ou nos modos como a investigação académica é feita, avaliada e 
até publicada (Canon, 2003). Neste contexto, queremos fugir à distinção entre 
filosofia académica e filosofia para crianças, por considerarmos que acentua 
uma clivagem que nos parece mais perniciosa do que benéfica: seja porque 
tende a retirar à filosofia para crianças a sua natureza propriamente filosófica, 
seja porque enferma a própria filosofia numa conceção redutora e exclusivista. 
Se é possível estar na filosofia para crianças como se está em outras áreas 
filosóficas, também é certo que depois de desafiada pela filosofia para 
crianças, nem a filosofia, nem a academia serão as mesmas. 

Para além da ideia de que a filosofia é prerrogativa de adultos, a 
filosofia para crianças desafia ainda outros estereótipos, como sejam que a 
maturidade da reflexão não é compatível com a dimensão lúdica das 
experiências ou que o seu contexto privilegiado é o da reflexão individual e 
privada. 

A promoção de uma reflexão que contraria o modelo de pensamento 
solitário e regulado por uma racionalidade centrada no sujeito, herança de 
uma linha filosófica que encontrou no iluminismo racionalista um dos seus 
pontos altos, foi apanágio da filosofia para crianças desde o seu nascimento. 
Um dos elementos nucleares do legado de Matthew Lipman e de Ann Sharp 
reside precisamente na abordagem filosófica que propuseram como 
infraestrutura (Lipman, 2008b) epistemológica, ética, estética, social e política 
do currículo. A comunidade de investigação filosófica (Sharp, 1987) 
apresentou-se como uma noção derivada da inspiração colhida no 
pragmatismo de Peirce e Dewey, constituindo-se como um modo filosófico de 
pensar baseado numa perspetiva de investigação cooperativa. Esta 
investigação era modelada no plano narrativo nas próprias novelas filosóficas 
do IAPC através das diferentes formas como as personagens (crianças e 
adultos) interagiam.  
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Mas a comunidade de investigação filosófica autonomizou-se do 
primeiro projeto curricular de filosofia para crianças. Desde então, tem 
conhecido importantes desenvolvimentos e interessantíssimas abordagens que 
têm permitido, não só aprofundar as suas estruturas e alcance (Kennedy, 
1993; Kennedy; Kennedy, 2012), como também superar a intencionalidade da 
inspiração inicial numa reconfiguração da noção em termos menos 
direcionados (Jasinski; Lewis, 2015). 

A partilha cooperativa da atividade filosófica, que se alimenta da relação 
experiencial de pensamento dentro de uma comunidade, tem retomado o 
modelo de intersubjetividade constituinte da racionalidade dialógica (Kennedy, 
2004b). O intersujeito que emerge na prática da comunidade de investigação 
reconhece os limites identitários da sua individualidade, assim como admite o 
caráter processual da sua realidade enquanto composto orgânico entre uma 
consciência de si como totalidade inacabada e uma prática dialeticamente 
operativa que integra os contextos e os outros com os quais partilha o espaço 
público da palavra dita.  

Assim, entender a filosofia como prática de pensamento que emerge a 
partir de uma experiência partilhada, com maior ou menor latitude em 
termos de intencionalidade educativa, contrasta com um modo de estar na 
universidade que não faz depender desse processo de encontro o surgimento 
do pensamento. E este encontro, se começa em coautoria científica de 
processos de investigação académica, estende-se para lá disso. 

Os privilégios do processo de construção e manutenção de comunidade 
de pensamento ultrapassam a dimensão epistemológica enquanto locus de 
produção de conhecimento e construção argumentativa. O seu alcance toca a 
função política de um espaço que se constrói como debate comprometido na 
participação co-construtora e deliberativa. Mas a comunidade de pensamento 
e investigação detém igualmente um papel ético nas implicações práticas de 
envolvimento e cuidado envolvidos no raio de ação dos seus membros. E, 
claro, também se faz presente a dimensão estética de afetação sensível dos 
envolvidos para além do estrito cultivo da racionalidade concebida de forma 
exclusivamente abstrata e discursiva.  

Estes são os desafios que a filosofia para crianças lança sobre a própria 
atividade filosófica, revitalizando-a e propondo modos de fazer que a tornam 
“simultaneamente a marcha do pensamento vivo e a consciência desse 
pensamento (reflexão), isto é, o ato e o respetivo comentário”, no dizer de 
Jaspers (1998, p. 18). 
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a universidade na filosofia para crianças  

A filosofia para crianças apresenta-se, então, como área reconhecida 
academicamente dentro dos estudos filosóficos. Presta-se à 
interdisciplinaridade, tendo em conta os contextos educativos de aplicação, 
assim como a própria realidade multímoda e polimorfa da infância (Kennedy; 
Kohan, 2014, p. 154), que convoca diferentes perspetivas em torno do 
questionamento. Língua, Expressões Artísticas, Literatura, Matemática, 
Psicologia, Biologia, são apenas algumas das áreas que encontram eco na 
filosofia para crianças por quanto cruzam as suas temáticas com o 
pensamento reflexivo em torno dos interesses em presença no diálogo 
filosófico. 

Para além disso, a filosofia para crianças não pode isolar teoria e 
prática, a investigação enquanto conjunto de produtos (os caminhos 
percorridos pelos conceitos criados nas, e a partir das diferentes tradições) e 
enquanto processo (a atividade efetiva de pensamento). A filosofia compõe-se 
de corpos de conceitos e perspetivas que não é possível, nem desejável, 
negligenciar no âmbito da filosofia para crianças. O diálogo e as restantes 
práticas filosóficas com as crianças orbitam inevitavelmente em torno de 
temas que os filósofos exploraram nas suas obras: não porque a infância 
apenas mimetize, mas porque esses são temas de todo o ser humano. Querer 
esvaziar a filosofia para crianças desta dimensão é contribuir para o 
empobrecimento da prática, fazendo acreditar que se trata de trabalhar 
competências discursivas e não discursivas enquanto formas vazias de 
conteúdo. Se, por um lado, essa posição representa uma recusa que menoriza 
as histórias da filosofia e os patrimónios que ela erigiu (e que tanto 
contribuem para aquilo que hoje somos enquanto humanidade), por outro 
lado priva a própria filosofia de uma revitalização permanente. Trata-se de 
entrar no diálogo através do que nos transmitem os textos, tornando o ouvido 
livre para aquilo que nela nos pode inspirar (Heidegger, 2018, p. 34). Em 
qualquer espaço que nos encontremos, e no qual pratiquemos diálogo 
filosófico, temos a oportunidade única de continuar o legado de quem nos 
precedeu e de, através desse legado, nos entregarmos aos desafios do 
pensamento. E as crianças são os seres humanos que mais estão prontos para 
abrir caminhos em qualquer cenário de pensamento. 

É certo que diferentes são as tradições e os contextos. E tão pouco se 
faz a apologia de uma única história da filosofia. Seja em qualquer contexto 
geográfico e cultural, encontramos patrimónios nocionais que constituem as 
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linhas filosóficas em presença. E são essas linhas que a filosofia para crianças 
preserva enquanto matéria própria do pensar. Qualquer exercício de 
pensamento acontece em espaços reais e estes espaços estão comprometidos 
com tempos que os precederam e, mais do que isso, com tempos que os 
constituem. Filosofar nesses espaços é também dialogar com esses tempos, 
presentes no passado e passados no presente. É esta a dimensão substancial 
da filosofia. E, ao contrário de representar um revisitar cristalizado e 
dogmático de obras já feitas, apresenta-se como a única forma de assumirmos 
o mundo em que nos encontramos lançados: libertarmo-nos para a liberdade 
do diálogo com o que foi e continua sendo (Heidegger, 2018, p. 13). 

Paralelamente, as comunidades de pensamento filosófico são também 
espaços que efetivam os modos de exercer o próprio pensamento, não 
enquanto formas desligadas de conteúdos, mas como tendencialidade ou, em 
termos heideggerianos, dis-posições de diversas tonalidades (Heidegger, 2018, 
p. 43). O pensamento filosófico compõe-se como conjunto de atuações, que 
podem ser concebidas de formas mais ritualizadas e construtivas ou mais des-
intencionalizadas e des-construtivas. O exercício prático do pensamento 
compõe-se como conjunto de opções em relação às posturas que se assumem. 
E, por isso, a filosofia para crianças resulta em modos de estar no pensamento 
que, no âmbito das variações possíveis, se engaja com o compromisso 
decorrente do que seja pensar. 

Assim sendo, patrimónios e aconteceres combinam-se organicamente 
como diferentes caminhos para distintos pontos. Na filosofia não há messias, 
como não há uma via única para a salvação. Caminha-se de modos diferentes, 
pratica-se o pensar a partir de pontos distintos, constroem-se e destroem-se 
pontos de passagem próprios. Quase nada sabemos sobre o que leva alguém a 
percorrer este caminho connosco. Sabemos que veio e que fica algum tempo. 
Do que se trata é de experienciar o que acontece nesse tempo de modo a que 
todos possam encontrar o que procuram ou, caso isso não aconteça, 
compreendam o que vem a seguir. Assim acontece na comunidade de 
investigação filosófica, assim vem acontecendo no Mestrado. 

 
a universidade como virtualidade 

No seguimento do que já apontamos, impõe-se terminar a reflexão confluindo 
para o que deu mote à escrita: o Mestrado em filosofia para crianças da 
Universidade dos Açores. De entre tudo o que se disse, onde enquadrar este 
projeto? Como tem procurado dar voz e corpo às alegações sobre a filosofia e 
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sobre a filosofia para crianças que temos vindo a apresentar? É possível 
construir um modo de estar na universidade que seja, acima de tudo, 
verdadeira prática de diálogo em comunidade? É possível fazer universidade 
como quem faz escola? 

Retomamos a sugestão de que a escola, na recuperação da tradição 
grega da skholé, é o espaço do virtual (Kennedy; Kohan, 2014, p. 154). Neste 
entendimento de escola, esbate-se a luta pelo tempo da produtividade e da 
eficiência, sinal da mercantilização da educação que segmenta o espaço 
educativo em causas e efeitos, meios e fins. A escola como skholé será, então, 
a fuga aos binómios redutores em prol da celebração do espaço da 
virtualidade. E, seguindo a sua pista, levamos a Bergson a reflexão para 
acolhermos a revitalização da noção de virtual operada pelo filósofo francês, 
no âmbito da sua crítica ao conceito clássico de possível (Bergson, 2011a) 
depois desenvolvida por Deleuze (1993; 2007). 

A leitura clássica que entende a realidade como realização de possíveis 
encontra-se em consonância com os princípios da semelhança e da limitação. 
Com a semelhança porque o real é, assim, entendido de modo estrito, apenas 
à imagem dos possíveis nele contidos. Com a limitação porque, de entre todos 
os possíveis, se entende que só alguns adquirem realidade (os que passam o 
teste da existência). Semelhança e limitação asfixiam, assim, a força íntima 
vital que é, pelo contrário, novidade e imprevisibilidade, e concebe-se um 
universo do tudo está já dado (Bergson, 2007, p. 345), nada havendo a 
descobrir ou a criar. Por outro lado, já a noção de virtual apresenta-se como 
processo permanente de atualização (e não de realização) através da criação e 
da diferença. Há sempre mais no efeito do que o previsto pela causa: as 
virtualidades constituem já realidade, criam(-se) na diferenciação e, desta 
forma, a vida é novidade ou, num termo mais bergsoniano, duração de 
imprevisibilidade. 

O que significará, então, para a escola ser palco do virtual e não 
meramente do possível? E o que implicará levar esse modo de ser para a 
universidade? Em que é que a transformará? E como pode essa experiência, 
em si mesma filosófica, florescer num mestrado? 

As respostas que hoje partilhamos sugerem mais do que designam: são 
em si mesmas virtualidade, permissão mais do que promessas (Jankélévitch, 
1999, p. 217). E, todas elas, começam pela negativa, indicando que, à boa 
maneira socrática, estamos mais próximos do que não sabemos do que de 
certezas apodíticas. 
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O lugar do virtual não é compatível com um treino ou formação em 
série, numa lógica de dotação de profissionais com competências técnicas 
para desempenharem funções específicas. Da mesma forma, também não se 
compadece com a validação das experiências apenas em função de um fim a 
atingir. Experienciar a virtualidade é já vivenciar filosoficamente a marcha do 
pensamento vivo, nos termos jasperianos já citados, assim como a reflexão 
sobre essa mesma marcha. Por isso, no Mestrado temos por missão dar a 
conhecer as diferentes formas de trabalhar filosoficamente com crianças, 
permitir que todos experienciem vozes diferentes das suas, que saboreiem as 
oportunidades que de fora nos incitam a pensar e, nelas, descubram 
tonalidades até então invisíveis. 

O lugar do virtual não é compatível com um percurso realizado de 
modo solipsista, em que cada aluno cumpre determinadas exigências letivas 
desligado de quem o acompanha no caminho. Experienciar a virtualidade é 
viver entre a pluralidade de vias de acesso ao real, assim como de modos de o 
atualizar. O virtual é, assim, casa da comunidade de investigação e esta 
transforma-se na perspetiva privilegiada através da qual se experiencia o 
pensamento, se pensa a infância e se vive a educação. Por isso, no Mestrado 
os momentos síncronos e assíncronos são de partilha constante entre alunos e 
docentes e, sempre que possível, abrem-se as portas da aula para todos os 
outros que se integram no nosso pensamento: especialistas e praticantes de 
todo o mundo que, em comunidade, partilham a sua investigação e permitem 
encontrar as entrelinhas das suas escritas, mas também crianças que 
conhecem bem a comunidade de investigação e trazem oportunidades de 
reflexão filosófica com as suas infâncias. Uns e outros têm constituído 
importantes membros da nossa própria comunidade, uma espécie de mapas e 
bússolas que nos acrescentam em territórios. 

O lugar do virtual não é compatível com a imobilidade ou com a 
inação, antes se aparenta com um turbilhão permanente de dinamismo. 
Experienciar a virtualidade é descobrir que a criação exige levar sempre mais 
longe as construções que fazemos em cada instante, porque a paragem se 
traduz em resultados imóveis e estanques que a ninguém interessam. Por isso, 
no Mestrado saltamos os muros físicos da universidade e fazemos 
universidade onde ela é necessária: nas escolas, nas bibliotecas, nas câmaras 
municipais, em instituições de beneficência, nas festas dos concelhos. Não de 
uma forma popular e ligeira, mas com a seriedade que se atribui ao que 
verdadeiramente importa: institucionalizar um modo de estar e, com ele, 
fortalecer os indivíduos que, sem perderem no rigor das suas práticas, 
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conseguem estar em comunidades mais alargadas e nelas se inspirarem para a 
permanência no diálogo. 

Por tudo o que dissemos, estar assim na filosofia, através de uma 
universidade inspirada na filosofia para crianças, é ser lugar de encontro e de 
participação, é fazer e pensar sobre o que se faz, é pensar e sentir sobre o 
que se pensa. Podemos estar ainda longe do melhor registo possível, mas 
entendemos que um programa de estudos recusará as suas virtualidades 
quando se limitar a ser apenas um programa de estudos. Um curso é um 
percurso. E, neste caso, um mestrado são muitos percursos em encruzilhada e 
em comunidade. 
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pensar para além do método  
o encontro da filosofia com a infância 

com Walter Kohan 
 
 

Esta é uma escrita conjunta. Começa com um encontro e, dentro dele, com 
um desencontro. O encontro no interesse pelo que nos possa propor a noção 
de método e o desencontro nos diferentes, e até contraditórios, sentidos do 
conceito. Por isso, importou-nos problematizar filosoficamente, em comum, 
o(s) alcance(s) desse conceito para a forma como exercitamos o pensamento.  

Será o método uma invenção da inteligência discursiva formalista para 
controlar o devir íntimo das coisas e, a partir delas, do pensar? Ou apenas 
uma palavra, ainda que tosca, para indicar (e não nomear) diferentes vias de 
acesso ao que nos espanta e faz pensar? E a chamada filosofia para crianças? 
É ela um método ou antes requer método(s)? Aceita um método ou recusa 
um método? Que imagem (ou não imagem) resulta mais propícia para pensar 
a relação da filosofia para crianças com o método? A árvore? O rizoma? Uma 
leitura outra que se alastre para lá das tradicionais dicotomias limitadoras do 
pensamento? 

Quando o convite se fez convívio, foram estas perguntas que nutriram 
a nossa escrita. A reflexão que daí resultou, e que agora apresentamos, 
propõe-se pensar essas questões a partir do trabalho filosófico com crianças. 
O itinerário para o qual convidamos o leitor passa por algumas considerações 
sobre o método, de filósofos que influenciaram os criadores da filosofia para 
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crianças, Matthew Lipman e Ann Margaret Sharp, como seja o pragmatismo 
de John Dewey. No meio deles, descreveremos os sentidos de três expressões 
afins na obra de Lipman: metódico, metodologia e método. Menos próximos 
de Lipman, veremos também algumas críticas ao método: Hans-Georg 
Gadamer, mas sobretudo Henri Bergson e Gilles Deleuze. Finalmente, 
deixaremos expandir o pensamento para encontrar os nós que possam indicar 
outras perspectivas problematizadoras, abrindo o pensamento para lá do 
estável e do imediatamente visível. 

Disto se trata: de ver um problema antes insuspeitado. Consideramos 
que, para além da importante tarefa de apresentação e discussão de alguns 
dos diferentes sentidos do conceito de método (que pode ajudar a esclarecer 
os diálogos e debates dentro da filosofia para crianças como área de estudos), 
a nossa escrita poderá problematizar e trazer alguns (novos) sentidos para os 
distintos modos de entender a prática filosófica e o lugar (ou não lugar) nela 
de um método. Isto decorre diretamente daquilo a que Peirce designa como 
“a definição do princípio pragmatista”, tão caro à filosofia para crianças: o 
sentido de uma ideia encontra-se nas consequências práticas a que a mesma 
nos conduz (Peirce, 1958, p. 293).  

No momento atual em que se encontra internacionalmente a filosofia 
para crianças, com inúmeras práticas e linhas de investigação em 
efervescência, pareceu-nos significativo problematizar o modo como o 
conceito de método tem sido apropriado pelas leituras que o constituem. 
Importante também é compreender como essa apropriação filosófica da ideia 
de um método se torna (ou não) decisiva para o posicionamento dos diversos 
praticantes dentro da filosofia para crianças, em termos das consequências 
que traz a relação dessa prática com um método. Esperamos estar apenas 
abrindo uma porta para que outras escritas intervenham e levem mais longe 
o pensamento, no intuito de colocar em questão, no âmbito da filosofia para 
crianças, o que se faz e por que se faz da forma como se faz. Não será esse, 
afinal, sempre o desconcerto a que a filosofia nos convida? 

 
o método e a filosofia 

Etimologicamente, o conceito de “método” provém do grego méthodos, 
palavra composta da preposição metá (entre, depois; para além de) e do 
substantivo hodós (caminho) com o sentido de perseguição, procura, 
substituição e, derivado dele, procura de conhecimento, pesquisa, maneira de 
investigar, sistema (Liddell; Scott; James, 1966). 
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Já em Platão, muito nitidamente no livro VII de A República e alguns 
diálogos tardios (como Parménides, Teeteto, Sofista, O Político), mas também 
em diálogos de juventude (como Eutífron, Protágoras, Eutidemo e Mênon), o 
método ocupa um lugar importante. Na modernidade, talvez pela proximidade 
às ciências naturais, um número significativo de filósofos dedicou obras 
específicas à questão do método. Francis Bacon é um desses filósofos. No 
século XVII, publicou o Novo Organum, livro cujo título pode ser traduzido 
precisamente como “o novo método”. O autor visava propor uma nova forma 
de investigação, de cunho científico, por contraponto ao método tradicional 
de conhecimento (baseado na lógica) que, até então, reconhecia em 
Aristóteles o seu expoente máximo. Os tratados lógicos (Categorias, Da 
Interpretação, Primeiros Analíticos, Analíticos Posteriores e Refutações 
Sofísticas) de Aristóteles foram organizados de forma sistemática pelos 
filósofos peripatéticos, que os intitularam precisamente Organon, no sentido 
de conterem os “instrumentos” da própria filosofia. Não se tratava, pois, de 
uma área específica de estudos, mas da Lógica entendida como conjunto de 
ferramentas do pensamento. Talvez por isso Matthew Lipman nomeou sua 
primeira novela filosófica de Harry Stottlemeier’s Discovery, buscando na 
homofonia com Aristóteles homenagear o primeiro grande organizador, no 
chamado mundo ocidental, das formas lógicas do pensamento. 

O mais conhecido dos filósofos modernos que se dedicou ao problema 
do método foi, sem dúvida, René Descartes. O seu Discourse de la Méthode 
(cujo título completo era “Discurso sobre o método para bem conduzir a 
razão na busca da verdade dentro da ciência”) ganhou tamanha relevância 
entre pares que, tendo sido originalmente escrito como Prefácio a uma obra 
sobre Dióptrica e Geometria, dela se autonomizou. Quando os estudos 
matemáticos e físicos de Descartes perderam a atualidade científica, o 
Discourse de la Méthode afirmou-se como cânone para um determinado tipo 
de investigação filosófica, baseada em quatro regras: evidência, análise, ordem 
e enumeração (Descartes, 1992, p. 17-18). O método seria, assim, entendido 
como o único modo de acesso ao conhecimento certo e verdadeiro, sentido 
íntimo da sua famosa imagem da árvore do conhecimento. É nos Principia 
Philosophiae que o método cartesiano se projeta numa imagem arbórea do 
pensamento, com raízes fortes na metafísica das sólidas ideias da razão, que 
se prolongam no tronco vigoroso da física e resultam nos frondosos galhos e 
na viçosa folhagem das restantes ciências, medicina, mecânica e moral 
(Descartes, 1998). 
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Poucos filósofos tiveram um efeito tão marcante na semântica do 
conceito de método como Descartes. O seu pensamento confunde-se com o 
paradigma filosófico que caracteriza a própria modernidade, pelo que o modo 
cartesiano de entender o método (como um procedimento técnico claramente 
definido e com etapas sequenciais, à imagem das ciências de caráter 
matemático que produzem conhecimento certificado) extrapolou os limites da 
sua obra.  

A filosofia hermenêutica do século XX viria a contestar frontalmente 
esse valor do método científico como garantia de verdade, recusando a sua 
aplicabilidade universal. A principal obra de Hans Georg Gadamer, publicada 
com o título Wahrheit und Methode, ficaria para a história precisamente 
como a resistência das humanidades perante a hegemonia do conceito 
cartesiano de método (Lawn; Keane, 2011, p. 92). Gadamer considerava que 
existe verdade para além do estrito método cartesiano, fundado na ideia de 
uma mathesis universalis, e assenta a sua perspetiva na especificidade das 
ciências humanas. Ao conceito de método, Gadamer opõe a noção de Bildung, 
no sentido de uma formação cultural enquanto processo. Leiamos o filósofo: 
“O que torna as ciências humanas em ciências pode ser mais facilmente 
compreendido através da tradição do conceito de Bildung do que com a 
noção moderna do método científico. É para a tradição humanista que nos 
devemos virar. Na sua resistência às reivindicações da ciência moderna, ela 
ganha um novo significado." (Gadamer, 2004, p. 16). 

A fenomenologia e o pragmatismo norte-americano foram outras das 
escolas filosóficas contemporâneas que se debruçaram direta ou indiretamente 
sobre o lugar e a função do método em filosofia. Bergson, através da sua 
noção de intuição, tornou-se também uma importante referência neste 
contexto. E, claro, Gilles Deleuze: um dos mais insistentes críticos 
contemporâneos da imagem cartesiana da árvore que dá forma a uma certa 
perspectiva sobre o pensamento. Selecionamos apenas algumas destas 
referências, não como raízes que fixem uma genealogia ou filiação única do 
método, mas mais como linhas que possam descentrar e conduzir a alianças 
com diferentes perspetivas (Deleuze; Guattari, 1980, p. 36). 

 
o método e a filosofia para crianças 

Na filosofia para crianças o conceito de método tem sido utilizado de forma 
abundante, mas muitas vezes polimorfa e, até, ambígua. É o próprio Matthew 
Lipman que, em mais de uma ocasião, utiliza a expressão “the method of 

Magda Costa Carvalho 

133 

inquiry” para se referir ao procedimento da comunidade de investigação 
filosófica (2003, p. 34; 48; 163; 172)  ou ao todo do seu programa curricular 
como um método de investigação (Carvalho, 1994, p. 1). Esta expressão 
marcou de forma decisiva a filosofia para crianças, enquanto área, de modo 
que a referência à comunidade de investigação como método de 
aprendizagem filosófica tem sido reproduzida com uma inquestionada 
naturalidade.  

Mas também é certo que surgiram outros autores, inclusive fora da 
filosofia para crianças, que cedo entenderam que a prática filosófica com 
crianças trabalha com método(s), mas que é muito mais que uma 
metodologia (Gadotti, 1999, p. 35). Dentro da filosofia para crianças como 
movimento a redução do encontro entre a filosofia e a infância a um mero 
programa-receita foi já alvo de problematização (Kohan, 1998b, p. 132; 2000). 
Também a comunidade de investigação filosófica tem sido entendida por 
alguns autores como algo mais do que uma abordagem ou método 
pedagógico, sem prejuízo de se considerar que possui uma estrutura própria 
(Kennedy; Kennedy, 2012). Aliás, estas não seriam ideias absolutamente 
estranhas a Matthew Lipman ou a Ann Sharp, já que quando se referiam à 
conversão da sala de aula numa comunidade de investigação (tópico ao qual 
regressaremos) não estariam com certeza propondo a redução da sua 
proposta a um simples procedimento.  

A este respeito fazemos notar como é curioso que no texto “Philosophy 
for Children’s Debt to Dewey”, publicado na antologia Pragmatism, Education, 
and Children: International Philosophical Perspectives, em 2008, Lipman 
nunca utiliza o conceito de “método” para se referir à comunidade ou à 
própria investigação. Neste que foi um dos últimos textos que o autor 
publicou, a investigação é designada como um “paradigma” ou 
“infraestrutura” (p. 149), conferindo um sentido bem mais abrangente ao 
modo de funcionamento da comunidade. Detenhamo-nos então um pouco nas 
reflexões dos dois autores pioneiros da filosofia para crianças. 

 
Matthew Lipman e Ann Sharp: diferentes maneiras de dizer o método 

Na obra Thinking in Education, segunda edição, são múltiplas e variadas as 
ocorrências do termo “método”, assim como de variações linguísticas (método, 
métodos, metodologia, metodológico, metódico). O primeiro desafio consiste 
em encontrar equivalentes semânticos para essas utilizações, compreendendo 
o alcance filosófico que teriam na caracterização da natureza mesma do 
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projeto de M. Lipman e A. Sharp de conversão da sala de aula numa 
comunidade de investigação (2003, p. 20). A ideia não é isolar conceitos 
estanques, mas identificar distintas dimensões semânticas que devem ser 
convocadas de forma articulada quando se pensa sobre o método no seu 
programa de Filosofia para Crianças. 

Podemos afirmar que a comunidade de investigação filosófica é um 
método? Se sim, será um método de quê? E para quê? Seria antes preferível 
dizer que a comunidade de investigação opera metodologicamente? E o que 
significa orientar a prática filosófica numa comunidade de investigação de 
modo metódico? Ou, face ao tanto que já se fez a partir de Lipman e Sharp, 
será hoje o método um conceito suficiente para a natureza e propósitos da 
comunidade de investigação? Será, pelo contrário, demasiado técnico? Que 
sentidos habitam este conceito? 

Para tentarmos encontrar algumas pistas, dedicar-nos-emos a três 
núcleos semânticos no pensamento de M. Lipman e de A. Sharp: metódico, 
metodologia e método. Inevitavelmente, seremos conduzidos numa viagem 
arqueológica, procurando ainda iluminar as perspetivas destes autores com o 
entendimento pragmatista do método, essencial no nascimento da Filosofia 
para Crianças. 

 
a) metódico 

Este uso da expressão é o mais geral e menos técnico que aparece nos 
escritos de Lipman. Em Thinking in Education, surge como o que diferencia 
uma prática organizada ou sistemática de uma atividade casual, assistemática 
ou desorganizada (Lipman, 2003, p. 14-15). Ou seja, com a designação de 
“metódico”, Lipman refere-se a uma prática que supõe um certo tipo de 
trabalho habitual ou frequente, qualquer que seja a sua especificidade. Aliás, o 
autor entende que o conceito de “prática” apenas se pode referir a qualquer 
atividade realizada de modo metódico, organizado, ainda que não 
necessariamente auto-reflexivo.  

Este primeiro sentido geral certamente afeta a filosofia para crianças na 
medida em que a entende como uma experiência com algum tipo de 
organização interna. Mas, na verdade, trata-se de um significado do conceito 
de método demasiado geral, que não permite diferenciar a filosofia para 
crianças de muitas outras práticas metódicas, seja na filosofia ou em qualquer 
outra área. A investigação filosófica será aqui metódica como qualquer outra 
prática o é, o que significa que para apreciarmos aquilo que, de acordo com 
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Lipman, é mais específico do modo de funcionamento da comunidade de 
investigação filosófica, será necessário sondar um pouco mais fundo no modo 
como o autor se refere às noções de metodologia e de método. 

 
b) metodologia 

O segundo termo que a nossa análise encontrou na escrita de Lipman é 
“metodologia” (ou “metodológico”), apresentando uma maior especificidade 
semântica. O autor entende o seu significado enquanto procedimentos, 
perspetivas e pontos de vista do tipo de pensamento que a comunidade de 
investigação filosófica deveria acolher (Lipman, 2003, p. 26).  

Trata-se aqui do pensamento reflexivo, um modo de pensar de natureza 
mista que faz coincidir duas formas simplistas, e em si truncadas, de praticar 
a atividade mental: a procedimental e a substantiva. O pensamento 
exclusivamente procedimental focar-se-ia apenas em aspetos puramente 
metodológicos. Já o pensamento substantivo cristalizar-se-ia em conteúdos. O 
pensamento reflexivo, por sua vez, mais do que articular metodologia e 
substância, constitui-se enquanto reflexão sobre a sua própria metodologia ao 
mesmo tempo que exame cuidadoso sobre os assuntos em questão (Lipman, 
2003, p. 26-27). Num texto anterior, Lipman opõe o pensamento direto 
(straightforward) e o pensamento complexo: o primeiro ocupa-se apenas do 
assunto ou matéria em discussão, já o segundo articula o assunto e o método 
(Lipman, 1995a). Almejando o pensamento reflexivo ou complexo, a 
comunidade de investigação deve acolher um diálogo recursivo, 
meta-cognitivo, autorregulador e autocorretivo (selfcorrective). O modelo 
filosófico apresentado por Lipman é o do diálogo Eutífron. Nesta obra, Platão 
apresenta duas ordens de investigação: o diálogo propriamente dito sobre a 
piedade e, numa dinâmica reflexiva especular, uma segunda ordem dialógica 
que versa sobre esse diálogo acerca da piedade. Para Lipman, o pensamento 
complexo ou reflexivo é aquele que pensa sobre o modo como pensa. 

Para Lipman, já desde A Filosofia vai à Escola, um dos aspetos 
distintivos da filosofia em relação às outras disciplinas curriculares residia na 
coragem de acolher conceitos transversais a todas elas, mas que nenhuma era 
capaz de aprofundar (1990). Mas há um outro elemento identificador da 
filosofia que se constituía como uma segunda mais-valia: o foco primacial no 
aspeto metodológico do pensamento, a par com o plano dos seus conteúdos. 
Esta diferença da comunidade de investigação filosófica em relação à 
abordagem educativa tradicional consiste, por um lado, num modo de 
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projeto de M. Lipman e A. Sharp de conversão da sala de aula numa 
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a) metódico 
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Lipman, é mais específico do modo de funcionamento da comunidade de 
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“metodologia” (ou “metodológico”), apresentando uma maior especificidade 
semântica. O autor entende o seu significado enquanto procedimentos, 
perspetivas e pontos de vista do tipo de pensamento que a comunidade de 
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apresenta duas ordens de investigação: o diálogo propriamente dito sobre a 
piedade e, numa dinâmica reflexiva especular, uma segunda ordem dialógica 
que versa sobre esse diálogo acerca da piedade. Para Lipman, o pensamento 
complexo ou reflexivo é aquele que pensa sobre o modo como pensa. 

Para Lipman, já desde A Filosofia vai à Escola, um dos aspetos 
distintivos da filosofia em relação às outras disciplinas curriculares residia na 
coragem de acolher conceitos transversais a todas elas, mas que nenhuma era 
capaz de aprofundar (1990). Mas há um outro elemento identificador da 
filosofia que se constituía como uma segunda mais-valia: o foco primacial no 
aspeto metodológico do pensamento, a par com o plano dos seus conteúdos. 
Esta diferença da comunidade de investigação filosófica em relação à 
abordagem educativa tradicional consiste, por um lado, num modo de 
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questionar e investigar que conjuga organicamente metodologia e conteúdo e, 
por outro, no fazer depender o conteúdo do método: “a gente precisa mais 
dessas noções de investigação – afirmava Lipman em entrevista – porque elas 
tornam possíveis e viáveis as de ordem substantiva. É isto que a filosofia 
geralmente faz, ela desloca o foco do objeto de estudo para o método.” 
(Kohan, 1998a, p. 168) Quase que se afirma como um meta-método, uma vez 
que, no entender de Lipman, o método distintivo do programa de Filosofia 
para Crianças consistiria precisamente num método sobre o método. E qual a 
relevância de insistir neste procedimento? Porque de outro modo o resultado 
seria uma transmissão unilateral (no sentido adulto-criança) de uma série de 
noções e comportamentos desejáveis para as práticas das crianças, 
doutrinados normativamente. Na esteira de Dewey, a quem nos dedicaremos 
no próximo ponto, Lipman pretende ir um pouco mais longe e superar as 
tradicionais fronteiras bissubstancialistas entre método e conteúdo, erigidas já 
desde Descartes e Bacon. O autor considera, então, o método como a forma 
como se aborda o assunto em questão: “A mente é método, investigação é 
método.”, afirmava na mesma entrevista (Kohan, 1998a, p. 168). 

A crítica às influências cartesianistas no modo como o método tem sido 
concebido remete para a denúncia do artificialismo das posturas 
hermenêuticas baseadas na diferenciação entre as ideias e os métodos dos 
filósofos (Santos, 2007). No entender de Delfim Santos, esta distinção é muito 
mais um subterfúgio de comentadores, particularmente hábeis em emoldurar 
o dinamismo do pensamento dos filósofos, do que uma característica própria 
das obras destes. A sugestão leva-nos à necessidade de reconduzir as ideias 
dos filósofos ao momento genesíaco da sua criação, quando conteúdos e 
método eram um e o mesmo dinamismo pensante. Deste modo, 
permitimo-nos problematizar algum enfoque demasiado tecnicista que tem 
sido dado às ideias de Lipman, sobrevalorizando, na comunidade de 
investigação, o método sobre o conteúdo.  

Não é necessário reduzir a comunidade de investigação filosófica a 
procedimentos lógicos em estado puro (formas sem conteúdo) ou a uma 
metodologia desprovida das ideias que lhe oferecem sentido, sem ser situada 
no marco mais amplo do projeto de uma educação filosófica da infância. 
Nalguns momentos, a própria escrita de Lipman parece oferecer algum 
sustento à centralidade da lógica e dos procedimentos formais de pensamento 
na prática da comunidade (1988, p. 6-7). No entanto, isso facilmente 
transforma a investigação num procedimento mecânico e expropriado da 
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riqueza que constitui a educação e até a própria experiência conjunta do 
pensar (Sharp, 1987, p. 43-44). 

Os procedimentos da comunidade de investigação assentam então no 
contexto mais abrangente de uma formação filosófica dos seus participantes e 
se valem para isso de um contínuo estímulo à autoconscientização (e 
verbalização) da dupla relevância da metodologia e dos conteúdos em diálogo. 
Nessa prática, o modo como se pensa não se isola daquilo que é pensado e, 
por isso, não fará sentido imporem-se métodos de trabalho exteriores ou 
estranhos aos assuntos trabalhados. Retome-se o conceito de pensamento 
reflexivo para sublinhar que, enquanto objetivo da comunidade de 
investigação, este envolve questionamento e investigação articulada sobre os 
procedimentos e, simultaneamente, sobre os conteúdos em análise. Tal como 
afirma Lipman, “na investigação deliberativa em sala de aula deve haver uma 
consciência contínua da importância da metodologia dessa investigação ao 
mesmo tempo que as questões de substância estão a ser discutidas.” (Lipman, 
2003, p. 26, itálico nosso). Se, à primeira vista, pode parecer que se trata 
apenas de descobrir a poção mágica que irá garantir a todos os educadores a 
entrada num novo mundo, o que acontece é que a transformação exigida pela 
filosofia para crianças está para além da simples adoção exterior e 
descontextualizada de procedimentos pedagógicos. 

Reforcemos: M. Lipman e A. Sharp apresentam a sua proposta de 
Filosofia para Crianças como uma conversão da sala de aula numa 
comunidade de investigação. Inicialmente, parece demasiado forte a utilização 
desse substantivo “conversão”. Próximo de uma linguagem religiosa, o 
processo de conversão é geralmente conotado com a adoção de uma 
determinada crença religiosa (diferente da anteriormente professada). Mas, 
etimologicamente, o sentido religioso é derivado de um significado anterior 
enquanto ato de virar ou mudar, e invoca sentidos como revolução ou 
transformação. Há, portanto, uma adesão íntima operada a partir de uma 
nova perspetiva, uma perspetiva transformadora que permite reconstruir a 
experiência, conferir novos sentidos a vivências antigas (Sharp, 1987, p. 43). 
Assim se posicionavam Lipman e Sharp quando se referiam a internalizar a 
metodologia da comunidade como um todo, ou seja, na medida em que cada 
participante se torna (ou converte em) autorregulador no seu próprio 
pensamento (Lipman, 2003, p. 219). Converter, neste contexto, é levar a 
comunidade consigo, e ser capaz de a ouvir mesmo quando se está sozinho 
(Mendonça; Costa Carvalho, 2018) porque, num movimento parricida, o grupo 
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cala a autoridade do chamado facilitador para conseguir apropriar e 
internalizar as suas funções (Kennedy, 2004a, p. 753).  

 
c) método 

Desta forma, chegamos à utilização direta do termo “método”. Como temos 
percebido, para além de ser entendido como conjunto de procedimentos de 
pensamento, na filosofia para crianças o método interessa sobretudo como 
conceito filosófico por aquilo que permite problematizar. A certa altura, 
Lipman sentiu necessidade de afirmar que a especificidade da Filosofia para 
Crianças (por contraponto a abordagens como a Filosofia com Crianças) 
residia na sua natureza formal e institucionalizada. “Isto envolve o 
desenvolvimento de materiais curriculares e pedagogias apropriadas.”, 
escreveu (Lipman, 1999, p. 368). Quase dez anos depois, reafirmava: “Há 
muito mais na instigação e promoção do pensar do que apenas ter mentes 
que encontram problemas. É necessário haver um professor, uma pedagogia, 
uma comunidade de investigação e um currículo. O currículo, por sua vez, 
precisa de consistir em textos especialmente preparados (como histórias 
imbuídas de distinções filosóficas, raciocínios e conceitos).” (Lipman, 2008a, 
149). Significa que, junto com os conteúdos que estão em questão numa dada 
atividade (sejam conteúdos históricos, literários, científicos ou filosóficos), o 
modo como se reveste a sua operacionalização é fundamental para o tipo de 
abordagem que se pretende assumir (ensino tradicional ou aprendizagem 
designada como inquiry-driven). É a esse modo ou forma de organização das 
atividades, presente nas histórias e manuais do programa curricular do IAPC, 
que Lipman e Sharp atribuem a designação de method.  

Assim, em Thinking in Education, a sua principal obra teórica, Lipman 
define o método como forma de organizar atividades letivas. Quando utiliza 
expressões como “teaching methods” (Lipman, 2003, p. 11), “standard methods 
of problem solving” (Lipman, 2003, p. 65), “methods of teacher preparation” 
(Lipman, 2003, p. 10) ou ainda “didactic methods of instruction” (Lipman, 
2003, p. 71), parece estar se referindo a modos de organizar o trabalho dentro 
da sala de aula. Numa entrevista dada em 1994 a um jornal brasileiro, Lipman 
e Sharp referem-se explicitamente ao programa de Filosofia para Crianças 
como um método (no sentido de procedimentos de ensino) para ajudar as 
pessoas a pensarem por conta própria (Carvalho, 1994, p. 1). 

Pensemos um pouco sobre esta leitura do conceito. O ser humano pode 
optar por exercer as suas diferentes atividades de formas mais ou menos 
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organizadas. Haverá, por exemplo, muitas pessoas que jamais darão um 
mergulho no mar sem prepararem cuidadosamente a postura corporal ou a 
forma de entrar na água. Mas também há quem simplesmente mergulhe... 
sem articular os seus movimentos sequencialmente ou sem levar em 
consideração fatores como a temperatura da água, as condições 
meteorológicas ou outros fatores que possam organizar prévia e 
racionalmente sua entrada na água. O mesmo se poderia dizer de quase tudo 
que o ser humano faz: pode realizar as suas atividades de forma mais ou 
menos impulsiva ou espontânea; mas pode simultaneamente dedicar-se a uma 
determinada organização sobre a forma mais adequada de as concretizar.  

Já no que respeita a uma atividade como a prática do pensamento, e 
sobretudo de pensamento filosófico, aplicar-se-á o mesmo princípio? Na 
verdade, podemos pensar sem grande consideração pela forma como 
pensamos; ou, pelo contrário, preocuparmo-nos com o modo como exercemos 
o pensamento, considerando que essa preocupação influencia de algum modo 
o conteúdo em questão. É esta segunda opção que, de acordo com Lipman, 
caracteriza a prática em comunidade de investigação.  

Isto significa que a partir dessa aposta por se escudrinhar a forma 
como pensamos, a comunidade de investigação foi projetada como um 
momento educativo que se prolonga nos seus efeitos, já que, para além dos 
assuntos que a ocupam, a sua forma, ou método, pode ser internalizada pelos 
participantes (Lipman, 2003, p. 172). Dessa forma, o que se prolonga não será 
apenas aquilo que é pensado em termos de conteúdos (conceitos, questões, 
perspectivas filosóficas sobre os assuntos abordados), mas também (e 
sobretudo) o modo de pensar que os membros da comunidade descobrem, 
praticam e aprendem conjuntamente. Nela, o professor tem um papel 
importante, modelando a prática que a comunidade adota. A intenção não é 
transformar o adulto no guardião de uma técnica que só ele poderia por em 
prática, mas antes no mediador entre aquilo que as narrativas do currículo 
(histórias e manuais) modelavam como exemplificativo do modo de pensar 
em comunidade e o grupo que se pretendia constituir numa comunidade de 
investigação filosófica autorregulada (Lipman, 2003, p. 14). 

O que motivou Matthew Lipman e Ann Sharp a criar a sua proposta de 
Filosofia para Crianças foi uma preocupação com o que acontece nos 
contextos educativos tradicionais, sobretudo quando o fundo interessa mais 
do que a forma, quando os pensamentos interessam mais do que o modo de 
pensar. O autor sinaliza por isso o equívoco patente na educação quando as 
escolas se centram mais na transmissão de conteúdos e na aquisição de 
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cala a autoridade do chamado facilitador para conseguir apropriar e 
internalizar as suas funções (Kennedy, 2004a, p. 753).  
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organizadas. Haverá, por exemplo, muitas pessoas que jamais darão um 
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informação. “Não é suficiente aprender o que aconteceu na História; temos 
que ser capazes de pensar historicamente.” (Lipman, 2003, p. 24) O mesmo é 
dizer: não é suficiente aprender o que se disse e escreveu na filosofia, temos 
de ser capazes de pensar filosoficamente. O modo como se pensa não é 
exterior àquilo que é pensado, ou sequer aos resultados que possam advir 
desses processos de pensamento.  

Lipman pensava a atividade educativa com grande impacto social e 
político, devendo contribuir para a formação de pessoas capazes de pensar de 
maneira razoável (reasonable). Então, a forma como se organizam as 
atividades letivas, o método da aprendizagem, torna-se uma questão ainda 
mais premente. Para Lipman, se as escolas não adotarem o “método da 
investigação” (method of inquiry), não formarão pessoas capazes , elas 
próprias, se tornarem investigativas, de fazerem bons juízos e, assim, de 
construírem modos de vida democráticos. Trata-se de um investimento no 
fortalecimento da qualidade do pensamento (Lipman, 2003, p. 20).  

Esta atenção aos percursos através dos quais refletimos não era uma 
preocupação nova. Temos já visto como pensadores tais como Bacon, 
Descartes, Gadamer e tantos outros refletiram sobre a importância do método 
de pensamento. Lipman insere-se nesta mesma linha ao considerar necessário 
promover uma espécie de regime ou higiene mental que imunize as pessoas 
contra as vicissitudes do mau pensamento (Lipman, 2003, p. 206), isto é, no 
seu entender, importava investir no método de pensamento que considerava 
ser a investigação (inquiry).  

De facto, para Lipman a investigação é o elemento comum entre 
filosofia, educação e democracia. O autor faz uma apologia da educação como 
investigação na medida em que ela auxilia os estudantes a lidarem com a 
dimensão problemática das suas experiências. Mas de uma forma orgânica e 
articulada, em que fundo e forma são constituintes de um mesmo todo. A 
filosofia, também entendida como investigação, ajudaria a definir problemas e 
a poder pensá-los de forma crítica, criativa e atenciosa. Finalmente, a 
democracia precisaria ser entendida como investigação, na esteira de Dewey, 
como algo mais do que um regime de governo, isto é, como uma forma de 
vida (Dewey, 2004, p. 93). Por essa razão, Lipman não poderia deixar de 
propor como elemento chave de seu programa curricular de Filosofia para 
Crianças procedimentos que permitissem a conversão das salas de aula em 
comunidades de investigação filosófica. 
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raízes pragmatistas na concepção de método 

Na proposta de investigação subjacente à Filosofia para Crianças, e na sua 
consequente conceção de método, encontra-se a influência que Lipman e 
Sharp recebem do pragmatismo, especificamente de Charles Peirce e de John 
Dewey, e que as suas escritas nunca fazem esquecer. É curioso que, na obra 
onde mais cita esses autores, Thinking in Education, é também aquela onde 
Lipman mais utiliza o termo “método”. Não se trata de algo surpreendente, se 
considerarmos a importância que o conceito assume na própria tradição 
pragmatista: W. James refere-se ao “método pragmatista” como a forma de 
resolver disputas metafísicas que, de outro modo, seriam intermináveis 
(James, 1975); C. Peirce refere-se ao “método científico” como o único método 
de investigação capaz de substituir a dúvida e fixar a crença (Peirce, 1877); e 
J. Dewey considera que a filosofia deve “deixar de ser um dispositivo para 
lidar com os problemas dos filósofos e assumir-se como método para lidar 
com os problemas humanos” (Dewey, 1995, p. 8) 

O grande salto de Lipman em relação à tradição pragmatista, na qual 
se insere intencional e muito reconhecidamente, é a projeção educacional 
prática dos pressupostos gnoseológicos e, até, políticos de Peirce e Dewey, 
bem como a função que nela tem a filosofia. Lipman considera que a filosofia 
é possível apenas como exercício coletivo, concebendo a comunidade de 
investigação filosófica como locus para a sua concretização. E, mais do que 
isso, considera como urgente a inserção desse exercício nas instituições 
educativas vigentes, para que o pensamento colaborativo seja incorporado 
pelos seus participantes o mais cedo possível. Aliás, não só o considera 
necessário, quanto trabalhou incansavelmente junto a Ann Margaret Sharp e 
aos seus colegas do Institute for the Advancement of Philosophy for Children 
nas condições e estruturas que permitissem tornar essa ideia uma prática 
efetiva na educação da infância. 

E o próprio Lipman reconhece que “O que Dewey retirou de Peirce não 
foi uma doutrina, mas um método […]” (Lipman, 2003, p. 34), sendo nessa 
predisposição que encontra na obra de John Dewey uma das principais 
referências teóricas. Com este quadro referencial pragmatista, torna-se claro 
que o sentido do conceito de método enquanto forma de organizar atividades 
letivas decorre de um nível anterior, isto é, o método como procedimento do 
próprio pensamento.  

De todos os filósofos pragmatistas, foi Dewey quem se ocupou da 
apresentação do conceito de método no contexto de uma filosofia da 
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educação, explorando as suas implicações para o modo de entender o 
pensamento (e a sua promoção) em contextos escolares. “Nunca o método é 
algo fora do material.”, afirma em Democracy and Education (Dewey, 2004, p. 
179), esclarecendo que só porque o modo de lidar com a matéria do 
pensamento possa ser analisado e discutido em si mesmo, não significa que 
exista, per se, como a antítese desse conteúdo de pensamento.  

De regresso à nossa analogia, no nadador experiente podemos de facto 
desenhar uma distinção entre o modo como o seu corpo entra na água e o 
ato de submergir-se, o quê de mergulhar e o como mergulha. Mas ele, 
quando avança e salta para a piscina, não procede desarticulando uma coisa 
da outra. O método não deve ser entendido como algo formal, antítese do 
conteúdo, afirma Dewey. Se quisermos um contrário para o método, que seja 
a ação aleatória e inconsiderada (Dewey, 2004, p. 179).  

Então, se o método é apenas a forma apropriada e intencional com que 
tratamos o conteúdo do pensamento, o seu enquadramento estrito e isolado 
trará consequências indesejadas em educação: a reprodução de práticas 
rígidas que artificializam em fórmulas secas e vazias processos em si mesmos 
orgânicos e vivos. Substancializar o método contribui para hipostasiar o 
processo educativo em rotinas mecânicas e, em última instância, promove 
caminhos formativos calcados num modelo pronto-a-vestir, em que os 
indivíduos são tratados de forma homogénea e sujeitos aos mesmos 
procedimentos. No limite, aproxima as práticas educativas de exercícios de 
dissecação laboratorial e, em alguns casos, faz crer a professores e educadores 
que a experiência humana pode ser retalhada e regularizada. 

Talvez nesta linha pragmatista se consiga enquadrar o que A. Sharp 
entende quando se refere ao method of inquiry (1987, p. 42) como método 
racional que não se limita aos procedimentos formais lógicos 
pré-estabelecidos, mas acolhe também as ideias novas próprias da 
comunidade. Este método é o único, afirma a autora, que permite à 
comunidade discernir e perseguir os objetivos que considera significativos, 
autorrealizando-se. Mas A. Sharp vai mais longe e acrescenta que a vida 
plenamente satisfatória implica “viver a vida do próprio método”, personificá-
lo para além dos momentos letivos em que se adotam explicitamente os 
protocolos da comunidade de investigação, nutrindo a autonomia, a 
criatividade e o cuidado como únicas vias de acesso a uma vida plenamente 
satisfatória (Sharp, 1987, p. 43). 

Como se pode perceber, estamos longe de uma intenção de 
escolarização formal e técnica da Filosofia para Crianças. Se Matthew Lipman, 
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Ann Sharp e outros colaboradores criaram um currículo, assim como 
materiais didáticos de suporte, não foi para sacrificarem a organicidade 
deweyana entre método e conteúdo. O afã destes autores do IAPC talvez se 
tenha relacionado mais com uma preocupação por ampliar a aplicabilidade do 
programa, dando o necessário apoio aos educadores que, no terreno, davam 
os primeiros passos na aproximação das crianças à filosofia. Todavia, como 
afirmava Moacir Gadotti, em 1999, há perigos que se avizinham por detrás de 
intenções como essas: “Tenho aprendido com Paulo Freire que os manuais e 
parâmetros rapidamente se transformam em modelos a serem aplicados e 
seguidos. Esta é uma tentação que precisa ser evitada. A força de um 
programa como o da Filosofia para Crianças não está nos manuais mas na 
própria concepção de mundo e da educação. Esta me parece estar voltada 
muito mais para a criação de um novo espírito do que para formar 
seguidores ou “aplicadores” de metodologias” (Gadotti, 1995, p. 35). 

Em 1999, as palavras de Gadotti eram dirigidas tanto ao presente da 
filosofia para crianças quanto ao futuro. Em 2020, parecem-nos ainda palavras 
de presente. E nunca nenhum presente as tornou tão urgentes como este: 
Lipman e Sharp pensaram um programa curricular de filosofia que orbita em 
torno de ideias e conceitos através de uma forma específica de os tornar 
concretizáveis; uma forma que os dois pensadores consideraram ser a mais 
adequada à natureza da filosofia e do próprio pensamento humano. Não será, 
por isso, justo reduzir a sua ação ou a obra que nos legaram a um método 
pronto a reproduzir em moldes pré-definidos. 

Contudo, a proposta de Lipman e Sharp não deixa de apresentar 
algumas tensões indissimuláveis: eles se diferenciam de uma pedagogia 
instrumentalizadora, mas propõem um programa composto por extensos 
materiais curriculares para alunos e professores, assim como indicações 
precisas em relação à sua operacionalização em sala de aula; indicam objetivos 
de emancipação e libertação, mas afirmam modelos normativos 
representacionais e morais; afirmam uma teleologia dinamicamente 
democrática, mas ela parece recair na confiança na decisão e vontade dos 
participantes das comunidades de investigação. 

 
Bergson e Deleuze: talvez não haja método, apenas maneiras de fazer 

Pelo que já referimos, o método mostra-se como importante guia de reflexão 
no seio da filosofia para crianças na sua tradição pragmatista inicial. Retornar 
a ele parece-nos importante para compreender a tentativa de Lipman e Sharp 
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e, não menos significativo, para ir além destes autores e pensar os desafios 
que a educação filosófica da infância convoca hoje. 

Vivemos tempos curiosos e desafiantes, na maneira em que pensamos a 
educação e a filosofia e, mais especificamente, o projeto de uma educação 
filosófica da infância. Talvez não sejamos o ramo de uma frondosa árvore, 
mas somente o broto de um rizoma. Para lá de nós, há vidas que se espraiam 
e se espalham. Talvez um regresso ao próprio conceito de método fora do 
registro específico da filosofia para crianças e da sua tradição possa ajudar a 
retomá-lo em distintas abordagens para repensarmos a sua utilização, quer no 
modo como se entende a prática filosófica com crianças, quer também 
nalgumas questões que possam ser levantadas no âmbito da formação de 
educadores.  

Na procura por conceções alternativas à clássica tradição de corte 
cartesiano, a nossa escrita escolheu Henri Bergson e Gilles Deleuze como 
interlocutores. A partir da perspectiva que eles oferecem sobre o método em 
filosofia, será possível repensar o conceito.  

 
Bergson: entre a árvore e o rizoma 

A obra de Henri Bergson, filósofo francês dos séculos XIX e XX, mostra-se 
como um campo fértil para a problematização do método, mediante as noções 
nucleares de duração e intuição. 

O conceito de intuição, enquanto ato simples através do qual o 
pensamento se transporta ao interior de um objeto para coincidir 
simpaticamente com o que ele tem de único e inexprimível (Bergson, 2011b, p. 
5), tornou-se um dos termos maiores do bergsonismo. É o próprio Bergson 
que designa a intuição como o método ou modo de conhecimento próprio da 
sua proposta, contrapondo-o ao “método cinematográfico” da inteligência 
discursiva e conceptual (Bergson, 2007, p. 346). É a inteligência que prepara 
o sujeito para a ação, situando-o no mundo material. Para isso, ocupa-se em 
escandir a métrica da duração íntima das coisas, em vez de nela se inserir, 
cimentando-a no discurso científico. Já a intuição situa-se na própria 
mobilidade do real, na duração que a constitui intimamente (Bergson, 2011b, 
p. 26). Neste contexto, quando utiliza o conceito de método, Bergson refere-se 
a distintos modos de conhecer a realidade (inteligência e intuição): distintos 
na sua natureza e distintos nos seus resultados. 

Contudo, o filósofo conta que hesitou na escolha do vocábulo 
“intuição”, ciente de que se prestava a confusões, e por isso teve grande 
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preocupação em esclarecer o seu significado. Mesmo assim, a intuição não 
ficou isenta de uma leitura técnica enquanto método filosófico. Delfim Santos, 
leitor de Bergson, critica as leituras metodologistas em filosofia dando 
precisamente como exemplo os discípulos do filósofo francês que haviam 
cristalizado a intuição e, assim, erigido o seu pensamento em sistema: 
"Filosofia da intuição? – para quê chamar-lhe assim? – para quê caracterizar 
as filosofias pelos seus métodos se estes só servem para descobrir qualquer 
coisa que é inegavelmente muito mais importante do que eles [a duração]?" 
(Santos, 2003, p. 271). Há qualquer coisa provocadora nesta questão: é o 
fundo das ideias “muito mais importante” do que a forma como são 
apresentadas? Podem ser ambos separados ou dissociados?  

Sem entrarmos nessas perguntas, o crítico tem razão em chamar a 
atenção para os exageros das hermenêuticas metodologistas, uma vez que 
Bergson é cauteloso ao esclarecer que erigir a intuição em método não 
equivale a encontrar um mecanismo único e universal de compreensão da 
realidade. Pelo contrário, advogar a intuição como modo privilegiado de 
conhecimento significa adotar uma perspetiva que segue intimamente as 
especificidades das coisas e que, de cada uma delas, apresenta uma visão que 
se lhe adapta, à sua medida. 

O método não será, então, o sustentáculo para um sistema unitário 
pelo simples facto de que não podemos pressupor que a realidade seja esse 
sistema antes de a conhecermos nas suas sinuosidades. O que a intuição 
bergsoniana traz à filosofia é a exigência de um esforço novo para cada novo 
problema, a renúncia a abarcar num conjunto de princípios o conhecimento 
universal, a recusa de todas as formas de intelectualismo que pressupõem 
uma realidade exterior de estrutura lógica a aguardar ser descoberta pelos 
conceitos de fundo científico... nada mais anticartesiano, portanto, que o 
método bergsoniano. 

De acordo com Bergson, há que recusar conhecimentos anteriores, 
fazermo-nos estrangeiros ao que foi já dito e reformar procedimentos, refazer 
hábitos, reestruturar teorias. Assim, o método não é sinónimo de regra 
invariável, mas de regulação permanente: “E se uma vida não for suficiente? – 
questiona o filósofo – Muitas vidas triunfarão; nenhum filósofo está agora 
obrigado a construir toda a filosofia. É esta a linguagem que defendemos para 
o filósofo. É este o método que lhe propomos. Exige-se que ele esteja sempre 
pronto, qualquer que seja a sua idade, a refazer-se estudante” (Bergson, 2011c, 
p. 72-73). 
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Já num texto de 1895, Bergson manifestara as suas posições em relação 
ao método, fazendo uma das afirmações mais desafiantes para quem estuda o 
conceito de método na sua obra e, até, o valor do método em filosofia. Após 
corroborar a utilidade dos estudos clássicos na promoção do bom senso, 
enquanto virtude própria do ser de ação e força interior da vida do espírito, 
Bergson afasta os procedimentos indutivos da Física, assim como os 
procedimentos dedutivos da Matemática, por considerar que os métodos de 
ambas (generalizações estáveis e definições rigorosas) comprometiam “a 
eficácia do querer e a força criativa da liberdade” humana. E declara: “Talvez 
não haja método [para o bom-senso], em sentido estrito, mas antes uma certa 
maneira de fazer” (Bergson, 2011e, p. 162), isto é, a maneira de fazer dos 
filósofos, cujas ideias se conectam com princípios e repousam sobre factos, 
reconhecendo contudo que transbordam os factos e flexionam os princípios.  

O encontro com as significações íntimas da vida não se dá em fórmulas 
e conclusões definitivas, mas requer correções, retoques, complexificações 
graduais, em que o pensamento tem de se ultrapassar a si mesmo. A noção 
de método, tal como Bergson a entendia, significava um modo de conhecer 
provisório que só chegava às ideias pelo longo e difícil caminho dos factos. 
Reconhecendo o quão pouco comum era a sua posição, Bergson destacava-se 
dos pensadores que se dirigiam metodicamente a uma síntese premeditada, 
preferindo aqueles que, sem método aparente, orientam o seu espírito para o 
acordo unissonante entre as coisas e as ideias. Seria esta a única forma de 
chegar ao respeito pelas coisas: através do encontro direto com elas. “Se eu 
trouxe algo novo, foi este método.”, escrevia (Bergson, 2002, p. 1187). 

Numa escrita cheia de imagens, Bergson lega-nos uma sugestiva 
analogia que permite regressar à imagem da árvore: recusar leituras feitas e 
conceitos do tipo “pronto-a-vestir” talvez nos deixe encurralados entre a 
árvore e a casca. Mas pouco importa. “A casca estalará se a velha árvore se 
inflar sob um novo impulso da seiva” (Bergson, 2008, p. 282). Nesta imagem 
do método, o que sobressai não é a rigidez estanque da infraestrutura ou a 
solidez e a resiliência das raízes, mas o dinamismo e a força explosiva da vida 
íntima que a percorre.  

 
Deleuze: o fora do método 

Alguém que leu muito Bergson foi Gilles Deleuze, filósofo francês do século 
XX. Responsável por revitalizar a hermenêutica bergsoniana a partir da década 
de 60 do século XX, Deleuze dedica a sua obra Le bergsonisme precisamente 
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ao que considerava ser o problema metodológico do pensamento de Bergson: 
como pode um ato simples e imediato (como era a intuição) constituir um 
método, se um método implica mediações? (Deleuze, 2007, p. 2). A resposta 
advém da noção de multiplicidade qualitativa da duração, que viria a 
constituir a génese do conceito de virtual no próprio pensamento deleuziano. 

Deleuze tenta quebrar terminantemente as amarras com a esfera 
imagética da árvore (tão cara a Descartes). Na sua obra, o elemento natural é 
outro e a convencional raiz única que fixa a frondosa árvore ao solo e a 
alimenta é substituída pelo rizoma: imagem de multiplicidades substantivas (e 
já não apenas qualificativas de uma substância una), da mobilidade e, 
sobretudo, da imprevisibilidade. Nada mais bergsoniano, até para lá do 
próprio Bergson. 

De um modo geral, Deleuze apresentou-se muito crítico das concepções 
sobre o método de outros filósofos, assim como da concepção de pensamento 
subjacente. Em Différence et Répétition, critica fortemente os métodos 
dialéticos de Platão e Aristóteles, no primeiro especificado como método da 
divisão, pois ambos subordinam a diferença ao mesmo (Deleuze, 1993, p. 83). 
Do método de Descartes, afirma que permite resolver problemas já dados, 
mas que não permite criar ou inventar novos problemas (Deleuze, 1993, p. 
208-209). Do método crítico em Kant, diz se “sentir horrorizado” e acrescenta 
“mas é um horror fascinado também, pois é genial ao mesmo tempo” 
(Deleuze, 1997, “K como Kant”). Reconhecendo a relevância dos seus 
antecessores, Deleuze não deixa de denunciar os pressupostos subjacentes a 
leituras cristalizadas da filosofia e do próprio pensamento. Deleuze assume 
uma posição que A. Badiou apelidou como antidialética e recusa dualismos 
maniqueístas que opunham um método a outro. Na esteira de Bergson, o 
filósofo apresenta uma perspetiva que se afirma como uma “forma singular de 
intuição” (Badiou, 1997, p. 47). 

Eis que aparece o problema principal: por trás da arborescência de 
matriz cartesiana, segundo Deleuze toda a filosofia assumiu como pressuposto 
uma imagem do pensamento que pode impedir mais do que propiciar o 
próprio pensar. Nesse sentido, critica o que chamou a “imagem dogmática 
(ortodoxa, moral ou natural) do pensamento”, desdobrando-a em oito 
postulados (Deleuze, 1993, p. 169-217) e mostrando como essa imagem inibe 
as potências da diferença e da repetição livre e complexa. Essa imagem teria 
sido um pressuposto oculto, subjetivo, da filosofia, ela que se pretendia um 
saber sem pressupostos, um pensar sobre os pressupostos do pensar. 
Curiosamente, a filosofia não parece pensar a imagem que ela própria 
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pressupõe e afirma sobre o que significa pensar. Pensando desta forma, a 
filosofia deixa oculta uma resposta implícita à pergunta pelo significado do 
próprio pensamento e baseia-se no modelo da representação ou 
reconhecimento e na boa vontade do pensador: “Este elemento consiste 
somente na posição do pensamento como exercício natural de uma faculdade, 
no pressuposto de um pensamento natural, dotado para o verdadeiro, em 
afinidade com o verdadeiro, sob o duplo aspecto de uma boa vontade do 
pensador e de uma natureza reta do pensamento” (Deleuze, 1993, p. 171, 
itálico do autor). 

Segundo essa ortodoxia filosófica denunciada por Deleuze, haveria uma 
afinidade natural entre o pensamento e o verdadeiro, aquele buscaria a 
verdade e, nessa sequência, bastaria a epifania de um encontro com o bom 
método para que ela pudesse ser descoberta. Deleuze identifica três 
pressupostos da concepção tradicional de método, que subjazem à imagem 
dogmática do pensamento: a) o pensamento aspira à verdade (enquanto 
universal abstrato); b) as forças consideradas estranhas ao pensamento (tudo 
o que provém do corpo) conduzem-no ao erro; c) o erro se expurga com o 
método que ensina a “pensar bem” (Deleuze, 1983, p. 118-126).  

Na imagem renovada do pensamento (que Deleuze atribui a Nietzsche), 
recusa-se esse entendimento do método como via única para a verdade única. 
Pensar não é uma decisão premeditada do pensador, nem o pensamento 
depende exclusivamente do seu método para chegar à verdade. Pensar é, antes 
e para além disso, uma atividade ou um extraordinário acontecimento que se 
dá no pensamento e para o pensamento. O pensamento acontece e, como tal, 
interpreta o seu sentido e o seu valor (em vez de descobrir a verdade) a 
partir das forças que se apoderam dele, do fora que o aflige e o determina a 
pensar isto em vez daquilo. Só então, fora do modelo da representação e de 
forma involuntária, o pensamento se faz afirmativo. 

Neste contexto deleuziano, o pensamento libera-se de uma boa vontade. 
Ele origina-se nos signos exteriores que nos forçam a pensar, que nos exigem 
serem decifrados, traduzidos, expostos nos sentidos que carregam. Da mesma 
forma, não há método para aprender a pensar: “Nunca se sabe de antemão 
como alguém vai aprender - que amores tornam alguém bom em Latim, por 
meio de que encontros se é filósofo, em que dicionários se aprende a pensar. 
Os limites das faculdades se encaixam uns nos outros sob a forma quebrada 
daquilo que traz e transmite a diferença. Não há método para encontrar 
tesouros nem para aprender, mas um violento adestramento, uma cultura ou 
paidéia que percorre inteiramente todo o indivíduo” (Deleuze, 1993, p. 215). 
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Não é o método que ensina a pensar, e também não há como aprender 
a pensar com um método calcado numa imagem arbórea do pensamento, na 
boa vontade do pensar e na sua afinidade com a verdade. Não há como 
aprender a pensar se o pensar não nasce de uma resposta sensível aos signos 
do fora. A imagem arbórea do pensamento, e os métodos que se desprendem 
dela, ficam do lado do saber na solução de um problema. Pelo contrário, 
aprender passa pela criação de um problema a partir do que nos toca e nos 
afeta dos signos do exterior. Se a linguagem do pensamento abrir a árvore ao 
rizoma, se aceitar falar a partir das forças que o incitam e configuram, mais 
do que à unidirecionalidade interior da força da seiva, fugirá à hierarquia da 
unidade que simplesmente decalca uma ordem central. 

Com Guattari, em Mille Plateaux, Deleuze desenvolve a imagem do 
rizoma para além das (mas não contra as) amarras das raízes que prendem o 
pensamento ocidental à ideia de unidade e linearidade. Não se trata de opor 
um modelo alternativo ao método calcado na árvore que fixa um ponto e uma 
ordem dentro de um dado território. Fazê-lo seria, ainda, compactuar com o 
mesmo paradigma dualista e exclusivista da via da verdade e da oposta via do 
erro. Deleuze não quer ser “chefe de escola”, mas lançar noções que façam 
escola (La Salvia, 2016). Trata-se, então, de perceber como a imagem da 
árvore tem monopolizado o pensamento, subjugando-o à procura de 
fundações que limitam e circunscrevem os seus conteúdos. Trata-se, para 
além disso, de descobrir que, quando pensamos, não estamos sempre e 
necessariamente em presença de uma linearidade modelar.  

Para além de raízes e radículas que tendemos a nutrir de forma 
inquestionada, há outros modos de pensar, uma intensidade que desobedece à 
circunspeção endurecida pelo solo seguro e fortificador. O rizoma não 
derruba, mas desafia a árvore: conecta heterogeneidades, multiplica rupturas e 
hesitações, prolifera como a erva-daninha, sem eixo inspirador ou estrutura 
prévia de apoio. Se, na árvore, o pensamento escolhe a via de um suporte 
inicial que ganha peso ao impor-se, no rizoma não há qualquer pretensão de 
uma imagem decalcável do pensamento, nem fundamento algum de qualquer 
ideia de modelo e cópia. “Semióticas gestuais – afirmam Deleuze e Guattari – 
mímicas, lúdicas, etc., retomam sua liberdade na criança e se liberam do 
“decalque”, quer dizer, da competência dominante da língua do mestre 
[instituteur] – um acontecimento microscópico estremece o equilíbrio do 
poder local” (Deleuze; Guattari, 1980, p. 23). O rizoma não é um método 
alternativo. É a afirmação de que, para lá do método, o pensamento pode 
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acolher múltiplas entradas e direções. O rizoma é uma delas, uma imagem 
paradoxal, um fora do pensamento. 

Assim, sob o prisma da crítica deleuziana, toda a proposta de Lipman e 
Sharp pode ser lida como baseada numa espécie de boa vontade associada ao 
pensamento: basta ensinar bem a pensar (ou seja, instaurar comunidades de 
investigação filosófica nas escolas) e seremos capazes de formar bons 
pensadores, que não se iludam nem se deixem manipular, que se 
autocorrijam, que, ao mesmo tempo, pensem com criticidade, criatividade e 
cuidado.  

Mas diz a esse respeito Deleuze: “[...] as verdades permanecem 
arbitrárias e abstratas enquanto se fundam na boa vontade de pensar. Apenas 
o convencional é explícito. Razão pela qual a filosofia, como a amizade, ignora 
as zonas obscuras em que são elaboradas as forças efetivas que agem sobre o 
pensamento, as determinações que nos forçam a pensar. Não basta uma boa 
vontade nem um método bem elaborado para ensinar a pensar, como não 
basta um amigo para nos aproximarmos do verdadeiro. Os espíritos só se 
comunicam no convencional; o espírito só engendra o possível. Às verdades 
da filosofia faltam a necessidade e a marca da necessidade. De facto, a 
verdade não se dá, se trai; não se comunica, se interpreta; não é voluntária, é 
involuntária” (Deleuze, 1998, p. 116). O método transporta-nos então ao 
significado de pensar e às imagens do pensamento que se pressupõem 
quando pensamos e quando pretendemos promover pensamento. É para esse 
sentido que nos parece importante redirecionar o olhar. 

 
o que pode um método? 

A crítica de Deleuze parece então aplicar-se à pretensão de determinadas 
leituras da filosofia para crianças que visam entendê-la como a única via 
adequada para ensinar a pensar, pressupondo uma imagem dogmática do que 
significa o próprio pensar. Essa imagem está presente no próprio Lipman que, 
como vimos, distingue entre o pensar normal, espontâneo ou quotidiano, e o 
bom pensar ou pensar excelente, reflexivo. Ao contrário do bom pensar, o 
primeiro é acrítico e mecânico, irresponsável e sem criatividade (Lipman, 
1992, p. 3). Já o pensar excelente é complexo e inventivo e coloca em jogo os 
três aspectos, dimensões ou modos do pensar: criticidade, criatividade e 
cuidado (Lipman, 1995b, p. 64). Como conjunto de habilidades do 
pensamento que permitem caracterizar o bom pensar ou o pensamento 
excelente, esta leitura cai nas redes da recognição e do reconhecimento do 
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pensar, na boa vontade do pensador e na sua suposta afinidade com o 
verdadeiro. A verdade não estaria nos conteúdos tratados, mas numa forma 
de tratá-los, isto é, num método que se entenderia de forma exclusiva. 

Desta forma, parece difícil subtrair da crítica deleuziana as leituras 
mais (r)estritas da filosofia para crianças. As referências de Deleuze a Platão, 
Aristóteles, Descartes ou Nietzsche, dizem respeito a um método desses 
filósofos para encontrarem ou criarem a sua própria filosofia. E assim, a 
crítica de Deleuze pode ser também aplicada à filosofia para crianças como 
uma filosofia. Porém, sublinhemos, uma coisa é o método em filosofia, ou até 
numa filosofia ou sistema de pensamento de um filósofo, e outra muito 
diferente o método proposto por um filósofo para fazer da filosofia uma 
investigação comunitária nas escolas.  

A filosofia para crianças não apenas propõe a comunidade de 
investigação filosófica como um conceito, mas como dispositivo para se 
atualizar em espaços educativos onde se pretende ensinar e aprender a 
pensar. Em outras palavras, quando Deleuze, Bergson, Platão, Descartes, Kant, 
ou seja quem for, fazem considerações sobre o método em filosofia, estão 
pensando basicamente na atividade filosófica de filósofos e filósofas. Já quando 
Lipman e Sharp fazem essas considerações, estão também projetando 
experiências de pensamento que crianças e professores fazem numa 
instituição educativa.  

Vale, então, a pena questionarmo-nos, partindo da crítica deleuziana, se 
a imagem arborescente do pensamento pressuposta no programa curricular 
de Filosofia para Crianças inicialmente proposto por Lipman e Sharp (e ainda 
hoje fielmente reproduzido como único método válido para promover bom 
pensamento em muitos contextos) está necessariamente presente em qualquer 
exercício de pensamento que crianças e adultos fazem a partir dela. Ou seja, 
será que a prática da filosofia nas escolas atualiza necessariamente a imagem 
dogmática que um “método-receita” pressupõe? Será que cada pensador que 
participa de uma comunidade de investigação tem de compartilhar os 
pressupostos do pensamento dogmático denunciados por Deleuze?  

Não parece necessário que assim seja, em particular se o que se faz não 
é aplicar de forma estrita um programa de Filosofia para Crianças, mas 
filosofar na infância, ou seja, procurar, com pessoas de todas as idades, o 
espaço filosófico para um novo início ou infância do pensamento. Assim 
concebida, não parece desatinado que a prática filosófica na infância possa 
encontrar novos modos de pensar, novos caminhos para lá do método 
proposto por programas como o de Lipman e Sharp, ou qualquer outro, 
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inclusive o próprio Deleuze. Mesmo que partam e se inspirem nessas 
propostas. 

Há um método para aprender a caminhar no pensar? Há método para 
começar a pensar? Há método para ensinar outrem a se iniciar no 
pensamento? No encontro do pensamento com a filosofia, o elemento decisivo 
é a metodologia através do qual esse encontro se efetiva? 

Uma alternativa para responder estas questões seria substituir um 
método por outro. Suprir algum dos métodos calcados numa imagem arbórea 
do pensamento por um método sensível ao rizoma, essa imagem paradoxal do 
pensamento. Nessa alternativa, poderíamos até pensar na cartografia, que 
Deleuze e Guattari apresentam em Mille Plateaux, como um método 
puramente experimental, de mapeamento, "inteiramente voltado para uma 
experimentação ancorada no real" (Deleuze; Guattari, 1980, p. 20). Contudo, e 
como marcamos, os próprios autores alertam que não se trata aqui de um 
registo dualista ou maniqueísta que oponha uma alternativa a outra (Deleuze; 
Guattari, 1980, p. 21). A pretensão de encontrar um método “bom” para 
ensinar a pensar estaria ainda conectada com o vício maior do pensar, 
segundo o qual só a partir de uma certa imagem do pensamento se pode 
desdobrar a pretensão de ensinar outros a pensar.  

A árvore solitária postula um percurso de crescimento ideal a partir do 
qual se avaliam os percursos e resultados atingidos. Mas tal como a vida 
recusa a linearidade de uma trajetória única quando eclode, também o 
pensamento se parece mais com um obus que se estilhaça em todas as 
direções do que com uma maciça bala de canhão unidirecionada (Bergson, 
2007, p. 99): por isso, Bergson recorre à imagem do “élan”, ímpeto, 
entusiasmo, perseverança. Assim, é também necessário ouvir em Bergson, 
Deleuze e Guattari a recusa da exclusividade de uma proposta que se 
pretende substituir a outra: o rizoma não vem suprir a árvore. Não se trata 
de substituir a raiz pelo caule, um método por outro, assim como não se trata 
de recusar Lipman e Sharp e colocar outros filósofos no seu lugar. Façamos 
antes a experiência de florescer para além do método e perguntemo-nos: que 
implicações?  

Se o pensamento se espalha, diverge, alastra em todas as direções, se se 
multiplica e dissemina de forma indireta, oblíqua, involuntária e inesperada, 
isso significa que nada possa ser feito para que alguém se inicie no 
pensamento? Implicará a desaparição da figura do mestre? 

Não necessariamente. Tal como os rizomas, os problemas começam e 
não terminam, pois, o que significa ensinar? Aqui talvez Sócrates ainda nos 
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ajude a pensar por que, embora tenha sido levado à morte por razões 
pedagógicas (“corromper os jovens”) e todas as escolas da antiguidade grega 
dele se diziam herdeiras, Sócrates afirma que jamais foi mestre de ninguém 
(Apologia 33a). Como entender esta negação? O que ensina Sócrates? A 
princípio, não poderia ser o que sabe, pois sabemos que Sócrates não sabe 
nem acredita saber (Platão, Apologia de Sócrates 21d). Contudo, depois de 
afirmar que jamais foi mestre de ninguém nem ensinou conhecimento algum, 
diz que se alguém afirma que aprendeu com ele algo diferente em público e 
em privado, mente (Apologia 33b). Ou seja, ele afirma que não ensina 
conhecimento algum, mas há pessoas que aprendem com ele. E o que se 
aprende então com Sócrates? 

Ele próprio afirma, no Banquete, que sabe alguma coisa. Quase no 
início do diálogo, diz que não sabe nenhuma outra coisa a não ser as coisas 
do amor (177d); e já quando chega a sua vez de fazer o elogio a eros, conta 
que foi Diotima, uma sacerdotisa de Mantineia – portanto, mulher e 
estrangeira –, quem lhe ensinou as coisas do amor (201d). De modo que 
Sócrates, sim, sabe pelo menos uma coisa, o amor, saber que aprendeu e lhe 
foi ensinado por uma mulher estrangeira que o interrogava com cuidado e 
detalhe (201e) enquanto o ensinava. Depois, Sócrates transcreve essa 
experiência de aprendizagem. É um diálogo tão socrático que, parece, é isso 
justamente o que Dotima ensinou a Sócrates: o amor de pensar junto a 
outros. É isso o que Sócrates sabe com paixão erótica e é isso que se aprende 
com a personagem de Sócrates: o amor a pensar com outros. 

Aprender a amar a pensar com outros vem de fora. É uma figura de 
dupla exterioridade, estrangeira e mulher, a única capaz de ensinar a outra 
figura igualmente impossível como Sócrates (“o mais sem lugar de todos”, um 
estrangeiro em sua cidade, um “amante do aprender”, Fedro, 230d). 

Tinha Sócrates um método para ensinar esse amor ao pensar, sendo os 
diálogos platónicos um registro desse método? Também Agostinho da Silva, 
criticando a personagem de Mantineia criada por Platão, parece ir mais longe 
do que Platão e apresenta-nos uma Diotima que ousa ainda mais na sua 
estrangeiridade: a Diotima poética que Platão parece não ter visto. Em 
Conversações com Diotima, Agostinho da Silva apresenta um Estrangeiro que 
desiste da verdade para encontrar a incerteza, a dúvida, a flexibilidade que 
foge a qualquer reificação do pensamento: “não tens uma ideia que defendas, 
não tens uma doutrina a que te apegues e se apodere de ti, petrificando-te; és 
viva como a vida, Diotima, não forças o que surge, mas lhe respondes e o 
abraças” (Agostinho da Silva, 2019, p. 110). 
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pedagógicas (“corromper os jovens”) e todas as escolas da antiguidade grega 
dele se diziam herdeiras, Sócrates afirma que jamais foi mestre de ninguém 
(Apologia 33a). Como entender esta negação? O que ensina Sócrates? A 
princípio, não poderia ser o que sabe, pois sabemos que Sócrates não sabe 
nem acredita saber (Platão, Apologia de Sócrates 21d). Contudo, depois de 
afirmar que jamais foi mestre de ninguém nem ensinou conhecimento algum, 
diz que se alguém afirma que aprendeu com ele algo diferente em público e 
em privado, mente (Apologia 33b). Ou seja, ele afirma que não ensina 
conhecimento algum, mas há pessoas que aprendem com ele. E o que se 
aprende então com Sócrates? 

Ele próprio afirma, no Banquete, que sabe alguma coisa. Quase no 
início do diálogo, diz que não sabe nenhuma outra coisa a não ser as coisas 
do amor (177d); e já quando chega a sua vez de fazer o elogio a eros, conta 
que foi Diotima, uma sacerdotisa de Mantineia – portanto, mulher e 
estrangeira –, quem lhe ensinou as coisas do amor (201d). De modo que 
Sócrates, sim, sabe pelo menos uma coisa, o amor, saber que aprendeu e lhe 
foi ensinado por uma mulher estrangeira que o interrogava com cuidado e 
detalhe (201e) enquanto o ensinava. Depois, Sócrates transcreve essa 
experiência de aprendizagem. É um diálogo tão socrático que, parece, é isso 
justamente o que Dotima ensinou a Sócrates: o amor de pensar junto a 
outros. É isso o que Sócrates sabe com paixão erótica e é isso que se aprende 
com a personagem de Sócrates: o amor a pensar com outros. 

Aprender a amar a pensar com outros vem de fora. É uma figura de 
dupla exterioridade, estrangeira e mulher, a única capaz de ensinar a outra 
figura igualmente impossível como Sócrates (“o mais sem lugar de todos”, um 
estrangeiro em sua cidade, um “amante do aprender”, Fedro, 230d). 

Tinha Sócrates um método para ensinar esse amor ao pensar, sendo os 
diálogos platónicos um registro desse método? Também Agostinho da Silva, 
criticando a personagem de Mantineia criada por Platão, parece ir mais longe 
do que Platão e apresenta-nos uma Diotima que ousa ainda mais na sua 
estrangeiridade: a Diotima poética que Platão parece não ter visto. Em 
Conversações com Diotima, Agostinho da Silva apresenta um Estrangeiro que 
desiste da verdade para encontrar a incerteza, a dúvida, a flexibilidade que 
foge a qualquer reificação do pensamento: “não tens uma ideia que defendas, 
não tens uma doutrina a que te apegues e se apodere de ti, petrificando-te; és 
viva como a vida, Diotima, não forças o que surge, mas lhe respondes e o 
abraças” (Agostinho da Silva, 2019, p. 110). 



1. o nascimento de uma área? 

154 

Não se trata tanto de ensinar, mas de deixar que o aluno aprenda 
(Agostinho da Silva, 1996, p. 63), não se trata por isso de impor um método 
na filosofia para crianças, mas de abrir espaços para que pensamentos 
afirmados em outras imagens do que significa pensar possam acontecer com 
toda a sua força: “Você julga que jamais alguém foi convencido por 
argumentos? – perguntava Agostinho da Silva – O próprio verbo convencer 
se devia banir da linguagem corrente: as pessoas aderem, não são 
convencidas” (Agostinho da Silva, 2019, p. 63). Seguir esta sugestão, seria 
como propiciar nas escolas que mais pessoas possam ter a liberdade do 
pequeno Francisco, que respondia (ao adulto que achava ter-lhe ensinado a 
letra de um fado): “Tu não me ensinaste! Eu é que aprendi sem tu dares por 
isso.” 

É assim que nasce a filosofia: como uma pedagogia invisível, inesperada 
e até impossível. Impossível significa também necessária: recusavam o epíteto 
de “mestre” e, no entanto, não fizeram outra coisa das suas vidas Sócrates e 
Agostinho da Silva a não ser iniciar outros no pensamento. Tão necessária é 
esta pedagogia que, como dizia o grego, uma vida sem ela não valeria a pena 
de ser vivida: não apenas para o filósofo, mas para qualquer ser humano 
(Apologia 38a). 

Os filósofos recriam o enigma ou mistério do éros pedagógico uma e 
outra vez. Platão o primeiro. Lipman também, com seu método. Não menos 
Bergson e Deleuze com suas críticas e seus modos de propor caminhos no 
pensar. E nós? Onde estamos nós, os praticantes do encontro da filosofia com 
a infância? Cada vez que entramos numa sala de aula, amamos pensar com 
outros? É para esse amor que, primeiro e acima de tudo, nos predispomos? 
De que formas recriamos a necessária invisibilidade e impossibilidade de 
ensinar (a amar) o pensar? Amamos bastante o pensar para não querer 
reduzi-lo a um método de ensino e para deixar que outros aprendam a 
amá-lo por caminhos que não os nossos? Criamos as condições para que 
alguém possa aprender a pensar no seu próprio caminho? 

O que buscamos afinal: ensinar a infância a pensar ou aprender uma 
infância do pensar? O que esperamos então: que as crianças aprendam a 
pensar de acordo com os nossos caminhos ou que, juntos, pensemos 
infantilmente?
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o “porque” traz coisas especiais e dá perguntas 
com Ana Isabel Santos 

 
 

Quando pedimos aos meninos de um Jardim de Infância que apresentassem 
razões para justificar o interesse da filosofia no seu contexto escolar, eles 
insistiram na importância de usar a palavra “porque”. Após um ano letivo 
com sessões semanais em comunidade de investigação filosófica (a abordagem 
educativa à sala de aula utilizada no trabalho filosófico com crianças), as 
crianças disseram que aconteciam coisas especiais quando usávamos a palavra 
“porque”.  

Para estas pessoas de 4 e 5 anos, o “porque” era uma palavra especial 
porque era uma palavra generosa, uma palavra que... dava ideias às cabeças, 
dava perguntas e também dava respostas, permitia mudar essas respostas, 
levava-nos a pensar mais, a saber mais coisas, a pensar “mais uma nisquinha” 
(que, nos Açores, significa pensar mais um bocadinho...). 

Na comunidade de investigação filosófica, quando usamos o “porque” 
para justificarmos o que dizemos, abrimos janelas às nossas ideias, explicamos 
tudo aos nossos amigos. Este poder que a palavra “porque” nos traz 
estende-se para lá da simples verbalização do diálogo entre pares: dizer 
“porque” permite dialogar também com as nossas próprias ações, leva-nos a 
descobrir o que é justificável e o que não tem justificação possível e “quando 
os meninos sabem as coisas boas – disseram eles – já não magoam os 
amigos”. 
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Na simplicidade cristalina das suas palavras, foi possível compreender o 
mundo que a filosofia abriu a esta turma do Jardim de Infância ao longo de 
um ano letivo. E foi notório o espanto que encontramos nas suas caras 
quando lhes explicamos que a filosofia não vai a todas as escolas e que, por 
isso, nem todos os meninos pensam juntos em comunidade.  

Tudo é importante na filosofia, disseram eles: o papel onde se registam 
as perguntas e onde desenhamos “o sinal das perguntas” (e à frente de cada 
pergunta os nomes), o tapete onde nos sentamos em círculo para falarmos, o 
livro de histórias com que começamos as sessões, o menino que decide quem 
vai falar de seguida, as coisas da filosofia que vão ficando na sala semana após 
semana e que “nos ajudam a pensar” quando a Magda não está. 

Apesar de se estabelecer maioritariamente em espaços escolares, a 
filosofia para crianças é mais do que um programa ou currículo pedagógico. 
Dirigindo-se sobretudo a sujeitos humanos como seres que, pensando e 
agindo, se realizam ao fundamentarem as suas ideias e decisões, a filosofia 
apresenta-se como um espaço de diálogo sobre o mundo e sobre aquilo que, 
no mundo, inter-essa. No autêntico sentido etimológico de “interesse”: o que 
está no meio, o que fica entre nós e o que nos rodeia, o que chama a nossa 
atenção e nos abre para fora. Através do acolhimento do espanto e da 
procura da compreensão, a filosofia fomenta a inserção das pessoas na 
realidade que elas próprias constroem e são, ao pensarem e agirem. 

No que respeita à prática filosófica com pessoas em idade pré-escolar, 
existem inúmeros estudos que demonstram a sua possibilidade, bem como as 
mais-valias associadas a este trabalho. Marie-France Daniel (Daniel; Gagnon, 
2011; Daniel; Delson, 2005), por exemplo, tem-se dedicado a monitorizar o 
impacto da filosofia no Jardim de Infância, reafirmando que a regularidade das 
sessões em comunidade de investigação permite promover diferentes 
competências discursivas fundamentais.  

Apesar de aceitarmos a importância destes estudos, consideramos 
relevante sublinhar as posições de Karin Murris (1999) ou David Kennedy 
(1992), para quem a infância não deve ser entendida como um estádio de 
preparação para a vida adulta, sob pena de ser esvaziada do que tem de mais 
próprio. 

A infância é naturalmente caracterizada por uma discursividade 
complexa, por vezes distante dos parâmetros do pensamento lógico 
usualmente utilizados como norma do bom pensamento. No entanto, essa 
distância não é sinónimo de uma falha a superar, nem deve a filosofia impor 
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como modelo a substituição da expressividade da infância pelo discurso 
abstrato e unívoco identificado com o pensamento adulto. 

Por conseguinte, o adulto que orienta o trabalho numa comunidade de 
investigação com pessoas em idade pré-escolar deve evitar uma postura que 
pretenda erradicar do diálogo elementos como a fantasia, a brincadeira, o 
jogo, a metáfora ou a analogia, sob pena de descartar as intervenções das 
crianças enquanto caóticas, irracionais, insuficientes ou incompletas. Os 
discursos lúdicos, metafóricos e desarrumados da infância são, também eles, 
portadores de abstração, de uma abstração que tende a exigir mais do adulto 
do que a simples lógica racional. Isto implica que a filosofia terá 
necessariamente de assumir uma noção ampliada de racionalidade, que acolha 
modos de dizer para além dos que o adulto espera num ambiente escolar 
típico.  

Grande parte do trabalho filosófico consiste na atividade de fazer (e 
convidar a fazer) perguntas. E, como sabemos, perguntar também pode ser 
uma forma de brincar... uma forma séria de brincar com as palavras e com os 
mundos que as palavras abrem e constroem quando as dizemos. A filosofia 
acolhe essas perguntas, cuida delas e ajuda-nos a conviver com os 
desassossegos que, por vezes, nos assaltam através das nossas perguntas. Uma 
pergunta é capaz de desalinhar certezas, desarrumar convicções. Mas também 
de relevar sentidos nunca antes sequer imaginados. 

E na filosofia o objetivo não é apresentar soluções feitas para entregar 
às crianças num modelo já pronto a consumir. Pelo contrário, se a filosofia 
acolhe e celebra as inquietudes que fervilham nas perguntas, fá-lo para 
reafirmar, em cada ponto de interrogação, que o mundo também pode ser 
conhecido através das perguntas das crianças e dos adultos que brincam na 
comunidade de investigação (Mendonça; Lourenço, 2011). 

A partir destas perguntas, e mediante uma série de movimentos 
potenciadores de pensamentos, o espaço educativo na comunidade de 
investigação filosófica constrói-se de acordo com dois pressupostos 
epistemológicos: a igualdade todos os participantes no espaço comunitário de 
pensamento e o conhecimento como uma construção coletiva gradual e 
partilhada. Por isso escolhemos um espaço preferencialmente em círculo, em 
que não há posições físicas de destaque porque os olhos de todos estão ao 
mesmo nível. Cada um partilha ideias que, começando por serem suas, são 
colocadas no espaço comum do diálogo e da reflexão. 

A comunidade de investigação filosófica vive da tensão entre a 
diversidade dos seus membros e a construção de uma voz própria, o que não 
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é sinónimo de hegemonia ou uniformidade. É uma voz que pode ecoar 
posições partilhadas e consensuais, mas que também se pode afirmar no 
modo como a comunidade lida com a emergência de tensões quando as 
perspetivas em diálogo não coincidem. Procura-se o entendimento e a 
convivência, mesmo na presença de discordância entre posições distintas, ou 
melhor, sobretudo quando há discordância e perspetivas fraturantes. 

É por isso que a filosofia promove uma interação multidirecionada 
entre todos os membros da comunidade, e recusa a bidirecionalidade 
instituída na escolaridade tradicional, em que toda a comunicação deve ser 
legitimada pela autoridade do professor. O que acontece na comunidade é 
investigação, no sentido mais próprio do conceito, isto é, in-vestigare: 
“procurar ou ir atrás dos vestígios em alguma coisa”. Os praticantes do 
diálogo filosófico em comunidade são como detetives em processo 
exploratório face a um acontecimento que causou perplexidade. E para tanto 
fazem uso de diferentes vias de exploração: a formulação e o acolhimento de 
perguntas, a descoberta de exemplos que possam validar hipóteses, ou de 
contraexemplos que as debilitem, a construção de conceitos fundadores ou o 
desmoronamento de pressupostos. Mas também a invenção de metáforas, 
analogias, paradoxos ou oximoros para dizer o que a lógica deixa esquecido. 
Investigar em comunidade é reconstruir caminhos de pensamento a que se 
pode sempre regressar, que podem ser repensados e refeitos de forma mais 
lógica ou mais inventiva. 

O tempo na comunidade de investigação filosófica é diferente do 
compasso das campainhas (onde ainda as há) ou dos relógios de parede das 
salas de aula, instrumentos que nos fazem transitar de uma disciplina 
curricular para outra, correr de uma sala para outra, saltar de um conteúdo 
programático para o que supostamente se lhe deve seguir... 
independentemente de para onde o pensamento quer ir. O tempo na 
comunidade de investigação filosófica é um tempo que se demora “mais uma 
nisquinha” nas palavras que se tornam coisas, tanto quanto essas 
palavras-coisas pedem que nos demoremos nelas. É esta duração que, 
filosoficamente, permite esclarecer e fundamentar o pensamento, depurar as 
suas fragilidades e dar voz às potencialidades escondidas, para que amadureça 
como um fruto que queremos provar. É um tempo longo da cronologia que 
teima em nos regular (Kennedy; Kohan, 2008), em tempo que não se 
compadece com a passagem voraz e linear dos instantes que se podem medir. 
O tempo da comunidade de investigação é um tempo que dura sem ser 
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contado, como se não tivesse princípio nem fim, porque está sempre a 
começar e sempre a acabar. 

E é por isso que as paredes da sala de aula são demasiado limitadas 
para conter tudo o que pode acontecer num tempo em comunidade de 
investigação filosófica. O que está em jogo num diálogo filosófico em 
comunidade de investigação diz respeito às inquietações especificamente 
humanas que nos constituem e que são comuns a educadores e crianças. A 
comunidade de investigação filosófica, seja com que idades for, é uma 
abordagem à educação enquanto exercício e experiência comprometida do 
pensamento: um pensamento para lá do estritamente mental, um pensamento 
que se faz corpo e, acima de tudo, voz. E é por isso que desde que as crianças 
encontram a filosofia, sabem que ela traz coisas especiais. Assim como a 
filosofia também sabe da aventura que se abre sempre que cada comunidade 
de investigação a abraça para “saber o que queremos saber com o porque”. 
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as potências do perguntar 
com Dina Mendonça 

 
 

Fazer perguntas é crucial na atividade do pensamento e na investigação e, por 
isso, sempre foi uma parte fundamental da filosofia. Referindo-se a esta 
relevância do perguntar, Bertrand Russell afirmava que "A Filosofia, se não 
pode responder a tantas perguntas como poderíamos desejar, tem pelo menos 
o poder de fazer perguntas que aumentam o interesse do mundo, e mostram 
o estranhamento e a maravilha que se encontram logo abaixo da superfície, 
mesmo nas coisas mais comuns da vida quotidiana" (Russell, 2012, p. 6). 

Por isso, não é surpresa que a filosofia para crianças seja reconhecida 
como uma abordagem à educação que coloca as perguntas no centro da sala 
de aula. Um dos seus fundadores, Gareth Matthews, comentava que uma mãe 
ou professora "que não ouve as perguntas, ou não entende que elas são mais 
do que, e diferente de, um simples pedido de informação, perde uma 
oportunidade de fazer filosofia" (Matthews, 1992, p. 73). Neste contexto, 
dentro da filosofia para crianças como área têm surgido estudos que 
apresentam um interessante conjunto de recursos e reflexões sobre como 
desencadear e manter o diálogo numa comunidade de investigação, levando 
"as perguntas a sério e oferecendo múltiplos pontos de entrada para 
desconstruir a natureza da pergunta" (Turgeon, 2015, p. 284). 

Uma vez que a filosofia para crianças é um dos poucos ambientes 
educativos que oferece um espaço para as crianças perguntarem, explorando a 
variedade e impacto das suas perguntas (bem como as de outras pessoas), 
propomos neste texto que as várias abordagens à comunidade de investigação 
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contemplem a exploração dessa atividade. Fazê-lo será, em primeiro lugar, 
reconhecer uma das nossas principais heranças filosóficas, assim como 
reforçar de que modo as perguntas são um lugar privilegiado para os seres 
humanos se relacionarem com o mundo. Defendemos aqui que as perguntas 
são recursos educativos que vão muito para além de uma simples etapa 
metodológica no âmbito de uma sessão em comunidade de investigação 
filosófica. Na realidade, as perguntas são uma parte central do pensamento e 
da investigação com outros.  

Começaremos por analisar a forma como os especialistas em filosofia 
para crianças têm discutido o papel das perguntas, assim como alguns 
recursos desenvolvidos para ajudar a lidar com as perguntas que surgem nas 
sessões em comunidade de investigação. Em seguida, iremos propor uma 
forma diferente de enquadrar esses recursos através da introdução da noção 
de opacidade. Defenderemos que perspetivar a própria atividade filosófica 
como uma obsessão para ultrapassar a opacidade e uma consequente procura 
de transparência (Caeiro, 2015) pode ajudar os participantes nas comunidades 
de investigação a identificarem perguntas que possam ser filosoficamente 
estimulantes e, até, a descobrirem o impacto que estas possam ter no diálogo. 

Iremos afirmar que o trabalho em comunidade de investigação se torna 
mais rico do ponto de vista filosófico se for permitido às crianças formularem, 
discutirem e avaliarem as suas próprias perguntas, por oposição ao uso 
exclusivo de perguntas já feitas pelo facilitador. Privar as crianças do 
perguntar enquanto atividade experimental e exploratória, isto é, de fazerem 
as suas próprias perguntas nas suas próprias palavras, é uma perda 
educacional e filosófica: porque negligencia uma oportunidade de elas se 
envolverem ativamente nos seus processos educativos e porque omite uma 
das principais contribuições da filosofia para a vida.  

 
perguntas e perguntar na filosofia para crianças 

Uma das características mais importantes do programa curricular de Filosofia 
para Crianças de Matthew Lipman e Ann Margaret Sharp baseado na 
comunidade de investigação filosófica (Sharp, 1987) é, sem dúvida, a presença 
de perguntas. Quando, numa entrevista, Lipman foi questionado sobre quais 
as ferramentas básicas que a filosofia poderia proporcionar às crianças, a sua 
resposta foi direta: "A ferramenta mais importante é levar as crianças a 
perguntar" (Kohan; Wuensch, 1999, p. 169). 
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Ann Sharp afirmou algo similar ao descrever como o seu envolvimento 
na escrita de histórias e manuais lhe revelou que uma grande parte do 
trabalho filosófico estava em ter a capacidade de fazer a pergunta certa no 
momento certo e nas circunstâncias certas (Sharp, 2017). É por isso que, 
depois de ter passado muito tempo a desenvolver recursos pedagógicos para 
apoiar os professores, Sharp sentiu a necessidade de reforçar que as 
atividades filosóficas têm muito mais a ver com a promoção de uma certa 
capacidade (de perguntar), do que com a implementação e execução de 
procedimentos ou exercícios previamente concebidos. Explorar as perguntas, 
experimentar como os sujeitos se sentem quando as colocam em distintos 
momentos e investigá-las em comunidade, permite cultivar uma sensibilidade 
filosófica que não pode ser simplesmente substituída por descrições teóricas 
do que seja a pergunta certa (no momento certo e nas circunstâncias certas). 

Contudo, perguntar não conduz necessariamente a responder porque 
as perguntas por si só são capazes de abrir novos meios para uma 
comunidade de investigação explorar ideias, desafiar suposições e descobrir 
erros, permitindo perspetivas inauditas e reformulando pressupostos sobre os 
assuntos em diálogo. Lipman sublinha a importância de fazer perguntas 
quando escreve que perguntar é institucionalizar e legitimar a dúvida, 
convidando a uma avaliação crítica (Lipman, 2003, p. 99). 

Na prática da comunidade de investigação filosófica, tal como concebida 
por Lipman e Sharp, existem dois momentos para as perguntas: primeiro, a 
comunidade constrói através de perguntas a sua agenda de discussão, após a 
leitura do trecho de uma das histórias especificamente escritas como pontos 
de partida para as sessões; e segundo, o facilitador introduz perguntas para o 
acompanhamento e a orientação do diálogo, também chamadas “perguntas 
socráticas” (Fisher, 1995), modelando o hábito de explorar e aprofundar a 
própria investigação. Nesta abordagem, as primeiras perguntas são da inteira 
responsabilidade dos membros da comunidade, pois é crucial que a agenda 
seja desenhada por eles de acordo com os seus interesses. Esta é a 
oportunidade que permite ao grupo reconhecer o mapa cognitivo e afetivo 
dos seus interesses e necessidades filosóficas (Lipman, 1997, p. 18). A leitura 
do texto incentiva, assim, o aparecimento de perguntas e funciona como um 
trampolim que leva a comunidade a problematizar o que ouve ou lê, bem 
como as perguntas que são sugeridas pelo que ouve ou lê. 

Para Lipman, cada pergunta tem o seu perguntador porque não 
existem vozes desligadas de um contexto específico. Por isso o facilitador, ou 
outro membro da comunidade encarregue da função de registar a agenda da 
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sessão, escreve o nome dos membros da comunidade que formularam cada 
pergunta. A pergunta não é uma busca geral e abstrata de conhecimento, mas 
pertence a uma pessoa específica e, portanto, tem a marca do seu contexto 
único. 

Após a recolha do primeiro conjunto de perguntas, a comunidade é 
convidada a refletir sobre elas, identificando possíveis relações, assim como os 
seus diferentes focos, de modo a devolver aos participantes a maior 
informação possível para que possam decidir quais as perguntas específicas a 
selecionar para continuar a investigação. 

No entanto, neste modelo de condução da investigação, o momento de 
selecionar uma pergunta específica para a sessão (ou conjunto de sessões) 
pode ser bastante difícil de gerir, tanto porque se exige que se respeitem os 
interesses da comunidade de investigação como um todo, quanto porque se 
anseia pelo surgimento de diálogo que se possa considerar filosófico. Muitas 
vezes recorre-se a diferentes tipos de votação para chegar a uma decisão, mas 
a facilitadora pode enfrentar uma certa angústia porque sabe que é 
importante que a comunidade explore livremente as suas perguntas. Por 
outro lado, a facilitadora também deseja chegar a um substrato filosófico do 
diálogo. Ainda assim, dar tempo à comunidade para explorar a sua capacidade 
de perguntar, e até de pensar (metacognitivamente) sobre diferentes tipos de 
perguntas, é uma oportunidade para promover a desejada profundidade na 
atividade de questionamento (Mohr Lone, 2011, p. 82) e, até, para pensar e 
afinar o que possa ser considerado filosófico. Além disso, poderá ser 
precipitado e redutor aceitar uma distinção dualista entre o momento de 
escolha da pergunta e o momento de diálogo filosófico, como se fossem duas 
atividades estanques de natureza distinta. Sabemos que a prática exploratória 
das perguntas pode ser já uma excelente oportunidade de promoção de 
pensamento filosófico, tendo em conta tudo o que a formulação de uma 
pergunta pode indicar de problemático e desencadeador de reflexão. 

Em última instância, o que se considera uma pergunta filosófica é um 
tema filosófico em si mesmo (Floridi, 2013) o que, numa sessão em 
comunidade de investigação, se relaciona intimamente com a continuidade da 
prática filosófica. Idealmente, a comunidade deveria ter tempo para se 
questionar sobre o que pode contar como uma pergunta filosófica. Por 
conseguinte, quando a escolha de uma pergunta para iniciar o diálogo se 
mostra como uma tarefa difícil, tanto para o facilitador como para a 
comunidade, isso talvez já possa ser entendido como uma experiência em si 
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mesma filosófica porque se trata de lidar com a apresentação e a discussão 
partilhada de critérios e meta-critérios. 

Na comunidade de investigação, as perguntas não são entidades 
estáticas ou sagradas que os participantes devem aceitar passivamente, pois 
após a definição da agenda cada pergunta individual pertence ao grupo. 
Consequentemente, o grupo pode, a qualquer momento, reconstruir as 
perguntas, tornando-as mais adequadas ao que pretende discutir. Isto significa 
que driblar e apurar uma pergunta também faz parte do trabalho filosófico 
em comunidade e a sua reconstrução é fundamental na prática metacognitiva 
da investigação. Assim se promove a autorregulação da própria comunidade 
na determinação do que constitui um domínio de investigação frutífera, bem 
como o cultivo da capacidade filosófica de refinar o pensamento em 
comunidade. 

Como referimos, uma vez escolhido o foco do diálogo, tem início um 
segundo momento em que as perguntas se mostram importantes no 
aprofundamento dos processos de pensamento. A facilitadora ou o facilitador 
são então encorajados a animar o diálogo com perguntas que visam mostrar 
possíveis vias de continuidade da investigação, permitindo que a comunidade 
siga a investigação onde ela conduz (Lipman, 1997, p. 7). Muitas destas 
perguntas são de caráter processual e podem ser colocadas relativamente ao 
conteúdo em discussão, reforçando o duplo papel do facilitador: 
simultaneamente como ponte (to bridge) entre os argumentos e 
desencadeando (to trigger) a transformação conceptual (Kennedy, 2004a, p. 
757). Este segundo uso das perguntas numa sessão em comunidade de 
investigação pode ser, também, difícil.  

De um modo geral, a facilitadora pedirá aos participantes que 
apresentem exemplos, construam ideias que apoiem as suas afirmações ou 
tracem as possíveis consequências das suas posições, a fim de facilitar o 
diálogo e desenrolar o argumento do grupo. Uma das dificuldades prende-se 
com saber como e quando pedir determinados procedimentos sem dominar 
ou orientar demasiado o diálogo, oferecendo simultaneamente oportunidades 
de aprofundamento da investigação que podem depois ser adoptadas por 
todos os membros da comunidade.  

No que respeita a esta tarefa de facilitação do diálogo, há algumas 
armadilhas a ter em atenção, como seja uma abordagem "enlatada" às 
perguntas (Gardner, 1998, p. 104) que pode levar à sua instrumentalização, 
tanto como a burocratização do perguntar (Freire; Faundez, 1985, p. 27), isto 
é, uma atitude paternalista em que se condescende que as crianças façam 
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algumas breves perguntas antes de o professor passar a um conteúdo da 
prática educativa considerado mais substancial.  

No programa de M. Lipman e A. Sharp, os facilitadores têm ao seu 
dispor vários materiais de apoio, como sejam planos de discussão e sugestões 
de exercícios. No entanto, não apenas não se tratam de recursos infalíveis 
para garantir um ambiente filosófico ao diálogo, como se corre o risco de o 
facilitador se colocar à margem da investigação (porque usa perguntas já 
feitas por outros) e artificializar todo o processo. Podemos certamente pensar 
em várias ocasiões em que uma pergunta inicialmente promissora para dar 
seguimento ao diálogo, acabou por encerrá-lo em articificialidade e 
esmorecimento. 

Fazer e seleccionar perguntas no início de uma sessão, bem como 
utilizá-las para orientar e aprofundar o diálogo, são momentos que parecem 
exigir alguma perícia por parte do facilitador, assim como uma visão 
experiencial no contexto da comunidade de investigação filosófica. Por isso, 
nos últimos anos muitos especialistas de filosofia para crianças têm 
concentrado esforços em conceber materiais e estabelecer critérios que 
possam ajudar os facilitadores a criarem algum à-vontade crítico perante o 
recurso às perguntas e ao perguntar nas sessões. 

De facto, a necessidade de identificar o que transforma um diálogo 
numa investigação filosófica é um problema partilhado por muitos 
especialistas em filosofia para crianças, constituindo umas das principais 
ansiedades dos recém-chegados à área. E mesmo que a presença das 
perguntas não seja condição suficiente para justificar a classificação de uma 
sessão como filosófica, pode-se pelo menos dizer que há determinadas 
características num certo modo de perguntar que parecem suscitar 
investigação filosoficamente fecunda. Esta é uma das razões pelas quais a 
filosofia requer uma prática contínua de refinamento, tanto partilhando com 
outros a preparação e a facilitação de sessões, como fazendo-as e refletindo 
criticamente sobre o processo. 

Em Teaching for Better Thinking: The Classroom Community of 
Inquiry (1995), L. Splitter e A. Sharp descrevem como se pode usar a 
distinção entre perguntas abertas e fechadas como um bom princípio 
orientador para estabelecer quais as perguntas que podem melhorar o diálogo 
filosófico. De facto, é comum considerar-se que questões empíricas e 
lógico-matemáticas são fechadas, enquanto questões filosóficas são abertas, 
precisamente porque não têm uma resposta que se possa deduzir de 
observações ou cálculos (Floridi, 2013, p. 200). 
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No entanto, estes autores consideram que a distinção implica também 
outro critério de natureza mais matizada: "O nosso critério preferido para 
distinguir entre perguntas abertas e fechadas tem um enfoque diferente. 
Independentemente do assunto em consideração, ou da idade das pessoas 
envolvidas, o que realmente fecha o diálogo não é nem a pergunta, nem a 
resposta, nem o estado epistémico das pessoas envolvidas, mas o ambiente em 
que as perguntas e as respostas são consideradas. Se o ambiente incentiva a 
formação de perguntas como uma atividade importante em si mesma, e se 
encoraja as pessoas envolvidas a aplicarem uma série de estratégias e 
disposições para tratarem perguntas e respostas como ajuda para investigação 
posterior, então, e só então, devemos dizer que o questionamento está 
aberto". (Splitter; Sharp, 1995, p. 55) 

Assim, a proposta destes autores não é usar a distinção perguntas 
abertas versus perguntas fechadas como regra absoluta, mas sim vê-la como 
um recurso para orientar a experiência do diálogo, enfatizando que a prática 
requer um tipo específico de ambiente amigável ao próprio perguntar. 

Esta ideia também foi afirmada por Lipman que, quando lhe 
perguntaram como ensinar as crianças a perguntar, respondeu: "Bem, a gente 
não insiste com elas dogmaticamente nem diz: Olhem, é melhor vocês 
questionarem ou ... […] o que fazemos é criar um ambiente em que o 
questionamento é praticado por todos os membros como um elemento do 
pensamento partilhado que está acontecendo ...” (Kohan; Wuensch, 1999, p. 
169). Na investigação filosófica há certos ingredientes que produzem 
fechamento, enquanto outros encorajam o oposto e, de acordo com os 
autores citados, a filosofia para crianças deve alimentar, muito mais do que 
um conjunto de perguntas abertas, um perguntar aberto. 

Mas como qualquer facilitador ou facilitadora podem confirmar, uma 
ferramenta de classificação das perguntas será sempre insuficiente para 
garantir que uma sessão decorra de forma filosófica. De acordo com Phillip 
Cam, "O problema é que é comum os alunos fazerem perguntas que não são 
muito profundas e que não conduzem prontamente ao tipo de discussão que 
se deseja. Se ao menos pudéssemos ensiná-los a fazer perguntas melhores – 
perguntas realmente sumarentas – começaríamos muito melhor" (Cam, 2006, 
p. 32). 

Na tentativa de superar o que considera ser um problema e, sobretudo, 
de fornecer a futuros facilitadores um recurso suplementar que os ajude a 
encontrar as melhores perguntas para a investigação, Cam desenvolveu uma 
espécie de fórmula a que designou como o Quadrado das Perguntas (The 
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Question Quadrant). Esta ferramenta faz eco do Quadrado da Oposição da 
tradição da lógica aristotélica e pretende ser uma ferramenta esquemática que 
poupe aos facilitadores tempo de deambulação por perguntas que não lhes 
interessem e garantir que identificam com facilidade as que consideram mais 
promissoras filosoficamente. Incluído numa caixa de ferramentas de nível 
introdutório, o Quadrado das Perguntas foi concebido para organizar a 
discussão de acordo com a necessidade de encorajar e selecionar perguntas 
que conduzam a uma investigação considerada eficaz. 

O esquema de Cam divide-se em quatro tipos de perguntas, agrupadas 
em duas grandes categorias: perguntas de compreensão da leitura e perguntas 
de conhecimento factual (classificadas como fechadas) e perguntas de 
especulação literária e perguntas de investigação (classificadas como abertas). 
O objetivo seria permitir que os facilitadores ficassem confortáveis no 
momento da escolha de perguntas supostamente mais eficazes em termos 
filosóficos, permitindo relacionar os diálogos da comunidade de investigação 
filosófica com outros momentos da escolaridade. Deste modo, forneciam-se 
tipologias que identificariam o que seria específico da prática filosófica, por 
contraponto a outras atividades como a interpretação literária de textos, a 
verificação de conhecimentos gerais ou exercícios de imaginação especulativa. 
O Quadrado das Perguntas tornou-se um recurso bastante popular em 
âmbitos formativos e, ao longo dos anos, passou por várias adaptações. 

Mas embora o famoso Quadrado das Perguntas tenha sido útil para 
retomar a discussão sobre o que constitui uma questão filosófica, 
consideramos que, enquanto recurso prático, continua a ser insuficiente para 
captar tudo o que está implicado numa pergunta dita filosófica. Numa 
tentativa de refinar esta ferramenta prática, Peter Worley acrescentou 
algumas subtilezas e nuances dentro dos tipos de perguntas identificadas por 
Phil Cam (Worley, 2015). O autor reelaborou a distinção entre perguntas 
abertas e perguntas fechadas, mostrando que há uma diferença entre a 
dimensão conceptual e a dimensão gramatical de ambas. Assim, com novas 
combinatórias, Worley subdivide as perguntas em 4 tipos: conceptual e 
gramaticalmente fechadas; conceptualmente fechadas e gramaticalmente 
abertas; conceptualmente abertas e gramaticalmente fechadas e conceptual e 
gramaticalmente abertas. Esta proposta para estender as possibilidades de 
classificação das perguntas para além do enquadramento rígido do esquema 
binário inicial aberto-fechado atesta ainda mais toda a complexidade presente 
na discussão sobre o que é uma pergunta filosófica. Demonstra ainda, 
parece-nos, as dificuldades que assolam quando a abordagem é de natureza 
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categorizadora. De facto, o que encontramos no esfoço de Worley é uma 
replicação da rigidez presente em qualquer procedimento classificador, 
pretendendo fixar num esquema o que sempre parece escapar à taxonomia de 
conteúdos.  

Desta forma, o problema permanece porque, como já afirmara Lipman, 
o que distingue uma pergunta filosófica de uma pergunta não filosófica “pode 
estar, não na forma verbal da frase, mas nas circunstâncias sob as quais ela é 
proferida, e é somente através da exposição repetida ao fazer da filosofia que 
tais circunstâncias vêm a ser reconhecidas" (Lipman, 1996, p. 64). 

Para além disso, o afã planificador que parece presidir à construção e 
utilização destas ferramentas não só contraria alguns pressupostos da 
investigação em comunidade – a sua natureza democrática e como a 
dimensão social e construída do conhecimento, que inviabilizam que o 
facilitador detenha privilégios cognitivos e pedagógicos –, como parece revelar 
um profundo descrédito nas capacidades filosóficas dos professores e, acima 
de tudo, das crianças. Aliás, a falta de confiança de Phil Cam nas 
potencialidades filosóficas do perguntar das crianças (que, no seu entender, 
não fazem perguntas muito profundas), não pode deixar de nos espantar. 
Felizmente, as posições dividem-se a este respeito entre os especialistas da 
filosofia para crianças e Jana Mohr Lone é peremtória ao considerar que 
atribuir responsabilidade às crianças na escolha da pergunta inicial em nada 
diminui o conteúdo filosófico do diálogo que se segue. Muito pelo contrário: 
“Na minha experiência – afirma a autora –, os alunos geralmente escolhem 
uma das duas ou três perguntas mais ricas em termos filosóficos, e isto é 
especialmente verdade à medida que a comunidade de investigação filosófica 
amadurece” (Mohr Lone, 2011, p. 85). Ademais, não só não é verdade que os 
professores sejam sempre os melhores juízes quando se toca a farejar a 
potencialidade filosófica de uma pergunta, continua Mohr Lone, como as 
próprias crianças vão refinando os critérios de decisão da comunidade: “De 
facto, uma das habilidades que as crianças adquirem através da participação 
numa comunidade de investigação filosófica é discernir que pergunta se pode 
tornar mais frutífera, e entender porquê” (Mohr Lone, 2011, p. 85). 

Assim, as distinções e esquemas apresentados para orientar o uso das 
perguntas não resolvem os problemas que os educadores possam encontrar 
na facilitação de uma sessão e contrariam o que se espera de uma 
comunidade de investigação filosófica. Tomando como referência os autores 
citados, julgamos que já desde o programa inicial de Filosofia para Crianças a 
recomendação fundamental seria olharmos para além de uma categorização 
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Question Quadrant). Esta ferramenta faz eco do Quadrado da Oposição da 
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categorizadora. De facto, o que encontramos no esfoço de Worley é uma 
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simplista das perguntas. Mais importante ainda, o recurso mecânico a 
ferramentas como o Quadrado das Perguntas, assim como outras variações 
pedagógicas do mesmo, pode, inclusivamente, diminuir a ambiência filosófica 
do diálogo porque "Não há metodologia ou fórmula que possa ser aplicada 
para ensinar alguém a fazer perguntas filosóficas, ou que possa ser usada para 
provocar alguém a entrar em uma relação filosófica com perguntas" (Kohan, 
2014a, p. 107). Acima de tudo, parece-nos que se a facilitadora ou o facilitador 
fizerem uma opção segura de apresentar a pergunta inicial pronta, ou então 
limitar as capacidades de escolhas da comunidade a este respeito, estará a 
fechar os olhos à modéstia epistemológica característica da abordagem da 
comunidade de investigação filosófica, assim como ao potencial transformador 
que o questionamento desempenha na vida de qualquer ser humano (Mohr 
Lone, 2011). 

Por conseguinte, para que se adote uma abordagem que ultrapasse o 
tecnicismo presente nalgumas propostas práticas, é importante que o 
questionamento atravesse a própria noção de comunidade de investigação. E, 
tal como entendido por Paula Vieira, reforçar que este é um conceito em 
movimento (Vieira, 2019). Ou seja, para garantir que as distinções ou 
categorizações não bloqueiem o diálogo, mas promovam o pensamento, 
parece-nos fundamental uma leitura mais matizada e contextual da 
investigação e da própria abertura do diálogo. Isto implica que as perguntas e 
o perguntar não sejam considerados de forma abstrata, antes incorporados e 
associados a certas disposições e atitudes que motivam o pensamento em 
comunidade.  

Mais de 20 anos depois de escrever Teaching for Better Thinking, L. 
Splitter retoma o tema do questionamento para sublinhar uma visão matizada 
(Splitter, 2016). O autor argumenta que o que suscita a abertura da 
investigação não seriam as perguntas em si mesmas, mas disposições como a 
curiosidade, a perplexidade e o maravilhamento dos membros da comunidade 
de investigação filosófica. Também Barbara Weber e Arthur Wolf propõem 
uma abordagem focada no ambiente e nos contextos da comunidade de 
investigação, e não tanto nas perguntas tomadas de forma isolada (Weber; 
Wolf, 2017). 

À luz dos escritos de Hans-George Gadamer, Weber e Wolf mostram 
que é necessário cuidar do ambiente psicológico e epistemológico da 
comunidade, para que a experiência de perguntar e de pensar sobre as 
perguntas enfatize a importância de ancorar a investigação no contexto 
concreto do mundo da vida. Isto significa que ligar uma pergunta concreta às 
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especificidades de uma dada situação é fundamental para estabelecer o seu 
significado e como essa pergunta deve ser vivida e experimentada numa 
comunidade de investigação, assim como para se reconhecer o que se aceita, 
ou não, como resposta. É por isso que a pergunta filosófica nunca pode ser 
totalmente capturada por um método, ainda que os métodos possam ajudar a 
insistir na experiência de pensar filosoficamente e, sobretudo, a transformá-la 
numa atitude contínua. E embora isso não possa ser ensinado, argumentam 
os autores, pode ser modelado (Weber; Wolf, 2017, p. 80). 

Resumindo, existem hoje diferentes contributos que permitem refletir 
sobre a importância das perguntas para as comunidades de investigação 
filosófica, sobretudo numa perspetiva que ultrapasse distinções rígidas e 
mecânicas, como seja o binarismo entre perguntas fechadas e perguntas 
abertas. Estas reflexões introduzem subtilezas e nuances e chamam a atenção 
para a necessidade de se entender a prática do questionamento como algo 
que pode ser refinado por uma experiência regular e contínua do pensamento 
filosófico. Desta forma, abertura e fechamento não serão já adjetivos que 
classificam ou hierarquizam as perguntas, mas traços de uma atitude 
filosófica promovida enquanto experiência hermenêutica (Weber; Wolf, 2017) 
semelhante a uma aventura em que fazemos coisas com as perguntas, mas 
também deixamos que as perguntas façam coisas connosco (Kohan; Kennedy, 
2017, p. 499). 

Na verdade, talvez tenhamos que alterar o foco da abordagem e pensar 
naquilo que se entende como filosófico, e mais do que nos preocuparmos com 
os conteúdos ou conhecimentos adquiridos no diálogo, fomentarmos 
determinadas predisposições e relações dos participantes com o que é 
investigado. Se o filosófico está mais no modo como o questionamento ocorre 
do que nas próprias perguntas que são feitas, significa que se trata de 
promover uma relação filosófica com essas perguntas, com esse perguntar. E 
de acordo com autores como David Kennedy, Walter Kohan ou Maximiliano 
Durán, este perguntar é, simultaneamente, um perguntar-se, um por-se em 
questão ou em jogo (Kohan, 2014a, p. 106). Esta forma de experienciar a 
dimensão filosófica do pensamento será, talvez, a única que permite contornar 
a instrumentalização das perguntas e, a limite, de toda a atividade filosófica 
com as crianças (Kohan; Kennedy, 2017, p. 500). Perguntar alguma coisa a 
alguém, como acontece em muitos dos cenários da escola tradicional, é ainda 
uma prática de exterioridade e descomprometimento, já perguntarmo-nos 
algo com alguém é comprometermo-nos com um caminho autenticamente 
renovador e inovador, uma via que arrisca acolher o imprevisível movimento 
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que a dúvida poderá desencadear para lá do que possamos prever e controlar 
(Kohan; Durán, 2017). 

Até aqui procuramos apresentar distintas formas de entender as 
perguntas, assim como perspetivas diferentes sobre a sua relevância dentro da 
literatura da filosofia para crianças. E porque se reconhece desacordo e debate 
dentro do movimento em relação a este tópico (Turgeon, 2015, p. 284), 
continua a haver interesse em explorar os processos de questionamento nas 
atividades em comunidade de investigação. As hipóteses são inúmeras e, desta 
forma, a tarefa está em aberto, como convém em qualquer cenário filosófico. 
Terminaremos oferecendo duas sugestões que poderão contribuir para 
promover um ambiente filosófico e uma prática filosófica em comunidade de 
investigação. 

 
duas sugestões adicionais para fomentar um perguntar filosófico 

A nossa primeira sugestão é tomar a própria investigação filosófica como 
orientação para escolher que perguntas podem promover diálogos mais 
promissores em comunidade. Isto porque uma das maneiras de acolher o 
perguntar nas sessões de filosofia, e entender o que significa o conselho 
lipmaniano de "seguir o argumento onde ele conduz", é adotar uma atitude 
filosófica vivida e experimentada (por oposição a instrumentalmente 
dominada). E embora a natureza da filosofia seja também um tópico de 
debate entre os filósofos, e filósofos diferentes tenham concepções diferentes 
de filosofia, propomos começar pela semântica da palavra na sua origem 
etimológica. 

É bem conhecido que "filosofia" é uma palavra de origem grega, 
proveniente de philia (amor) e sophia (sabedoria), sendo comumente definida 
como o amor à sabedoria. No entanto, esta noção de "amor à sabedoria" pode 
não proporcionar um caminho claro para a comunidade de investigação 
filosófica. Ninguém pode recusar que gosta de saber, sobretudo desde o 
momento em que decide sentar-se num círculo de pensamento em 
comunidade. Mas quando se trata de investigação especificamente filosófica, o 
que é que isso pode realmente querer dizer? Ou onde é que essa ideia nos 
pode levar quando temos que ajudar, em comunidade, a decidir o que conta 
como filosófico? 
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Propomos recorrer a uma tradução diferente dos componentes gregos 
da palavra “filosofia”, seguindo uma indicação de António Caeiro20 segundo a 
qual em grego todos os termos com o componente “philo” (como filologia) 
indicam uma compulsão obsessiva. Por isso, afirma este professor, enquanto 
que o prefixo “filo” de “filosofia” se referia a uma espécie de reação 
comportamental a uma ideia fixa, já “sofia” engloba em grego vários adjetivos 
e substantivos que se referem a transparência. O filósofo seria, então, aquele 
que tem uma uma reação compulsiva contra a falta de transparência, que tem 
uma má relação com a opacidade. Neste enquadramento, a filosofia seria o 
que acontece sob a pressão dessa necessidade de transparência. 

Adotar esta proposta de tradução e definição da filosofia como uma 
obsessão pela transparência poderia ajudar os facilitadores, e as comunidades 
de investigação, a encorajarem a atenção para perguntas que transportam 
opacidadade. Isso abriria para um ambiente mais propício ao perguntar 
filosófico e um uso menos mecanicista das perguntas como simples 
ferramentas ou recursos esquemáticos. 

Defendemos então que, aceitando esta definição de filosofia como a 
obsessão pela transparência, poderíamos compreender melhor a prática da 
filosofia do que se partíssemos da definição comummente aceite enquanto 
amor à sabedoria. Primeiro, porque parece mais fácil identificar o que 
permanece opaco do que o que é a sabedoria. Como sabemos, já desde a 
figura socrática que a característica definidora do filósofo foi sentir-se e ser 
ignorante (e saber que sabe pouco, ou nada, sobre tudo). Nesse sentido, a 
opacidade pode oferecer um caminho para a prática da investigação filosófica, 
procurando identificar o que, para o facilitador e para os restantes membros 
da comunidade, mais demonstre a sua ignorância sobre um determinado 
assunto ou provoque incómodo e perplexidade cognitivas. 

A definição proposta por Caeiro também pode oferece graus de 
ignorância, permitindo que os membros da comunidade se situem em pontos 
diferentes entre a opacidade e a transparência. Sabemos que investigar uma 
pergunta não transforma necessariamente todo o cenário do diálogo numa 
área cristalina. Mas algumas áreas podem ficar mais claras, ou até mesmo 
transparentes, enquanto outras revelarem uma opacidade que ainda necessite 
de mais perguntas. 

 
20  http://www.tvi24.iol.pt/videos/palavra-de-escritor/palavra-de-escritor-convidado-antonio-
de-castro-caeiro/556041330cf2ab4fe7cc781c (acedido a 2 de julho de 2017) 
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Propomos recorrer a uma tradução diferente dos componentes gregos 
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20  http://www.tvi24.iol.pt/videos/palavra-de-escritor/palavra-de-escritor-convidado-antonio-
de-castro-caeiro/556041330cf2ab4fe7cc781c (acedido a 2 de julho de 2017) 
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Nem sempre é fácil descobrir as potencialidades escondidas de uma 
pergunta, nem tão pouco estabelecer um carácter filosófico do perguntar, 
razões pelas quais a abordagem de Lipman à comunidade de investigação 
inclui um momento para investigar o significado das perguntas estabelecidas 
pela agenda. Não se trata apenas de elencar uma sequência de perguntas, mas 
de incentivar a comunidade a problematizar e a avaliar o que essas perguntas 
fazem quando são pronunciadas e o que procuram. É claro que as histórias 
do programa curricular de M. Lipman e A. Sharp, assim como qualquer outro 
recurso pedagógico escrito com os mesmos objetivos, visam promover um 
certo tipo de estranheza e opacidade precisamente para estimular o perguntar 
filosófico. Contudo, tão pouco o uso dessas histórias, ou dos exercícios dos 
manuais, garante o aparecimento de um perguntar filosófico. Para além disso, 
alguns praticantes do trabalho filosófico com crianças utilizam obras da 
literatura infantil que não foram escritas para esse efeito (Murris; Haynes, 
2002; Wartenberg, 2009). 

O critério de opacidade e de procura pela transparência podem mesmo 
ajudar os facilitadores a explorarem questões que, à primeira vista, parecem 
não ser filosóficas e a descobrir-lhes um potencial filosófico. Por vezes, isso 
será mais fácil de fazer do que noutras, por exemplo quando as crianças 
fazem perguntas semelhantes, ou mesmo iguais, a perguntas colocadas no 
passado por filósofos. Por exemplo, a pergunta "como é ser uma formiga?" 
pode imediatamente lembrar a uma professora com formação filosófica a 
pergunta "como é ser um morcego?" do famoso ensaio de Thomas Nagel, tal 
como a pergunta "como sabemos o que é correcto fazer?" ecoa várias 
tradições da ética filosófica, ou mesmo "como posso ter a certeza de que não 
estou a sonhar?" remete para um perguntar de raiz cartesiana. No entanto, 
noutros momentos, uma pergunta pode soar como capaz de desencadear 
pensamento filosófico, embora não seja clara a sua direcção. Neste caso, é útil 
pedir esclarecimentos sobre a natureza da pergunta, a fim de descobrir que 
opacidades descobre. 

É possível que as perguntas das crianças encontrem diferentes tipos de 
opacidade e, portanto, o facilitador tem de preparar-se para o reconhecimento 
de graus de translucidez. Por exemplo, a pergunta "por que existe isto?" pode 
ser simplesmente uma pergunta sobre o porquê de um determinado objecto 
ter sido inventado, ou pode sinalizar o espanto pelo facto de existir. Assim 
como a estranha pergunta sobre a razão pela qual todos os bebés nascem 
carecas pode indicar um reconhecimento da estranheza de algumas 
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regularidades da natureza ou uma constatação de universalidade lógica ou 
metafísica.  

Com a prática, a comunidade pode inclusivamente trabalhar as distintas 
interpretações que uma pergunta pode assumir, procurando sempre 
opacidade que seja foco de investigação filosófica. Assim, a par com a 
investigação direta sobre as perguntas feitas, decorre a investigação de fundo 
sobre o próprio perguntar, tornando-se interessante confrontar até que ponto 
uma pergunta em si não-filosófica poderá desaguar num diálogo profícuo e, 
vice-versa, como uma questão inicialmente promissora se arrasta para um 
perguntar infértil. 

Adoptar a definição de filosofia como uma procura pela transparência e 
pela não opacidade pode, assim, ajudar a mostrar à comunidade de 
investigação que tipos de perguntar poderão proporcionar uma experiência 
mais rica e filosoficamente transformadora, por oposição a pensar em 
perguntas que não resultam no mesmo efeito. Para além disso, tomar a 
filosofia como esta obsessão pela transparência pode ajudar os facilitadores 
sem que tenham a necessidade de recorrer às histórias ou manuais dos 
currículos especificamente escritos para o efeito, porque ajudará a 
seleccionarem eles próprios quais os recursos mais susceptíveis de 
promoverem sessões filosóficas. E, até, poderá permitir entregar à 
comunidade a responsabilidade por essa mesma seleção. Por exemplo, se uma 
história não deixa nada de opaco por contar, se revela mais do que esconde, 
se é o professor que tem uma clara agenda pedagógica com esse recurso, 
então provavelmente será uma narrativa com a qual a comunidade não se 
envolverá facilmente em termos filosóficos. 

Resumindo, partindo da definição de filosofia traduzida do grego antigo 
como "obsessão pela transparência" pode tornar mais claro por que razão as 
perguntas têm um papel tão fundamental na filosofia, assim como oferecer 
uma imagem visual do tipo de perguntar que fomenta a investigação. Como 
afirma Daniel Dennett, “A forma que as nossas perguntas assumem abre 
alguns caminhos e fecha outros” (Dennett, 2006, p. 19).  

A nossa segunda sugestão é dirigida aos facilitadores e especialistas que 
começam as sessões em comunidade de investigação com a oferta de uma 
pergunta já formulada. Esta é por vezes vista como uma forma de ultrapassar 
o problema identificado por P. Cam de ter de lidar com perguntas rotuladas 
como não filosóficas. Ou seja, dado que não se pode garantir absolutamente o 
aparecimento de perguntas filosóficas na sessão, alguns autores conceberam 
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materiais que oferecem perguntas prontas para iniciar uma sessão, como 
forma de ultrapassar esta questão problemática (Worley, 2011; Law, 2003). 

Por um lado, este suposto refinamento metodológico ultrapassa a 
dificuldade de construir critérios com a comunidade de investigação, e pode 
até prescindir de uma formação filosófica dos professores, permitindo saltar 
uma série de etapas que teriam um tempo próprio. Mas, por outro lado, 
retira da prática a experiência vivida de formular, discutir, tomar consciência 
e avaliar o tom filosófico das perguntas, bem como o processo de descobrir o 
significado e as potencialidades do perguntar em comunidade. Ou seja, ao 
utilizar recursos que pretendam instituir perguntas indubitavelmente 
filosóficas, prescinde-se do tempo para que a comunidade de investigação 
possa viver cognitiva e afetivamente – e explorar metacognitiva e meta-
afetivamente – a experiência do seu próprio perguntar. 

A experiência partilhada de encontrar e discutir critérios para a 
natureza filosófica da investigação, quando feita no âmbito de uma prática em 
que as crianças formulam as suas próprias questões, é fundamental, pois 
fornece miríades de cenários que são filosoficamente promissores para a 
construção da própria comunidade. Esta opção mostra como algumas 
perguntas podem convidar ao pensamento de uma forma aberta, mas que 
depois não se revela filosófica, e como outras vezes as perguntas podem 
parecer convidar ao diálogo filosófico, mas ainda assim esconder uma certa 
obscuridade que requer um refinamento por parte da comunidade. 

Ou seja, iniciar uma sessão filosófica com perguntas oferecidas pelos 
participantes promove uma experiência do perguntar que ajuda a comunidade 
a compreender como as perguntas vêm com pressupostos, como modificar 
uma pergunta pode transformar um assunto obscuro numa investigação 
promissora, como por vezes as perguntas são repetidas de formas 
interessantes ao longo de um ano escolar ou mesmo que uma pergunta pode 
não ser um meio para atingir um fim (a resposta), mas um fim em si mesmo. 
Compreender uma pergunta é uma parte importante do pensamento e, numa 
sessão de filosofia com crianças, a comunidade logo descobre que 
filosoficamente a coisa mais interessante que se pode fazer com uma 
pergunta vai muito para além de simplesmente responder-lhe. 

A nossa sugestão é que a disponibilização de momentos para fazer 
perguntas e investigar intensamente a natureza do perguntar pode 
ultrapassar o défice de experiência presente em abordagens que não iniciam 
as sessões com as perguntas da própria comunidade. Uma possibilidade é 
pedir no final de uma sessão filosófica para os participantes partilharem as 
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suas próprias questões a serem debatidas. Isto pode ser feito simplesmente 
pedindo à comunidade para partilhar estas questões em voz alta ou dando aos 
participantes pedaços de papel para anotar as perguntas e recolhê-las para as 
partilhar mais tarde. 

Outra possibilidade é realizar uma sessão de recolha de perguntas com 
grupos que pratiquem regularmente a investigação filosófica em comunidade. 
A facilitadora pode escrever no quadro o início de uma história que requer 
perguntas para ser completada. Por exemplo: "A Isabel estava de férias. Se 
alguém lhe tivesse perguntado o que é que ela estava a pensar, não teria sido 
capaz de dizer... ela só se teria lembrado da pergunta que lhe ocorreu. Que 
pergunta poderia ter ocorrido à Isabel?"  

Outra possibilidade ainda seria recolher perguntas na sala de aula em 
vários outros momentos do dia escolar e depois organizar uma sessão na qual 
os participantes pudessem analisar e debater o que fazer com as suas 
perguntas e porque é que as perguntas requerem posicionamentos diferentes. 

Inúmeras serão, por isso, as possibilidades de desencadear experiências 
filosoficamente significativas, seja com perguntas que constroem a 
comunidade, seja com um perguntar que acolha um modo transformador de 
estar na investigação filosófica. 
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gerir a palavra 
com Ana Isabel Santos 

 
 

A natureza democrática das comunidades de investigação revela-se nos temas 
e questões tratados durante o diálogo filosófico, bem como no modo como se 
operacionaliza o pensamento colaborativo e autorregulado característico da 
filosofia para crianças.  

Neste contexto, surge o gestor da palavra como recurso filosófico-
pedagógico ao serviço das comunidades de investigação, que procura 
constituir-se enquanto proposta para envolver ativamente toda a comunidade 
nos procedimentos da sessão. Assim, o gestor da palavra é o membro da 
comunidade de investigação responsável por escolher, durante o diálogo, 
quem fala e quando fala.  

O nosso estudo procura, por um lado, formalizar a existência do gestor 
da palavra, quer em termos teóricos, quer em termos práticos, e, por outro 
lado, explorar as potencialidades do recurso através das representações que 
dele fazem os próprios membros da comunidade de investigação.  

Metodologicamente optou-se pela realização de um estudo de caso 
exploratório, recorrendo-se a um questionário para realizar o levantamento 
das formas de pensar sobre o papel do gestor da palavra. 21 Estiveram 
envolvidas 36 crianças, de 8 e 9 anos, que constituem dois grupos com 

 
21 As autoras agradecem aos membros das comunidades de investigação filosófica com os 
quais trabalharam na investigação para este estudo. Todos os dados recolhidos foram 
tratados de forma a proteger a confidencialidade e a privacidade dos envolvidos. 
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pedagógico ao serviço das comunidades de investigação, que procura 
constituir-se enquanto proposta para envolver ativamente toda a comunidade 
nos procedimentos da sessão. Assim, o gestor da palavra é o membro da 
comunidade de investigação responsável por escolher, durante o diálogo, 
quem fala e quando fala.  

O nosso estudo procura, por um lado, formalizar a existência do gestor 
da palavra, quer em termos teóricos, quer em termos práticos, e, por outro 
lado, explorar as potencialidades do recurso através das representações que 
dele fazem os próprios membros da comunidade de investigação.  

Metodologicamente optou-se pela realização de um estudo de caso 
exploratório, recorrendo-se a um questionário para realizar o levantamento 
das formas de pensar sobre o papel do gestor da palavra. 21 Estiveram 
envolvidas 36 crianças, de 8 e 9 anos, que constituem dois grupos com 

 
21 As autoras agradecem aos membros das comunidades de investigação filosófica com os 
quais trabalharam na investigação para este estudo. Todos os dados recolhidos foram 
tratados de forma a proteger a confidencialidade e a privacidade dos envolvidos. 
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trabalho regular em sessões de comunidade de investigação filosófica. O 
questionário foi analisado recorrendo-se à técnica de análise de conteúdo, que 
permitiu identificar três subcategorias na definição daquilo que o gestor da 
palavra deve e não deve fazer. 

 
filosofia para crianças e comunidade de investigação filosófica 

A filosofia para crianças surgiu na década de 70 nos Estados Unidos da 
América como um programa curricular, a partir dos trabalhos conjuntos de 
Matthew Lipman e de Ann Margaret Sharp, fundadores do IAPC: Institute for 
the Advancement of Philosophy for Children, na Montclair State University, e 
de outros colaboradores que nas décadas seguintes se juntaram ao seu grupo. 

O programa teve o seu início com um projeto liderado por Lipman, na 
altura professor de Lógica na Universidade de Columbia, que procurava 
ajudar as crianças a lidarem com algumas ambiguidades da linguagem 
(Lipman; García Moriyón, 2011, p. 186). O autor considerava que as 
competências promovidas pelo pensamento filosófico poderiam permitir 
detetar falácias e equívocos em discursos marcados por ambiguidades 
linguísticas intencionais, como são a publicidade e a propaganda política. 
Lipman defendia que as competências para detetar essas ambiguidades 
deveriam ser cultivadas desde a infância já que, evitando que as crianças 
fossem induzidas em erro, torná-las-ia mais conscientes, problematizadoras e 
ativas na sua própria realidade. 

Nesse contexto, Lipman escreveu Harry Stottlemeier’s Discovery, a 
primeira história para crianças que haveria de inaugurar, poucos anos mais 
tarde e já em colaboração com A. M. Sharp, um currículo escolar completo. O 
objetivo primordial deste currículo prendia-se com a reconstrução de alguns 
dos mais eminentes conceitos e perspetivas da tradição filosófica ocidental 
num formato que pudesse ser assumido pelas crianças, não num sentido de 
aquisição passiva, mas de apropriação autónoma e autorregulada (Reed; 
Sharp, 1998, p. 9). O modelo pedagógico concebido para cumprir este 
desiderato no interior das salas de aula era a comunidade de investigação 
filosófica, numa herança do pragmatismo norte-americano claramente 
assumida pelos autores (Lipman, 2003, p. 20). 

De John Dewey, Lipman recebeu a conceção da educação como um 
processo de investigação, contrariando as perspetivas clássicas que se 
centravam apenas na aquisição do conhecimento como produto fechado 
(Lipman, 2003, p. 20). De Charles Peirce, adotou a própria expressão 
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“comunidade de investigação”, referindo-se a um conjunto de pessoas que 
desenvolvem uma prática de pensamento comum em torno dos mesmos 
procedimentos e objetivos (Lipman, 2003, p. 20). Concebida por Peirce para 
se referir à investigação de caráter científico, a noção de comunidade de 
investigação afirmou-se no programa inicial de Filosofia para Crianças como a 
infraestrutura (Lipman, 2008a) mais adequada à prática intersubjetiva de um 
diálogo colaborativo e autorregulador, que visa a construção de perspetivas 
próprias sobre os problemas em análise. 

Através da promoção do diálogo filosófico em comunidade de 
investigação, a Filosofia para Crianças assumiu ainda como objetivo a 
promoção de competências de pensamento designadas por Lipman como 
pensamento multidimensional (Lipman, 2003, p. 199). Situando-se em 
oposição à clássica divisão cartesiana entre corpo e mente, procurava-se 
incentivar no exercício do pensamento um equilíbrio entre a dimensão 
cognitiva e a dimensão afetiva, entre o perceptual e o conceptual, entre o 
físico e o mental. Assim, e tal como afirma o autor, apesar de ter a aparência 
de uma comum discussão em sala de aula, a estrutura das sessões em 
comunidade de investigação confere ao diálogo entre as crianças a 
profundidade do pensamento filosófico, competindo ao facilitador a 
modelação da discussão de critérios éticos, estéticos, políticos ou lógicos na 
consideração das questões. Sendo um diálogo que visa construir 
conhecimento, e não apenas transmiti-lo, o facilitador demonstra assim o tipo 
de pensamento filosófico que o grupo, como um todo, apropria. 

A comunidade de investigação tece-se das relações entre os 
participantes, que comunicam de forma consistente e se dispõem a 
reconstruir as ideias dos outros e a submeter as suas próprias posições ao 
processo autorregulador da investigação filosófica (Sharp, 1987, p. 42). Em 
suma, o diálogo em comunidade, sobre temas e perguntas do interesse de 
todos, permite então recorrer e até reconstruir alguns dos principais 
conceitos filosóficos (Kennedy, 2004a, p. 744). E estes conceitos, por sua vez, 
enriquecem a experiência do grupo por descobrirem, nas mais comuns 
experiências quotidianas, a profundidade de sentido caracterizadora da 
realidade plenamente humana. 

A comunidade de investigação caracteriza-se assim pela complexidade 
inerente à sua estrutura, cuja construção decorre de uma prática continuada 
de pensamento em conjunto. Tratando-se de um trabalho colaborativo, o 
sentido de comunidade surge quando os sujeitos de pensamento emergem 
como um “nós” coletivo e partilhado (Sharp, 1987, p. 43). É esta complexidade 
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que justifica que à pergunta “o que é uma comunidade de investigação?” se 
acrescente uma outra: quando há uma comunidade de investigação? (Costa 
Carvalho; Mendonça, 2017). 

 
o gestor da palavra como recurso  

“Gestor da palavra” é a designação dada ao membro da comunidade de 
investigação responsável por decidir, em cada sessão, quem intervém no 
diálogo do grupo e quando o deve fazer. Sendo em regra uma das funções 
inerentes à tarefa do facilitador, a decisão de a desvincular das competências 
de facilitação do adulto revela-se, desde o primeiro momento, repleta de 
relevância e potencialidade do ponto de vista de consolidação pedagógica e 
filosófica da própria comunidade. Em cada sessão, a gestão das intervenções é 
atribuída a um membro diferente da comunidade, concedendo-se a cada um a 
possibilidade de protagonizar a tarefa: “Vale a pena enfatizar que um diálogo 
maduro (que represente uma comunidade de investigação madura) é mais 
conduzida pelos alunos do que pelo professor” (Splitter; Sharp, 1985, p. 145). 

Este foi um recurso que observamos pela primeira vez em janeiro de 
2012, numa sessão de filosofia para crianças, durante uma visita que fizemos 
com Maria Gabriela Castro à Escola Pequeño Sol, em San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, México22 . A facilitadora conduzia o diálogo em termos 
filosóficos, mas era uma das crianças que, em cada sessão, se responsabilizava 
por atribuir aos colegas a vez de participar. De regresso aos Açores, 
nomeamos o recurso como “gestor da palavra” e adotámo-lo muito 
naturalmente nas sessões de trabalho filosófico com crianças, tendo recebido 
uma excelente reação por parte dos grupos. Conceder às crianças a 
oportunidade de exercerem uma tarefa tradicionalmente reservada ao adulto 
permitiu-lhes uma maior apropriação da sessão como um processo que eles 
ajudam a construir e não apenas como um produto que recebem (já feito) do 
facilitador.  

Simultaneamente, o gestor da palavra introduz nos grupos uma outra 
forma de participação, já que algumas crianças que têm dificuldade em 
intervir verbalmente no diálogo ganham maior à-vontade com a prática da 
comunidade ao desempenharem este papel. Longe de uma manobra 

 
22 A visita incluiu-se na XVI conferencia taller internacional: El desarrollo de una identidad 
ética en un mundo globalizado, que decorreu de 3 a 11 de janeiro de 2012, organizado pelo 
Centro Latinoamericano de Filosofia para Niños, da responsabilidade de Eugenio 
Echeverría. 
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condescendente por parte do facilitador, a introdução do gestor da palavra 
confirma às crianças que as opções que elas tomam na comunidade 
constroem a comunidade como um todo. 

Reconhecer e praticar o direito das crianças a uma participação ativa, 
enquanto plenos membros das suas comunidades, implica, como muito bem 
refere Joanna Haynes, alterações profundas no modo como concebemos a 
infância, bem como na forma como perspetivamos as relações de 
conhecimento e de poder dentro das salas de aula (Haynes, 2008, p. 19-21). 
Consideramos que o gestor da palavra encerra virtualidades a esses dois níveis 
– pedagógico e filosófico – e que, como tal, se justifica o aprofundamento de 
ambos. Contudo, sublinha-se que esta dupla dimensão do gestor da palavra 
não se traduz numa dicotomização do recurso: sem a dimensão filosófica, 
faltar-lhe-ia o enquadramento conceptual de referência, sem a dimensão 
pedagógica faltar-lhe-iam as estratégias para a sua operacionalização. 

 
a dimensão pedagógica do gestor da palavra 

Em termos pedagógicos, gerir a palavra pode ser entendido como uma 
“competência processual” (procedural competence), no sentido em que 
promove a autoconstrução consciente de relações entre os membros da 
comunidade de investigação (Splitter; Sharp, 1995, p. 109-110). Mais 
especificamente, o recurso ao gestor da palavra permite que as crianças 
compreendam o alcance da ligação entre as partes e o todo, isto é, os 
membros individuais e a comunidade, ao perspetivarem-se como sujeitos 
integrados num grupo. 

O gestor da palavra torna-se, então, corresponsável por aquilo que se 
passa na comunidade, exercendo pelo grupo a tarefa de coordenação dos 
contributos de cada membro para o espaço público que é a comunidade, 
como uma espécie de delegação de competências ou poderes. Assim, adquirir 
esta competência processual implica aprender a administrar três níveis de 
interesses: ao gerir a palavra, a criança vê-se confrontada com a necessidade 
de articular de forma eficaz o seu interesse próprio no diálogo (quando, como 
membro da comunidade, quer intervir); os interesses dos outros membros 
(que já se encontram com o dedo no ar); e o interesse da própria comunidade 
de investigação enquanto tal (qual a melhor decisão para a investigação em 
curso). 

Ainda de acordo com Splitter e Sharp, as competências processuais são 
de natureza transversal. A filosofia para crianças apresenta-se como o solo 
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propício ao seu cultivo porque, enquanto abordagem que acolhe a 
metacognição, permite que as crianças confrontem e examinem os próprios 
procedimentos promotores do diálogo. Neste contexto, o gestor da palavra dá 
às crianças um relance sobre algumas das estruturas de decisão que suportam 
a dinâmica do grupo. Quando tem de escolher quem falará de seguida, o 
gestor da palavra encontra-se nos bastidores da prática do diálogo em 
comunidade e, naturalmente, experiencia as mais-valias, bem como as 
dificuldades, inerentes à função.  

Julgamos que a este tipo de recursos se referia Gilbert Burgh quando 
chamava a atenção para a dimensão prática do papel de facilitação numa 
comunidade de investigação filosófica, isto é, para a necessidade de introduzir 
práticas relacionadas com os próprios processos sociais envolvidos no diálogo 
(Burgh; Yorshansky, 2011, p. 442). O exercício do gestor da palavra configura-
se-nos como um instrumento eficaz na produção desse tipo de interações.  

Para além da processualidade e transversalidade, a relevância 
pedagógica do gestor da palavra faz-se também notar nos momentos de 
avaliação das sessões. A partir do momento em que se introduz o gestor da 
palavra como recurso, a comunidade assume-o como mais um dos itens de 
consideração quando se ocupa de ponderar o que correu bem e o que correu 
mal nas atividades. Nos momentos de avaliação, as comunidades sentem 
necessidade de, naturalmente, indicarem ao colega que desempenhou a função 
de gestor da palavra aquilo que correu menos bem nesse exercício. Esta 
apreciação permite-lhes apurar gradualmente o recurso, tomando consciência 
da sua utilização menos adequada, bem como dos benefícios que pode trazer 
para o grupo quando exercida de modos distintos. Aprimora-se ainda mais a 
consciência avaliativa da comunidade, com claras repercussões para a sua 
autorregulação enquanto grupo. 

Assim, ainda que os primeiros tempos de vida de uma comunidade de 
investigação filosófica exijam uma presença mais forte por parte do facilitador 
(Splitter; Sharp, 1995, p. 148-149), à medida que a comunidade ganha maior à 
vontade com determinadas funções, como seja o gestor da palavra, 
compreende a relevância de as decisões não se encontrarem apenas 
concentradas nas mãos do adulto e adquire a habilidade de as exercer. Foi por 
terem esta consciência que, numa das sessões em comunidades de 
investigação em que trabalhamos, à pergunta “O que deve fazer o gestor da 
palavra?”, ouviu-se uma resposta que parece dar conta desta necessária 
familiaridade com o recurso: “O gestor da palavra deve ter experiência” (2-E). 
E a experiência só se ganha... no próprio exercício das tarefas. 
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dimensão filosófica do gestor da palavra 

A introdução do gestor da palavra como recurso nas sessões em comunidade 
de investigação não se faz sem compromissos filosóficos de fundo. Para além 
da dimensão pedagógica do recurso, a que já nos referimos, existem dois 
grandes eixos filosóficos que o mesmo convoca: uma (efetiva) participação 
democrática e um exercício (justo) do poder. Detenhamo-nos um pouco sobre 
ambos. 

Desde os seus inícios, a filosofia para crianças aspira à transformação 
das salas de aula em comunidades de investigação filosófica (Splitter; Sharp, 
1995, p. 140; Lipman, 2003, p. 20). Em termos epistemológicos, esta aspiração 
funda-se numa conceção construtivista, social e falibilista do conhecimento 
(Daniel, 2007). Mas o projeto de Filosofia para Crianças começou também 
por conjugar estes pressupostos epistemológicos com fundamentos de 
natureza política, uma vez que, sendo o conhecimento construído na 
interação gerada entre os membros da comunidade de investigação, esta 
assume-se como um espaço público de participação e de corresponsabilização.  

A comunidade de investigação é um microcosmos da democracia, quer 
pela sua natureza autónoma (selfgoverning) e autorregulada (Lipman, 1998), 
quer pelo compromisso do diálogo para com valores como o pluralismo e a 
liberdade (Sharp, 1991). O propósito não é criar um laboratório que 
reproduza a sociedade democrática real numa pequena escala ficcionada e 
artificial, mas antes que a comunidade de investigação filosófica seja, ela 
própria, vivência política da democracia. No dizer de Ann Sharp, trata-se de 
uma experiência real e vivida (a lived experience), (Sharp, 1987, p. 38). O 
gestor da palavra insere-se neste contexto, ao afirmar-se como um recurso 
que promove na comunidade de investigação uma educação politicamente 
consciente e participativa (Echeverría; Hannam, 2017). 

De acordo com a proposta do IAPC, as comunidades de investigação 
escolhem como espaço pedagógico privilegiado a disposição de todos os 
membros, incluindo o facilitador, em círculo e ao mesmo nível. Desta forma, 
assumem todos a posição filosófica de co-construtores de um espaço comum 
de conhecimento e experiência do pensamento. O espaço físico, cognitivo e 
afetivo que medeia entre os participantes afirma-se como o centro onde a 
intersubjetividade se torna prática filosófica. A forma como cada um intervém 
respeita e promove a comunidade enquanto locus político e social. Aprende-se 
como um grupo, e não apenas num grupo (Benjamin; Echeverría, 1992). 



2. em comunidade de investigação filosófica 

186 
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Entender política e socialmente a comunidade de investigação filosófica 
implica uma participação democrática de facto, isto é, o facilitador não deve 
reduzir o contributo das crianças a consultas periódicas de opiniões e 
vontades. Em termos pedagógicos, torna-se necessário envolvê-las ativamente 
nos processos contínuos de tomada de decisão que estruturam a própria 
comunidade de investigação, permitindo-lhes tomar a iniciativa e assumir a 
responsabilidade do que se passa na sessão.  

É neste contexto que se pode enquadrar o conceito de J. Haynes de 
uma “autonomia comunicativa”, enquanto conjunto de distintas formas de 
comunicação que maximizam a autonomia das crianças, seja nos momentos 
formais do diálogo filosófico, seja nos momentos informais de suporte a esse 
diálogo (Haynes, 2008, p. 19-21). O recurso ao gestor da palavra insere-se 
indubitavelmente no conjunto de atividades que potenciam a autonomia 
comunicativa, não apenas centrada nas intervenções de cada um, mas 
promotora da rede intersubjetiva que permite fazer brotar o pensamento 
próprio do grupo. 

São, de novo, visíveis as relações entre a dimensão epistemológica e a 
dimensão política da comunidade de investigação filosófica: “Ignorar que um 
compromisso para com a comunidade de investigação é também um 
compromisso político é ignorar a relação pensamento e ação” (Burgh; 
Yorshansky, 2011, p. 440). Para que a comunidade seja capaz de construir um 
entendimento epistemológico, é necessário que deixe de ser uma coleção de 
eus e assuma um contínuo nós (Sharp, 1987, p. 43). E a promoção deste 
sujeito coletivo auto-consciente faz-se através de recursos que, como o gestor 
da palavra, permitam aos membros (partes) a experiência da comunidade 
(todo). 

Em consequência desta opção por uma democraticidade real e 
participada, e tal como acontece com todos os espaços públicos, na 
comunidade de investigação filosófica a rede relacional impõe a necessidade 
de se ter em conta o modo como o poder é exercido e, sobretudo, como se 
distribui pelos seus vários membros. O verdadeiro significado de capacitar as 
crianças implica delegar de modo cuidado as funções dentro da sala de aula: 
“empowering significa desenvolver nas pessoas competências que lhes 
possibilitem agir de modo seguro e por si próprias (isto é, autonomamente), e 
para isto são necessárias intervenções positivas e direcionadas” (Sprod, 2001, 
p. 68). 

A isto designamos como tomada de consciência do uso do poder. Esta 
consciência deve pressupor, por parte do adulto, a natureza da dimensão 

Magda Costa Carvalho 

189 

provisória presente no exercício de algumas das funções do facilitador, como 
seja o gestor da palavra. Paralelamente, o uso do poder numa comunidade de 
investigação filosófica deve promover oportunidades para que as crianças, elas 
próprias, adquiram as competências necessárias ao exercício desse poder. 
Numa sessão em comunidade de investigação, o facilitador sabe que exerce 
algumas tarefas em nome das crianças, mas apenas enquanto elas não se 
encontram aptas para o fazer em nome próprio. Mas também sabe que, se 
não proporcionar momentos na sessão para que a comunidade aprenda a 
complexidade presente no exercício desses poderes, experienciando-a, nunca 
estará preparadaa para os assumir. Exercer a gestão da palavra configura-se, 
então, como uma aprendizagem das responsabilidades implicadas nas tomadas 
de decisão no que respeita à promoção do funcionamento do grupo, 
melhorando as habilidades de autorregulação da comunidade enquanto um 
todo. 

Entregar a função de gestor da palavra à comunidade é uma forma de 
exercício mais justo e equitativo do poder dentro da sala de aula. Os critérios 
de escolha do gestor podem ser diversificados, desde decisão do facilitador, da 
própria comunidade, sorteio, votação, ... sendo que cada uma destas 
modalidades apresenta uma série de possibilidades de exercício e reflexão 
sobre o poder dentro do grupo. 

 O gestor da palavra pode, então, enquadrar-se no contexto de um 
conceito positivo de poder, de uma rede produtiva que atravessa o todo 
social, uma força capaz de criar formas de conhecimento e de discurso 
(Foucault, 1991, p. 61) dentro da comunidade. Conforme veremos na 
apresentação dos dados recolhidos junto das crianças, o gestor da palavra não 
é representado como uma força autoritária e repressiva que impõe o seu jugo 
sobre os outros, mas antes como uma forma (positiva) de gerir o espaço 
público da comunidade. Ao gestor da palavra confere-se uma responsabilidade 
para com a gestão do grupo no seu todo: por um lado, porque deve atender 
aos pedidos para intervir de todos os membros e, por outro, porque deve 
cuidar da distribuição justa da palavra (escolher diferentes membros para 
participar, evitar critérios parciais de escolha como o género ou a amizade, 
etc.). 

 
metodologia do estudo 

O presente trabalho de investigação reveste-se de um caráter exploratório, 
atendendo, por um lado, à ausência de investigação sobre o objeto de estudo, 
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nomeadamente o gestor da palavra enquanto estratégia filosófica e pedagógica 
que permite reforçar a construção da comunidade de investigação como um 
todo. Por outro lado, esta necessidade emergiu, numa dimensão mais prática, 
dos processos de avaliação encetados em cada uma das sessões de filosofia 
com crianças, durante os quais se começou a registar uma sistemática 
perceção negativa do papel do gestor da palavra por parte das crianças que, 
nem sempre, corresponder à realidade dessas mesmas sessões. 

Assim, e no intuito de aprofundar esta questão, foram encetados 
procedimentos diversificados que permitissem, futuramente, uma triangulação 
de fontes diversas de recolha de informação. 

Neste sentido, o estudo procurou, em primeiro lugar, realizar uma 
observação mais sistematizada da interação do gestor da palavra com o resto 
da comunidade de investigação filosófica, que se concretizou na construção de 
sociogramas. Através deles procurou-se perceber a quem é que o gestor da 
palavra privilegiava no momento de escolha de colegas para participarem na 
discussão que estava a ter lugar na comunidade. 

Paralelamente, foram realizados inquéritos de questões abertas, que 
procuraram fazer um levantamento das representações do grupo de crianças 
sobre o papel do gestor da palavra. Este questionário apenas solicitava aos 
alunos a identificação daquilo que o gestor da palavra deve e não deve fazer e 
foi realizado numa das sessões, tendo sido utilizado como ponto de partida 
para o diálogo. A informação contida nos questionários foi analisada através 
de análise de conteúdo temática (Bardin, 1995), seguindo uma forte lógica 
indutiva, com grande recetividade às informações empíricas recolhidas. O 
presente estudo tem em conta os dados recolhidos através deste instrumento.  

Um terceiro elemento introduzido foi um novo item na grelha de 
observação da comunidade de investigação, designado por “Nesta sessão, a 
gestão da palavra foi...”. Pretendeu-se que os observadores23 avaliassem o 
desempenho do gestor da palavra no decorrer da sessão.  

Participaram no estudo um total de 36 crianças, com idades 
compreendidas entre os 8 e os 9 anos que frequentavam duas turmas do 3º 

 
23 No contexto do trabalho desenvolvido por Michel Sasseville e Michel Gagnon (2007), 
adotou-se nas sessões em comunidade de investigação o recurso a “observadores”, isto é, 
em cada sessão são designados dois membros que formam um círculo exterior ao grupo 
que desenvolve o diálogo e a quem são atribuídas grelhas de observação de algumas das 
competências filosóficas usadas durante a sessão. No final, os observadores relatam ao 
restante grupo as suas apreciações sobre o modo (processual e substantivo) como 
decorreu a sessão, sendo este o momento fundamental para a autorregulação do trabalho 
do grupo. 
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ano do ensino básico (19 crianças da turma A e 17 da turma B). Ambas as 
turmas estavam familiarizadas com o trabalho em comunidade de investigação 
filosófica desde o 1º ano de escolaridade. 

 
apresentação dos resultados 

Dado o grande enfoque colocado pelas crianças sobre a prestação do gestor 
da palavra quando avaliaram as primeiras sessões em que se usou o recurso, 
considerou-se pertinente proporcionar à comunidade de investigação um 
espaço de discussão sobre ele. Nesta discussão surgiu a necessidade de se 
aprofundar a representação que a comunidade fazia do gestor da palavra, pelo 
que se optou, para além do diálogo, por colmatar a oralidade com um registo 
escrito, através do qual cada criança pudesse refletir sobre “O que o gestor da 
palavra deve fazer” e “O que o gestor da palavra não deve fazer”. A atividade 
definia a priori estas duas categorias principais de análise, sendo que a 
posterior análise de conteúdo aos registos escritos permitiu identificar três 
subcategorias: dimensão cognitiva, dimensão ética e dimensão social. 

 
a dimensão cognitiva do papel do gestor da palavra 

A dimensão cognitiva engloba os registos que se referem à atenção ou 
desatenção do gestor da palavra em relação ao que se passa à sua volta. Das 
três dimensões identificadas, esta é aquela que apresenta menor número de 
indicadores: 4 para a categoria “O que deve fazer” e 3 para a categoria “O 
que não deve fazer”. 

No que respeita à categoria “O que deve fazer o gestor da palavra”, a 
dimensão cognitiva prende-se com competências de observação e de atenção 
às solicitações de intervenção dos membros da comunidade. Nesta dimensão, 
surgem indicadores de duas naturezas diferentes: por um lado, registar quem 
pretende intervir e, por outro lado, servir como regulador dos 
comportamentos do grupo. Da totalidade de indicadores para esta dimensão, 
é a primeira que reúne maior número de unidades de registo, sendo que 
“Estar atento” registou 7 unidades de registo, como por exemplo: “deve estar 
atento” (1D; 1C; 1M; 1N) ou “Deve ter atenção” (1I); “Estar atento a quem põe o 
dedo no ar” registou 11 unidades, referindo, por exemplo: “dar a palavra às 
pessoas que põem o dedo no ar” (1F) ou “virar a cabeça para o lado para ver 
toda a gente, para ninguém dizer que o gestor da palavra não o escolheu 
porque não o viu” (1F); e “Olhar para todos os lados” (1E), 1 unidade de 
registo. O papel do gestor da palavra enquanto regulador comportamental 
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indutiva, com grande recetividade às informações empíricas recolhidas. O 
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23 No contexto do trabalho desenvolvido por Michel Sasseville e Michel Gagnon (2007), 
adotou-se nas sessões em comunidade de investigação o recurso a “observadores”, isto é, 
em cada sessão são designados dois membros que formam um círculo exterior ao grupo 
que desenvolve o diálogo e a quem são atribuídas grelhas de observação de algumas das 
competências filosóficas usadas durante a sessão. No final, os observadores relatam ao 
restante grupo as suas apreciações sobre o modo (processual e substantivo) como 
decorreu a sessão, sendo este o momento fundamental para a autorregulação do trabalho 
do grupo. 
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ano do ensino básico (19 crianças da turma A e 17 da turma B). Ambas as 
turmas estavam familiarizadas com o trabalho em comunidade de investigação 
filosófica desde o 1º ano de escolaridade. 

 
apresentação dos resultados 

Dado o grande enfoque colocado pelas crianças sobre a prestação do gestor 
da palavra quando avaliaram as primeiras sessões em que se usou o recurso, 
considerou-se pertinente proporcionar à comunidade de investigação um 
espaço de discussão sobre ele. Nesta discussão surgiu a necessidade de se 
aprofundar a representação que a comunidade fazia do gestor da palavra, pelo 
que se optou, para além do diálogo, por colmatar a oralidade com um registo 
escrito, através do qual cada criança pudesse refletir sobre “O que o gestor da 
palavra deve fazer” e “O que o gestor da palavra não deve fazer”. A atividade 
definia a priori estas duas categorias principais de análise, sendo que a 
posterior análise de conteúdo aos registos escritos permitiu identificar três 
subcategorias: dimensão cognitiva, dimensão ética e dimensão social. 

 
a dimensão cognitiva do papel do gestor da palavra 

A dimensão cognitiva engloba os registos que se referem à atenção ou 
desatenção do gestor da palavra em relação ao que se passa à sua volta. Das 
três dimensões identificadas, esta é aquela que apresenta menor número de 
indicadores: 4 para a categoria “O que deve fazer” e 3 para a categoria “O 
que não deve fazer”. 

No que respeita à categoria “O que deve fazer o gestor da palavra”, a 
dimensão cognitiva prende-se com competências de observação e de atenção 
às solicitações de intervenção dos membros da comunidade. Nesta dimensão, 
surgem indicadores de duas naturezas diferentes: por um lado, registar quem 
pretende intervir e, por outro lado, servir como regulador dos 
comportamentos do grupo. Da totalidade de indicadores para esta dimensão, 
é a primeira que reúne maior número de unidades de registo, sendo que 
“Estar atento” registou 7 unidades de registo, como por exemplo: “deve estar 
atento” (1D; 1C; 1M; 1N) ou “Deve ter atenção” (1I); “Estar atento a quem põe o 
dedo no ar” registou 11 unidades, referindo, por exemplo: “dar a palavra às 
pessoas que põem o dedo no ar” (1F) ou “virar a cabeça para o lado para ver 
toda a gente, para ninguém dizer que o gestor da palavra não o escolheu 
porque não o viu” (1F); e “Olhar para todos os lados” (1E), 1 unidade de 
registo. O papel do gestor da palavra enquanto regulador comportamental 
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apenas foi identificado numa resposta, onde se lê: “ver se elas [pessoas] estão 
a portar-se bem” (1A). 

No que respeita à categoria “O que não deve fazer o gestor da palavra”, 
a dimensão cognitiva apresenta igualmente respostas diversificadas. Por um 
lado, indicadores como “esquecer-se da comunidade” e “esquecer-se de quem 
está ao seu lado” remetem para a necessidade de ter consciência das 
necessidades de participação do outro no diálogo, como ficou registado no 
exemplo: “se alguém estiver ao lado do gestor e o gestor não der a palavra” 
(2E); por outro lado, “estar distraído” aponta para a necessidade de o próprio 
gestor da palavra autorregular o seu comportamento, como assinalam os 
casos 2A “não conversar com ninguém” e 2M “não deve estar com a cabeça 
na lua”. 

 
a dimensão ética do papel do gestor da palavra 

A dimensão ética remete para indicadores que se prendem com a natureza 
das escolhas feitas pelo gestor da palavra que são entendidas como criteriosas 
ou, pelo contrário, como irrefletidas. Esta é a dimensão que apresenta maior 
número de indicadores, quer na categoria “O que deve fazer” (com 12 
indicadores), quer na categoria “O que não deve fazer” (com 10 indicadores), 
bem como maior complexidade no conteúdo das respostas.  

Relativamente à categoria “O que deve fazer”, identificam-se três níveis 
diferentes de pensar o papel do gestor da palavra. O primeiro nível refere-se à 
natureza própria do recurso e pode ser observado nos seguintes indicadores: 
“dar a palavra” (2 unidades de registo); “dar a palavra aos outros” (5 unidades 
de registo); “dar a palavra a si próprio” (1 unidade de registo) e “dar a palavra 
a quem tem o dedo no ar” (3 unidades de registo). São alguns exemplos deste 
tipo de respostas os seguintes: “deve dar a palavra a todas as pessoas que 
estão com o dedo no ar e também a si próprio” (2B); “escolher as pessoas que 
ainda não falaram” (1B). 

Se este primeiro nível se reporta ao que deve fazer o gestor da palavra, 
já o segundo nível centra-se em como deve o gestor da palavra cumprir as 
funções que lhe são naturalmente adstritas. Isto é, nos indicadores recolhidos 
torna-se clara a identificação de critérios que permitem fundamentar a 
escolha de quem deve intervir no diálogo, tais como “escolher quem não 
falou” (3 unidades de registo); “escolher quem falou pouco” (1 unidade de 
registo); “escolher quem está há mais tempo com o dedo no ar” (1 unidade de 
registo); “escolher várias pessoas” (5 unidades de registo); “dar a palavra a 
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todos” (10 unidades de registo); “dar a palavra a todos pelo menos uma vez” 
(1 unidade de registo) e “escolher as pessoas de uma forma equilibrada” (1 
unidade de registo). Neste nível encontramos as seguintes repostas: “o gestor 
da palavra deve dar às pessoas que ainda não conseguiram falar” (2N); “deve 
dar a palavra a várias pessoas” (2F); “variar nas pessoas que escolhe” (1N); 
“deve ter a responsabilidade de tentar não dar a palavra sempre aos mesmos” 
(2M). 

O terceiro nível respeita a mesma dinâmica de complexificação 
verificada do primeiro para o segundo e reporta-se ao porque deve o gestor 
da palavra escolher determinados membros da comunidade em detrimento de 
outros. Apesar de se identificar apenas numa unidade de registo, este 
indicador encontra-se formulado com grande clareza: “O gestor da palavra 
deve dar a palavra às pessoas todas, assim é justo!” (2I).  

Também na categoria “O que não deve fazer o gestor da palavra”, é 
possível identificar os mesmos três níveis de análise. Contudo, contrariamente 
ao que se verifica na categoria “O que deve fazer o gestor da palavra”, neste 
caso no primeiro nível (a natureza própria do gestor da palavra enquanto 
recurso da comunidade, isto é, o que não deve fazer) apenas se encontrou o 
indicador “Não dar a palavra” com uma unidade de registo.  

Em relação ao segundo nível, referente a como não deve o gestor da 
palavra exercer as suas competências, é onde se regista maior número de 
indicadores e de unidades de registo. Assim, encontramos “Escolher as 
mesmas pessoas” (18 unidades de registo), “Dar a palavra sempre a si” (4 
unidades de registo), “Escolher os amigos ou amigas” (4 unidades de registo), 
“Escolher quem já falou (muito) quando há outras pessoas que querem falar” 
(3 unidades de registo), “Escolher só metade da comunidade” (2 unidades de 
registo), “Dar a palavra ao seu melhor amigo” (2 unidades de registo), 
“Escolher quem já falou mais de duas vezes” e “Escolher só as raparigas ou só 
os rapazes” (ambas com 1 unidade de registo). Alguns exemplos deste tipo de 
respostas são os seguintes: “Não deve dar a palavra às pessoas que já falaram 
muito, sabendo que há outras que ainda não falaram muito ou não disseram a 
coisa que era para dizer” (1O); “o gestor da palavra não deve dar a palavra 
mais de uma vez quando alguém ainda não falou e está há muito com o dedo 
no ar” (2J). 

No terceiro nível de análise (porque não deve o gestor da palavra 
escolher determinados membros da comunidade), foram identificados três 
indicadores que representam um número igual de critérios justificativos de 
uma má opção: o egoísmo, a desigualdade e a injustiça. Estes indicadores 
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verificada do primeiro para o segundo e reporta-se ao porque deve o gestor 
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outros. Apesar de se identificar apenas numa unidade de registo, este 
indicador encontra-se formulado com grande clareza: “O gestor da palavra 
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foram observados nos exemplos: “não dar a palavra sempre a si” (1E); “ser 
egoísta e escolher sempre a si mesmo” (1F); “o gestor da palavra não deve dar 
a palavra aos amigos preferidos, assim não é justo!” (2I); “não deve julgar as 
pessoas (primeiro as favoritas)” (2K); “escolher sempre as raparigas ou os 
rapazes” (1F). 

 
a dimensão social do papel do gestor da palavra 

A dimensão social contempla questões relacionadas com as atitudes 
promotoras, ou desfavoráveis, do gestor da palavra relativamente à 
comunidade de investigação filosófica. Na categoria “O que deve fazer”, foram 
encontrados dois indicadores: “Ter experiência” (1 unidade de registo – 2E) e 
“Participar na comunidade” (2 unidades de registo). É de notar que, nestes 
casos, foram identificadas algumas das principais competências do diálogo 
filosófico, como sejam “discordar e concordar, dar razões e dar exemplos” 
(2O) ou “também tem de falar” (1C). 

Já na categoria “O que não deve fazer”, verifica-se um maior número de 
indicadores (6): “Portar-se mal” (2 unidades de registo – 2A e 2O) e “Sair 
para ir à casa de banho” (1G), “Falar alto” (1A), “Dançar, cantar e dormir” (1A), 
“Falar fora da vez” (2B), “Demorar tempo a escolher as pessoas” (2K), todos 
com 1 unidade de registo.  

 
discussão dos resultados e conclusão 

A primeira constatação que surge na leitura dos resultados prende-se com a 
prevalência de respostas referentes à dimensão ética, em detrimento das 
dimensões cognitiva e social do papel do gestor da palavra. Este facto pode 
ser um indicador de que, para as crianças, o que está em causa ao exercerem 
esta função é, sobretudo, uma questão de escolha. E que essa escolha, para 
promover o diálogo da comunidade, deve ser criteriosa. Em síntese, 
encontram-se 4 grandes critérios de definição das boas escolhas do gestor da 
palavra: (a) deve promover a igualdade no acesso à palavra entre todos os 
membros da comunidade, evitando o egoísmo, bem como diferenciações 
motivadas por questões de amizade ou de género; (b) deve fomentar o 
equilíbrio na forma como decide quem fala, não deixando que determinados 
elementos monopolizem o diálogo; (c) deve respeitar a ordem pela qual a 
palavra é pedida e, por último, (d) deve ter em atenção uma gestão justa do 
espaço de intervenção. É de notar que, apesar de o segundo e o terceiro 
critérios indicados poderem entrar em conflito entre si, não houve nenhum 
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registo neste sentido, provavelmente pelo procedimento de recolha adotado 
que inviabilizou uma discussão e aprofundamento posteriores das respostas 
dadas. 

Estes resultados levam-nos a concluir que, de facto, o gestor da palavra 
pode revelar-se uma estratégia promotora de consciencialização ética das 
escolhas em relação ao outro: seja ele um elemento individual da comunidade, 
seja a própria comunidade no seu todo ou até o diálogo filosófico construído 
em grupo no decorrer da sessão. De sublinhar que, numa sessão posterior, já 
depois de recolhidos os dados, uma das crianças referiu que era necessário 
introduzir uma nova regra para o bom uso do papel do gestor da palavra: se 
dois elementos da comunidade estiverem a dialogar sobre uma determinada 
questão, o gestor da palavra deve respeitar essa dinâmica dialógica e, para 
salvaguardar a integridade do pensamento produzido, não deve passar a 
palavra a um terceiro elemento. Considera-se este um indicador da presença 
do cuidado ou preocupação pelo diálogo propriamente dito enquanto foco de 
importância para a comunidade de investigação (Lipman, 2003, p. 253; Sharp, 
2007). 

No entanto, é interessante que nas representações das crianças não 
surjam apenas indicadores éticos, uma vez que, parecendo que o gestor da 
palavra apenas tem por função a escolha de quem fala, na verdade há 
predisposições cognitivas e sociais igualmente relevantes de que as crianças 
dão conta. 

Quanto à dimensão cognitiva, a atenção é fundamentalmente o 
indicador que se destaca como condição de possibilidade de uma boa gestão 
da palavra. Neste âmbito, algumas respostas parecem indiciar que as crianças 
representam o gestor da palavra como uma extensão do papel do facilitador 
na sessão, quer pela regulamentação dos comportamentos do grupo, quer 
pela necessidade de atender ao grupo enquanto comunidade (e não apenas 
uma coleção de indivíduos). Esta conclusão apoia-se quer na categoria “O que 
deve fazer o gestor da palavra”, pelo facto de haver uma resposta com o 
indicador “estar atento ao comportamento do grupo” (1A), quer na categoria 
“O que não deve fazer o gestor da palavra”, pela resposta: “esquecer-se da 
comunidade” (1C). No entanto, e como veremos na dimensão social, esta 
delegação de poderes não é entendida como um fator promotor de um 
estatuto diferenciado do gestor da palavra enquanto membro da comunidade. 

No que respeita à dimensão social, estão em causa comportamentos 
gerais que, por um lado, promovem o trabalho filosófico da comunidade e, 
por outro, não são disruptivos do ambiente pedagógico da sessão. No 
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primeiro caso, por exemplo, uma criança referiu que o gestor da palavra deve 
“discordar, concordar, dar razões e dar exemplos”, numa lógica de utilização 
de competências da comunidade de investigação filosófica. No segundo caso, 
são referidos comportamentos e atitudes reveladoras de um funcionamento 
normal do espaço de aula. Estes indicadores vêm, então, reforçar que, apesar 
de ser um elemento responsável pelo funcionamento do diálogo, as crianças 
veem o gestor da palavra também como um membro da comunidade, em 
condição de igualdade com os outros colegas e não como uma autoridade 
exterior. Esta constatação intensifica-se se tivermos em conta que, no 
momento de avaliação conjunta da sessão, a prestação do gestor da palavra é 
um elemento recorrente na autorregulação crítica da comunidade. Podemos, 
assim, afirmar que o gestor da palavra enquanto recurso pedagógico-filosófico 
no âmbito da investigação filosófica promove a ideia de que o poder 
regulador não está confinado a um elemento do grupo, mas é pertença da 
própria comunidade. 

Para terminar, é importante reconhecer que, apesar de se terem 
encontrado resultados interessantes, esta investigação carece de ser 
aprofundada e complementada com a informação recolhida através dos 
sociogramas e da avaliação realizada pelas crianças, nas grelhas de observação 
das sessões, acerca do papel do gestor da palavra e anteriormente referidas.  

Para além destes aspetos, ficam por estudar igualmente as 
representações das professoras regulares das duas turmas, a transposição do 
recurso para o contexto de sala de aula, bem como a continuidade das 
representações das crianças sobre o papel do gestor da palavra. Porque, como 
referiu uma das professoras num questionário de balanço do ano letivo: “os 
alunos já perceberam que há uma relação [entre a filosofia e aquilo que se 
passa na sala de aula] e verbalizam-no.” 

Os efeitos das práticas em comunidade de investigação estendem-se 
muito para além do tempo letivo que lhes é dedicado. A comunidade 
atravessa as paredes da sala de aula sempre que diálogos semelhantes 
compõem a base de outras atividades, dentro e fora da escola. Enquanto 
competência transversal, também o gestor da palavra assume diferentes 
potencialidades educativas e pode tornar-se um recurso interessante ao 
alcance de qualquer educador. 
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a possibilidade do tempo e a temporalidade dos possíveis 
 
 

aceitar o convite 

Quando perguntaram a Emmanuel Levinas a que inquietude pessoal 
correspondeu a leitura dos textos de Henri Bergson, a resposta veio sem 
hesitação: com a insistência na irredutibilidade da duração ao tempo 
cronológico, a obra do filósofo francês libertou-nos do terror de um mundo 
sem novidade possível (Levinas, 1988, p. 20-21). E se dispensar a novidade 
implicaria deixar cair também a abertura ao imprevisível, certamente que 
nesse despojamento, de que Bergson nos libertou, perderíamos toda a 
esperança.  

Na ambiência marcada por esta reflexão de Levinas, propomos um 
excurso que, no campo da filosofia para crianças, justifique algumas posições 
que nos parecem fundamentais para a promoção de um diálogo colaborativo 
e problematizador em ambiente educativo. Defenderemos que a recuperação 
bergsoniana da filosofia enquanto resgatar de uma certa conceção de 
esperança frente à possibilidade criadora de mundo se apresenta, aqui, como 
caminho privilegiado. 

Como afirma Dina Mendonça (2018), se para a promoção de qualquer 
investigação é fundamental cultivar o sentimento de esperança, esta torna-se 
ainda mais decisiva quando lidamos com ambientes de pensamento como os 
que surgem na filosofia para crianças. Por permitir a abertura ao 
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questionamento e o cultivar da confiança no grupo para lidar com perguntas 
que podem pôr tudo em questão – inclusivamente os próprios perguntadores 
– a esperança instala uma disponibilidade e uma abertura face ao novo e ao 
inaudito. É essa disponibilidade nos faz crer que tudo pode ser de outro 
modo e que, assim, descentra dos egoísmos e afugenta os dogmatismos. 
Simultaneamente, a abertura ao novo representa a descoberta de um sujeito 
que se compromete, isto é, implica o traçado de um percurso em que 
ninguém está isento de participar. Acima de tudo, trata-se de um profundo 
respeito pela ideia de que o ser humano é a trave mestra dos seus destinos e 
que, como tal, muito dele é esperado. 

A partir do cruzamento entre os conceitos de possibilidade e de 
temporalidade, inspirada sobretudo no texto bergsoniano Le possible et le réel 
(Bergson, 2011a), esta reflexão propõe que, na filosofia para crianças, o 
pensamento viaje para além do que conhece e domina, contrariando os ritmos 
confortáveis e habituais do previsível e desalojando(-se), à maneira socrática, 
de algumas ideias naturalmente aceites. Quando o filósofo alberga a força 
singular da negação do óbvio, afirma Henri Bergson, abre a sua porta ao 
impossível e aceita a insegurança e a rejeição de coisas definitivas (Bergson, 
2011b). O outro lado da esperança é, então, o risco. 

Sob a inspiração de Henri Bergson, aceitaremos algumas noções da sua 
obra como sugestões para nos colocarmos numa determinada perspetiva 
sobre a realidade. Situados nesse lugar, faremos um exercício de focagem 
sobre o tema que nos move e, a partir dessa vista panorâmica, escolheremos 
como prisma uma determinada forma de encontro educativo: a comunidade 
de investigação filosófica (Kennedy; Kennedy, 2012).  

Dividiremos a nossa reflexão em duas direções de pensamento, 
copresentes no título que escolhemos e em interna tensão constituinte, que 
formularemos como perguntas orientadoras: é possível o tempo na 
comunidade de investigação filosófica? há tempo para os possíveis na 
comunidade de investigação filosófica?  

Como se as noções bergsonianas de tempo e de possível fossem lentes 
que captam uma determinada luz, procuraremos dirigir a objetiva no sentido 
de problematizar a prática de diálogo filosófico com as crianças. Mais 
especificamente, interessar-nos-á nesta reflexão o enquadramento da 
preparação e posterior realização de sessões em comunidade de investigação 
filosófica.  

Mais do que fixarmos uma paisagem de contornos e cores específicas – 
desiderato fixista – esta escrita procurará descobrir um caminho. Talvez seja 
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apenas uma vereda, estreita e sobretudo sinuosa, mas certamente abrirá vias 
de exploração da comunidade de investigação filosófica como atitude que nos 
convida permanentemente ao movimento e que, em constante deslocação, nos 
afasta dos sentidos mais comuns e confortáveis sobre o que seja pensar 
(filosoficamente) com outros. 

Enquanto uns entenderão o gesto como ousadia destemperada, outros 
poderão experienciar o exercício de colocarem os pés na visão que o filósofo 
francês nos propõe, visão que perseguiu o seu espírito e de que diz apenas 
poder transmitir-nos uma breve sombra (Bergson, 2011b, p. 28). Bergson não 
pretende fazer o percurso pelo seu leitor. Não o pode, aliás, fazer, já que a 
simplicidade do que se lhe dá a ver não se pode traduzir em discursividades 
abstratas. Mas pode mostrar-nos uma imagem, um vislumbre fugidio e 
evanescente (Bergson, 2011b, p. 28), compromisso entre o que se vê e o que 
se pode contar. A partir daí, compete-nos fazer caminho, entrar na imagem 
como Alice entra no espelho e percorrer até à origem os rastos de luz 
projetados. Aceitemos, pois, o convite. 

 
é possível o tempo na comunidade de investigação filosófica? 

O que acontece quando educadores se propõem transformar a sua sala de 
aula numa comunidade de investigação filosófica?  

Talvez comecem pela geografia. Olharão o sítio que ocupam 
regularmente os habitantes daquele espaço educativo e verão que algumas 
alterações serão necessárias na apropriação dos lugares. Porque a comunidade 
de investigação filosófica constitui um figurino com características específicas, 
os educadores verão como a geografia pedagógica prepara e dá cumprimento 
ao projeto de diálogo filosófico colaborativo.  

Não se pode pensar dialógica e colaborativamente se os nossos corpos a 
isso não convidam, ou não são convidados, pelo que é necessário permitir que 
todos interajam fisicamente com todos: que se vejam e que se oiçam, que 
tenham espaço para orientar-se fisicamente nessa visão e nessa escuta. Mas 
também não se pode pensar colaborativamente se os espaços ocupados, e a 
forma como se ocupam esses espaços, não assumirem a coerência entre o que 
dizemos e as condições que temos para o dizer.  

Comprometermo-nos com a comunidade de investigação é, acima de 
tudo, assumirmos uma responsabilidade política por aquilo que nela acontece 
de imbricação profunda entre o pensamento e a ação (Burgh; Yorshansky 2011, 
p. 440). O espaço pedagógico talvez nada mais seja do que o traço profundo 
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dessa relação entre pensar e agir, tornada pública na comunidade de 
investigação filosófica. Trata-se de um encontro entre distintos sujeitos de 
poder, que pensam e que (inter)agem, pelo que importa certamente recusar 
uma visão educativa asséptica ou tecnicista sobre a disposição física das salas 
de aula.  

O modelo disciplinar do alinhamento das pessoas em filas funcionais de 
carteiras (Foucault, 1987, p. 173) certamente inviabilizará a distribuição 
igualitária e colaborativa das interações pretendida no diálogo e fundamental 
para a investigação em comunidade. Da mesma forma, essas filas geométricas 
de bancos contarão a história de uma hierarquia controladora, de uma 
instância de poder emanada a partir de um único elemento que detém o 
privilégio de decidir disciplinarmente o lugar que cada um dos outros deve 
ocupar. Esta regência unilateral do espaço atribui a cada qual a limitação da 
sua ação, como que dizendo “tu não poderás mais do que o lugar que te foi 
dado!”. E se os lugares dados não forem instâncias que abrem os corpos 
pensantes ao diálogo ativo e colaborativo, mas receptáculos que se fecham 
sobre uma aceitação passiva, o que irá acontecer estará longe de um encontro 
filosófico em comunidade de investigação.  

Há, por isso, geografias da esperança. Na comunidade de investigação 
filosófica, os educadores têm de preparar-se para acreditarem no poder do 
pensamento e da ação de cada um dos elementos que constitui aquele espaço 
público. Este espaço pode fechar-se numa dimensão física de organização 
espacial da sala ou abrir-se através do pensar dialógico e construtivo. As 
pessoas que fazem uma comunidade de investigação não se limitam a estar no 
espaço como um par de sapatos está guardado na caixa. Pelo contrário, 
habitam esse espaço de forma constitutivamente dialógica, colaborativa e 
participativa. Permitir que crianças e adultos falem a partir dos seus lugares e 
que esses lugares sejam já parte das suas falas é a via que permite converter 
o espaço educativo em oficinas de criação do novo. E, retomando Bergson, é 
só nesta abertura da geografia à esperança na novidade que o encontro 
educativo será palco para que a realidade se possa exceder a si própria e para 
que o filosófico aconteça. 

O espaço, tal como o representa a nossa inteligência discursiva e 
abstrata, é o reino da repetição constante de segmentos de matéria 
justapostos. Entendido enquanto substrato homogéneo e vazio (Bergson, 
2007a, p. 628), o espaço assim concebido presta-se a qualquer disposição das 
coisas por ser uma simples área a ocupar. Nele, os corpos compõem uma 
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multiplicidade distinta (Bergson, 2007b, p. 80), justapõem-se em relações de 
exterioridade concretizadas em interações meramente funcionais.  

Para que deste espaço nasça uma geografia da esperança na 
investigação filosófica é necessário promover o imprevisível. Cada sujeito deve 
poder envolver-se ativamente no que há a fazer, o encontro educativo tem de 
permitir que, por entre a repetição espacial das coisas, possa florescer o que 
quer que haja de novo nas ações (Bergson, 2011a, p. 107-108). Por isso, estar 
em comunidade de investigação filosófica requer uma apropriação desse 
espaço onde os seus membros estão e, sobretudo, de como estão onde estão. 

Preparar a sala de aula como comunidade de investigação exige, assim, 
dos educadores não só que trabalhem a disposição do mobiliário, mas que 
pensem como se colocam eles próprios nesse meio de cada vez que se 
predispõem a investigar com as crianças. Se fizermos ecoar a voz filosófica 
que, face ao habitualmente óbvio e definitivo, grita “impossível!” (Bergson, 
2011b, p. 31-32), compreendemos que as geografias da esperança na 
investigação filosófica são também as geografias do inconformismo e que o 
inconformismo começa no espaço quando o espaço é mais do que a soma 
física de objetos e corpos. 

Para que essa multiplicidade distinta e numérica dê lugar a uma 
multiplicidade qualitativa (Bergson, 2007b, p. 90), isto é, a um conjunto 
pensado para lá da relação física entre corpos que se limitam a estar 
indiferentemente numa determinada posição, o espaço tem de ser mais do 
que um simples a priori da sensibilidade, como o pretendeu Kant (1994, p. 
63-66).  

Por esse motivo, educadores que queiram proporcionar condições para 
que as salas de aulas sejam comunidade de investigação filosófica têm de 
enfrentar a dinamização do espaço enquanto duração constitutiva dos 
próprios diálogos. Significa que a preparação das atividades enfrenta 
necessariamente o confronto com a organização narrativa dos encontros, isto 
é, com a estrutura temporal do que acontece. A geografia da esperança é, 
também, uma experiência temporal e, por isso, a preocupação com o tempo 
torna-se uma ocupação na preparação das atividades. 

Sendo assim, que tempos para um espaço de discursividade 
colaborativa e de construção filosófica do novo? Quanto tempo para 
pensarmos a construção do mundo? Que organização se adequa a um 
encontro educativo em que cada um pode fazer as suas perguntas e, em 
grupo, refazer, tantas vezes quantas entender necessárias, o que antes era tido 
por definitivo? uma lógica sequencial? um conjunto de dinâmicas 
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multiplicidade distinta (Bergson, 2007b, p. 80), justapõem-se em relações de 
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entrecortadas? atividades metodologicamente organizadas em torno de 
objetivos definidos, para que nada se perca? 

Se cada participante da comunidade de investigação habita o espaço 
dado pela sua voz e, falando a partir desse espaço, pode construir o inaudito, 
que tempo acolher na realização da sessão? Quanto tempo dura a edificação 
desse espaço habitado? E se é de esperança que se trata, quanto tempo 
esperar para que as ideias espalhem o seu poder transformador? É sequer 
possível o tempo na comunidade de investigação filosófica? Que tempos? 

Não é nova a questão do tempo na cultura organizacional e política do 
espaço escolar. A divisão cronológica do encontro educativo recua alguns 
séculos e foi entendida como apropriação do tempo dos formandos para o 
converter em utilidade (Foucault, 1987). A garantia de que a aprendizagem 
era eficaz implicava, na industrialização crescente dos séculos XVIII e XIX, a 
homogeneização e a segmentação sequencial das narrativas individuais. Nesse 
movimento, os locais de instrução cediam perante uma conceção de tempo 
unitária, cumulativa e perfetibilizadora que distinguia o tempo (do) 
mestre-adulto, aquele que havia já adquirido as aprendizagens essenciais, do 
tempo (do) formando-criança, aquele em que decorria o processo de 
aquisição de um saber ou ofício. Não se poderia perder tempo em excursos 
inúteis, pelo que o tempo era então a variável a ser controlada para efeitos da 
eficácia de produção. 

Em termos bergsonianos, esta visão incorria numa das mais comuns 
ilusões da inteligência abstrata e discursiva: a transformação do tempo em 
espaço homogéneo (Bergson, 2007a, p. 157-158), a redução da duração 
qualitativa dos sujeitos em intervalos mensuráveis e sucessivos. E, de facto, é 
esta espacialização temporal que ainda hoje domina grande parte dos 
contextos escolares formais, seja através de horários que isolam atividades em 
segmentos de tempo, seja através de disciplinas que circunscrevem as 
abordagens das várias áreas. Mas a harmonização desta decomposição espacial 
em séries previsíveis e antecipáveis revela-se estranha à emergência do diálogo 
em comunidade e deixa escapar a duração própria da investigação filosófica. 

Valerá a pena, então, procurar pistas para a concretização de 
comunidades de investigação filosófica. Talvez um vestígio de caminho resida 
precisamente no tema que ocupa Bergson desde o início da reflexão Le 
possible et le réel: “a criação contínua de imprevisível novidade que parece 
desenrolar-se no universo” (Bergson, 2011a, p. 103). 

Se aceitarmos o convite do filósofo francês para nos colocarmos nesta 
leitura do mundo, se molharmos os pés no rio movente e agitado no qual a 
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sua obra nos convida a entrar, e olharmos para o encontro educativo, o que 
veremos? O que pode significar entender o mundo e a nós próprios como 
criação contínua de imprevisível novidade quando nos encontramos numa sala 
de aula para investigarmos filosoficamente em comunidade? 

A expressão bergsoniana é densa e cada palavra desempenha uma 
função. Dito brevemente, a realidade enquanto criação contínua de 
imprevisível novidade excede-se de forma ininterrupta, não como resultado de 
um ato pontual transcendente, mas como processo dinâmico de jorro de 
contributos não antecipados nos momentos precedentes. A experiência 
interior desta novidade completa e deste devir radical (Bergson, 2007a, p. 
634) torna-se clara precisamente quando empreendemos o exercício de 
prever um encontro com outros. O exemplo dado por Bergson em muito se 
assemelha à preparação de uma qualquer atividade em contexto educativo:  

Devo, por exemplo, assistir a uma reunião; sei que pessoas ali 
encontrarei, em volta de que mesa, em que ordem, para a 
discussão de que problema. Mas que essas pessoas venham, que se 
sentem e falem como eu esperava que fizessem, que digam o que 
eu de facto pensava que diriam: o conjunto dá-me uma impressão 
única e nova, como se fosse agora desenhado num único traço 
original por uma mão de artista. Adeus, imagem que eu me havia 
formado dessa reunião, simples justaposição antecipadamente 
figurável de coisas já conhecidas! (2011a, p. 110). 

Não é o conhecimento antecipado dos detalhes que permitirá conhecer, 
e até provocar, um determinado resultado. Consequentemente, Bergson 
diz-nos que é impossível dominar os antecedentes de uma situação para que 
se obtenha um dado efeito pretendido. Querer fazê-lo é reduzir o 
acontecimento à justaposição de elementos anteriores e já conhecidos, 
deixando escapar entre os intervalos dessa sobreposição artificial um 
imprevisível nada que muda tudo.  

O que acontece é um ato simples: a especificidade da realização supera 
o domínio quantitativo da complicação e entra numa ordem qualitativamente 
diferenciada, a ordem da simplicidade. A analogia bergsoniana com a arte é 
elucidativa se pensarmos na diferença entre os esboços sucessivos feitos pelo 
pintor e a obra-prima final. Querer retirar a última da sequência dos 
primeiros é não ver o acontecimento para lá da grelha que se limita a 
justapor elementos ao lado de elementos. Mesmo que se aumente a resolução 
das lentes e se consigam traduzir imagens em miríades de pixéis, a paisagem 
que se desenrola na experiência interna irá sempre superar essa coleção de 
componentes digitais. 
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Se a perspetiva é a do conjunto (a experiência que tenho do jorro 
ininterrupto) como ato simples e não a das partes isoladas, previsíveis e 
manipuláveis, o que nos pode, então, dizer esta ideia sobre a preparação e a 
realização de encontros educativos? Que pistas para um facilitador de 
atividades em comunidade de investigação filosófica? 

A grande pista parece-nos, de facto, a narrativa que descobre o tempo. 
Não só é possível o tempo na comunidade de investigação filosófica, como 
necessário se torna tê-lo em conta, resgatando a experiência concreta dessa 
temporalidade a que Bergson designa como duração (Bergson, 2007b, p. 74-
75). Entre preparar uma atividade pedagógica e realizar um encontro 
educativo há toda a diferença da hesitação e da demora que cria 
constitutivamente o que acontece. O tempo age nas coisas, não como uma 
entidade externa que as oriente em determinados sentidos, mas como o que 
faz com que as coisas se façam (Bergson, 2001c, p. 1254). Não há coisas feitas, 
mas mundo a fazer: mundo que se faz apenas quando e enquanto se faz.  

Sessões planificadas ao detalhe são ainda píxeis que, quando tomados 
como mapas de países conhecidos, subtraem da realidade o caráter vivo e 
concreto da experiência da descoberta das coisas. Imprescindíveis para 
educadores que têm que organizar os tempos letivos dos seus alunos, as 
planificações assim entendidas são como cálculos matemáticos úteis somente 
para nos orientarmos na ação quotidiana ou como a argila e a técnica que o 
escultor tem de dominar nos processos de fabricação das suas estatuetas 
(Bergson, 2011a, p. 107). 

Transformar a sala de aula numa comunidade de investigação é ainda 
acomodar a materialidade do mobiliário, a repetição que se impõe para 
garantir a estabilidade e a regularidade das ações. Não se vive apenas na 
vertigem da montanha russa, isto é, a espacialização do real em corpos que se 
exteriorizam e justapõem faz parte do processo do encontro educativo. Mas 
tão pouco esse encontro educativo se cifra num mundo que, sem criação, seja 
reduzido ao infinitamente divisível. Para além da fabricação, há uma franja de 
imprevisibilidade que constitui o fluxo do que não se pode prever: a duração 
que morde as coisas e nelas deixa a sua marca (Bergson, 2007a, p. 533).  

A perspetiva deste acréscimo permanente não pode ser desconsiderada 
quando se investe na transformação de um grupo em comunidade de 
investigação filosófica. Não esperar pela duração será estancar o jorro da 
criação, trocar o espanto do novo pela certeza do expectável, silenciar 
perguntas que autenticamente iniciam novos movimentos por 
pseudo-questões já feitas e há muito respondidas. 

Magda Costa Carvalho 

205 

É possível o tempo na comunidade de investigação filosófica. É mesmo 
necessário, arriscaríamos a dizer, se queremos inscrever a existência na 
efetividade de uma experiência real e interior. Mas, então, que tempo para 
encontros filosóficos? A próxima pista pode encontrar-se na exploração da 
noção bergsoniana de possibilidade. 

 
há tempo para os possíveis na comunidade de investigação filosófica? 

O que pode, então, acontecer quando educadores se propõem transformar a 
sua sala de aula numa comunidade de investigação filosófica? O encontro 
educativo pode tornar-se palco para a experiência interior da realidade 
concreta, em que se troca o espaço como receptáculo das coisas e o tempo 
como previsível sucessão de instantes pelo risco das geografias da esperança 
na estrutura narrativa da duração. Essa escolha pela criação contínua de 
imprevisível novidade permite converter a atenção (Bergson, 2001d, p. 1373), 
deslocar a capacidade de problematização e abrir perguntas para lá de uma 
quotidianidade sem mistérios. 

A realidade desenrola-se, arrasta-se em demoras em vez de acontecer 
na imediatez: avança e retrocede, hesita e apressa-se, oscila e acelera. Dura, 
portanto. E, porque dura, faz-se como se faz e não de modo diferente. E, 
porque dura, faz-se como se faz e não de formas antecipadamente previsíveis. 

Colocados na duração, nesta temporalidade concreta de jorro 
imprevisível, o que vemos então quando olhamos para os encontros 
educativos? E o que podemos descobrir sobre a preparação de atividades que 
pretendam converter a atenção ao novo? Se os educadores se arriscarem a 
aceitar a realidade enquanto imprevisível e promoverem, nos encontros 
educativos, a procura por essa experiência integral, terão de recusar a 
hegemonia da previsibilidade. Consequentemente, não poderão continuar a 
representar a relação pedagógica como simulacro fossilizado de caminhos já 
percorridos (que esperam que as crianças se limitem a refazer, 
reservando-lhes apenas um papel de repetidoras passivas). Terão de assumir o 
risco de que nada mais podem fazer do que acolher a realidade quando esta 
se fizer e que, só quando ela assim se fizer, far-se-ão também, 
retrospetivamente, todas as possibilidades que ela então cria. Imaginar que 
existem “armários de possíveis” (Bergson, 2011a, p. 114) onde se possam 
escolher efeitos educativos para os quais se concebem causas, ou seja, que há 
um desenho possível para determinar resultados pretendidos, constitui uma 
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É possível o tempo na comunidade de investigação filosófica. É mesmo 
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forma de aprisionar o pensamento nos claustros do que já se conhece e 
domina.  

Preparar uma comunidade de investigação filosófica como se fôssemos 
o guardião da chave desse pretenso armário conduz à ilusão que 
frequentemente assola a inteligência discursiva: representar a relação entre o 
passado e o futuro numa linearidade que transcorre gradativamente da 
insipidez de possibilidades adivinhadas para a certeza de uma atualização 
desejada. Assim atuar é equivalente a representar o encontro educativo como 
um sistema abstrato, estritamente material e perfeitamente calculável. É 
instaurar a clivagem de que falava Foucault entre dois tempos: o do adulto 
que prevê e provoca e o da criança que responde e cumpre (Foucault, 1987). 
E nenhum desses tempos corresponde, sequer, ao tempo-elaboração que 
percorre a realidade enquanto criação imprevisível de novidade criadora. 

O que pode acontecer quando se desperta o pensamento filosófico em 
comunidade estará sempre para além do representável antes de esse 
pensamento se fazer. Se alguém objetar que sabe, de antemão, que caminho 
irá correr esse pensamento uma vez estimulado num determinado sentido, 
então é porque esse caminho já foi percorrido, seja numa experiência passada 
ou pelo menos na imaginação. E, nesse caso, já não se encontrará frente à 
vertigem da criação do novo. 

E um acontecimento só pode ser tido como possível retrospetivamente, 
isto é, só quando se torna real é que se torna também possível, o que significa 
que o futuro não está já contido no presente. A possibilidade não pode 
preceder uma realidade que ainda não lhe deu a existência enquanto possível 
porque algo não pode começar a existir como possibilidade antes de a 
realidade (pelo menos a da imaginação) lhe dar esse estatuto. E, sendo assim, 
encarar a preparação dos encontros educativos como um exercício de previsão 
exaustiva equivalerá a transformá-los numa coleção de fantasmas volatilizados 
a aguardar a repetição na existência. 

É certo que quando os educadores preparam atividades (preparação 
que, reforçamos, é imprescindível), se garante a não-impossibilidade de 
determinados aspetos: há acontecimentos que já sabemos se irão produzir, 
como a disposição perante o espaço a habitar e a proposta de pensamento em 
comunidade. Mas nesta preparação, diria Bergson, há apenas um sentido 
meramente negativo da possibilidade (como não apresentação de obstáculos 
para que suceda algo) e daí não se deduz um sentido positivo do conceito de 
possível enquanto preexistência de realizações específicas: “Fechem a barreira 
e ficam a saber que ninguém atravessará a via: não se segue daí que possam 
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predizer quem a atravessará quando a voltarem a abrir” (Bergson, 2011a, p. 
117). Nesse sentido meramente negativo, o possível é permissão, mas não 
promessa (Jankélévitch, 1999, p. 217). Permite-se que aconteça pensamento, 
mas não se promete o que será pensado. 

Descobrir que a possibilidade não é uma antecâmara do real, ou uma 
reserva de atores à espera para entrar em palco, implica experienciar o 
contrário daquilo que as habituais faculdades do conhecimento nos propõem. 
É a inteligência que, uma vez em face da realidade, fragmenta analiticamente 
o movimento intrínseco que a originou (Bergson, 2007a, p. 155). Esta 
reificação de processos moventes em estados fixos é o modo habitual de 
representarmos a realidade, captando constantemente imagens do permanente 
fluir do real e tomando esses instantâneos pela forma definitiva das coisas. O 
segredo para destronar esta ilusão da inteligência será, então, sair à procura, 
em contracorrente, do movimento que constitui o olhar e a experiência 
filosófica.  

É esse movimento da filosofia que concretiza o tempo dos possíveis, 
isto é, que abre ao imprevisível e ao radicalmente novo. Os possíveis são 
permissão, falam da esperança e recusam promessas de cenários hipotéticos e 
já previstos. O imprevisível e radicalmente novo implica que o tempo crie, ao 
mesmo tempo, a realidade e retrospetivamente as suas possibilidades. No 
tempo dos possíveis, onde o efeito cria a causa (Bergson, 2007a, p. 165), a 
consciência surpreende a virtualidade na própria atualidade.  

Para salvar o tempo que age, Bergson recusa o possível enquanto 
pré-existência potencial. Se entendermos que a vida concretiza um plano, ao 
jeito dos finalismos, então estamos a dizer que já está feita. Significa que 
trabalhar em comunidade de investigação como se se tratasse apenas de por 
em prática uma planificação detalhada que antecipa, como uma miragem, 
determinado movimento de pensamento, é sinal de que esse mesmo 
pensamento já se cristalizou e que ninguém mais acredita na força criadora 
dos sujeitos a quem se dirige. Neste quadro, substitui-se a esperança por um 
cenário que, tal como um edifício em construção, mimetiza o plano de um 
arquiteto primordial. Acontece que fazer uma casa é simplesmente fabricar, 
enquanto que o pensamento vivificado por uma experiência autêntica se deixa 
seduzir pelo movimento íntimo que a realidade recupera. Para a investigação 
filosófica em comunidade, será preciso inverter o trabalho habitual do 
pensamento (Bergson, 2011d, p. 214), escalar a inclinação que habitualmente 
descemos quando olhamos as coisas. Neste movimento, não há lugar para que 
a planificação defina a priori o acontecimento da sessão, nem tão pouco para 
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que a atividade de investigação em comunidade seja balizada por aquilo que o 
facilitador prometeu. Preparar será sempre mais uma questão de permitir do 
que de prometer. 

É este esforço por ir a contracorrente que será cúmplice da criação 
contínua de imprevisível novidade: permite inventar os problemas e, 
simultaneamente, os termos nos quais eles se colocam e possivelmente 
resolvem (Bergson, 2011c, p. 1293). A conversão da atenção em que consiste a 
filosofia é mais do que uma simples alteração de perspetiva ou um desvio do 
olhar. Impõe um esforço radical de outra ordem, colocando em questão as 
próprias estruturas constituintes da inteligibilidade do real: daí que filosofar 
exija que o homem se empenhe em ultrapassar o que lhe é habitual, em 
superar a sua condição natural. Descobrir a causa nos efeitos, os possíveis na 
realidade, o passado no presente, a preparação no acontecer da sessão. O 
começo só vem depois e estamos sempre a começar. 

A par com o sentido negativo do possível a que atrás nos referimos, 
descobre-se uma noção positiva de possibilidade. Jankélévitch designa-a como 
a infância de uma ação que nasce simultaneamente com o seu 
amadurecimento, a esperança que se insufla quando em presença da posse 
(Jankélévitch, 1999, p. 218). Nada mais logicamente subversivo. Nada mais 
cronologicamente inquietante. Mas também nada mais esperançoso do que 
abrir este universo ilimitado à liberdade. 

Se o encontro educativo for pensado como criação contínua de 
imprevisível novidade, assumimos o esforço de contrariar a natural inclinação 
do pensamento e, em vez de cedermos à representação abstrata da 
inteligência sobre um fundo de materialidade, pensamos o encontro educativo 
a partir do estofo substancial que se inscreve nas coisas e faz com a realidade 
se faça como se faz. Bergson dá-nos uma perspetiva a partir da qual nos 
convida a olhar, parecendo a mais exigente de todas: o desfecho de pensarmos 
ao contrário da lógica comum que antepõe a previsão à concretização.  

 
pensar do lado do avesso 

Preparar uma atividade começando pelo fim e não entender esse fim como a 
chegada a uma terra prometida. Começar ao contrário um encontro de 
investigação filosófica em comunidade.  

Em vez de projetar atividades como possíveis resultados a aguardar 
atualização, tenhamos esperança de que pensar filosoficamente é inventar, 
simultaneamente, os problemas e as perguntas nas quais eles se colocam. 
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Porque é impossível conhecer de antemão os caminhos que nos irão levar aos 
tesouros, o pensamento vira-se do avesso quando descobre mais na promessa 
presente do que na permissão passada.  

E o que podem os educadores prometer? Certamente a ocupação do 
espaço pedagógico com a duração do tempo educativo. O tempo da 
investigação filosófica é aquele que faz com que tudo seja como é, todo o 
tempo que se precisa e tão somente aquele de que se precisa. Não há tempo a 
mais, não há possíveis a menos. 

O convite está feito para que nos pensemos como atores e não como 
espetadores (Bergson, 2007b, p. 140) dos nossos encontros educativos. E para 
que olhemos da mesma forma os nossos companheiros de investigação em 
comunidade: adultos e, sobretudo, crianças. Todos atores e não espetadores. 
Não há receitas para o fazermos, não há linhas específicas ou protocolos 
estritos para planificarmos atividades em que desafiamos a comunidade a 
pensar filosoficamente. Como poderia haver? Isso seria ainda trair o que nos 
diz Bergson quando nos convida a não cair na ilusão de prever o futuro com 
vestígios fossilizados do passado. 

Que saberemos nós de como pode isso acontecer? Apenas a sugestão 
de pensarmos do lado do avesso. É cada um – professor, educadora, 
facilitador, pensadora, sujeito, comunidade – que pode criar e co-construir a 
criação contínua de imprevisível novidade, acolher as possibilidades que, como 
a infância, se fazem hesitação, impaciência e entusiasmo. 
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a filosofia e a infância na transitividade do tempo 
 
 

Esta reflexão pretende retomar algumas ideias sobre a relação entre a filosofia 
e a infância a partir do texto de Gustavo de Fraga, professor e filósofo da 
Universidade dos Açores (1922-2003), intitulado ‘Sobre a revolução do tempo’. 
Dedicado à noção de temporalidade, este texto de Gustavo de Fraga ecoa a 
famosa passagem de Karl Jaspers, em Iniciação Filosófica (1998), onde o autor 
alemão alude, a propósito da natureza da filosofia, à propensão filosófica das 
crianças. Que possibilidades para repensar a relação entre infância, filosofia e 
tempo?, foi a pergunta que colocamos a partir destes começos. 

O objetivo principal do texto de Gustavo de Fraga, a que chamamos a 
sua primeira ordem de sentido, prende-se com a explicação de que a 
revolução do tempo (anunciada no título) foi operada pelo povo judeu, com a 
afirmação linear do futuro (por contraponto a um tempo cíclico e fechado na 
sua própria repetição, característico dos mitos e das culturas orientais). Nesta 
primeira ordem de sentido do texto, a relação entre a infância e a filosofia é 
tematizada de forma secundária, por analogia com as considerações do autor 
sobre a temporalidade. 

Mas, se invertermos a lógica de consideração da estrutura interna do 
opúsculo e o olharmos a partir daquilo que une as duas questões (as 
referências ao tempo e as referências à infância), o fio condutor da leitura 
filosófica torna-se outro. As considerações sobre o tempo inserem-se agora 
numa reflexão mais vasta: a denúncia do que o autor designa como 
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reducionismos e que encontra em diferentes obras ou momentos do 
pensamento humano (Fraga, 1982, p. 621). Gustavo de Fraga refere-se à 
recusa da dimensão histórica das conceções sobre o tempo e à recusa da 
dimensão filosófica do pensamento infantil (o autor menciona ainda uma 
terceira ação redutora, o movimento de ideologização das sociedades 
contemporâneas, mas a ele não nos iremos referir). 

A primeira ação redutora reporta-se, então, à recusa do tempo 
histórico, presente nalgumas culturas orientais. Em defesa de uma conceção 
arquetípica ou mítica do tempo, que transcende a realidade histórica e que 
escapa à sequência de um antes e de um depois finitos e situados, a recusa da 
dimensão histórica do tempo visa, de acordo com o autor, a defesa de que a 
realidade autêntica, eterna, se encontra fora da dimensão situacional da 
consciência humana. 

Já na segunda ação redutora do pensamento denunciada no texto, o 
autor refere-se à recusa das reflexões filosóficas das crianças por parte da 
racionalidade adulta, porquanto são entendidas como expressões risíveis e 
desintegradas e, por isso mesmo, indignas da autêntica exigência radical de 
explicação característica do ser humano. 

Gustavo de Fraga encontra nas duas ações enunciadas um mesmo 
movimento redutor do pensamento. No seu entender, quer na recusa da 
dimensão situacional do tempo, quer na recusa da dimensão filosófica das 
expressões do pensamento infantil, o espírito volta costas ao que se mostra 
perturbador e inquietante, anulando-o. Mas, continua o autor, se em 
determinados correlatos da temporalidade o tempo histórico se encontra 
anulado, isso não significa que a história seja separável da consciência 
humana. E – extrapolamos nós porque o opúsculo aí não chega –, da mesma 
forma, se é no ser humano adulto que a reflexão filosófica (de acordo com 
uma determinada conceção de filosofia) encontra maior acolhimento e 
expressividade, isso não implica que a filosofia esteja absolutamente ausente 
da infância. 

O início e o fim do opúsculo de Gustavo de Fraga convergem: se o 
fracionamento da realidade verificado nas enunciadas ações redutoras do 
pensamento representa um enorme risco para aquilo que designa como o «ato 
total humano», então a filosofia deve apresentar-se como experiência 
integradora e compreensiva. Mas o autor concretiza esta ideia apenas em 
relação ao reducionismo presente na conceção de tempo, explicando: “A tarefa 
da filosofia como experiência integradora da história do homem não é assumir 
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o mito a partir do próprio mito, mas, na emergência, compreender a razão 
por que o homem aceitou o mito como resposta, e como tal a preferiu.”  

Poderíamos então perguntar: quais as razões para se desconsiderarem 
as reflexões filosóficas da infância? Por que motivos tem permanecido uma 
conceção de filosofia que inevitavelmente as exclui? Que posições ou descasos 
continuam a reproduzir esta omissão e que tesouros se desperdiçam? Se a 
tarefa da filosofia é ser experiência integradora, como é possível que assuma, 
inquestionavelmente e a partir de si própria, uma exclusiva expressão adulta? 
Mais do que isso, como justificar que a filosofia não se pergunte por que 
razão tem aceitado e até preferido essa expressão adulta? E se a filosofia pode 
tocar qualquer ser humano, por que se deixa perturbar pela ideia de que as 
crianças são sujeitos válidos de uma experiência, de um pensamento, de ações 
filosóficas? 

Muitas e diversas respostas têm sido alinhavadas fazendo incidir o 
problema nas conceções subjacentes de filosofia e de infância. Aquilo em que 
o texto de Gustavo de Fraga nos pode agora ajudar a repensar o problema é 
ao apontar a perspetiva que sugere um triângulo conceptual que, aos 
conceitos de filosofia e de infância, acrescenta o de temporalidade. Assim 
como, nalgumas expressões míticas, o pensamento repeliu a dimensão 
histórica do conceito geral de tempo, apesar de o tempo histórico ser 
inseparável das estruturas da consciência real, assim também se tem vedado a 
designação de «filosóficas» às perguntas ou reflexões das crianças, apesar de a 
filosofia, como muito bem afirma Karl Jaspers e relembra Gustavo de Fraga, 
poder tocar todo e qualquer ser humano, mesmo (ou sobretudo) uma criança. 
De uma forma breve, poderíamos dizer que a sucessão histórica pertence à 
consciência temporal, assim como a filosofia está presente no pensamento 
humano, seja na sua expressão adulta ou infantil. O que acontece é que, 
nalgumas situações, nos recusamos a aceitá-lo ou prosseguimos como se o 
problema tão pouco existisse. 

Como pode, então, a analogia entre os dois movimentos reducionistas 
ajudar-nos a repensar as relações entre a filosofia e a infância? 

Algumas críticas ao programa curricular de Filosofia para Crianças de 
Matthew Lipman e Ann Sharp fundamentam-se na presença do conceito de 
«criança» associado ao saber e ao fazer filosóficos. No núcleo desta crítica 
encontra-se a ideia de que o ser humano na infância não pode (ainda) pensar 
filosoficamente. Pressupõe-se que a infância, carente da subtileza mental e da 
destreza linguística necessárias ao acesso à complexidade filosófica, seja uma 



3. repensar a educação a partir da infância 

214 

reducionismos e que encontra em diferentes obras ou momentos do 
pensamento humano (Fraga, 1982, p. 621). Gustavo de Fraga refere-se à 
recusa da dimensão histórica das conceções sobre o tempo e à recusa da 
dimensão filosófica do pensamento infantil (o autor menciona ainda uma 
terceira ação redutora, o movimento de ideologização das sociedades 
contemporâneas, mas a ele não nos iremos referir). 

A primeira ação redutora reporta-se, então, à recusa do tempo 
histórico, presente nalgumas culturas orientais. Em defesa de uma conceção 
arquetípica ou mítica do tempo, que transcende a realidade histórica e que 
escapa à sequência de um antes e de um depois finitos e situados, a recusa da 
dimensão histórica do tempo visa, de acordo com o autor, a defesa de que a 
realidade autêntica, eterna, se encontra fora da dimensão situacional da 
consciência humana. 

Já na segunda ação redutora do pensamento denunciada no texto, o 
autor refere-se à recusa das reflexões filosóficas das crianças por parte da 
racionalidade adulta, porquanto são entendidas como expressões risíveis e 
desintegradas e, por isso mesmo, indignas da autêntica exigência radical de 
explicação característica do ser humano. 

Gustavo de Fraga encontra nas duas ações enunciadas um mesmo 
movimento redutor do pensamento. No seu entender, quer na recusa da 
dimensão situacional do tempo, quer na recusa da dimensão filosófica das 
expressões do pensamento infantil, o espírito volta costas ao que se mostra 
perturbador e inquietante, anulando-o. Mas, continua o autor, se em 
determinados correlatos da temporalidade o tempo histórico se encontra 
anulado, isso não significa que a história seja separável da consciência 
humana. E – extrapolamos nós porque o opúsculo aí não chega –, da mesma 
forma, se é no ser humano adulto que a reflexão filosófica (de acordo com 
uma determinada conceção de filosofia) encontra maior acolhimento e 
expressividade, isso não implica que a filosofia esteja absolutamente ausente 
da infância. 

O início e o fim do opúsculo de Gustavo de Fraga convergem: se o 
fracionamento da realidade verificado nas enunciadas ações redutoras do 
pensamento representa um enorme risco para aquilo que designa como o «ato 
total humano», então a filosofia deve apresentar-se como experiência 
integradora e compreensiva. Mas o autor concretiza esta ideia apenas em 
relação ao reducionismo presente na conceção de tempo, explicando: “A tarefa 
da filosofia como experiência integradora da história do homem não é assumir 

Magda Costa Carvalho 

215 

o mito a partir do próprio mito, mas, na emergência, compreender a razão 
por que o homem aceitou o mito como resposta, e como tal a preferiu.”  

Poderíamos então perguntar: quais as razões para se desconsiderarem 
as reflexões filosóficas da infância? Por que motivos tem permanecido uma 
conceção de filosofia que inevitavelmente as exclui? Que posições ou descasos 
continuam a reproduzir esta omissão e que tesouros se desperdiçam? Se a 
tarefa da filosofia é ser experiência integradora, como é possível que assuma, 
inquestionavelmente e a partir de si própria, uma exclusiva expressão adulta? 
Mais do que isso, como justificar que a filosofia não se pergunte por que 
razão tem aceitado e até preferido essa expressão adulta? E se a filosofia pode 
tocar qualquer ser humano, por que se deixa perturbar pela ideia de que as 
crianças são sujeitos válidos de uma experiência, de um pensamento, de ações 
filosóficas? 

Muitas e diversas respostas têm sido alinhavadas fazendo incidir o 
problema nas conceções subjacentes de filosofia e de infância. Aquilo em que 
o texto de Gustavo de Fraga nos pode agora ajudar a repensar o problema é 
ao apontar a perspetiva que sugere um triângulo conceptual que, aos 
conceitos de filosofia e de infância, acrescenta o de temporalidade. Assim 
como, nalgumas expressões míticas, o pensamento repeliu a dimensão 
histórica do conceito geral de tempo, apesar de o tempo histórico ser 
inseparável das estruturas da consciência real, assim também se tem vedado a 
designação de «filosóficas» às perguntas ou reflexões das crianças, apesar de a 
filosofia, como muito bem afirma Karl Jaspers e relembra Gustavo de Fraga, 
poder tocar todo e qualquer ser humano, mesmo (ou sobretudo) uma criança. 
De uma forma breve, poderíamos dizer que a sucessão histórica pertence à 
consciência temporal, assim como a filosofia está presente no pensamento 
humano, seja na sua expressão adulta ou infantil. O que acontece é que, 
nalgumas situações, nos recusamos a aceitá-lo ou prosseguimos como se o 
problema tão pouco existisse. 

Como pode, então, a analogia entre os dois movimentos reducionistas 
ajudar-nos a repensar as relações entre a filosofia e a infância? 

Algumas críticas ao programa curricular de Filosofia para Crianças de 
Matthew Lipman e Ann Sharp fundamentam-se na presença do conceito de 
«criança» associado ao saber e ao fazer filosóficos. No núcleo desta crítica 
encontra-se a ideia de que o ser humano na infância não pode (ainda) pensar 
filosoficamente. Pressupõe-se que a infância, carente da subtileza mental e da 
destreza linguística necessárias ao acesso à complexidade filosófica, seja uma 



3. repensar a educação a partir da infância 

216 

espécie de sala de espera ou de antecâmara da autêntica vida filosófica 
(Ribeiro Ferreira, 2013). 

Matthew Lipman sabia que tratar desta questão exigia uma passagem 
pelo conceito de infância e ocupou-se dessa tarefa em diversos momentos da 
sua obra24. O autor afirma que “A infância é uma legítima dimensão do 
comportamento e da experiência humana.” (Lipman, 1988a, p. 91). A infância 
não é descrita como um estádio ou uma etapa, nem tão pouco uma fase do 
desenvolvimento humano, que teria como meta final a idade adulta. Lipman 
parece entender a experiência humana como um polígono multifacetado, no 
qual um dos lados seria precisamente a infância. 

Esta consideração da infância como uma dimensão ou um aspeto da 
experiência humana podem remeter para as já referidas afirmações de Jaspers, 
para quem a filosofia pode atingir todo e qualquer ser humano. E significa, 
por conseguinte, que as condições para se poder aceder à reflexão filosófica 
não são cronológicas. É a experiência humana que, em diferentes momentos 
da vida, pode ser passível de tratamento filosófico. 

Mas Lipman vai mais longe do que Jaspers neste aspeto e, em 
conjugação com outro filósofo norteamericano, Gareth Matthews, tornam-se 
fundamentais para a posterior consolidação da «Filosofia da Infância» 
enquanto área de estudos (Matthews, 1982, 1984, 1994). O ser humano na 
infância não é apenas capaz de perguntar de forma pontual e espontânea, 
mas também de construir pensamento filosófico complexo e elaborado. 

Acontece que os problemas levantados pelas relações entre a filosofia e 
a infância podem ser tratados a partir do ponto de vista da própria conceção 
de filosofia. Regressamos a Jaspers: “A filosofia é o acto de concentração pelo 
qual o homem se torna autenticamente no que é e participa da realidade. 
Embora a filosofia possa inspirar qualquer pessoa, mesmo uma criança, sob a 
forma de pensamentos simples e eficazes, a sua elaboração consciente é tarefa 
nunca totalmente cumprida” (Jaspers, 1998, p. 19-20).  

É que o encontro da filosofia com a infância vai muito para além de 
uma formulação despreocupada de perguntas de eco metafísico. O que 
começa como um perguntar solto e desarticulado pode dar lugar ao 
aprofundamento ou, nas palavras de Jaspers, a um ato de concentração. É o 
que acontece, por exemplo, na prática de uma comunidade de investigação 
filosófica: concentração no sentido de atenção redobrada a tudo o que, 

 
24  Destacamos o último capítulo da obra Philosophy Goes to School, intitulado 
precisamente «Philosophy of Childhood». 
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discursivo e não discursivo, é dito e feito pelos membros do grupo, de modo 
a que se explore o potencial filosófico em presença; e concentração também 
enquanto fazer «con-centrar» nos diálogos os recursos que o pensamento 
filosófico humano, de distintas tradições, coloca ao dispor dos participantes, 
seja enquanto património de temas, conceitos e perspetivas que mostram 
possíveis vias de exploração ou então enquanto pistas a retomar e a revitalizar 
pelo próprio filosofar infantil. 

Neste ponto, fazemos a síntese de onde se encontra a nossa reflexão: 
- começamos por apresentar no opúsculo de Gustavo de Fraga a 

denúncia do reducionismo do pensamento humano, presente quer na recusa 
da dimensão histórica e situada da temporalidade, quer na desconsideração 
filosófica das perguntas das crianças, enquanto duas ações identicamente 
redutoras e fracionantes da realidade e, sobretudo, da filosofia; 

- explicamos, depois, a propósito da recusa da filosofia à infância, as 
linhas gerais de que se têm revestido algumas críticas à filosofia para crianças, 
que ora se fundamentam num conceito pobre de infância, ora alegam a 
abstrata complexidade própria da filosofia. 

Mas como pode então a analogia entre os dois reducionismos ajudar a 
elucidar a problemática relação entre a filosofia e a infância? Consideramos 
que, ao ligar filosofia, infância e temporalidade, o texto de Gustavo de Fraga 
permite esclarecer o que se encontra na origem de uma recusa fraccionante e 
penalizadora. 

Numa ambiência especulativa próxima, invocamos um artigo de 2008, 
da autoria de David Kennedy e de Walter Kohan, dois pensadores do 
movimento da filosofia para crianças. No texto “Aión, Kairós and Chrónos: 
Fragments of an Endless Conversation on Childhood, Philosophy and 
Education” (Kennedy; Kohan, 2008), os autores dialogam em torno dos três 
correlatos do conceito de tempo presentes na filosofia grega.  

Aión representa um tempo intensivo, entendido como duração, que 
exclui qualquer sucessão; Chrónos refere-se à continuidade do tempo medido, 
conjunto de movimentos que se antecedem e sucedem; e Kairós reporta-se a 
um tempo crítico, conveniente, oportuno. Kennedy e Kohan debruçam-se, 
então, sobre a relação entre a temporalidade e a infância, partindo do 
fragmento 52 de Heraclito, que traduzem por Time is a child childing: its 
realm is one of a child. (O tempo é uma criança sendo criança: o seu reinado 
é o de uma criança.). 

Na leitura que apresentam, os dois autores concluem haver uma forma 
específica de vivenciar o tempo que não se identifica com o passar 
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cronológico dos momentos e que seria mais familiar à condição da infância do 
que à idade adulta. Esta experiência temporal é introduzida no fragmento de 
Heraclito com a palavra grega paizón, que tem sido traduzida por brincadeira 
ou jogo, enquanto atividades típicas das crianças. No entanto, Kennedy e 
Kohan propõem uma tradução diferente apontando para um determinado 
modo de ser que, em inglês, se diria «childlike», isto é, «de acordo com o 
modo de ser criança». Assim, o tempo enquanto aión assemelhar-se-ia ao 
modo como a criança é ou como está no ser, de acordo com a interpretação 
que apresentam do fragmento de Heraclito. 

Os autores prosseguem sugerindo uma perspetivação da infância de 
acordo com este tempo intensivo, aión, mais próximo do modo de ser da 
criança, e não tanto a sua consideração a partir de chronós, que a reduz a um 
período cronológico no desenvolvimento da vida humana, uma etapa a 
superar. Se aión é o tempo intensivo cujo modo de ser é análogo ao da 
infância, então é a própria infância que ganha uma nova luz. Se em termos do 
chrónos a criança é entendida como o início de um processo sucessivo, um 
estado pouco desenvolvido do ser; já no que se refere a aión, não há nenhum 
ser mais realizado e pleno do que uma criança. A conceção não-cronológica 
da infância vem, então, na linha do que atrás afirmamos a propósito de 
Lipman, entendendo-se como uma dimensão da experiência. A infância não é, 
de acordo com os autores, um período de tempo, mas uma vivência específica 
da temporalidade. 

Talvez seja por isso que não conseguimos muitas vezes sincronizar o 
tempo do adulto, marcado pelos ritmos da precipitada sucessão do 
quotidiano, pelo tempo da criança, solto e livre em cogitações desmedidas e 
incomensuráveis. Todas as mães e todos os pais já o experienciaram na 
azáfama matinal de preparar os filhos para a escola, o pequeno-almoço, a 
higiene, a roupa, a mochila... e eles parados, com os olhos vidrados a 
contemplarem mundos intermináveis nas partículas de pó que os primeiros 
raios de sol iluminam pela janela do quarto. 

Não conseguimos deixar de ouvir ecoar no texto de Kennedy e Kohan 
as conceções bergsonianas sobre a duração, ainda que os autores não as 
mencionem. Os ensinamentos do filósofo francês acerca do seu conceito de 
eleição, a duração temporal (durée), bem como um exemplo ilustrativo que 
demonstra a forma truncada como a inteligência discursiva encara a transição 
da infância para a idade adulta, mostram-se fundamentais para encerrarmos a 
nossa reflexão. Vejamos. 
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Se a essência do tempo é passar, afirma Bergson, então não pode ser 
dito em termos de sobreposição de instantes porque, no exterior de uma 
consciência, existe sempre e apenas um único momento presente (estático): 
quando se apresenta um instante do tempo, nenhum dos outros que se 
seguirão está ainda em presença; e quando esses outros instantes se 
apresentarem, já o que agora sentimos (e todos os outros instantes 
anteriores) se escoaram. O que interessa no tempo não é, por isso, uma 
coleção de instantes que se registam. Esse registo exterior à consciência dá 
apenas conta do que já está feito, terminado. O que conta no discurso sobre o 
tempo real é a mobilidade que permite passar de um instante a outro, a 
mobilidade que permite de um instante criar outro. Qualquer que seja o 
sistema de medição que lhe apliquemos, a duração enquanto processo 
inventivo nunca será contemplada. 

Para Bergson, a forma truncada de entender o tempo (enquanto 
sucessão de instantes) recua à estrutura originária da inteligência e à sua 
tendência hipostasiante para pensar de modo estático. O filósofo apresenta, 
então, o exemplo sobre que nos importa pensar (Bergson, 2007, p. 312): ao 
enunciarmos a proposição «A criança torna-se um ser humano adulto», 
tomamos a infância como um estado definido e perfeitamente delineado. A 
passagem desse estado para um outro estado radicalmente diferente como é a 
realidade de um ser adulto não é, assim, apreendida pelo pensamento. Ou 
seja, a partir do ponto de vista estrito da inteligência discursiva, a concessão 
do atributo «ser humano adulto» ao sujeito «criança» torna-se ininteligível: 
quando pudermos atribuir a esse sujeito o qualitificativo «adulto», então ele já 
não será «criança», e enquanto o for, o pensamento não poderá proceder à 
sua adjetivação como adulto. A realidade, que consiste na transição em si da 
infância para a idade adulta, escapa-se neste impasse lógico, uma vez que o 
discurso retém apenas as noções de «criança» e de «ser humano» como 
quadros estanques ou paragens imaginárias de um processo. 

Na frase «A criança torna-se ser humano adulto», a forma verbal 
«torna-se» detém para a faculdade racional discursiva um significado 
indeterminado. Na impossibilidade de verbalizarmos o trânsito que constitui o 
movimento real ou duração, sobrepomos mentalmente a coisa ou o estado 
«criança» à coisa ou estado «adulto», na tentativa de dar conta da passagem 
de um a outro. Compomos a mudança com uma série de visões estanques e 
instantâneas e tomamos esses «retratos» pela própria realidade: a metáfora 
bergsoniana do cinematógrafo tornou-se famosa (Bergson, 2007, p. 29-30). 
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Para Bergson, quando se trata de captar o tempo real, o tempo que a 
consciência experiencia e que atua na realidade, é necessário renunciar às 
estruturas próprias da inteligência e aceder ao sentido íntimo de fundo 
metafísico (a intuição). O que, no exemplo dado, significa substituir a 
percepção da criança que se torna adulto pela intuição da realidade, em que o 
sujeito passa a ser o próprio movimento intrínseco e substancial que a 
caracteriza: substituir «A criança torna-se adulto» por «Há devir do ser 
humano criança ao ser humano adulto» (Bergson, 2007, p. 313). 

Se entendermos o opúsculo de Gustavo de Fraga na esteira do aión de 
Heraclito, segundo as leituras de Kennedy e Kohan, bem como da durée de 
Bergson, ilumina-se a referência às ações redutoras do pensamento. A não 
abertura da filosofia à infância, assim como a recusa da dimensão histórica da 
temporalidade, constituem incompletas perspetivações do pensamento, quer 
sobre a natureza do tempo, quer acerca do sentido íntimo da infância, quer, 
até, a propósito de tesouros escondidos na filosofia. A todos devem ser 
restituídos esses sentidos roubados, para garantirmos que não se perdem 
oportunidades, que nenhuma fruta cai ao chão. 
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indecisão plena de promessas: vida e infância 
 

A hermenêutica da obra de Henri Bergson é parca na exploração de questões 
educativas. Não obstante, o autor dedicou algumas reflexões ao problema 
geral do ensino, mormente em conferências públicas e artigos (Bergson, 2011e, 
p. 39-46; 152-170; 1972, p. 1366-1379). 

Para além da sua atuação como intelectual, Bergson foi um professor 
cuja notoriedade se estendeu muito para além dos portões do Collège de 
France. E esse magistério foi com certeza o motor para que, nalgumas 
ocasiões, o filósofo manifestasse a sua posição em relação a políticas 
educativas e reformas públicas do ensino em França (Mossé-Bastide, 1995). E 
dada a sua dupla condição de filósofo e professor, Bergson legou-nos textos 
cujas posições educativas não se encontram apenas explicitamente tratadas, 
mas se espraiam em considerações sociais e políticas, assim como em 
reflexões no âmbito da filosofia do conhecimento (Soulez; Worms, 1997, p. 
202-203). Em todas essas produções, é sempre o filósofo que nos fala. E que 
filósofo poderia ficar indiferente às questões colocadas pela missão humana de 
levar mundo aos outros e outros ao mundo? 

Neste contexto, não nos iremos ocupar de possíveis linhas para o 
esboço de um pensamento educacional de pendor bergsoniano, nem tão 
pouco das conceções do autor sobre o ensino. Ao invés, escolhemos tratar 
uma temática que, ainda que próxima dessas possibilidades, surge do âmago 
da sua filosofia da natureza. Referimo-nos às menções de Bergson à noção de 
criança (ou infância). Sendo mais um recurso imagético a explorar do que um 
conceito elaborado, consideramos que é possível encontrar na sua obra 
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momentos sugestivos para um entendimento de infância que pode dar a 
pensar. 

Na presente reflexão, procuraremos mostrar como o convite para 
cruzar dois domínios, a infância e a vida, se revela sugestivo para repensar o 
que nos habita como constitutivamente outro: a criança que fomos e a 
natureza que somos. A intenção subjacente a este percurso não nos parece 
displicente já que, em nosso entender, nenhum pensamento educativo, assim 
como nenhuma decisão pedagógica, deveriam começar sem o movimento 
íntimo de pensar sobre o que é a infância. A nossa reflexão será, assim, um 
começo esperado de futuras vozes que possam ajudar a levar mais longe os 
desafios impostos por quem decide pensar a natureza viva à imagem da 
infância, assim como a infância à imagem da vida. 

Pelo meio, deter-nos-emos na própria noção bergsoniana de imagem e 
naquilo que ela nos poderá ajudar a traçar na relação com a vida e com a 
infância, sobretudo em termos dos desafios que nos lança enquanto 
educadores. 

 
a imagem como convite simpático de pensamento 

Os textos de Bergson evidenciam uma vivacidade literária na forma como o 
filósofo compõe e urde a escrita ao ritmo das ideias. O modo como expõe o 
seu pensamento afasta-se de uma linguagem rígida e estritamente conceptual 
e os tropos linguísticos alargam a sua ação para além de meros recursos de 
estilo. As imagens (metáforas incluídas) tornam-se, então, a matéria-prima do 
filosofar, o que significa que têm um estatuto operacional próprio dentro do 
modo como Bergson entende a realidade. 

Segundo o autor, as imagens são formas de existência que, se 
quisermos reportar a conceções filosóficas tradicionais, teriam de ser ditas 
como meios-termos entre o que os idealistas apelidam de “representação” e o 
que os realistas chamam de “coisa”, num entendimento da realidade anterior à 
clássica dissociação operada pelas escolas filosóficas (Bergson, 2010, p. 1-2). 
Para compreendermos as imagens, na sua realidade e alcance, torna-se 
necessário reportar o pensamento a uma compreensão prévia da realidade, a 
mesma que possui o senso comum desprovido de qualquer conhecimento 
sobre disputadas questões teóricas, afirma Bergson. 

E, de facto, o que o leitor encontra na sua obra são imagens enquanto 
ingredientes de pensamento, matéria com a qual o filósofo pensa e que se 
assumem como sinais que testemunham um processo interior para o qual 
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todos podem ser convidados. Sinais primeiros que escapam à elaboração 
discursiva abstrata do intelecto. O intérprete recebe, assim, um convite para 
um encontro com essas imagens, traduzido num contacto com os seus 
sentidos íntimos, não enquanto totalidades fechadas de significado, mas 
enquanto recursos dinâmicos de pensamento: construtores de sentidos reais. 

Nesse contexto, as imagens são recursos operativos do pensamento: 
quer no sentido de “eficientes”, enquanto habilitadas vias de encontro na 
realidade; quer no sentido de “em operação”, porque trazem a cada instante 
novos elementos para a compreensão, impossíveis de traduzir através de 
simples conceitos representativos ou abstratamente construídos. 

Entre aquilo que o filósofo vê na simplicidade da sua intuição e a 
linguagem ao dispor, situa-se uma incomensurabilidade intransponível se 
entendermos, de forma dualisticamente redutora, que coisas e palavras 
compõem dois mundos em correspondência. Bergson coloca a imagem 
precisamente nas fendas deixadas em aberto pelos reducionismos dualistas: a 
imagem torna-se mediadora entre a simplicidade da visão do filósofo (que é 
visão-contacto) e a complexidade das abstrações da linguagem verbal 
discursiva (Bergson, 2011b, p. 119).  

O conceito representa, apresenta de novo, o que implica, por um lado, 
movimento de exteriorização e, por outro lado, a comunicação de algo já 
definido e que se limita a ser narrado. Por seu lado, a imagem é rasto de um 
contacto íntimo porque convida a ver a partir de um centro de sentido em 
permanente atividade difusora e, por esse motivo, a sua primeira força é a de 
negação. Negação do já-dito, do já-sabido, do já-representado (Bergson, 2011b, 
p. 120). 

Numa peça da sua correspondência, o autor explica: “Se a vida é coisa 
única no seu género, ela não pode caber em nenhum conceito. Se o conceito, 
instrumento intelectual por excelência, é, como a própria inteligência, um 
produto da evolução vital, como é que a evolução vital entraria nos nossos 
conceitos? […] por isso foi-me impossível proceder por subsunção, ou redução 
a conceitos, tive que proceder por sugestão e a sugestão só é possível por 
imagens” (Bergson, 2002, p. 195). 

Subsumir consiste num procedimento de redução que implica incluir 
um dado elemento num conjunto mais abrangente, que assim o abarca, 
fechando a compreensão no que é geral e deixando de fora o que se torna 
especificamente identitário. Mas se subsumir é fechar, sugerir pelo contrário é 
abrir, dar a entender, promover vias de entendimento que podem ou não ser 
tal qual pensadas anteriormente. Quem sugere não traça percursos feitos, não 
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pretende sequer fazê-lo, mas aponta vias possíveis. Sugerir não é demitir-se 
de pensar: é correr o risco de deixar que a compreensão se espraie para o 
inesperado, permitindo ao outro o caminho a percorrer e como percorrê-lo. 
Como saber o que alguém vai fazer ou pensar quando for sugestionado? 

Mas não é o filósofo que escolhe como vai sugestionar os seus leitores 
de entre um conjunto de metáforas e imagens que melhor considere 
adequar-se ao que viu. Isto seria ainda situar-se na posição dualista. O filósofo 
é ele próprio sugestionado e, até, compelido por imagens que se apresentam e 
impõem com absoluta necessidade (Bergson, 1972, p. 1526): mais uma vez, a 
imagem não é uma simples escolha ou recurso retórico ao dispor.  

Torna-se, assim, claro que Bergson não se refere a uma espécie de 
epifania ou insight temporário de um espírito que procure uma fórmula única 
e irrepetível. Nem tão pouco se trata de perseguir um ideal da compreensão. 
A imagem é um esforço contínuo, não é um resultado. É impulso enquanto 
fonte de sentidos, movimento genesíaco de um pensamento, movimento e 
direção: o sentido, que está acima da palavra e da frase, “é menos uma coisa 
pensada do que um movimento do pensamento, menos um movimento do 
que uma direção”. Procurando explicar a imagem já com uma imagem cara a 
Bergson, mais do que um embrião, a imagem é a própria força embrionária 
que produz divisão celular numa subdivisão crescente e espontânea. As 
imagens não são entidades fixas que carregam sentidos que não poderiam ser 
ditos de outra forma, são convites moventes que agem sobre nós, sobre o 
pensamento que percorremos e que nos percorre. 

Retomemos o poder de negação que a imagem transporta e que ativa 
sempre que é dita. O caminho a percorrer afasta-se das direções habituais do 
trabalho do pensamento, sendo precisamente aí que reside o filosofar 
(Bergson, 2011f, p. 38). Bergson pede grandes esforços dos seus leitores: que 
sejam capazes de desfazer os habituais processos do pensamento, já que a 
filosofia tem a ver com pensar ao contrário. As imagens, pelo seu dinamismo 
operante, pedem que o pensamento permanentemente se coloque numa visão 
sempre renovada, que coincida simpaticamente com o devir enquanto 
interioridade simples (Bergson, 2011f, p. 4-5). As imagens acompanham o que 
se faz (ce qui se fait), seguem o seu movimento próprio, adotam-lhe o devir, 
por oposição às vias de pensamento que visam agarrar o já feito (le tout fait) 
(Bergson, 2011b, p. 22). Reverte-se, então, o mote das filosofias modernas de 
Descartes e Bacon segundo o qual seria necessário conhecer para prever e 
prever para dominar. O filósofo não prevê nem domina, não obedece nem 
comanda: procura simplesmente simpatizar. 

Magda Costa Carvalho 
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A simpatia é outra das noções aqui estruturante e que se torna 
fundamental no encontro com as imagens. Na esteira de Plotino, um dos 
filósofos gregos que Bergson mais estudou e admirou, a noção de simpatia 
emerge da junção etimológica entre syn – que significa “com” – e pathos – 
“paixão”, “sofrimento”, “afeto” – e ainda hoje, em várias línguas, significa 
“compaixão por alguém ou por alguma causa”. 

Bergson retoma, então, o sentido original da noção de simpatia 
enquanto afinidade e predisposição natural diante de uma determinada ideia 
ou sentimento, mencionando-o como a apreensão interior do movimento que 
subjaz ao dinamismo próprio da realidade (Bergson, 2011f, p. 2). Entrar em 
simpatia com alguma coisa significa captar o seu movimento e devir próprios 
enquanto atividade fazendo-se (se faisant). 

Recorrendo à ambiência da infância, poder-se-ia dizer que a simpatia 
convocada pelas imagens equivale a subir num carrossel a plena velocidade, 
instalando o pensamento na movente realidade e assumindo o seu ritmo. Ou 
então saltar à corda, conseguindo entrar no jogo com a corda já em 
movimento. No nosso caso, a imagem é a infância e a ideia que procuramos 
encontrar é a intimidade da própria vida. 

O que significa, então, entender a infância como imagem? O que pode 
a infância, enquanto imagem, dizer-nos sobre a própria vida? E – pensando já 
ao contrário – o que pode a imagem da vida sugerir sobre a própria infância? 

 
referências bergsonianas à infância 

A noção de infância marca algumas presenças na obra bergsoniana, mas com 
diferentes ênfases e aparências. De entre as várias referências, que o leitor 
facilmente poderá localizar através dos excelentes índices que acompanham os 
volumes da edição crítica das obras de Bergson, destacamos quatro diferentes 
abordagens. 

Bergson refere-se à infância através das experiências específicas que um 
indivíduo humano pode vivenciar durante o período inicial da sua vida 
(precisamente quando criança), como sejam, uma memória e imaginação 
extraordinárias ou a vulnerabilidade ao dano. 

Para além disso, a infância é um recurso explicativo que permite ao 
autor justificar a variabilidade evolutiva de pais para filhos. São referências 
bastante comuns nas obras de Bergson, sobretudo a propósito dos longos 
diálogos que empreende com a biologia evolutiva da época. O problema da 
hereditariedade constituía um dos núcleos de interesse das ciências da vida da 
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época (a embriologia, por exemplo) e, como tal, as variações entre gerações 
marcavam lugar de destaque nas observações dos autores que Bergson 
estudava a esse propósito. 

Encontramos também a menção à infância como recurso analógico e 
exemplificativo utilizado para fins argumentativos, não tanto para pensar 
sobre o que é específico da infância, mas partindo já de uma conceção (pouco 
abonatória, aliás) da criança e usando-a como exemplo. Esta utilização da 
noção mostra-se então menos favorável para a conceção de infância, já que é 
referida para ilustrar vícios reproduzidos pelo pensamento abstrato em 
relação à fragmentação da realidade levada a cabo pela inteligência discursiva: 
a linguagem abstrata é como uma criança, afirma o autor, que quer esmagar 
o fumo juntando as palmas das mãos (Bergson, 2007a, p. 307), ou que tenta 
construir um brinquedo sólido com as sombras que se projetam na parede 
(Bergson, 2011f, p. 18). Nestes exemplos, a infância é entendida como um 
período de falha epistemológica e colocada a par com a imobilidade de 
pensamento quando entendido a partir da abordagem analítico-conceptual. 

Mas, felizmente, estas diferentes referências não esgotam as menções 
de Bergson à infância, nem sequer constituem a forma mais interessante 
através da qual a sua obra nos convida a pensar sobre ela. Podemos 
encontrar, apesar de em menor número, momentos em que a criança se torna 
uma imagem no pleno sentido bergsoniano do termo. Isto é, deparamo-nos 
com vislumbres na escrita em que a criança se torna uma sugestão filosófica 
que convida a abrir o pensamento à mobilidade íntima e à singularidade da 
vida. 

É o que acontece numa breve passagem em que Bergson recupera a 
imagem da criança para explicar que a natureza opera através de tendências 
divergentes (Bergson, 2007a, p. 100). Como vimos, esta não é a única 
referência de Bergson à infância, mas é a que nos parece filosoficamente mais 
desafiadora. Integrada no evolucionismo metafísico do autor, Bergson 
refere-se ao modo de ser da criança para explicar a forma como o 
funcionamento da vida recupera a dimensão criativa e criadora da infância, 
exaltando a natureza infantil do élan vital. Detenhamo-nos, pois, naquilo que 
pode sugerir. 

 
a infância como imagem: tendências e virtualidade 

Referimo-nos a uma passagem da obra Évolution Créatrice, relativamente 
próxima do evolucionismo que marcou as ciências e a filosofia na segunda 

Magda Costa Carvalho 

227 

metade do século XIX e com o qual Bergson dialogou em proximidade na 
construção do seu próprio evolucionismo biofilosófico (Costa Carvalho, 2012). 
Mais especificamente, o excerto em causa surge em contraponto à ideia de 
que a trajetória de evolução da vida seria um caminho linear ou 
unidirecionado. O autor defendia, então, que a vida íntima da natureza 
procede como uma explosão de explosões e não como uma única bala maciça 
disparada por um canhão (Bergson, 2007a, p. 99). 

Quando o impulso íntimo da vida (a sua famosa imagem do élan vital) 
encontra a matéria inerte, o resultado é uma variedade imensa e imprevisível 
de formas, espécies e as suas características, indivíduos e as suas aparências, 
que constitui o que latamente chamamos natureza. Como o pensamento 
conceptualizador apenas tem acesso aos resultados exteriores dessas explosões 
do impulso íntimo da vida, o que a filosofia pode fazer é retomar o 
movimento original criador e empreender o percurso inverso que remonta do 
estilhaço (os resultados materiais) à força desencadeadora da explosão (os 
processos criadores).  

Como vimos, são as imagens os recursos operativos através dos quais o 
pensamento coincide com a mobilidade íntima do real. E a imagem para a 
que pretendemos chamar a atenção é a da infância enquanto indecisão plena 
de promessas. Para apresentar a vida como tendência, Bergson recorre, então, 
ao modo de ser da criança que de forma indivisível congrega em si diferentes 
virtualidades:  

Cada um de nós, lançando um rápido olhar retrospetivo sobre a 
sua história, verificará que a sua personalidade de criança, embora 
indivisível, reunia em si pessoas diversas, que podiam continuar 
juntas apenas porque estavam no estado nascente: esta indecisão 
plena de promessas é realmente um dos maiores encantos da 
infância (Bergson, 2007a, p. 100). 

A noção de tendência, ou tendencialidade, é essencial no pensamento 
bergsoniano e o seu alcance encontra-se na articulação operativa com essa 
outra noção de virtualidade. As propriedades vitais que vemos povoar toda a 
natureza viva são tendências, e não estados (Bergson, 2007a, p. 12-13), cuja 
impossibilidade de definição completa e acabada advém do facto de estarem 
sempre em vias de realização (Bergson dá o exemplo dos problemas 
experienciados pelos biólogos quando tentam definir consensualmente 
conceitos como a individualidade). A matéria inerte organiza-se em coisas de 
contornos bem delimitados, em que os efeitos apenas contam o que já estava 
nas causas. Mas a vida escapa a este modo previsível de ser e, não 
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prosseguindo mediante a realização de um plano pré-definido, é conjunto 
sempre renovado e criador de tendências (no plural). 

Torna-se essencial integrar nesta explicação a revitalização da noção de 
virtual operada por Bergson, e a consequente crítica ao conceito de possível, 
tão acarinhadas por Deleuze (2000; 2007). A infância, como a vida, não 
podem ser entendidas através de uma conceção que as apresente como 
conjunto de possíveis que só se realizam quando se tornam reais (e que 
nunca se tornam reais antes de se realizarem, isto é, de ganharem existência). 
Essa conceção da realização de possíveis obedece à regra da semelhança, que 
obriga a ler o real à imagem de um reservatório de possíveis já nele contidos, 
assim como à regra da limitação, que exige que só a alguns possíveis se possa 
atribuir realidade (aqueles que são tornados existentes). Não haveria novidade, 
nem imprevisibilidade, nem sequer lugar ao novo e ao inesperado. Não faria 
sequer sentido distinguir o possível do real porque tudo já estaria dado em 
possibilidade previamente concebida, por conseguinte tudo estaria decidido, 
tudo definido (Bergson, 2011a). 

Por contraponto, se entendida através da virtualidade, a vida (e com ela 
a infância) é vista como processo de atualização permanente, de acordo com 
os princípios da criação e da diferença: o que se atualiza não se encerra na 
semelhança com as virtualidades que anteriormente encarnava, 
extrapolando-as, nem estas virtualidades dele dependem para possuírem 
realidade. São reais enquanto virtualidades, não desaparecem na atualização 
mas permanecem parte do objeto, constituem-no numa relação de diferença 
permanente. E a atualização é ela própria criação de novidade, real e possível, 
duração que traz para o efeito muito mais do que estaria contido na causa. 

Perante este quadro de articulação entre tendencialidade e virtualidade, 
sobressai o entendimento da vida da infância, assim como da infância da vida, 
para lá de esquemas rígidos que as reduzam a resultados unilineares e pré-
definidos. Ser habitado por tendências é viver em constante estado de 
nascente manifestação. Quando se nasce, tudo é novidade, tudo se pode fazer, 
tudo se pode escolher e, por isso, a vida e a infância encantam por serem 
indecisão, diz-nos Bergson: indecisão entre miríades de virtualidades latentes, 
cada uma delas real enquanto se compenetra em todas as outras, em 
copresença. Indecisão não significa necessariamente falha já que, mais do que 
incapacidade de escolha, trata-se de impossibilidade de restrição. 

 Que nos sugere, então, esta imagem bergsoniana sobre a infância da 
vida e, através dela, sobre a vida da infância? 

Magda Costa Carvalho 
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Por um lado, a infância que caracteriza a vida também não pode 
sacrificar exuberância. A prova disso reside precisamente na opulência da 
natureza quando deixada a si mesma. Desgovernada e ambiciosa, a vida 
parece estar sempre nascendo para si própria e, sempre criança, explode em 
todas as direções em que a deixam estar. Também para a natureza o tempo 
não se mede em segundos, nem em horas ou dias. A natureza demora-se o 
necessário para acolher ritmos que, se fosse possível medir, ter-se-iam de 
estender para lá de qualquer regularidade ou previsão. 

Por outro lado, a vida que caracteriza a infância não pode abandonar 
nenhuma das suas tendências, é nascimento permanente, encanto crescente e 
assumido que nada quer perder, tudo procurando abarcar. Assim é a criança, 
movimento contínuo de um toca-e-foge que deseja abraçar toda a existência 
de uma só vez. Por isso, o tempo para a criança não se mede em unidades 
segmentadas, nem traz consigo a calendarização dos dias pulverizados em 
tarefas. 

É o crescimento, da vida e da criança, que exige decisão. É o 
amadurecimento num único indivíduo, numa única linha evolutiva, que 
precisa de escolhas e, consequentemente, de abandono do que poderia ter 
sido:  

A estrada que percorremos no tempo está juncada de destroços de 
tudo aquilo que começamos a ser, de tudo aquilo em que nos 
poderíamos tornar. Mas a natureza, que dispõe de um número 
incalculável de vidas, não está de modo algum restringida a este 
tipo de sacrifícios. Ela conserva as diversas tendências que se 
bifurcam ao crescerem. Criou, com elas, séries divergentes de 
espécies que evoluirão separadamente. (Bergson, 2007a, p. 100-101). 

A vida ganha, assim, à criança, já que a natureza é luxuosa na 
manutenção das suas virtualidades. Não atualiza todas as suas tendências, mas 
escapa à lei inexorável da individualidade que pede compromisso com uma só 
escolha. A infância da vida permanece na profusão explosiva de sons, cores e 
cheiros que constituem paisagens variadas. Mas o mesmo já não acontece 
com a vida do indivíduo que, na adultez, perde o encanto da indecisão infantil 
entre tendências. À criança está vedado o que à natureza é possível: alimentar 
a plenitude das suas promessas e garantir a vida enquanto compenetração 
recíproca de virtualidades. 

E talvez seja por isso que Bergson entenda que a criança, exímia 
investigadora e inventora, esteja mais próxima da natureza do que o adulto 
(Bergson, 2011c, p. 93). A criança vive em permanente procura de novidade e 
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impacienta-se com determinações repetitivas e antecipadas. Reconhece na vida 
natural o que se assemelha com a explosão permanente de tendências que a 
habitam, nela encontra ecos da convivência com inúmeras, e por vezes 
contraditórias, virtualidades em que se atualiza a cada instante. 

 
a imagem como infância: cultivar na criança um conhecimento infantil 

Chegados aqui, aceitemos o repto bergsoniano sobre o que é a filosofia e 
invertamos a direção habitual do trabalho do pensamento percorrido. 
Olhámos a criança como uma imagem da vida, assim como a vida enquanto 
imagem da infância. E nesse movimento apreendemos o que as irmana e em 
que divergem.  

Para além disso, perguntamos, e na esteira do que separa vida e 
infância, não será a imagem, ela própria, um modo de ser infantil que 
necessita de ser recuperado? A partir das pistas que os textos de Bergson nos 
dão, poderá a imagem entender-se como um ponto focal a partir do qual se 
abram sugestões outras do conhecimento e da educação? Formas de 
recuperar a infância para a vida e a vida para a infância? 

Numa breve passagem do último texto original publicado por Bergson, 
a introdução ao volume La pensée et le mouvant, encontramos a que talvez 
seja uma das mais atuais e relevantes reflexões sobre o tema. E, sem que o 
diga explicitamente, nela o autor retoma as linhas gerais das considerações 
acima apresentadas sobre a imagem da infância.  

Criticando o saber livresco que desconsidera a relevância do trabalho 
de inventividade da mão, Bergson faz notar que o ensino se mantém 
demasiado verbal. Como consequência, a experimentação e a reinvenção 
encontram-se relegadas para posições subalternas e o adulto, mais próximo de 
resultados do que de processos (porque comprometido com a escolha de 
caminhos específicos e esquecido da profusão de virtualidades que o habitam 
enquanto infância), privilegia na educação um conhecimento já feito, já vivido, 
já testado e esperado.  

Ninguém duvida que cada um dos resultados adquiridos pela 
humanidade seja precioso. Mas trata-se ainda de um saber adulto, 
e o adulto o poderá encontrar quando dele tenha necessidade se 
aprender pura e simplesmente a procurá-lo. Em vez disso, 
cultivemos antes na criança um conhecimento infantil (enfantin) e 
evitemos sufocar, sob uma acumulação de galhos e folhas secas, 
produto de vegetações antigas, a nova planta que não pede mais do 
que crescer. (Bergson, 2011c, p. 93) 

Magda Costa Carvalho 
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Mais uma vez, Bergson nos dá uma imagem para fazer falar uma ideia. 
A planta que procura a luz não carrega todas as folhas que já foi. Mas a 
vegetação antiga também não se pode impor à emergência do novo.  

O que seria, então, um conhecimento infantil? E como promovê-lo na 
educação? 

É este o caminho que Bergson nos deixa por fazer. Talvez o 
conhecimento ou, neste caso, a educação infantil seja aquela que respeite o 
que na vida é infância e o que na infância é vida. E o caminho pode residir na 
imagem, recurso refratário do pensamento que acede aos gerúndios dos 
processos (fazendo-se) em detrimento de fórmulas fechadas que atomizam a 
vida em multiplicidades numéricas de posições e resultados fixos. 

Neste modo infantil de conhecimento, que Bergson nos incita a 
procurar, a educação rejeita as imobilidades que teimosamente pretendem 
reduzir movimentos vitais a conjuntos estáticos de posições sucessivas. O 
critério a promover seria a recusa de tudo o que pretenda substituir o 
dinamismo natural dos processos por descontinuidades artificiais e justapostas 
de resultados. A imagem como infância é, então, o pensamento em 
permanente estado de parto, um pensamento que nasce para o novo e que o 
aceita enquanto tal. Significa um pensamento que se abre ao nunca feito e ao 
nunca dito, ao sempre fazendo-se e dizendo-se. 

Conceitos são precisos para encontrarmos entendimento, assim como 
relógios são necessários para dividirmos tarefas na sociabilização dos sujeitos. 
No entanto, e como nos diz Bergson, o grande encanto da infância, e 
simultaneamente da vida, reside na indecisão e na promessa plenas que 
transportam. Filosofar é inverter a ordem que, de tão habituados, já nem 
questionamos. Neste momento, a melhor forma de o praticarmos talvez seja 
pelas imagens que, infantilmente, nos desalojam dos sentidos comuns e 
cómodos que temos vindo a atribuir à vida e às crianças. 
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caminhos para impensar a filosofia 
 
 

Pensar não é expor, nem perguntar é reconhecer. Não existe um plano prévio 
e previsível que desenhe o mundo antes de ele ser dito, mas estamos imersos 
numa continuidade de mudança jamais antecipada nos momentos 
precedentes, nem de forma atual, nem tão pouco virtualmente. 

E talvez seja neste sentido que possamos entender a indicação que deu 
Emmanuel Levinas quando lhe perguntaram a que inquietude pessoal 
respondera o seu encontro com a obra de Henri Bergson: ao susto ou terror 
de nos encontrarmos num mundo sem novidade possível, sem futuro, sem 
esperança (Levinas, 1988, p. 20-21). 

Levinas experienciara na primeira pessoa algumas das mais duras 
circunstâncias dos conflitos mundiais do século XX. Para um judeu cativo à 
mãos do regime nazi, em plena 2.ª Guerra Mundial, terá sido fundamental 
recuperar o mundo através de uma obra que anunciava sem pudor que nem 
tudo está decidido, que não há resoluções antecipadas de futuro e, como tal, 
que ainda é possível acreditar na sobrevivência. E tal como para Levinas, ler 
Bergson hoje é continuar a reiterar que não estamos dispostos a 
despojarmo-nos da irredutibilidade, da novidade, do dinamismo criador que 
nos poderão ainda acudir em tempos sombrios.  

Aí residiu para Levinas a esperança. E aí pode residir a esperança para 
voltar à filosofia nos contextos do seu cruzamento entre a educação e a 
infância. Neste caminho, defendemos, não nos parece aleatório ou menor o 
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papel das imagens. Enquanto processo dinâmico de pensamento, sempre 
aberto à divergência e à novidade criadora, as imagens transportam em si 
realidade e desafiam-nos à permanente (re)criação dessa mesma realidade. As 
imagens parecem cumprir a tarefa filosófica mais desafiadora: pensar ao 
contrário, inverter a direção habitual da inteligência discursiva (Bergson, 2011f, 
p. 38), impensar a própria filosofia. 

Impensar é ainda pensar, claro. Porém, refere-se a um movimento em 
que o pensamento contraria uma regular atividade mental, rejeita o modo 
habitual de considerar as ideias e de, entre elas, construir articulações 
prováveis. Impensar é recusar o limite confortável do que cabe dentro de 
regras e princípios da discursividade convencionada, afirmando-se na tensão 
entre o que se pode dizer e o que se esconde nas sinuosidades do visível. 
Trata-se de ser erva daninha (Deleuze; Guattari, 1980, p. 13), alartrar no 
espaço-entre: em contramão e a partir da organização expectável desse 
mesmo espaço. 

Nesse contexto, partiremos de três imagens bergsonianas sobre a 
própria filosofia. Imagens em que Bergson utiliza a linguagem discursiva para 
se introduzir nas brechas deixadas pelos conceitos e, assim, procura impensar 
a atividade filosófica. Seguiremos os movimentos desenhados nesses três 
momentos da sua escrita: no modo de a filosofia habitar o mundo, na relação 
da filosofia consigo mesma e, inevitavelmente, também com o seu ensino. 
Passaremos brevemente pelas conceções bergsonianas de imagem enquanto 
sugestões de uma profusão de sentidos que permanentemente desafiam 
distintos modos de dizer. É através das imagens que Bergson nos oferece a 
possibilidade de recusarmos fórmulas de repetição do que já sabemos e 
conseguirmos inverter as ordens habituais do pensamento. De impensarmos, 
portanto. 

A esperança da nossa escrita é que esse mesmo poder da imagem 
inunde o pensamento sobre a filosofia, e o seu tornar-se educação, e que 
outras imagens possam continuar a reinventar o que nenhuma noção 
conceptual, por si só, será capaz de contar.  

 
para além de binarismos 

Bergson é um excelente escritor e, com um cuidado editorial extremo, oferece 
a profundidade das ideias ao ritmo de uma redação cujo fulgor se encontra na 
mestria da língua e na riqueza dos recursos estilísticos. Sem descurar a 
articulação e a coerência do discurso, as ideias fluem a partir de um 
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cruzamento dinâmico, afirmando um colorido e uma sonância pouco usuais 
em meios académicos. Por isso, Bergson se afasta de modos de dizer escolares 
e estritamente conceptuais, seduzindo o leitor em cada nova metáfora e em 
arrojadas comparações. 

E se nas metáforas e comparações Bergson se afirma como um bom 
escritor, é no uso que faz das imagens que comprovamos a genialidade do 
pensador. Talvez em nenhuma outra obra as imagens se tornem, de uma 
forma tão direta, o lugar próprio da filosofia. Sendo mais do que ingredientes 
com que o pensamento se elabora, as imagens acompanham o fluir íntimo de 
uma realidade que, nelas, assume formas sempre dinâmicas e renovadas. Pelas 
imagens ditas se descobre aquilo que só emerge na tensão entre os modos 
convencionais do discurso e os silêncios marginais de sentidos excessivos. As 
imagens impensam. 

 Que coisas são então estas? Que estatuto filosófico Bergson nos 
permite atribuir às imagens? E o que pode, de facto, uma imagem no 
exercício filosófico vital? 

Sem querermos entrar na querela sobre se há ou não uma teoria 
bergsoniana da imagem, interessa-nos começar por ressalvar que não 
estabelecemos clivagem entre as ideias que o filósofo apresenta sobre a 
imagem em Matière et Mémoire, obra de 1896, e aquilo que escreve em obras 
posteriores como Introduction à la Métaphysique (1903) e L’Intuition 
Philosophique (1911). Da mesma forma, parece-nos que não é útil, ou sequer 
interessante para a fecundidade do pensamento do autor, separar o uso 
filosófico das imagens na sua escrita e o sentido que essa escrita confere à 
própria noção de ‘imagem’ (Bordron, 1998).  

Consideramos, por isso, que é possível articular a leitura da imagem 
enquanto rasto filosófico com a leitura da imagem enquanto registo 
psicológico, o que de resto se fundamenta na recusa bergsoniana de 
perspetivas dualistas no que se refere a dualismos clássico como 
corpo-espírito ou matéria-movimento (Bergson, 2012). Não há oposição, antes 
processo contínuo entre a imagem enquanto mundo e enquanto pensamento 
ou consciência. 

Em termos perceptivos, a matéria é um conjunto de imagens e a 
imagem é uma certa existência que é mais do que aquilo que o idealista 
chama uma representação, porém menos do que aquilo que o realista chama 
uma coisa – uma existência situada a meio caminho entre a ‘coisa’ e a 
‘representação’ (Bergson, 1992, p. 1-2). Trata-se de um registo que escapa aos 
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papel das imagens. Enquanto processo dinâmico de pensamento, sempre 
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tradicionais binarismos escolares que dissociam coisas (exteriores) e 
representações (interiores), como realismo e idealismo.  

Deixar-se cair numa formulação de oposição binária entre interior e 
exterior levará a discussões estéreis e insolúveis, cuja malha será sempre 
demasiado larga para reter a subtileza da realidade. A noção de imagem 
estabelece-se, assim, nas fendas deixadas em aberto pelos reducionismos 
dualistas (Bergson, 2012, p. 36), é aí que cresce e alastra. 

Da imagem enquanto registo básico da perceção dos objetos à imagem 
enquanto mediadora da intuição, o pensamento percorre-se em atividade 
incessante. A vida do pensamento é, assim, oscilação permanente e 
ininterrupta entre a materialização de ações úteis ao corpo (onde intervêm as 
imagens da perceção e da lembrança) e a memória pura, manifestação do 
espírito (no sentido do que se regista para lá do corpo material), através de 
uma efervescência de lembranças-imagens e ideias. É impossível saber onde 
começa uma extremidade destes processos de pensamento e onde acaba 
outra, já que o trânsito entre ambas se efetua, não como se duas vias férreas 
se cortassem em ângulo reto, mas antes como se esses trilhos estivessem 
ligados por uma curva que permitisse livre-trânsito entre ambos (Bergson, 
2012, p. 250). Das imagens enquanto estado presente sensório-motor (que não 
são, repetimos, representações de objetos físicos duplicados numa consciência, 
mas nascem já na própria realidade e se prolongam até à memória) até às 
imagens intuitivas que perseguem o pensamento para que o filósofo 
comunique a visão íntima que encontrou, há um trabalho combinado que 
entremeia corpo e espírito, materialidade e devir, matéria e movimento: uma 
imagem é quase matéria porque ainda se deixar ver e quase espírito porque 
não se deixa tocar (Bergson, 2011b, p. 14). 

E porque não é possível opor uma realidade física do mundo exterior a 
uma atividade psíquica interna, as imagens estendem-se como ingredientes de 
pensamento, constituintes dinâmicos da perceção e da memória, movimentos 
que começam quando algo age sobre o corpo e continuam até emergirem no 
pensamento que filosofa. Enquanto lugares de pensamento, as imagens são 
também lugares da filosofia, rastos de um certo caminho interior: um 
discurso pleno de imagens dá uma visão direta, ao contrário de um registo 
verbal conceptual, abstrato e analítico (Bergson, 2011c, p. 42). 

E fazendo da sua escrita palco do que afirma, as imagens que povoam 
os textos de Bergson são precisamente aquilo que o autor situa entre a 
simplicidade da intuição concreta e a complexidade das abstrações, sombra 
que persegue o espírito do filósofo através das voltas e reviravoltas do seu 
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pensamento (Bergson, 2011b, p. 3). As imagens vivem desta tensão 
permanente (e fraturante) entre as ferramentas discursivas que temos para 
fazer o mundo e aquilo que, no mundo, não se deixa dizer. E é nessa fratura 
que as imagens impensam. 

 
imagens para impensar a filosofia 

Poderá a própria filosofia, à imagem das imagens, transformar-se em 
movimento de sugestão, em vez de representação, de correspondência ou 
subsunção de sentidos? Residirá aí a esperança de um mundo em que haja 
ainda lugar para a novidade e para a imprevisibilidade? E, através das 
imagens, que lugar concedemos à novidade e à imprevisibilidade na nossa 
relação com a filosofia e com o seu ensino? 

Serão estes os fios de uma teia que procuraremos desenhar no nosso 
texto através de encontros com três imagens bergsonianas que ousamos 
intitular como: o estudante inseguro, o geógrafo dos tratados e o 
pronto-a-vestir. A ordem pela qual as apresentamos não se afigura relevante 
para o que pretendemos dizer, já que o seu aparecimento na obra 
bergsoniana não corresponde a qualquer plano (nem imagético, nem lógico, 
nem cronológico). Como veremos, as três imagens estão em íntima conexão e, 
de uma certa forma, sobrepõem-se nas sugestões semânticas. Alastram. 
Impensam. 

 
um estudante inseguro 

A relação da filosofia com o discurso é problemática em vários sentidos. Seja 
porque filosofia e discursos são, eles próprios, conceitos filosóficos, logo 
contestáveis e controversos. Seja porque a filosofia não se dá sem discursos, 
ainda que nenhum discurso a possa dizer em definitivo.  

A primeira imagem que invocamos aborda as dificuldades na 
formulação discursiva dos problemas filosóficos e, quando entendida do ponto 
de vista da prática da filosofia e de uma educação filosófica, sugere um 
caminho a evitar. Ouçamos o texto. 

Por que haveria a filosofia de aceitar uma divisão que tem todas as 
chances de não corresponder às articulações do real? Aceita-a, no 
entanto, de ordinário. Submete-se ao problema tal como é posto 
pela linguagem. Condena-se, portanto, antecipadamente, a receber 
uma solução já pronta ou, na melhor das hipóteses, a simplesmente 
escolher entre as duas ou três soluções, as únicas possíveis, que são 
coeternas a essa posição do problema. Seria o mesmo que dizer 
que toda a verdade já é virtualmente conhecida, que o seu modelo 
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está depositado nos arquivos públicos da cidade e que a filosofia é 
um jogo de quebra-cabeça no qual se trata de reconstituir, com 
peças que a sociedade nos fornece, o desenho que não nos quer 
mostrar. Seria o mesmo que atribuir ao filósofo o papel e a atitude 
do aluno que procura a solução pensando consigo mesmo que uma 
espiadela indiscreta lhe a mostraria, anotada na frente do 
enunciado, no caderno do professor (Bergson, 2011c, p. 51). 

Este primeiro excerto multi-imagético torna-se paradigmático por 
concretizar um aspeto relevante sobre o modo como Bergson pensa o 
funcionamento filosófico das imagens. É a convergência entre os elementos 
precisos e determinados que compõem diferentes sugestões imagéticas que 
mantêm o pensamento num plano específico concreto. E é nesse plano 
traçado a partir da confluência de elementos imagéticos de ordens de coisas 
diferentes e díspares (no caso, o espaço coletivo da administração pública, o 
domínio lúdico privado e a dinâmica educativa) que a consciência é convidada 
a tensionar-se para um ponto preciso onde uma intuição a pode esperar. 
Quanto mais díspares forem os elementos ativados pelas diferentes imagens, 
menor a possibilidade de uma delas se destacar ao ponto de a consciência a 
confundir com uma intuição.  

A imagem não é intuição porque nenhuma intuição se poderia dar 
numa imagem. Não é de dar a ver que se trata, mas de promover uma teia 
semântica em permanente tensão interna que empurre o pensamento – se ele 
assim se deixar levar – para o esforço próprio de ver por si mesmo para lá do 
que é simplesmente dito. Trata-se de impensar, não de mostrar. 

Neste sentido, a imagem do estudante inseguro é muito mais do que 
uma sugestão isolada sobre a atitude que se rotula como indesejável para 
qualquer pessoa que pratique filosofia. Em primeiro lugar, a imagem vinca 
uma dicotomia entre aquele que aprende e aquele que ensina, o estudante e o 
professor, numa perspetiva imobilizadora que recusa a continuidade de 
movimento e mudança que, de acordo com Bergson, trespassa a realidade. 
Para além disso, esta imagem apresenta-se na linha de uma caracterização 
prévia daquilo que os problemas filosóficos devem evitar, isto é, receber 
cegamente de uma tradição anterior formulações conceptuais depositadas na 
linguagem social dirigida à ação útil e não ao pensamento filosófico. Estes 
detritos estão esvaziados de conteúdo filosófico porque lhes falta a visão que 
só o contacto com a experiência interior pode promover. Se os conceitos 
puros com que a filosofia habitualmente lida são resíduos esquecidos nas 
palavras, e se estas constituem o redutor (ainda que necessário às exigências 
da ação) mecanismo social de recorte do real, então a filosofia ficará refém de 
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certas servidões especulativas que a condenam à partida a um jogo que não é 
o seu. 

Se aceitarmos este modo de fazer filosofia, adquirimos não só um 
problema pronto a resolver, mas também as resoluções já adstritas a essa 
formulação (inanimada porque já solucionada). Sendo-nos vedado o esforço 
inventivo de criação do próprio problema e dos termos nos quais ele se 
coloca, renunciamos assim à esperança da novidade e seremos como 
estudantes inseguros que acreditam que a tarefa filosófica consiste apenas em 
encontrar o caderno do professor. 

O processo de escoamento de sentidos das primeiras imagens do 
excerto transporta então para o cenário do estudante inseguro as 
consequências de um pensamento que se posicione como se toda a verdade 
fosse já virtualmente conhecida. O arquivo que guarda no domínio público 
tudo o que há a saber, ou o quebra-cabeças que já tem a solução desenhada, 
são as imagens que pensam o que falta a esse modo de entender a prática 
filosófica: invadir o domínio da experiência (Bergson, 2003, p. 663) para a 
interrogar em discurso direto. 

Isso mesmo têm feito os sistemas filosóficos que se entretêm em 
querelas e discussões escolares dissecadas ao longo de vários séculos, e que 
ainda hoje insistimos em reproduzir no modo como fazemos, e sobretudo 
como ensinamos, filosofia. Mas olhemos novamente para a imagem do 
estudante inseguro, agora a partir da posição de educadores. Ao fazermos este 
exercício, destacam-se os principais verbos com que o autor caracteriza a 
insegurança do estudante: a filosofia aceita, submete-se, condena-se, recebe, 
reconstitui. Verbos passivos e distantes da mais nobre atividade filosófica: 
criar problemas, trabalhar dentro de questões, resistir a partir de perguntas. 

O que acontece ao pensamento quando o mais que fazemos com o 
espanto dos alunos se resume a reconhecer as perguntas que outros já 
formularam? Que educação filosófica podemos promover se, enquanto 
educadores, aceitarmos, nos submetermos, nos condenarmos, recebermos, 
reconstituirmos? Como ficará o mundo quando nos fizermos estudantes 
inseguros com questões-respostas cristalizadas que só aparentemente ainda 
estão por resolver? De que caderno já anotado andaremos nós à procura? E 
como trataremos os outros, alunos, por não nos atrevermos a dar-lhes folhas 
soltas onde possam manejar da força criadora das suas próprias perguntas e 
inquietações filosóficas?  
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está depositado nos arquivos públicos da cidade e que a filosofia é 
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certas servidões especulativas que a condenam à partida a um jogo que não é 
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um geógrafo dos tratados 

Numa ambiência próxima do estudante inseguro, a segunda imagem que 
recolhemos retoma a questão da relação entre a filosofia e a linguagem. Neste 
contexto, encontramos um elemento comum aos dois excertos: a preocupação 
com a articulação íntima do real e com a correspondente desarticulação 
artificial que a linguagem opera. 

No mais das vezes, o filósofo estuda uma coisa que o senso comum 
já designou por uma palavra. Essa coisa pode ter sido apenas 
entrevista; pode ter sido vista inadequadamente; pode ter sido 
jogada de mistura com outras das quais é preciso isolá-la. Pode 
inclusive não ter sido destacada do conjunto da realidade senão por 
comodidade da expressão e não constituir efetivamente uma coisa, 
prestando-se a um estudo independente. Nisso consiste a grande 
inferioridade da filosofia em relação à matemática e mesmo às 
ciências da natureza. Ela deve partir da desarticulação do real que 
foi operada pela fala, e que é talvez inteiramente relativa às 
exigências da comunidade: não raras vezes ela esquece essa origem, 
e procede como o faria o geógrafo que, para delimitar as diversas 
regiões do globo e assinalar as relações físicas que elas têm entre 
si, se referisse às fronteiras fixadas pelos tratados. (Bergson, 2012, 
p. 182). 

A própria escolha dos substantivos ‘articulação’ e ‘desarticulação’ 
guarda já um mecanismo metafórico da escrita, sendo uma imagem que 
Bergson colhe da fisiologia dos animais vertebrados. Como sabemos, as 
articulações constituem nexos entre ossos distintos, permitindo que as partes 
constituintes de um esqueleto se interliguem de forma orgânica e operacional. 
Transpondo a imagem para a continuidade de devir, a linguagem desarticula a 
realidade quando o pensamento desenha uma série justaposta de coisas no 
real, assim como as articulações que as juntam de modo funcional para a 
ação. O problema coloca-se não tanto nesta natural apetência da inteligência 
para recortar determinados figurinos, e com eles compor um cenário onde o 
corpo se pode orientar, pois que se trata de uma tendência imposta pela 
própria sobrevivência. As dificuldades surgem da consideração de que essa 
(des)articulação funcional corresponde à natureza íntima da realidade, que as 
palavras são límpidos reflexos das coisas e que as dizem por inteiro. 

Esse recorte e articulação que a linguagem opera corresponde a uma 
agenda de atuação clara que o corpo empreende junto da materialidade do 
mundo. Significa que esse recorte e articulação artificiais respondem às 
necessidades básicas de existência biológica do indivíduo. Os equívocos 
surgem quando a filosofia esquece este começo relativo das formulações 
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linguísticas que adota e, tomando por nascimento o que é apenas reciclagem, 
substitui a realidade viva por uma multiplicidade inerte e justaposta de 
conceitos (Bergson, 2012, p. 157).  

Assim sendo, se a filosofia não entender a linguagem como 
problemática e provisória, vivendo a partir daí, será equivalente à alienação de 
um geógrafo que troca a paisagem pelos tratados. A expressão é via indireta, 
depósito que acumula conhecimentos rudimentares. Bergson refere que a 
linguagem armazena detritos da dimensão prática da vida social (Bergson, 
2011c, p. 98) e, tal como um armazém, na linguagem conceptual as palavras 
constituem-se como espaços fechados, rígidos e bem delimitados, de 
conservação e não de criação. E o pensamento escapa-lhes, incomensurável. 

Esta crítica dirige-se sobretudo à linguagem conceptual, instância 
predileta das disputas académicas das escolas. Se a configuração geral e 
abstrata da palavra coisifica, mascarando os processos dinâmicos como fases 
estáveis, então ela nunca poderá ser autossuficiente no exercício filosófico. 
Nem no seu fazer, nem sobretudo no seu ensinar. Os discursos conceptuais 
preferem a estabilidade das generalizações, pelo que transformá-los na única 
matéria-prima confiável para o pensamento implicará, mais uma vez, esquecer 
a importância de experienciar o mundo na primeira pessoa. E sem essa 
experiência, ficarão de fora as transições entre as coisas, o que não se deixa 
capturar pelas palavras generalizantes, o fundo dinâmico de continuidade e 
escoamento que marca o pensamento. 

Quantas vezes, no seu ensino, a filosofia é apropriada por geógrafos dos 
tratados? De que maneiras podemos ocultar o dinamismo dos processos 
íntimos, fazendo secar o mínimo laivo de curiosidade e maravilhamento? 
Como podemos evitar encontros educativos mais preocupados em reproduzir 
do que em criar? 

Resumir a atividade filosófica a manobras categoriais, com uma 
monocultura dos conceitos, será, certamente, pobre face a formas de 
expressão ativas e provocatórias que partam dos próprios limites do discurso 
para o tornar dinamismo: “Se a vida é coisa única no seu género – afirmava 
Bergson numa carta –, ela não pode caber em nenhum conceito. Se o 
conceito, instrumento intelectual por excelência, é, como a própria 
inteligência, um produto da evolução vital, como é que a evolução vital 
entraria nos nossos conceitos? […] por isso foi-me impossível proceder por 
subsunção, ou redução a conceitos, tive que proceder por sugestão e a 
sugestão só é possível por imagens” (Bergson, 2002, p. 195). 
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Subsumir é fechar um determinado elemento num conjunto mais 
abrangente que o abarca. Sugerir, pelo contrário, é abrir para lá do 
antecipado ou do previsível. As imagens são sugestões, transporte semântico 
permanente e, porque vivem de constantes deslocamentos e tensões de 
sentido, permitem que cada um se surpreenda numa experiência real 
dinâmica. Mais uma vez, abrem-se os caminhos da imprevisibilidade, não 
como quem condiciona, antes como quem permite que aconteça ou não. E, 
depois, se limita a esperar. O pensamento filosófico não pode tomar os 
tratados pelos territórios, os conceitos que constrói por uma verdade final, 
esquecendo que é de rachaduras que se compõe a linguagem. São essas 
fraturas que desarticulam e a desarticulação é uma força que desinstala e 
desaloja, que permitem impensar. 

 
um pronto-a-vestir  

Resta-nos a última imagem que sinalizamos para impensar a filosofia e as 
suas práticas. Para além de sugerir que cada problema seja um autêntico 
nascimento e que a linguagem saiba reinventar um lugar de expressão que 
atenda ao próprio real, há agora sobre o património das ideias filosóficas 
também algo a dizer. 

O trabalho é de uma extrema dificuldade, porque nenhuma das 
concepções já prontas das quais o pensamento se vale para suas 
operações cotidianas pode ser nele empregue. Nada mais fácil do 
que dizer que o eu é multiplicidade ou que é unidade ou que é a 
síntese de ambas. Unidade e multiplicidade são aqui representações 
que não precisamos talhar à medida do objeto, que encontramos já 
fabricadas e que nos basta escolher numa pilha, vestes de confeção 
que servirão tão bem em Pedro quanto em Paulo porque não 
desenham a forma de nenhum dos dois. Mas um empirismo digno 
desse nome, um empirismo que só trabalha sob medida, vê-se 
obrigado a despender, para cada novo objeto que estuda, um 
esforço absolutamente novo. Talha para o objeto um conceito 
apropriado apenas a esse objeto, conceito do qual mal se pode 
ainda dizer que seja um conceito, uma vez que se aplica apenas a 
essa única coisa. Não procede por combinação de ideias disponíveis 
no mercado, unidade e multiplicidade, por exemplo; mas, pelo 
contrário, a representação para a qual nos encaminha é uma 
representação única, simples, com relação à qual, aliás, 
compreendemos muito bem, uma vez formada, porque a podemos 
inserir nos quadros unidade, multiplicidade, etc., todos bem mais 
largos que ela. Enfim, a filosofia assim definida não consiste em 
escolher entre conceitos e em tomar partido por uma escola, mas 
em ir buscar uma intuição única da qual descemos com igual 
propriedade para diversos conceitos, por nos termos colocado 
acima das divisões de escolas. (Bergson, 2013, p. 196-197). 
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A imagem do pronto-a-vestir constitui um recurso metafórico 
recorrente nas obras de Bergson para criticar alguns modos de entender a 
filosofia, por contraponto ao trabalho da intuição25. De acordo com o autor, 
face a um dado problema (neste caso, a natureza da subjetividade) a filosofia 
deve abster-se de um entendimento das ideias herdadas da tradição (como 
sejam, a de unidade ou de multiplicidade) enquanto entidades de sentido 
perfeitamente definido, fazendo-se pelo contrário uma apologia do esforço.  

Bergson nunca escondeu a sua conceção de filosofia como esforço ou 
da atividade do pensamento como dificultadora (Bergson, 2013, p. 196-197). E 
a dificuldade encontra-se precisamente no movimento de permanente 
conversão da atenção requerido pelo facto de as disposições da inteligência 
discursiva serem feitas para ação, mas a consciência procurar a especulação.  

“Filosofar consiste em inverter a direção habitual do trabalho do 
pensamento” (Bergson, 2013, p. 214), romper com hábitos estruturais. E não 
só a filosofia é esforço como, para cada novo problema que encontra, deve ser 
esforço sempre renovado. Assim sendo, as ideias não são peças ao dispor, 
vestuário confecionado com que se vestem manequins, mas traje feito à 
medida. Há corpos que desafiam o pronto-a-vestir, resistências efetivas que 
escapam à estabilidade da conceptualização, unicidades que fazem estalar as 
categorizações generalizantes. Significa que nenhuma obra ou pensamento se 
devem entender como (de)terminados, assim como nenhum problema deve 
surgir com resolução definitiva. Se há patrimónios de saber acumulados, 
então que não sejam tratados como armazéns de peças costuradas, antes 
como ateliers de aprendizes de estilista. 

Talhar implica trabalhar sobre um molde exclusivo, adequando-o a um 
corpo que é único. Ao contrário de uma escolha entre peças já existentes e 
impessoais, opta-se por aquilo que ainda não está disponível porque se 
apresenta como único e irrepetível. A pior roupa é a que pretende servir a 
todos os corpos. A pior resposta é aquela que pretende antecipar qualquer 
pergunta. O caminho de pensamento para lidar com uma nova pergunta é o 
que ainda não foi trilhado. 

Neste cenário imagético da indumentária, como nos comportamos no 
ensino da filosofia? Somos guardiões do armazém, ciosos dos seus tesouros? 

 
25 Para compreendermos o alcance desta imagem, será útil sublinhar que só a meados do 
século XX, após a morte de Bergson, se deu o movimento de massificação da moda, 
democratizando-se a confeção industrial e difundindo-se uma sofisticação que até então 
era apenas concedida à alta costura. Neste contexto, a imagem do pronto-a-vestir 
denuncia uma comum atitude que menoriza a tarefa do filósofo. 
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25 Para compreendermos o alcance desta imagem, será útil sublinhar que só a meados do 
século XX, após a morte de Bergson, se deu o movimento de massificação da moda, 
democratizando-se a confeção industrial e difundindo-se uma sofisticação que até então 
era apenas concedida à alta costura. Neste contexto, a imagem do pronto-a-vestir 
denuncia uma comum atitude que menoriza a tarefa do filósofo. 
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Distribuidores atacadistas de produtos em grande quantidade? Como 
tratamos as ideias que herdamos? Produtos prontos à distribuição? Ou 
ocasiões para atividades dinâmicas (re)criadoras? Estamos dispostos a aceitar 
que um estatuto experimental será sempre o que mais respeita a 
potencialidade dos nossos legados? 

 
deslizamentos por-exprimir 

As imagens são muito mais do que um conjunto de recursos estilísticos de 
embelezamento do texto. Tornam-se recursos dinâmicos de pensamento que 
transportam realidade em contínuo devir. Se os conceitos representam de 
forma abstrata, as imagens são simultaneamente rasto e exortação de um 
contacto íntimo porque convidam a encontrar o miradouro onde, de forma 
concreta e dinâmica, se poderão ver sentidos múltiplos em permanente 
atividade difusora. 

A força de uma imagem corresponde ao seu primeiro repto: o poder de 
negação (Bergson, 2011, p. 120-121). Negação do já-dito, do já-sabido, do já-
representado. Vivem da tensão entre as palavras que as dizem, pertencentes a 
um código já existente, e sentidos inimaginados. As imagens da filosofia, ao 
lado das suas perguntas, são forças disruptivas que sussurram ao ouvido, 
impedindo que nos contentemos com ideias já feitas e armazenadas em 
soluções verbais cristalizadas nos usos comuns e conceptuais da linguagem. 
Não se trata de esquecer, ou fazer esquecer, os discursos convencionais ou 
sequer o pensamento materializado em obras anteriores. Antes, de mobilizar a 
convencionalidade a caminhar em sentido contrário, a impensar. 

Não se pode antecipar tudo o que pode uma imagem. Aceitar a suas 
provocações é inserir-se no movimento contínuo que a percorre, ser ator 
(sem roteiro prévio) e não espetador dos seus apelos. Nesta efervescência de 
sentidos promovem-se experiências filosóficas ou atividades de convivência 
com imagens enquanto sugestões geradoras.  

O que encontramos em Bergson procuramos prolongar, de tal modo 
que a escrita se transformasse, ela própria, numa posição sobre a filosofia e 
sobre o seu ensino: ocasião para que outros digam das imagens que os 
perseguem, que estejam atentos ao que pode (ou não) dar-lhes caminho.  

Sabemos que há imagens que não acontecem, outras que não fecundam 
e outras ainda que ficarão para sempre inexprimidas (Bergson, 2013, p. 187). 
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4. notas de viagem: pequena bibliografia comentada 
com Walter Kohan 

 
 

A filosofia para crianças como área ou campo de estudos presta-se a 
designações distintas, como se testemunha nos cenários deste livro. Com os 
nomes vêm mundos inteiros de inquietações e perguntas e o importante é 
que cada voz (se) dê conta do lugar específico a partir de onde fala. O mais 
interessante nesta escolha parecem ser as possibilidades abertas pelos nomes, 
ocasião para que perguntemos o que fazemos e por que o fazemos. E que se 
prossiga abrindo veredas.  

No presente momento, a polifonia de títulos que povoam a própria 
literatura da área é indicadora de um dinamismo indomado cuja indisciplina 
conta mais das suas potências do que de feitos concluídos. Em várias secções 
desta bibliografia comentada, muitas obras estão publicadas em língua inglesa, 
o que revela o tanto que há a fazer para descentrar a reflexão dos contextos 
anglo-saxónicos: quer continuando a promover a produção de novos trabalhos 
em lugares periféricos, quer trazendo à luz projetos que já existem mas que 
ainda se encontram dispersos. Procuramos, também, ajudar nesse propósito. 

Talvez a filosofia para crianças seja uma encruzilhada de percursos e 
não tanto uma campina a céu aberto. Por isso, quisemos registar alguns 
vestígios que nos parecem marcar importantes momentos da sua constituição 
como campo de problematização. Não temos qualquer pretensão de criar um 
cânone, apenas partilhar possíveis pontos de partida (e de passagem) para 
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quem pretender investigar neste âmbito. Também não caímos na armadilha 
de uma pretensa imparcialidade das nossas escolhas: falamos a partir de 
lugares específicos e, neles, procuramos iluminar o que nos parece 
interessante como fonte de inspiração. 

 
filosofia da infância 

A filosofia da infância é um campo de estudos que se tem afirmado em 
estreita proximidade com a filosofia para crianças. Elegendo a infância como 
objeto de problematização, um dos primeiros autores a escrever sobre a 
necessidade de se ultrapassar o preconceito de que as crianças não eram seres 
capazes de reflexão filosófica foi Gareth Matthews. Próximo de Matthew 
Lipman e do IAPC, Matthews desafiou explicitamente as conceções de pendor 
piagetiano e dirigiu a sua ação académica para a demonstração do potencial 
filosófico escondido no pensamento das crianças. Investiu também na defesa 
de que as crianças devem ser atendidas e valorizadas pelo que são e não por 
aquilo em que os adultos esperam que elas se tornem. Simultaneamente, 
Gareth Matthews reconheceu à infância um lugar no âmbito dos estudos 
filosóficos: destacamos três das suas principais obras, duas das quais com 
tradução em português. 

Também Matthew Lipman escreveu explicitamente sobre a infância. O 
último capítulo da obra Philosophy goes to School, traduzida em português 
como A Filosofia vai à Escola, tem precisamente como título “A filosofia da 
infância”. Trata-se de um pequeno capítulo quase no final deste livro de 1988, 
em que o autor defende que as crianças levantam o tipo de problemas que 
justifica que sejam tratadas filosoficamente e que a infância é, nesse sentido, 
uma dimensão legítima do comportamento e da experiência humanas. Em 
1993, publica ainda Thinking Children and Education, uma antologia de textos 
clássicos sobre a relação entre infância, educação e filosofia, onde dedica 
capítulos a tópicos como "Direitos e responsabilidades educacionais das 
crianças", "Experiências de infância e maravilha filosófica", "Cultivando a 
Proficiência cognitiva”, “Crianças e Histórias”, “Construindo Comunidades nas 
Escolas” ou “Filosofia como disciplina da escola primária” e “Incentivando o 
pensamento por si mesmo através do ensino socrático”. 

 
Matthews, Gareth, (1982), Philosophy and the Young Child, Harvard, 
Harvard University Press.  
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Matthews, Gareth, (1984), Dialogues with Children, Harvard, Harvard 
University Press. 

Matthews, Gareth, (1996), The Philosophy of Childhood, Harvard, 
Harvard University Press.  
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Lipman, M., “A Filosofia da Infância”, A Filosofia vai à Escola, Sumus 
Editoral, S. Paulo, 1990, p. 215-223. 
 
Ainda no domínio de cruzamento entre a filosofia para crianças e a 

filosofia da infância, encontramos três autores que, depois de Matthews e 
Lipman, traçaram diferentes vias a partir da conceção filosófica de infância: 
David Kennedy, Walter Kohan e Karin Murris. 

David Kennedy tem escrito profusamente sobre a noção de infância, 
pelo que optamos por indicar duas obras que nos parecem oferecer uma visão 
transversal, e simultaneamente aprofundada, das suas leituras. A partir do 
pensamento de filósofos como Merleau-Ponty, Foucault ou Lyotard, David 
Kennedy apresenta em The Well of Being. Childhood, Subjectivity, and 
Education um estudo de grande amplitude sobre distintos correlatos de 
infância, assim como sobre a invenção da adultez, culminando numa reflexão 
acerca da necessidade de reinventar a escola. 

Já em Philosophy of Childhood Today: Exploring the Boundaries, e em 
coedição com Brock Bahler, Kennedy apresenta uma obra coletiva em que se 
afirma que o par adulto-criança é intrínseco e contrastivo, pelo que qualquer 
reconceptualização da infância implica também uma reconceptualização da 
idade adulta. Os ensaios presentes nesta obra refletem o pressuposto dos 
editores de que “como campo de investigação, a filosofia da infância é antiga e 
nova” e oferecem estudos que se estendem desde a Antiguidade grega até à 
teoria queer e pós-humanista, passando por Rousseau e Freud. 

 
Kennedy, David, The Well of Being. Childhood, Subjectivity, and 
Education, New York, State University of New York Press, 2006. 
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Kennedy, David, The Well of Being. Childhood, Subjectivity, and 
Education, New York, State University of New York Press, 2006. 



4. notas de viagem: pequena bibliografia comentada 

248 

Bahler, Brock; Kennedy, David . Philosophy of Childhood Today: 
Exploring the Boundaries. Lanham, MD: Lexington Books, 2017. 

 
Walter Kohan é igualmente profuso na atenção dada ao conceito 

filosófico de infância. O autor assina variados textos, publicados em periódicos 
de filosofia e de educação, assim como um número considerável de livros com 
enfoques diferenciados sobre a infância, sempre pensada entre a filosofia e a 
educação.  

Num retomar permanente da noção (que raramente falta no título dos 
seus livros), Kohan escreve a partir de contextos educativos diversos, dentro 
dos quais pensa os mundos presentes em distintas formas de relação com a 
infância. Em Infância. Entre educação e filosofia, o autor percorre diferentes 
marcos históricos do pensamento ocidental e, num movimento característico 
do seu pensamento, transita das leituras filosóficas sobre a infância para um 
olhar infantil sobre a própria filosofia. E é desse olhar que outras obras 
nascem, focadas então em distintas transições permanentes de sentido. Numa 
dinâmica que despersonaliza a noção de infância, assim como a retira de 
contextos desenvolvimentistas, Kohan trabalha em torno de categorias 
tradicionamente pouco acarinhadas pelos filósofos, como é o caso das 
anunciadas no título Infância, Estrangeiridade e Ignorância. Neste livro, o 
autor assume algumas das suas influências filosóficas e, na companhia de 
Heraclito, Sócrates, Derrida, Deleuze, Foucault ou Rancière, desconstrói os 
mitos pedagógico, antropológico e filosófico sobre a infância. A partir de 
noções como ignorância, estrangeiridade ou pensamento em movimento, o 
autor dá voz à dimensão política da vida humana a partir da experiência 
transformadora da infância. E propõe um olhar para a educação através dessa 
infância enquanto certa intensidade que permite estar no mundo de formas 
sempre renovadas e renovadoras. 

Finalmente, no artigo “Paulo Freire: outras infâncias para a infância” 
Walter Kohan considera os contributos de Paulo Freire para pensar o tema da 
infância. O texto mostra como Freire vai além da ideia tradicional da infância 
como uma etapa cronológica e permite estabelecer uma ideia da infância 
como uma força vital, mesmo, e sobretudo, no contexto de uma revolução. 

 
Kohan, Walter Omar; Kennedy, David (orgs.), Filosofia e Infância. 
Possibilidades de um encontro, Petrópolis, Ed. Vozes, 1999. 
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Kohan, Walter Omar, Infância. Entre educação e filosofia, Autêntica, 
Belo Horizonte, 2003. 

Kohan, Walter Omar, Infância, Estrangeiridade e Ignorância, Autêntica, 
Belo Horizonte, 2007. 

Kohan, Walter Omar. Paulo Freire: outras infâncias para a infância. 
Educação em Revista 34, p. 1–33, 2018. 
 
A terceira autora a que nos referimos é Karin Murris, laboriosa 

académica que trabalha em torno do conceito filosófico de infância. O 
primeiro título que escolhemos, configurando um trabalho onde a autora 
apresenta leituras amadurecidas ao longo de vários anos, situa-nos de 
imediato no horizonte de problematização a partir de onde constrói a sua 
leitura: The Post-Human Child. Educational transformation through 
philosophy with picturebooks. Na linha da denúncia de preconceitos como o 
adultismo e o idadismo, que também encontramos nas obras de David 
Kennedy e Walter Kohan, Karin Murris situa-se no seio de uma teoria crítica 
que questiona essências, binarismos e normatividades reinantes.  

Joanna Haynes é coautora de Murris em vários trabalhos, como 
Literacies, Literature and Learning. Reading Classrooms Differently. As obras 
de ambas apresentam importantes marcos psicológicos, sociológicos e 
filosóficos que, na designada cultura humanista ocidentalizada, contribuíram 
para a inferiorização ou colonização da infância. Contrariando referências 
epistemológicas tradicionais, Murris and Haynes relatam alguns projetos e 
práticas na formação de professores que recuperam correlatos da infância 
considerados marginais. 
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Na linha pós-humanista crítica em que se inscreve Karin Murris, 

destacam-se outros autores, não necessariamente ligados ao movimento da 
filosofia para crianças, cujos estudos têm contribuído para a construção de 
visões alternativas da infância, assim como para a emergência de noções que 
lhe estão filosoficamente associadas. 
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Affrica Taylor desenvolve uma investigação interdisciplinar em tornos 
de estudos da infância, a partir de diálogos com perspetivas feministas, 
indígenas e ambientais. No livro Reconfiguring the Natures of Childhood. 
Contesting Early Childhood, Taylor apresenta uma série de formas complexas 
e inclusivas para abordar a infância, entendida como os primeiros anos de 
vida, desafiando visões tradicionais. Nesse contexto, a autora perspetiva a 
infância como confusa e comprometida, em vez de pura e inocente; situada e 
diferenciada, em vez de descontextualizada e universal; e ainda enredada nas 
relações com o mundo real, em vez de protegida e mantida num espaço 
separado. 

Tony Rollo apresenta uma crítica ao colonialismo, tal como estruturado 
pela oposição entre uma política governada pela razão e a figura da criança, 
perspetivada entre os estereótipos de pecadora ou de bestial. Rollo mostra, a 
partir de evidência histórica, em que medida a ligação entre os povos 
indígenas e as crianças emerge como fonte dos binarismos 
pré-modernos/modernos ou selvagens/civilizados. Estes binarismos e o padrão 
de racionalidade que lhes está subjacente apoiam e continuam a dar espaço a 
um modelo de exclusão e dominação dos povos indígenas e, assim também, 
das crianças. 

Próximo da linha de estudos descolonialistas, é também possível traçar 
algumas linhas orientadoras para uma filosofia da infância africana. 
Destacamos aqui o trabalho de dois autores: Pierre Erny e Wanderson Flor do 
Nascimento. Ao contrário das chamadas culturas ocidentais, em que a infância 
e a sua educação estão geralmente ligadas ao futuro, em algumas visões do 
mundo africano a infância está ligada à ancestralidade e à memória de toda 
uma comunidade. A existência de um longo passado e um presente sentido, 
assim como a quase inexistência de um futuro porque, de facto, ainda não 
aconteceu, permite construir visões da infância a partir de fortes relações com 
a ancestralidade e com a memória de toda uma comunidade. Como exploram 
os dois autores, a criança não é aqui entendida como um começo para outra 
forma de vida, mas como continuação de uma forma de vida ancestral. 

 
Taylor, Affrica. Reconfiguring the Natures of Childhood. Contesting 
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Erny, Pierre. L’enfant dans la pensé traditionnelle de l’Afrique noire. 
Paris: L’Harmattan, 1990. 

Nascimento, Wanderson Flor do. “Temporalidade, memória e 
ancestralidade: enredamentos africanos entre infância e formação.” In 
W. Kohan, A. Rodrigues, S. Berle, (org.) Filosofia e Educação em 
errância. Rio de Janeiro: NEFI, 2018, p. 583-595. 
 
Terminamos esta secção com outros dois autores, também na esfera 

filosofia para crianças, e que merecem destaque na área da filosofia da 
infância. 

Um desses autores é Vitor Johansson. Em “Philosophy for Children and 
Children for Philosophy: Possibilities and Problems”, o autor defende que as 
nossas conceções e discursos sobre a infância impactam a forma como 
concebemos a relação entre a filosofia e as crianças, não apenas no que se 
refere a questões práticas de como ensinar-lhes filosofia, mas sobretudo sobre 
a possibilidade de uma filosofia das crianças. Paralelamente, afirma Johansson, 
essas conceções de infância podem até influenciar as nossas próprias visões da 
filosofia. Em Literature and Philosophical Play in Early Childhood Education, o 
autor explora o papel da filosofia e das humanidades (como a pedagogia) na 
investigação e na prática educacionais da primeira infância. Johansson 
argumenta aqui que a investigação deve atender às questões sobre educação e 
crescimento que dizem respeito às estruturas sociais, ao desenvolvimento 
individual e aos aspectos existenciais da aprendizagem. Repleto de 
testemunhos artísticos e poéticos, o livro explora ainda a forma de uma nova 
educação filosófica: uma educação informada pela arte e pela alegria de ouvir 
e prestar atenção à infância. 

Claire Cassidy é outra autora que, dentro do movimento da filosofia 
para crianças, se tem ocupado de intensa reflexão e investigação em torno do 
conceito de infância. Escolhemos dois trabalhos em que Cassidy apresenta as 
suas perspetivas. No primeiro, a autora explora como uma conceção filosófica 
de ‘criança’ se torna decisiva, não apenas para o modo como a infância é 
entendida socialmente e para o lugar que lhe é concedido dentro da 
sociedade, mas também no reconhecimento da capacidade de as crianças 
pensarem sobre a sua realidade e códigos normativos. Aprofundando a ideia 
de infância a partir de conceitos filosóficos como pessoa ou identidade, 
Cassidy sublinha a necessidade de se alterar a perspetiva comum que 
posiciona a criança a partir do que o adulto considera que ela deve ser (ou 
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daquilo em que se deve tornar). A autora apresenta ainda a comunidade de 
investigação filosófica como um lugar privilegiado para essa tarefa, uma vez 
que promove uma consideração da infância enquanto exercício ativo, político, 
crítico e efetivo de cidadania. Em “Thinking about childhood: being and 
becoming in the world”, e desta feita em parceria com Jana Mohr Lone, Claire 
Cassidy reforça como o binarismo adulto/criança tem exercido um domínio 
nas conceções de infância. A partir desse par conceptual hegemónico, a 
criança tem sido entendida como um ser incompleto e ainda não plenamente 
humano, fundando o que as autoras designam como injustiça epistémica. 
Cassidy e Mohr Lone partem, então, de experiências de diálogos filosóficos 
com crianças para mostrar formas alternativas de adultos e crianças serem e 
se realizarem no mundo. 

 
Johansson, Viktor. “Philosophy for Children and Children for 
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Cassidy, Claire, Thinking children. The concept of ‘child’ from a 
philosophical perspective, London, Continuum, 2007. 

Cassidy, Claire; Mohr Lone, Jana, “Thinking about childhood: being and 
becoming in the world”. Analytic Teaching and Philosophical Praxis, 40, 
1, 2020, p. 16-26. 
 

filosofia para crianças 

Ainda que seja hoje um vasto e divergente campo de práticas e discursos, a 
filosofia para crianças deve o seu surgimento ao trabalho e à obra dos 
fundadores do IAPC: Institute for the Advancement of Philosophy for 
Children, da Montclair State University (EUA). A compreensão do ineditismo 
desta proposta, assim como dos seus pressupostos e movimentos pedagógicos, 
beneficia do estudo das obras que Matthew Lipman, Ann Sharp, Frederic 
Oscanyan, Ronald Reed, Laurance Splitter, entre outros, publicaram sobretudo 
nas décadas de 80 e 90 do século XX. Este foi um período de considerável 
produção de textos e materiais pedagógicos, permitindo a construção e 
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consolidação de um projeto curricular suportado no pragmatismo de John 
Dewey, assim como numa visão construtivista e falibilista da educação. 

Destacam-se alguns textos de caráter fundamentador da proposta, 
publicados ao longo de vários anos em diferentes periódicos e coletâneas. 
Matthew Lipman e Ann Sharp foram os coordenadores deste esforço e, nesse 
contexto, destacamos dois títulos que reúnem os seus principais contributos 
teóricos.  

De M. Lipman, escolhemos o seu livro de maturidade, onde o autor 
apresenta com grande cuidado e sistematicidade as principais linhas 
estruturantes do programa de Filosofia para Crianças. Thinking in Education 
teve duas edições: a primeira em 1995 e a segunda em 2003. É nesta última 
que a posição de Lipman sobre a investigação filosófica em sala de aula se 
apresenta consolidada, sendo conhecida por integrar de forma articulada o 
pensamento de cuidado (caring thinking) na multidimensionalidade do 
pensar. 

Em relação a Ann Sharp, uma vez que os seus principais textos estavam 
dispersos por periódicos e volumes por vezes difíceis de localizar, 
sublinhamos a relevância do trabalho que Maughn Gregory e Megan Laverty 
levaram a cabo em 2017 com a coletânea In community of inquiry with Ann 
Sharp. O livro recupera textos de Ann Sharp sobre as principais temáticas 
que a ocuparam, merecendo realce os diferentes prismas (ético, estético, 
espiritual, religioso) a partir dos quais a autora pensou a comunidade de 
investigação filosófica, assim como a abordagem feminista à educação. O 
volume também contém reflexões de diferentes colaboradores do IAPC que 
conheceram profundamente o trabalho de Sharp e que apresentam leituras 
aprofundadas da sua obra. 

 
Lipman, Matthew, Thinking in Education, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2003. 

Gregory, Maughn; Laverty, Megan, eds., (2017), In community of inquiry 
with Ann Sharp. Childhood, Philosophy and Education. Routledge: 
London. 
 
Mas o trabalho do IAPC fez-se de publicações de natureza diversa, 

como são os livros que visaram uma divulgação alargada do programa 
curricular, assim como dotar de algumas ferramentas práticas os educadores 
que, nas escolas, iniciavam a sua aplicação. Em Philosophy in the Classroom, 
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Lipman, Sharp e Oscanyan assumiam a defesa a introdução da filosofia nos 
currículos escolares. Para tanto, apresentavam os objetivos e métodos do 
programa de Filosofia para Crianças, insistindo numa abordagem que 
mostrava os benefícios para os alunos em termos do desenvolvimento de 
determinado tipo de competências (sobretudo cognitivas e éticas). Eram 
também apresentadas diferentes estratégias que os professores poderiam 
adotar em contexto de sala de aula. Já Philosophy goes to School é um livro 
um pouco diferente: da autoria de Lipman, este trabalho opta por uma 
abordagem fundacional, insistindo na importância e no sentido educativos da 
filosofia. Traduzido em português no Brasil, A Filosofia vai à Escola adota um 
formato de leitura acessível, com linguagem pouco técnica, e visa colocar os 
educadores cientes das alterações que a filosofia poderia trazer, quer no papel 
do professor, quer na escola como espaço educativo. Neste conjunto de 
publicações com um caráter de divulgação, incluímos ainda Teaching for 
better Thinking. The Classroom Community of Inquiry, que também está 
traduzido em português como Uma Nova Educação. A Comunidade de 
Investigação na Sala de Aaula. Partindo da sugestão de converter as salas de 
aula em comunidades de investigação filosófica, neste livro Laurance Splitter e 
Ann Sharp fazem o exercício de perspetivar a escola a partir deste novo 
paradigma. Com um propósito prático de explicitar as opções metodológicas 
do programa curricular do IAPC, é neste livro que pela primeira vez se sugere 
que a expressão ‘filosofia para crianças’ se refere a uma subdisciplina 
filosófica. 

 
Lipman, M.; Sharp, A. M.; Oscanyan, F., Philosophy in the classroom, 
Temple University Press, Philadelphia, 1980. 

Lipman, M., Philosophy goes to school, Temple University Press, 
Philadelphia, 1988. LIPMAN, M., A Filosofia vai à Escola, Sumus Editoral, 
S. Paulo, 1990. 

Splitter, L.; Sharp, A. M., Teaching for better thinking. The classroom 
Community of Inquiry, Acer, Melbourne, 1995. 
 
Outro tipo de trabalho promovido pelo IAPC foi a constituição de uma 

bolsa de estudiosos e praticantes que permitissem não descurar a dimensão 
filosófica do próprio projeto. Desta forma, a produção de materiais 
pedagógicos (novelas e manuais para os educadores) encontrou-se sempre 
suportada pelo aprofundamento de perspetivas filosóficas sobre a abordagem 
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que se estava a construir. Talvez este aspeto não tenha sido ainda 
suficientemente reforçado no trabalho do grupo inicial: se começou por ser 
um programa curricular, a Filosofia para Crianças foi sempre também um 
projeto de inspiração e prática filosóficas. Escolhemos dois livros coordenados 
por A. Sharp e R. Reed cujos focos de problematização foram as mais famosas 
novelas do currículo: Harry Stotlemeiers’s Discovery (traduzida em português 
como A descoberta de Ari dos Telles, no Brasil, e A Descoberta de Aristóteles 
Maia, em Portugal) e Pixie (em português, Pimpa). Através dos textos que 
compõem os dois volumes, são apresentadas perspetivas explicitadoras – e 
algumas críticas – dos objetivos e alcance das duas histórias de Lipman. Estas 
publicações conjuntas revelam a natureza variada e comprometida do grupo 
de trabalho que circulava no IAPC, seja na própria Montclair State University, 
seja em centros afiliados que foram surgindo em diferentes países. 

 
Sharp, Ann Margaret; Reed, Ronald, Studies in Philosophy for Children. 
Harry Stotlemeiers’s Discovery. Temple University Press, Philadelphia, 
1992. 

Sharp, Ann Margaret; Reed, Ronald, Studies in Philosophy for Children. 
Pixie. Ediciones de la Torre, Madrid, 1996. 
 
Um outro escrito interessante para quem queira conhecer, em discurso 

direto, a narrativa da construção inicial da Filosofia para Crianças é, sem 
dúvida, a autobiografia de Matthew Lipman. Numa edição pouco acessível, 
não será demais reforçar a centralidade deste texto para a descoberta de 
alguns dos bastidores do projeto, sobretudo no que respeita aos percursos 
biográficos de um dos seus mentores. 

 
Lipman, M., A Life Teaching Thinking: an Autobiography, The Institute 
for the Advancement of Philosophy for Children, Montclair, 2008. 
 
Para terminar esta secção, e porque nem sempre é fácil aceder a 

estudos sobre a filosofia para crianças em língua portuguesa, destacamos três 
importantes volumes que permitiram trazer a um público linguisticamente 
distinto as principais linhas do projeto do IAPC, assim como perspetivas 
críticas para a sua compreensão e adaptação a contextos distintos como é o 
latino-americano. Composto por textos de natureza diversa, publicados ainda 
no final da década de 90 do século XX, em cada um destes volumes é possível 
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encontrar reflexões dos próprios M. Lipman e A. Sharp, como também 
leituras de outros autores que trabalhavam mais diretamente no IAPC ou que, 
em países como o Brasil, recebiam a novidade de uma proposta educativa 
com bases filosóficas. Estes livros destacam-se pelo que registam do trabalho 
que, nesta mesma época, estava a ser desenvolvido no programa inicial, assim 
como pela apresentação de valiosíssimos esforços de adaptação que já se 
encontravam em processo em diferentes partes do Brasil, quer sobretudo pela 
abordagem lúcida e questionadora de vários aspetos do currículo do IAPC que 
se consideravam merecer uma leitura atenta. 

 
Kohan, W.; Wuensch, A. (orgs.), Filosofia para Crianças – A Tentativa 
Pioneira de Matthew Lipman, Petrópolis, Ed. Vozes, 1998. 

Kohan, W.; Waksman, V. (orgs.), Filosofia para Crianças na Prática 
Escolar, Petrópolis, Ed. Vozes, 1998. 

Kohan, W.; Leal, B. (orgs.), Filosofia para Crianças em debate, 
Petrópolis, Ed. Vozes, 1999. 
 

a filosofia para/com crianças hoje 

Área filosófica, campo de estudos ou movimento educativo são algumas das 
formas de se entender hoje a filosofia para ou com crianças. Várias 
publicações têm juntado visões distintas, e muitas vezes divergentes, sobre o 
estado da arte da filosofia para/crianças no mundo.  

O ICPIC: International Council of Philosophical Inquiry with Children 
tem desenvolvido esforços na promoção da visibilização da área, sendo a sua 
atividade principal a organização de uma conferência bienal itinerante. A 
publicação da maioria dos trabalhos apresentados nas últimas duas edições 
desta conferência constituem importantes memórias de estudo que têm dado 
visibilidade a perspetivas e projetos que, de outra forma, ficariam marginais.  

Neste âmbito, escolhemos o volume Parecidos de familia. Propuestas 
actuales en Filosofía para Niños, com os contributos apresentados na 18.ª 
edição da Conferência, que teve lugar em Madrid no ano de 2017, assim como 
o dossier do número 13 da childhood & philosophy, publicado no mesmo ano, 
surgido depois do evento a partir da conferência plenária que aí proferiu Gert 
Biesta. O dossier juntou a versão escrita da conferência de Biesta, assim como 
14 reflexões de especialistas presentes e, também, uma resposta do próprio às 
críticas e comentários recebidos.  
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Já a 19.ª Conferência do ICPIC, no ano de 2019, aconteceu em Bogotá e 
deu igualmente origem a duas publicações de grande relevância: o dossier 
“philosophical inquiry with children: new voices” da childhood & philosophy e 
o número 23 de Praxis e Saber. Revista de Investigación y Pedagogía, 
intitulado “Filosofía para niños, ciudadanía y experiencia filosófica”. 

Outras publicações e coletâneas têm dado voz a reflexões que atualizam 
perspetivas em torno da aproximação educativa entre a filosofia e as crianças. 
Destacamos o número especial de 2011 do Journal of Philosophy of Education, 
coordenado por David Kennedy e Nancy Vansieleghem, intitulado “Philosophy 
for Children in Transition: Problems and Prospects”, publicado em formato de 
livro no ano seguinte. O texto inaugural do volume, “What is Philosophy for 
Children, What is Philosophy with Children – After Matthew Lipman?”, 
assinado pelos organizadores do volume, trouxe uma interpretação geracional 
do movimento da filosofia para crianças que parece ter-se tornado bastante 
sedutora entre especialistas e praticantes. Contudo, o que o dossier nos 
parece mostrar é precisamente a desadequação de uma leitura da filosofia 
para crianças através de uma linearidade genealógica que conduzisse a 
Lipman. Por um lado, pela forma como congrega um grupo de autores de 
quadrantes distintos: alguns com ligação direta à ação e obra lipmanianas, é 
certo, mas outros provenientes de tradições e filiações académicas 
completamente díspares. E, por outro lado, pelo conteúdo dos textos 
apresentados que giram em torno de visões sobre a ligação educativa entre a 
filosofia e a infância enquanto distintos focos de inspiração e, sobretudo, por 
propostas teórico-práticas que valem por aquilo que são (e não por qualquer 
filiação genealógica). 

 
García Moryíon, Félix; Duthie, Ellen; Robles, Rafael (Ed.). Parecidos de 
familia. Propuestas actuales en Filosofía para Niños / Family 
ressemblances. Current proposals in Philosophy for Children. Madrid: 
Anaya. 

Kohan, Walter; Kennedy, David, “Dossier Responses to Gert Biesta”, 
childhood & philosophy, 13, 28, 2017, p. 415-616. 

Kohan, Walter; Rojas, Victor; Kennedy, David, “Dossier philosophical 
inquiry with children: new voices”, childhood & philosophy, 15 (2019). 

Kennedy, D.; Vansieleghem, N. org., Special Issue “Philosophy for 
Children in Transition: Problems and Prospects”, Journal of Philosophy 
of Education, 45 (2011) 2, p. 171-182.  
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Kennedy, D.; Vansieleghem, N., org., Philosophy for Children in 
Transition: Problems and Prospects, Wiley-Blackwell, Oxford, 2012. 
 
Têm sido igualmente pródigas diferentes coletâneas organizadas ao 

longo dos últimos anos e que constituem volumes com desejável diversidade 
internacional. Nalguns casos, os volumes coligem textos de distintas 
proveniências que demonstram alguma dispersão interna e que teriam ganho 
com uma maior articulação mediante a assunção de fios condutores ou linhas 
de leitura específicas. Noutros casos, são livros que nasceram de eventos, 
conferências públicas ou projetos de investigação, fixando na escrita os 
contributos que mais se destacaram e vincando os seus traços 
caracterizadores. 

Escolhemos vinte e três publicações, que apresentamos por ordem 
cronológica.  

 
Portelli, John; Reed, Ronald, orgs., Children, Philosophy & Democracy, 
Alberta, Detselig Entreprises, 1995. 
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outras vozes  

Qualquer ideia, projeto ou perspetiva filosófica faz caminho através do 
encontro com vozes críticas e desafiadoras. A filosofia para crianças não é 
exceção e, tal como tem acontecido com distintos projetos ou movimentos, os 
ecos de resistência que lhe chegam de distintos quadrantes tornam-se 
fundamentais na sua permanente autorreflexão. 

Maughn Gregory é um importante especialista que, tendo trabalhado 
durante muitos anos próximo de Matthew Lipman e Ann Sharp no IAPC, 
oferece nos seus estudos um registo atual e aprofundado das diferentes linhas 
de análise e crítica à filosofia para crianças. Em “Philosophy for children and 
its critics”, Gregory apresenta de forma clara e sistemática distintas objeções 
ao programa: de movimentos religiosos e sociais conservadores que atacam a 
filosofia para crianças pela possibilidade que esta prática oferece às crianças 
para questionarem valores instituídos socialmente; de psicólogos educacionais 
que contestam que as crianças sejam capazes de determinados tipos de 
pensamento; de filósofos que não aceitam que à sua disciplina seja retirada 
uma dimensão teórica e exegética incompatível com o pensamento infantil; de 
autores das teorias críticas, que denunciam no programa uma conformidade 
política indesejada; e de pensadores da linha do pós-modernismo que atacam 
a filosofia para crianças como demasiado próximo de uma racionalidade 
cientista e imperialista. O artigo apresenta, então, uma série de indicações de 
textos publicados dentro do movimento e que respondem a essas diferentes 
críticas. 

O periódico Ethik und Sozialwissenschaften organizou em 2011 um 
dossier dedicado à filosofia para crianças enquanto abordagem educativa. Este 
dossier iniciava com um texto de Matthew Lipman, intitulado “Philosophy for 
Children:  Some Assumptions and Implications”, onde eram apresentados os 
pressupostos e contextos do programa, assim como o projeto da comunidade 
de investigação filosófica enquanto locus privilegiado para repensar e refundar 
a própria educação. Numa perspetiva fundacional, Lipman apresentava o 
protocolo oficial da sua metodologia, assim como fornecia aos leitores 
excertos de algumas das novelas, exercícios e planos de discussão. O dossier 
de Ethik und Sozialwissenschaften prosseguia com uma série de outros textos 
de autores provenientes de diferentes países que, a partir de distintas linhas 
de análise, apresentavam perspetivas sobre o programa curricular de Filosofia 
para Crianças, algumas de pendor elogioso e outras de caráter crítico. O 
dossier terminava com outra reflexão de Lipman, onde o autor respondia aos 
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seus críticos. Este é um conjunto de documentos pouco acessíveis e que 
beneficiaria de uma reedição e tradução em português. 

Ainda no âmbito da análise crítica ao programa do IAPC, a produção 
ainda é tímida, mas já é possível contar algumas reflexões interessantes. 
Escolhemos alguns trabalhos publicados em Portugal e no Brasil.  

Maria Luísa Ribeiro Ferreira expressa algumas reservas face à pedagogia 
subjacente ao programa lipmaniano e, a partir de Hannah Arendt, reforça a 
importância de uma conceção de filosofia que não descure os conteúdos da 
tradição filosófica, assim como dos textos em que estes se apresentam. A 
autora recusa que o pensamento filosófico se possa contentar com a 
superficialidade de opiniões infundadas e defende a necessidade de aliar às 
perguntas filosóficas a maturação de respostas em diálogo com a tradição. 
Ribeiro Ferreira questiona ainda potenciais efeitos perniciosos que o exercício 
de desconstrução filosófica possa desencadear nas crianças, sobretudo as mais 
novas, assim como reforça a necessidade de uma cuidada formação dos 
educadores que pretendam incluir este exercício nas suas salas de aula. 

A chegada do programa ao contexto latinoamericano trouxe também 
algumas resistências, relacionadas sobretudo com os contextos políticos e 
sociais distintos dos Estados Unidos da América. 

René Trentin Silveira dedicou diferentes estudos ao programa de 
Filosofia para Crianças do IAPC, assim como à aplicação de que foi alvo no 
contexto brasileiro, defendendo a sua inadequação ao objetivo de fortalecer a 
dimensão transformadora da educação, tal como proposto por Lipman. 
Partindo sobretudo das obras teóricas de Lipman, o autor considera que a 
Filosofia para Crianças tem em comum com as teorias pedagógicas liberais a 
defesa de uma redenção social através da educação. O programa 
representaria, assim, uma reparação perante os erros e excessos que um mau 
uso do pensamento provocaria nos indivíduos, descurando os próprios 
contextos condicionantes das vidas. Dessa forma, ressalva Trentin Silveira, a 
Filosofia para Crianças responderia a uma conceção idealista de educação que, 
desta forma, contribuiria para a reprodução das desigualdades e desfavores 
reais existentes. O autor é também um crítico do modo como Lipman 
concebeu a comunidade de investigação filosófica, condenando os seus 
propósitos e considerando que o êxito dessa proposta educativa implicaria 
uma ruptura definitiva com os profundos antagonismos sociais existentes. Não 
só idealista, mas sobretudo ideológica, Trentin Silveira considera que a obra 
de Lipman insiste no equívoco de que a educação determina a sociedade, 
quando no seu entender é o oposto que acontece. O silêncio e a demissão 
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sobre estas questões colocaria, segundo Trentin Silveira, o programa de 
Filosofia para Crianças ao serviço de um ideal liberal de educação. 

Walter Kohan também analisa, em “A filosofia educa a infância? (M. 
Lipman)”, os pressupostos do programa lipmaniano, reforçando o modo 
indesejável como aí se transforma a filosofia num projeto normalizado e 
uniforme. Por um lado, reforça o autor, encontra-se uma clara desvalorização 
da intervenção política do professor, no que se refere a escolhas de métodos e 
recursos em sala de aula. Por outro lado, assiste-se a uma instrumentalização 
da própria filosofia, colocada ao serviço de valores sociais vigentes, como a 
democracia, a tolerância e a razoabilidade, transformando-a num instrumento 
de controle político e social. Além disso, considera Kohan, a própria conceção 
de infância adotada por Lipman situa-a num cenário de potencialidade do que 
pode vir a ser, retirando-lhe toda a sua afirmatividade. 

Outra voz é a de Paula Ramos de Oliveira, autora que se tem inspirado 
na proposta de Lipman para desenvolver alguns trabalhos na Universidade 
Estadual Paulista, focando-se numa relação mais ampla com a literatura. Com 
o seu grupo de investigação, tem propiciado a criação de histórias para 
pensar e a prática da filosofia em diversos contextos educativos. 

Já Éder Castro publicou Polêmicas sobre a filosofia para crianças, um 
pequeno livro que procura sistematizar três críticas endereçadas, no Brasil, ao 
programa curricular de Filosofia para Crianças, justamente de René Trentin 
de Silveira, Walter Kohan e Paula Ramos de Oliveira. De uma forma bastante 
geral, Castro apresenta os aspetos em que a proposta de Lipman é 
questionada por aqueles autores, procurando já responder-lhes. O autor 
posiciona-se, então, a partir da sua própria prática filosófica com crianças, 
assim como da experiência de formação de professores. 

Outro autor incontornável na filosofia para crianças, numa abordagem 
distinta da proposta por Lipman, é Oscar Brenifier, cujas obras e materiais 
pedagógicos têm inspirado diferentes profissionais e permitido repensar 
distintos aspetos do trabalho filosófico com as crianças. Escolhemos um dos 
seus livros que apresenta o método que o autor advoga para introduzir a 
filosofia nas escolas, com variadas sugestões práticas e textos sugeridos por 
Brenifier para conduzir atividades com as crianças. Interessado sobretudo na 
prática do diálogo filosófico enquanto forma de desenvolvimento da expressão 
oral, de competências de argumentação e de construção do pensamento, o 
autor expõe ainda uma série de objeções recorrentes entre os professores 
perante a possibilidade de levar a filosofia para as salas de aula. 
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No contexto francês, destaca-se também Michel Tozzi, um promotor de 
distintas iniciativas e reflexões sobre a prática filosófica fora dos contextos 
formais escolares, como sejam prisões, teatros, cinemas ou cafés. A sua 
abordagem às chamadas novas práticas filosóficas dirige-se a um público 
alargado, que inclui crianças, adolescentes e adultos. Em Nouvelles pratiques 
philosophiques: A l’école et dans la cité, Tozzi apresenta os objetivos e 
pressupostos das práticas apresentadas, indicando alguns exercícios e métodos 
utilizados. O autor reforça a necessidade de formação específica no 
desenvolvimento destas práticas, sugerindo que a atual didática filosófica se 
ocupe destes fenómenos e propondo uma aproximação entre as universidades 
e estas novas expressões educativas da filosofia. 
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educador/facilitador 

Independentemente das críticas e propostas alternativas que a filosofia para 
crianças foi experimentando ao longo dos anos e dos contextos, é inegável que 
permitiu colocar no centro da reflexão as diferentes formas de exercício da 
função de educador. Nesse seguimento, o papel do inicialmente designado 
facilitador transformou-se num tópico de considerável relevância. E, mais uma 
vez, a própria designação foi alvo de questionamento filosófico e, com essa 
problematização, vieram entendimentos sobre o que está em causa quando a 
abordagem ao encontro educativo se posiciona numa prática filosófica em 
comunidade.  

Escolhemos quatro textos de épocas, autores e contextos distintos.  
Num formato presente noutros momentos da sua escrita, 

provavelmente motivada pelo intenso trabalho de formação de professores a 
que se dedicou durante longos anos, Ann Sharp escreve uma carta a uma 
suposta professora que acabara a sua formação no IAPC no programa 
curricular da novela Harry Stotlemeiers’s Discovery. Num estilo bastante 
assertivo, a autora discorre sobre as dimensões cognitiva, social, psicológica, 
moral e política da comunidade de investigação, sob a perspetiva dos 
comportamentos que se esperam da professora enquanto responsável pela 
transformação da sua sala de aula numa comunidade desse tipo.  

E se Ann Sharp não usa o termo “facilitador”, já os autores do segundo 
e terceiro textos contribuem para a cunhagem do conceito no título dos seus 
artigos. Karin Murris e David Kennedy procuram encontrar as especificidades, 
os desafios e também as controvérsias presentes nesta função educativa e os 
seus textos recusam visões menores do facilitador. Os autores não apenas 
defendem a centralidade das suas funções e a forma como este pode ser um 
papel transformador na construção da comunidade de investigação, como 
propõem perspetivas inovadoras e instigantes para a compreensão deste 
papel: um árbitro encorajador (Murris), uma ponte ou um gatilho (Kennedy). 

Um tópico comum na problematização do papel do adulto nas práticas 
filosóficas é precisamente a sua formação. Neste âmbito, Maria Teresa Santos 
escreve “Práticas e Textos de Filosofia para Crianças. Entre as margens do 
filosófico e do não filosófico”. A autora sublinha que a preparação do 
facilitador deve necessariamente incluir o estudo de filosofia, por oposição a 
um modelo mecânico baseado numa abordagem prática estritamente 
metodológica. Maria Teresa Santos explora então a questão derridiana da 
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relação da filosofia com as suas margens, considerando que é nessa 
exterioridade que ela melhor se pensa. A filosofia para crianças seria, enfim, 
uma possibilidade real para que a infância entrasse nesse exercício. 

Escolhemos ainda um texto de Peter Paul Elicor que explora o lugar do 
facilitador a partir do ponto de vista da autoridade ou exercício do seu poder. 
Trata-se de um foco bastante relevante na discussão sobre a postura assumida 
pelo educador no âmbito das comunidades de investigação filosófica, já que 
retoma um difícil equilíbrio entre uma posição de igualdade entre todos e a 
coordenação pedagógica do grupo. Partindo das noções de igualdade das 
inteligências e de emancipação, de Jacques Racière, Elicor explica como 
dissociando a vontade e o intelecto o facilitador se pode assumir como mero 
instigador de modos de pensamento que os estudantes já possuem. 

Terminamos com um texto de Igor Jasinski e Tyson Lewis. Os autores 
situam-se na esteira de Agamben para se posicionarem criticamente perante a 
tendência padronizadora de práticas de filosofia para crianças, em especial a 
avaliação quantificadora em educação. Propondo a noção de uma comunidade 
de infância, defendem que viver o diálogo filosófico poderá representar o 
último reduto de liberdade nas escolas, quando situado numa dimensão lúdica 
(entre o jogo e o ritual). 
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Jasinski, Igor; Tyson, Lewis, “Community of Infancy: Suspending the 
Sovereignty of the Teacher’s Voice”, Journal of Philosophy of Education, 
0, 2015, p. 1-16. 
 

comunidade de investigação filosófica 

A noção de comunidade de investigação filosófica constitui uma das mais 
interessantes noções da filosofia para crianças, continuando a receber hoje 
leituras que revelam o seu imenso potencial filosófico e educativo. Tem sido 
apresentada como metodologia pedagógica, infraestrutura curricular e 
abordagem educativa, constituindo o núcleo de uma perspetiva que desafia a 
visão tradicional e transmissiva dos espaços escolares. 

Foi Ann Sharp quem primeiro escreveu um texto inteiramente dedicado 
à comunidade de investigação enquanto objetivo educativo para qualquer sala 
de aula, centrando-se nas conceções de diálogo, verdade e conhecimento 
pressupostos por esse objetivo. Para além dessa dimensão cognitiva, Sharp 
também sublinha algumas implicações sociais, éticas e políticas presentes na 
prática da comunidade de investigação, defendendo o seu exercício sob a 
égide da objetividade, da imparcialidade, da coerência e da razoabilidade. 

Consistindo numa noção que deve o seu surgimento à matriz 
pragmatista do pensamento de Matthew Lipman, o segundo texto que 
selecionámos apresenta de forma clara a distinção entre o conceito inicial 
(comunidade de investigação) e a sua aplicação ao contexto educacional 
(comunidade de investigação filosófica). Os autores apresentam os elementos 
diferenciadores que a comunidade de investigação filosófica assume, 
sobretudo em termos cognitivos, afetivos e sociais, ilustrando com algumas 
transcrições e análises de diálogos de crianças em contextos reais. 

Nadia Kennedy e David Kennedy alargam o foco de consideração da 
comunidade de investigação filosófica e acrescentam à original filiação 
pragmatista considerações advindas de influências distintas, como 
Wittgenstein e Habermas. Nesse âmbito, os autores definem-na como uma 
comunidade intencional de discurso que pode adquirir a forma de um grupo 
regular e estável de pessoas que dialogam entre si sobre diferentes conceitos 
filosóficos. Enquanto tal, Nadia Kennedy e David Kennedy exploram em que 
medida a comunidade de investigação filosófica representa um desafio a 
abordagens curriculares tradicionais, assim como à organização e distribuição 
do poder nas escolas. 
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A quarta referência aborda a comunidade de investigação filosófica a 
partir do paradigma racional da intersubjetividade, tal como concebido por 
Jürgen Habermas, estendendo-o do modo de funcionamento da comunidade 
para o modo como a noção tem sido apropriada e discutiva por diferentes 
especialistas. Tratando-se, assim, de uma espécie de bailado entre uma 
reflexão e uma metarreflexão sobre a comunidade de investigação, este 
trabalho revela-a como um conceito em movimento e, assim, dá conta da 
potencialidade que a anima. 
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recursos 

Dadas as distintas configurações que as práticas em comunidade de 
investigação têm vindo a assumir nos últimos anos, vários têm sido os estudos 
sobre os possíveis recursos para promover práticas filosóficas, assim como os 
pressupostos que subjazem a cada opção.  

Desde as novelas filosóficas para crianças, estilo literário que David 
Kennedy afirma ter sido iniciado por M. Lipman na década de 70 do século 
XX, várias têm sido as propostas emergentes. A presença da narrativa desde o 
currículo inicial é entendida, no texto de Stefano Oliverio, como o maior êxito 
educativo e filosófico de Lipman, por representar uma inversão na tendência 
historicista que a educação filosófica habitualmente adota. Aliás, 
acrescentamos, a caracterização da filosofia para crianças como filosofia ao 
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contrário (inside-out) estava já presente na autobiografia de Lipman, a que 
acima nos referimos. Este e outros textos sobre a novela filosófica para 
crianças foram publicados num número especial da childhood & philosophy, 
organizado por Darryl De Marzo em 2015. A partir de diferentes perspetivas, 
previa-se o renovar do interesse por este tipo de recursos, assim como o 
estímulo dos especialistas para o projeto de contínuo desenvolvimento de 
materiais curriculares. 

Mas o início das relações entre filosofia para crianças e literatura 
infantil tem sido largamente criticado e as propostas de recursos de natureza 
distinta para a prática filosófica com crianças não se fizeram esperar. Hoje, 
podemos afirmar que a novela filosófica para crianças fez pouco caminho. Em 
contrapartida, regista-se o feliz acolhimento que os álbuns ilustrados (em 
inglês picturebooks) mereceram enquanto promotores de ambiente e 
problematização filosóficas. Neste domínio, Karin Murris e Joanna Haynes 
foram pioneiras na exploração da forma como os recursos literários vivem da 
tensão entre dois sistemas distintos e complementares de significação: a 
palavra e a imagem. Para além de simples instrumentos ao serviço de 
aprendizagens especificamente orientadas, as autoras defendem que os álbuns 
ilustrados permitem uma vivência do diálogo filosófico através da imaginação 
e da sensibilidade que escapam à normatividade adultista e instrumentalista 
reinante em muitos discursos e práticas educativas. Escolhemos três 
publicações destas autoras, a solo ou em parceria, que demonstram a 
construção de uma perspetiva informada e crítica sobre esta temática. Nos 
seus mais recentes trabalhos, Haynes e Murris têm defendido o lugar da 
literatura infantil para além de simples recurso pedagógico ao serviço de uma 
específica conceção de racionalidade. Interessadas em superar diferentes 
hegemonias epistemológicas (adultocêntricas, masculinocêntricas, 
eurocêntricas, logocêntricas), através da exploração dos álbuns ilustrados 
Haynes e Murris insistem na proposta de que as crianças são capazes de 
práticas significativas diferenciadas. As autoras filiam esta perspetiva na linha 
pós-moderna do que designam como a necessária descolonização dos 
discursos educativos e filosóficos sobre a infância. 

Um exemplo paradigmático da importância de pensar os pressupostos, 
assim como os impactos, do recurso a materiais literários no trabalho 
filosófico com crianças demonstra-se no inquietante estudo de Deren Chetty, 
“The Elephant in the Room: Picturebooks, Philosophy for Children, and 
Racism”. A partir da prática de filosofia para crianças, Chetty revela algumas 
invisibilidades insuspeitadas na escolha de livros que, pretendendo oferecer às 
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crianças um necessário distanciamento emocional seguro, podem propiciar 
uma descontextualização de temáticas como o racismo e, assim, limitar o 
desejável compromisso filosófico dos praticantes para com as mesmas. 

Os dois textos seguintes, de Sara Liptai e Selena Nemorin, 
apresentam-se como outras tantas alternativas no que se refere à escolha de 
recursos para o diálogo em comunidade, mostrando como recursos estéticos e 
até não discursivos representam igualmente escolhas de grande 
potencialidade. No caso de Liptai, a autora tem dedicado várias reflexões em 
torno das potencialidades filosóficas subjacentes a desenhos e imagens, 
sobretudo as que se encontram nos álbuns ilustrados. 

Com uma moldura referencial que parte da perspetiva foucaultiana 
sobre as experiências-limite transgressoras da literatura, da noção deleuziana 
de devir-criança ou da duração bergsoniana, Beatriz Fabiana Olarieta 
apresenta interessantes estudos sobre um lugar distinto para a literatura nas 
práticas filosóficas ou “experiências de pensamento”, como prefere. 
Escolhemos um trabalho que nos parece representativo da sua perspetiva, 
assim como de uma proposta inovadora, situando-se numa perspetiva sobre a 
literatura e a filosofia que recusa as tradicionais divisões e classificações 
metodológicas dos saberes. Olarieta instala-se no lugar de emergência da 
força do pensamento e da linguagem, de onde brotam a filosofia e a 
literatura, que permite fazer ressoar aspetos recônditos ou ocultados da 
experiência humana. E justifica desse modo a pertinência educacional da 
literatura enquanto disrupção permanente do quotidiano, para além de mero 
dispositivo pedagógico. 

Outras importantes questões subjacentes à escolha de diferentes 
recursos para promover práticas filosóficas encontram-se desenvolvidas num 
recente texto de Morteza Khosronejad e Soudabeh Shokrollahzadeh, que 
apresenta uma perspetiva inovadora e historicamente bem informada. A partir 
da crítica ao instrumentalismo a que tem sido votada a literatura infantil 
dentro do movimento da filosofia para crianças, este artigo analisa conceções 
de infância subjacentes a essa postura e defende ser a literatura um domínio 
independente do conhecimento que, como tal, deve ser considerada em 
termos do seu património teórico específico. 
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termos do seu património teórico específico. 
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periódicos 

Como acontece em outras áreas de estudos, também na filosofia para crianças 
tem sido fundamental o papel desempenhado por periódicos especializados. 
Por um lado, tem sido dada voz a diferentes leituras e perspetivas acerca da 
prática filosófica com crianças e, por outro lado, têm permitido aprofundar e 
problematizar critérios de considerabilidade científica ou académica da 
própria área. Das cinco revistas que referimos, apenas quatro estão neste 
momento ativas. 

Thinking: The Journal of Philosophy for Children foi fundada por 
Matthew Lipman no IAPC e funcionou entre 1979 e 2014. Foi o primeiro 
periódico da filosofia para crianças e tornou-se o lugar para as primeiras 
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publicações de teóricos e praticantes da área. A revista acolheu artigos de 
diferentes naturezas, desde argumentos e reflexões filosóficas, a transcrições 
de aulas, propostas curriculares ou pesquisas empíricas. Este periódico 
publicou também alguns artigos sobre a hermenêutica da infância. 

Analytic Teaching and Philosophical Practice é uma revista de livre 
acesso, com avaliação por pares, da Viterbo University (EUA). Surgiu para 
substituir a anterior revista Analytic Teaching, da responsabiliade da NAACI: 
North American Association for the Community of Inquiry, que se publicou 
entre 1980 e 2008.  Este periódico dedica-se a explorar as implicações 
filosóficas e éticas da educação, centrando-se em experiências práticas de 
investigação filosófica com crianças. 

childhood & philosophy é a revista oficial do ICPIC, publicada desde 
2005, resultando de uma parceria com o NEFI: Núcleo de Estudos de Filosofia 
e Infâncias, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A revista está ligada 
ao programa de Pós-Graduação em Educação desta Universidade e a sua 
alocação na América Latina tem permitido diversificar as línguas e contextos 
de onde provêm os diferentes artigos. A childhood & philosophy é uma 
revista de livre acesso, com avaliação por pares. Radicada em indexadores 
como Scopus, Educ@ e Redalyc, é qualificada como A2 no Brasil (Qualis 
CAPES 2019). Publicou dois números por ano até 2015, passando a três a 
partir de 2016, pelo menos um dos quais é publicado em formato impresso, e 
ao sistema de publicação contínua em volume único desde 2019. 

Journal of Philosophy in Schools iniciou a sua publicação em 2014 como 
revista oficial da FAPSA: Federation of Australasian Philosophy in Schools 
Associations. Esta revista centra-se na investigação sobre filosofia com 
crianças em idade escolar, como uma subdisciplina da filosofia com a sua 
própria história, tradições e pedagogia. Dedica-se à incorporação da 
investigação filosófica em contextos de sala de aula, através de uma 
abordagem reflexiva à educação e do diálogo socrático como metodologia da 
comunidade de investigação.  

Pensar Juntos. Revista Iberoamericana de Filosofía para Niños, vinculada 
ao Centro de Filosofia para Niños de Espanha, iniciou a sua publicação em 
2016 e apresenta-se como veículo de reflexão e partilha de trabalhos no 
contexto iberoamericano do programa de Filosofia para Crianças. Aceita 
artigos em várias línguas e assume um âmbito interdisciplinar, com forte 
ligação às artes. 
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edições Nefi 

O Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro edita quatro coleções relacionadas com a conjunção entre 
infância e filosofia: “Teses e Dissertações”, “Ensaios”, “Eventos” e “Expresiones 
de infância”. Muitos dos livros aqui mencionados e todos os livros da NEFI 
edições (inclusive o que está lendo agora) são de descarga gratuita no sítio: 
http://www.filoeduc.org/nefiedicoes. 
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5. a primeira vida dos textos 
 
 

As palavras vivem muitas vidas. De cada vez que as lemos, são capazes de se 
refazer em miríades de novos sentidos. Outras vezes, temos a oportunidade 
de regressar ao momento em que começaram a ser discurso e, no desafio de 
retomarmos a sua escrita, surge a ocasião para recuperarmos os textos com 
focos distintos. Rever um texto e reescrevê-lo são exercícios delicados pois 
permitem ouvir vozes antigas, algumas já quase sem eco, ao mesmo tempo 
que nos força a escutar melodias novas. 

Alguns dos textos que compõem este livro tiveram outras vidas. Não 
nasceram tal como agora os encontramos, pelo que as versões que fazemos 
publicar são distintas. Todos os textos foram retomados e de novo escutados 
e em cada um deles procuramos dar lugar a vidas que se escondiam na sua 
superfície. Procuramos, assim, trazer algo de não dito para que esta viagem 
continuasse a valer a pena. E, ao mesmo tempo que procuramos celebrar a 
música conjunta que agora nos dão as palavras deste livro, é também 
importante reconhecer a importância dos registos que lhes deram lugar: as 
primeiras vidas destes textos. 

 
filosofia para crianças: o que diz um nome? retoma “Filosofia para 
Crianças: a (im)possibilidade de lhe chamar outra coisa”, em A. P. 
Mesquita, C. Beckert, J. L. Pérez; M. L. Xavier, (orgs.), A Paixão da 
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6. companhias na viagem 
 
 

A escrita, tal como as viagens, faz-se em companhia. Os desafios de escrever 
com outras pessoas trazem a descoberta de pensamentos e experiências que 
apenas podem nascer desse espaço entre elas. As parceiras e o parceiro destes 
caminhos de escrita são pessoas notáveis, com quem esperamos poder 
continuar a aprender. Agradecemos imensamente tudo o que nos 
acrescentaram e reconhecemos a singularidade de cada encontro. Que o estar-
em-viagem continue. 
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Interdisciplinar da Criança e do Adolescente, da Universidade dos Açores, e 
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