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RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a discutir a concepção de criança tomando como 
referências principais o pensamento de J. Dewey e de M. Lipman. Para introduzir 
essa temática recorremos a outras referências que contribuem com esse debate 
como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Referencial Curricular 
Nacional da Educação Infantil. Entendemos que há relação intrínseca entre a 
concepção de criança e a educação. Por isso, o problema da pesquisa é trabalhado 
através das seguintes questões: O que é criança / infância?Por que a educação para 
o pensar deve começar na infância? Qual a contribuição da Filosofia para o 
aprender a pensar? Qual é o papel do professor na mediação do aprender a pensar? 
A metodologia de base para respondermos esses questionamentos foi pautada por 
uma pesquisa de caráter bibliográfico. No percurso da pesquisa percebemos que o 
conceito de criança sofre transformações históricas, desde uma situação em que a 
criança não é reconhecida, ou é entendida como adulto em miniatura até a noção de 
criança como um ser de experiências, ser de potencialidades e de mente ativa. 
Constatamos também que a concepção de educação sofre mudanças, passando de 
uma visão assistencialista para a defesa de um trabalho pedagógico voltado para o 
desenvolvimento integral das capacidades da criança. Essa mediação deve levar à 
realização de experiências que estejam direcionadas para o aprender a pensar e da 
necessidade de aprender a pensar de forma filosófica. Para que essa educação se 
efetive é necessária uma formação do professor que proporcione o conhecimento do 
ser da criança, dos aspectos relacionados aos conteúdos e ao desenvolvimento 
humano, considerando as aptidões e capacidades individuais e coletivas com as 
quais trabalha. 

 

Palavras-chave: Criança. Experiência. Mediação. Pensar. Filosofia.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho surgiu por ocasião das observações em estágios 

curriculares no Ensino Médio no Colégio Vicente Rijo, atividade desenvolvida no 3º 

ano do curso de Pedagogia no ano de 2011. Uma forte inquietação surgiu a partir de 

uma pesquisa realizada nesse colégio com a finalidade de levantar a opinião dos 

alunos sobre a disciplina de Filosofia, com a seguinte pergunta: “Você se sente 

motivado para assistir as aulas de Filosofia? Por quê?” Respondendo de forma 

unânime, os alunos disseram não encontrar relações entre o ensino de Filosofia e 

suas vidas e declararam ser esta uma disciplina sem aplicabilidade para a vida. 

Além disso, disseram que assistem às aulas de filosofia pela obrigatoriedade e com 

o único objetivo de conseguir nota para passar de ano. Para obter a nota é 

necessário responder  aos questionários do livro didático de Filosofia. Assim, diante 

desta experiência, observei que para estes alunos a Filosofia não oferecia nenhum 

impacto em suas vidas a não ser no sentido negativo de obrigatoriedade, ou seja, 

um obstáculo a mais para a aprovação. 

Como participante do projeto de pesquisa intitulado Retorno do 

Ensino de Filosofia no Ensino Médio: necessidades formativas dos professores das 

Escolas Públicas de Londrina e nas aulas de Filosofia, constatei a defesa de outro 

papel para a Filosofia no Ensino Médio, ou seja, ser uma disciplina que contribui 

para desenvolver uma formação crítica e reflexiva dos alunos, necessária para o 

exercício da cidadania. Neste caso, afirmou-se um grande impacto da disciplina de 

Filosofia na formação do aluno do Ensino Médio. 

Assim sendo, constatei uma grande incompatibilidade entre o que se 

afirma sobre o papel da Filosofia no Ensino Médio e a experiência real dos alunos 

com essa disciplina. Este fato me levou a pensar que um dos problemas que gera 

essa discrepância entre os objetivos afirmados pelos professores e o resultado 

obtido conforme declaração dos alunos repousa na falta de uma formação anterior 

do aluno nessa disciplina. Fiquei motivada a estudar a possibilidade de iniciar a 

formação filosófica na Educação Infantil, como acontece com a Matemática e a 

Língua Portuguesa. 

Durante a graduação, nas aulas da disciplina de Filosofia e 
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Educação: aspectos Antropológicos, a professora Márcia Bastos proporcionou o 

primeiro contato com as obras do filósofo norte-americano John Dewey que defende 

em seus escritos a democracia e a liberdade de pensamento como instrumentos 

para a maturação emocional e intelectual das crianças. Na leitura e debate dos 

textos desse autor percebi que ele defende a necessidade de desenvolver o pensar 

reflexivo dos alunos desde a infância e o professor tem importante função na 

mediação desse processo. Nesse período, estava atuando como auxiliar de sala em 

um Centro de Educação Infantil, num trabalho desenvolvido diretamente com 

crianças do berçário. As ideias desse pensador auxiliaram a questionar a prática 

nesse CEI e a levantar possibilidades de desenvolver atividades voltadas para o 

desenvolvimento do pensar da criança.  

Nessa perspectiva, essa questão relacionada à educação e o 

desenvolvimento do pensar da criança foi se tornando o objetivo principal a ser 

estudado nesse trabalho. Assim sendo, o problema a ser investigado pode ser mais 

bem explicitado através de algumas perguntas que constituem os objetivos deste 

trabalho: 

O que é ser criança? E o que é infância? 

Por que a educação para o pensar deve começar na infância? 

Qual é o papel do professor na mediação do aprender a pensar? 

Qual a contribuição da Filosofia para o aprender a pensar? 

O trabalho se propõe fazer uma análise introdutória de algumas 

concepções de crianças que nos pareceram relevantes para contextualizar nossa 

discussão. A partir desse estudo, centramos a pesquisa no pensamento do filósofo e 

educador norte-americano John Dewey por reconhecer que suas contribuições são 

de grande importância no âmbito educacional, visto que suas ideias revolucionaram 

o pensamento pedagógico. Este autor defende a necessidade de se compreender a 

criança como ser ativo no processo de aprendizagem, criticando os princípios da 

escola tradicional que tomam a criança como um ser de mente vazia e como 

receptora passiva de conteúdos. Além disso, no entendimento desse pensador, a 

ação pedagógica não se restringe apenas ao campo educacional, mas amplia-se ao 

político e social, objetivando uma escola diferenciada: a que forma na e para a 

participação democrática. 
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Entendemos que na visão deweyana a educação não é preparação 

para a vida e sim a própria vida. Esta é a razão central da qual decorre toda sua 

concepção de filosofia e educação. Decorre daí a necessidade de aprender a pensar 

como condição do viver de forma significativa no ambiente natural e social. A 

educação deveria se pautar por essa crença basilar que é a concepção de criança 

como um ser ativo e que encontra no aprender a pensar a força do seu crescimento.  

A fim de respondermos aos questionamentos levantados, faremos 

uma pesquisa de caráter bibliográfico. Segundo Cervo e Bervian (1996), este tipo de 

pesquisa busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do 

passado existentes acerca de um determinado assunto, tema ou problema. Esta 

pesquisa possibilitou investigar teóricos que contribuíram com informações que 

auxiliaram a compreender o tema de forma clara e objetiva. 

No desenvolvimento deste trabalho buscamos abordar no primeiro 

capítulo a concepção deweyana de imaturidade tendo como foco a vida da criança 

em dois aspectos: a interdependência e a plasticidade como condição de 

educabilidade do ser humano, do seu desenvolvimento e crescimento. Reside nessa 

concepção a importância do papel da educação e da mediação docente. Justifica-se, 

assim, a necessidade da atuação docente no sentido de aprimorar e estimular na 

criança a capacidade de aprender a pensar, tomar decisões e ter uma postura 

equilibrada e ética ao relacionar-se socialmente. 

No segundo capítulo, destacamos como Lipman vê o ensino de 

Filosofia enfatizando a importância de criar na mais tenra idade uma Comunidade de 

Investigação para desenvolver a capacidade de pensar e os valores éticos. A 

pedagogia da Comunidade de Investigação auxilia a criança a aprender em clima de 

diálogo e questionamento aprimorando de maneira integrada as habilidades de 

pensamento, convivência e comunicação necessárias para a vida democrática. 
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1. CRIANÇA E INFÂNCIA 

 

1.1. Algumas concepções de criança e infância 

Iniciamos este capítulo com a pergunta que nos orienta nessa 

primeira parte da pesquisa: Por que a educação para o pensar deve começar na 

infância? O desenvolvimento dessa pergunta sugere uma reflexão que pode ser 

motivada peIas seguintes questões: O que é a infância? O que é ser criança? Estas 

questões podem ser respondidas de diversas maneiras uma vez que tais palavras 

são usadas em contextos e finalidades diferentes indicando que elas possuem 

variedade de concepções.  

No Dicionário de Língua Portuguesa Aurélio encontramos o seguinte 

significado para o termo infância: “um período de crescimento e desenvolvimento 

que vai do nascimento ao início da puberdade”; a palavra criança é definida como 

um “ser humano de pouca idade, menino ou menina. Pessoa ingênua, infantil, 

imatura”. Portanto, nesse caso, um uso negativo dos termos. 

Se percorrermos a história da Educação Infantil veremos que o 

debate sobre esses conceitos é central para a existência e constituição desse nível 

de educação. É possível educar o infante? Haveria sentido em educar crianças? Se 

esses questionamentos fossem feitos na Idade Média, certamente a resposta seria 

negativa.  

Philippe Ariès desenvolveu estudos históricos de grande importância 

sobre a família e infância. Segundo esse pesquisador, a condição a que estava 

relegada a infância era a seguinte: “Até por volta do século XII, a arte medieval 

desconhecia a infância ou não tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência 

se devesse à incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não 

houvesse lugar neste mundo” (ARIÈS, 1981, p. 50). 

Entendemos que as concepções de criança diferem conforme cada 

época. A infância, por este viés, é fruto da história das civilizações que, ao longo dos 

tempos, foi redefinindo-se, motivada por características sociais, políticas, 

econômicas e culturais específicas (KUHLMANN, 1998). No período em que a 

criança não tem lugar na sociedade, ela era vista como miniatura do adulto, sem 

respeito às características e peculiaridades infantis.  
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Kuhlmann (1998) afirma que para que avanços acontecessem houve 

a necessidade de organização e reivindicação por parte da sociedade. É possível 

que, ao resgatarmos aspectos históricos, possamos inferir que a concepção de 

criança foi alterando-se. 

Percebemos que com a ascensão da burguesia e a Revolução 

Industrial, as mulheres saíram de casa para trabalhar nas indústrias. Neste contexto 

surgem as primeiras escolas infantis, com objetivo de atender às crianças, enquanto 

as mães estavam no trabalho. Além do caráter preparatório, a escola infantil 

tradicionalmente teve um caráter assistencialista, ou seja, provia as necessidades 

básicas das crianças, como alimentação e higiene, além de tentar suprir suas 

carências afetivas e emocionais (KUHLMANN, 1998). 

De acordo com Kuhlmann (1998), as crianças recebiam alimentação, 

podiam dormir, eram cuidadas para não se machucarem e, ainda, havia o cuidado 

com sua higiene. A educação assistencialista era, entretanto, de baixa qualidade, 

pois preparava os pequenos unicamente para continuar no mundo social em que 

estavam inseridos, ou seja, não ofereciam nenhuma expectativa de melhoria de vida 

e de crescimento sociocultural. Logo, entendemos que a infância, reconhecida como 

um tempo a ser considerado, é processo de uma longa caminhada histórica.  

Na história do Brasil, o marco mais significativo do reconhecimento 

da criança se dá com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) criado pela lei 

8.069 de 13 de julho de 1990. Ele constitui um marco jurídico no que diz respeito à 

necessidade de proteger e educar as crianças. O ECA (Lei 8069/90) adota um 

critério cronológico para definir a criança, conforme podemos ler no artigo segundo: 

“Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”. 

Analisando essa lei, verificamos que o período da infância é tido 

como uma etapa singular na vida do ser humano, momento único de 

desenvolvimento (ECA, 1990, art. 2º). Evidenciamos que esse documento entende a 

criança como um sujeito de direitos. A criança é apresentada e reconhecida por esse 

instrumento legal enquanto um ser social, sendo-lhe asseguradas oportunidades que 

possibilitem o seu desenvolvimento integral em todas as suas manifestações de 

sociabilidade, historicidade e cultura, garantindo vias plenas para o seu 

desenvolvimento nos seus aspectos constitutivos, ou seja, o físico, emocional, 
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afetivo, linguístico e social. Devemos registrar também a contradição entre o que a 

lei defende e a realidade de pobreza e exclusão da criança na história do Brasil. Se 

formos analisar com mais rigor veremos que a grande massa de crianças das 

classes pobres não usufrui do mínimo de direitos garantidos nessa lei causando 

sérios prejuízos para o desenvolvimento daqueles aspectos apontados como 

constituintes do ser da criança e adolescentes. 

Outro documento de significativa importância para nosso estudo é o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) de 1998 que 

assume oficialmente a necessidade da educação da criança. A criança é entendida 

nesse documento da seguinte maneira:  

[...] a criança como todo ser humano é um sujeito social e histórico e 
faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma 
sociedade, em uma determinada cultura, em um determinado 
momento histórico. É profundamente marcada pelo meio social em 
que se desenvolve, mas também o marca (BRASIL, 1998, p. 20).  

 Ao pensarmos a criança como sujeito histórico significa 

compreender seu conjunto de experiências, como ela está localizada nas relações 

sociais, sofrendo e interferindo nesse meio e vê-la como produtora da sua própria 

história. 

Como expusemos acima, a Educação Infantil defendida nesse 

documento tem sua especificidade e sua caracterização como lugar de cuidado da 

criança. A educação, a partir do momento em que toma a criança como ponto de 

partida para a formulação de propostas pedagógicas, como nos diz Kulhmann 

(2007), deve deixar clara a ideia de criança e do papel da educação:  

[...] se a criança vem ao mundo e desenvolve-se em interação com a 
realidade social, cultural e natural, é possível pensar uma proposta 
educacional que lhe permita conhecer o mundo, a partir do profundo 
respeito por ela. Ainda não é o momento de sistematizar o mundo 
para apresentá-lo à criança: trata-se de vivê-lo, de proporcionar-lhe 
experiências ricas e diversificadas (p. 57). 

Assim, a criança na Educação Infantil deve ter um ambiente propício 

para realizar suas experiências de descoberta. A mediação consiste num exercício 

de cuidado e educação. Entendemos que há necessidade de superar a dicotomia 

entre assistência e educação. Nosso argumento prima pela ideia de que o 

atendimento às crianças, na medida em que requer que tenham suas necessidades 
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básicas atendidas (alimentação e higiene), deve, esse mesmo ato, significar 

momento educativo, pois este é um momento privilegiado de interação.  

Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil (1999), o cuidado é compreendido como parte integrante da educação e 

requer conhecimentos, instrumentos e habilidades necessárias para a formação 

pedagógica. Sua base está em compreender como ajudar o outro a se desenvolver 

como ser humano; cuidar é um ato em relação ao outro e a si mesmo. 

Este documento orienta pela construção de um vínculo entre quem 

cuida e quem é cuidado partindo de um comprometimento com o outro, com sua 

singularidade, sendo solidário com suas necessidades e confiando em suas 

capacidades. 

[...] Além da dimensão afetiva e relacional do cuidado, é preciso que 
o professor possa ajudar a criança a identificar suas necessidades e 
priorizá-las, assim cuidar da criança é, sobretudo, dar atenção a ela 
como pessoa que está num contínuo crescimento e 
desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, identificando e 
respondendo às suas necessidades. Isto inclui o que a criança sente, 
pensa, o que ela sabe sobre si e o mundo, visando a ampliação 
deste conhecimento e de suas habilidades, que aos poucos a 
tornarão mais independente e autônoma (MEC, 1999, p. 25). 

Então, educar na Educação Infantil é promover o desenvolvimento 

das capacidades da criança – intelectuais, sociais, emocionais – proporcionando 

ações pedagógicas que sejam significativas às crianças. De acordo com RCNEI 

(1998):  

[...] educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, 
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que 
possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis 
de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude 
básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas crianças, 
aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Neste 
processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das 
capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades 
corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de 
contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis (p. 22). 

Neste sentido, percebemos outro documento que trata a integração 

dos conceitos cuidar e educar como podemos ver nessa citação:  

[...] as instituições da Educação Infantil devem promover em suas 
propostas pedagógicas, práticas de educação e cuidados que 
possibilitem a integração entre os aspectos físicos; afetivos; 
cognitivos; linguísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um 
ser completo, total, indivisível [...] é necessário afirmar que as 
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funções do cuidar não se limitam apenas à manutenção do corpo. 
Mediante o cuidado, a interação, a brincadeira estabelecem-se 
vínculos afetivos significativos entre a criança e o educador. Tal 
cuidado, ao expressar aceitação, acolhida e amor, oferece segurança 
para a criança para sua formação pessoal e social, para o 
desenvolvimento de identidade e conquista de autonomia 
(BRASIL,1999, p. 24). 

Tendo presente o pressuposto apresentado, é imprescindível que 

nos aproximemos da criança com um olhar atento à sua complexidade e 

potencialidade. Daí decorre a necessidade de pensarmos a importância da formação 

de um professor qualificado, o que quer dizer, que tenha conhecimento profundo da 

criança e da mediação pedagógica. 

A partir das necessidades das crianças, algumas competências são 

pertinentes ao professor de Educação Infantil. Podemos questionar: quais 

características envolvem o saber cuidar e educar? Aquelas relacionadas à formação 

teórica para que haja de maneira fundamentada e segura, e compreenda o valor 

educativo de certas práticas como: saber como oferecer mamadeira, como trocar 

fralda, como propiciar ambiente adequado ao sono, à alimentação, como dar banho, 

etc. Deve privilegiar aquelas ações relacionadas aos vínculos afetivos a serem 

estabelecidos com as crianças: preocupar-se, interessar-se, observar a criança para 

compreendê-la melhor, tocá-la com ternura, interagir com seu olhar, estar atentos às 

suas diferentes expressões de linguagem. Estas ações têm papel importante para o 

desenvolvimento da criança uma vez que elas se constituem nas primeiras 

experiências para construção de sentidos. Nesse ponto, percebemos que o 

documento deixa a desejar no sentido de esclarecer e orientar como se dá o 

processo de pensar e aquisição de sentidos da experiência da criança na Educação 

Infantil.  

Apresentamos a articulação desses dois campos, o cuidar e o 

educar, como grande equilíbrio a ser enfrentado na educação das crianças. Neste 

sentido a relação professor-criança, apesar de sua complexidade é essencial mesmo 

diante dos desafios. 

No Plano Nacional de Educação/PNE (2001), encontramos a defesa 

de alguns critérios para a formação do profissional da Educação Infantil conforme 

segue: 

A formação dos profissionais da Educação Infantil merecerá uma 
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atenção especial, dada a relevância de sua atuação como 
mediadores no processo de desenvolvimento e aprendizagem. A 
qualificação específica para atuar na faixa de zero a seis anos inclui 
o conhecimento das bases científicas do desenvolvimento da 
criança, da produção de aprendizagens e a habilidade de reflexão 
sobre a prática, de sorte que esta se torne, cada vez mais, fonte de 
novos conhecimentos e habilidades na educação das crianças. Além 
da formação acadêmica prévia, requer-se a formação permanente, 
inserida no trabalho pedagógico, nutrindo-se dele e renovando-o 
constantemente (BRASIL 2001). 

As crianças possuem natureza singular, que as caracterizam como 

seres sociais que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. Ao 

destacarmos a concepção de criança no RCNEI, percebemos que existem 

aproximações com as ideias do filósofo e educador John Dewey, por apresentarem a 

criança como um ser social, ou seja, a criança ativa na própria construção da sua 

história por meio das interações, valorizando-a como ser integral. 

 

1.2. A concepção de criança para Dewey 

Apresentamos nesse início de trabalho algumas aproximações 

introdutórias à concepção de criança. Buscamos, a partir desse momento, 

concentrar nosso estudo sobre uma concepção que nos parece mais pertinente para 

os objetivos desse trabalho. Assim sendo, aprofundaremos a concepção de criança 

no pensamento de John Dewey.  

 O interesse pelo estudo da concepção de criança desse autor 

surgiu, como comentamos, no 3º ano, com as aulas de Filosofia, nas quais foram 

feitas as primeiras leituras das suas obras. Seu trabalho tem grande importância no 

âmbito educacional, visto que suas ideias revolucionaram o pensamento 

pedagógico, buscando compreender a criança como um ser com mente ativa no 

processo de aprendizagem, criticando os princípios da escola tradicional. Sua ação 

pedagógica não se restringe apenas ao campo educacional, mas amplia-se ao 

político e social, buscando uma escola diferenciada, visando a participação 

democrática, entendendo que a educação não é preparação para a vida e sim a 

própria vida.   

 A concepção de criança de Dewey oferece contribuição ímpar para 

aqueles que estão no centro do processo educativo. Este pensador assume uma 

postura de defensor da infância, da condição de ser criança, especialmente por 
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acreditar que se fazem extremamente necessárias para o bom desenvolvimento 

infantil a interação da criança com a riqueza de materiais que a rodeia. 

 Dewey enfatiza a necessidade de uma educação que alcance o 

desenvolvimento global da criança. Seu crédito à possibilidade de uma sociedade 

democrática perpassa a educação da criança sem apressamentos ou 

aligeiramentos, e principalmente com muita credibilidade ao ser criança como 

alguém que pode constituir-se autonomamente no meio social que está inserido. 

 O desenvolvimento humano é um processo de construção do ser 

humano em sua permanente atividade de adaptação a um ambiente. Ao mesmo 

tempo em que a criança modifica seu meio e é modificada por ele. Ao constituir seu 

meio, atribuindo-lhe a cada momento determinado significado, a criança é por ele 

constituída, adota formas culturais de ação que transformam sua maneira de 

expressar-se, pensar, agir e sentir. 

 Desde cedo as crianças se envolvem em interações que podem ser 

entendidas como trocas de mensagens, procuram modular seus meios de expressão 

(gritos, gesticulações) para obter a satisfação de suas necessidades fisiológicas, 

afetivas e cognitivas e construir significados. 

 Em todo esse processo a criança vivencia um longo período de 

dependência. Com isso, durante o período inicial do seu desenvolvimento, o agir 

deve ser mediado por outras pessoas, que interagem estimulando e orientando as 

ações delas. Ao realizar atividades que envolvam o cuidado (vestir as roupas ou 

guardar seus pertences), ou de exploração do meio (puxar um brinquedo, empilhar 

objetos, classificá-los, narrar uma história), a criança desenvolve formas mais 

complexas de agir em relação a objetos, de estabelecer relações sociais, de 

simbolizar o mundo de perceber suas próprias necessidades. 

 Dewey argumenta que a característica fundamental da infância é a 

imaturidade. Imaturidade tem o sentido de força ou potencialidade para se 

desenvolver e tem duas características próprias e interligadas: a dependência e a 

plasticidade. Esta última refere-se à capacidade de aprender com a experiência, de 

modificar uma ação considerando fatos anteriores como algo aproveitável para a 

resolução de dificuldades futuras. 
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 O autor diferencia o ser humano dos outros animais. Enquanto os 

animais agem e reagem à natureza de uma forma sensorial instintiva, o ser humano, 

com suas capacidades sensoriais e na maneira como interage com os outros, vai 

aprendendo com suas experiências e desta forma progredindo e se desenvolvendo 

por conta da sua dependência social. 

 Ao refletirmos sobre o capítulo quatro da obra Democracia e 

educação de John Dewey (1979b) cujo título é A educação como crescimento, 

percebemos que ele cria um novo paradigma: vê a imaturidade como possibilidade 

de crescimento e de educabilidade do ser humano. Como essa noção pode imprimir 

hoje mudanças sobre as questões relacionadas à educação? 

 Observamos, atualmente, que algumas vezes a criança ainda é vista 

apenas como um ser incompleto e que a educação é o processo de 

“completamento” da criança através do ensino de conteúdos. No entanto, 

acreditamos que ela seja capaz de refletir e possui potencialidades que podem vir a 

ser desenvolvidas ou reprimidas pelo processo educativo. 

 Para Dewey (1979b), “[...] a imaturidade significa uma força ou 

aptidão positiva - a aptidão para desenvolver-se” (p. 45). Dessa maneira, 

percebemos a criança dotada de grande potencial que se bem desenvolvidos lhe 

permite participar ativamente da vida social. Ela é um ser que se expressa 

criativamente e também reproduz cultura que vai construindo por toda vida. 

 A valorização da criança, enquanto ser com potencialidades, é uma 

das primeiras bandeiras levantadas por este pensador e que se torna um ponto 

central de discussão permanente em suas obras. Diante dessa visão de criança 

como ser de vida social e mente ativa, faz-se necessário pensarmos a constante 

atualização da concepção de educação diferenciada, para superar a falsa 

concepção de adulto ou professor como o único detentor do saber diante da 

inferioridade e a falta de potencial da criança. 

 A criança, com sua maneira própria de interpretar as experiências 

que vive, consegue se movimentar com maestria entre o mundo real e o mundo da 

fantasia. Dessa forma, não podemos considerar a infância como um tempo de 

apenas preparação para o futuro para a criança, mas sim, no processo de educá-la e 

instruí-la e ter possibilidade de desenvolver-se. 



 19 

 Ao pensarmos inicialmente que, como Dewey afirma a criança já 

está começando a inserir-se num grupo social, podemos refletir que a inserção desta 

mesma criança num meio educacional infantil poderia catalisar seu desenvolvimento. 

 Neste sentido, ao continuar refletindo sobre a criança, Dewey 

(1979b) em seu capítulo Educação e Crescimento, critica a questão da infância 

como mera passagem para a vida adulta, mas constrói uma proposta de se pensar a 

criança como ser ativo e carregado de potencialidades. 

 Este pensador ressalta-nos que a criança ao nascer é totalmente 

dependente dos demais da sua espécie, diferente dos outros animais que para 

garantir sua sobrevivência adquirem aptidões físicas, por lhes faltarem aptidões 

sociais. Por outro lado, os infantes humanos podem viver, apesar de sua 

incapacidade física, exatamente por causa de sua capacidade social (DEWEY, 

1979b, p. 46). 

A natureza social da criança ganha amplitude, à medida que 

participa de atividades conjuntas. Dewey (1979b, p. 47) tem ideias divergentes dos 

que afirmam que a criança possui um egoísmo infantil, pois desta forma não 

percebem a força do impulso social da criança. Os fatos geralmente citados em 

apoio do pretenso egoísmo infantil mostram em verdade a intensidade e retidão com 

que as crianças se dirigem ao seu alvo que é a interação e comunicação com os 

outros. 

 Consideramos que essa dependência da criança evidencia mais 

potencialidade do que fraqueza. Neste sentido, o autor ressalta um problema central 

a noção de crescimento, como algo que deva preencher o vazio entre a criança e o 

adulto, com sentido de falta ou ausência. Trata-se da imaturidade, em que a idade 

adulta estaria relativamente associada a uma idade infantil em relação à dimensão 

da curiosidade e do pensamento. Para o estudioso, a imaturidade é uma 

característica própria do ser humano que o acompanha por toda vida, um processo 

contínuo. 

 Verificamos assim, que as capacidades da criança são intrínsecas, 

impulsionadoras do seu crescimento. Desta forma a interdependência lhe assegura 

a sobrevivência e a plasticidade que Dewey, (1979b, p. 47) define como “capacidade 

de aprender com as experiências”. 
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 O importante também a ser ressaltado por nós é que aprender a 

prática de um ato traz possibilidade de um contínuo progresso, porque “[...] 

aprendendo-se um ato, desenvolvem-se métodos bons para outras situações. Mais 

importante ainda é que o ser humano adquire o hábito de aprender. Aprende a 

aprender” (DEWEY, 1979b, p. 48). 

 Ao direcionarmos para a formação de hábitos, observamos que 

contrair hábitos ou desenvolver determinadas atitudes é termos aptidão, uma 

capacidade de fazer, ou seja, para a criança o cognitivo se encontra presente em 

todas as atividades que realiza, considerando o brincar, o jogar e o trabalhar como 

atividades carregadas de significados construídos no processo reflexivo de sua 

experiência. Neste sentido, a imitação não deve ser entendida como simples 

reprodução dos atos dos adultos, mas como parte de um complexo processo do 

pensamento. 

 Uma criança que começa a frequentar um espaço educativo, pode 

num primeiro momento ser mais observadora e não fazer movimentos em direção às 

outras crianças. No entanto, ela acompanha as ações do grupo, os movimentos e a 

presença do outro nesse contexto, influencia diretamente suas ações.  

 Assim, as experiências partilhadas entre as crianças estabelecem 

relações de confiança e afetividade. Nesse sentido a imitação tem também o papel 

importante de integrar e criar identificações. A imitação faz parte do desenvolvimento 

cognitivo e cultural da criança. É por ela que a criança irá experimentar 

comportamentos e ações. Neste contexto, acontecem as situações de 

aprendizagem, impulsionadas pelos modelos que a cercam, não como cópia e sim 

um envolvimento intelectual significativo da atividade.  

 Entendemos que para Dewey (1979b, p. 53) o ato reflexivo está 

ligado diretamente à questão da imaturidade, ele aponta que vida é desenvolvimento 

e que o desenvolver-se, o crescer é a vida, que em termos educacionais equivalem 

a dois propósitos, sendo o primeiro: o processo educativo não tem outro fim além de 

si mesmo: ele é seu próprio fim; e segundo: o processo educativo é um contínuo 

reorganizar, reconstruir, transformar. 

 Neste sentido, a ideia de desenvolvimento é fortemente defendida 

por Dewey e que o ato de educar significa propiciar à criança meios para que seu 
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desenvolvimento seja o de aprender com a vida e para a vida: “A tendência a 

aprender-se com a própria vida, e a tornar tais as condições da vida que todos 

aprendam com o processo de viver, é o mais belo produto da eficiência escolar” 

(DEWEY, 1979b, p. 55). 

 Expõe-se desta forma que a educação não é preparação, nem 

conformidade para Dewey. “Educação é vida.” (DEWEY, 1978, p. 31). Na escola as 

aprendizagens não deveriam ser reproduções mecânicas, pois, aprender 

socialmente deve envolver experiências significativas, que permitam desenvolver 

capacidades cognitivas, éticas e habilidades sociais de interesse de todo grupo.  

 Para Dewey (1979b, p. 53), como uma das condições para aprender 

está diretamente ligada à questão da curiosidade infantil que permeia os aspectos 

cognitivos, afetivos da experiência. Como princípio básico da educação, a 

experiência deve ser vista como uma atividade contínua na qual a criança 

desenvolve formas próprias de compreender o valor real da vida. Portanto, 

desconsiderar as condições específicas da criança e suas aptidões para formação 

de hábitos é desprezar e mutilar seu desenvolvimento. 

 A questão da curiosidade se relaciona ao da imaginação que é para 

a criança um espaço de liberdade e decolagem em direção ao possível, quer 

realizável ou não. A imaginação da criança é um vislumbramento de coisas novas. 

Ela tem necessidade da emoção imaginativa que vive por meio da brincadeira, das 

histórias que a cultura lhe oferece, do contato com as coisas que a cercam e pela 

mediação do adulto. 

 A criança elabora hipóteses em silêncio, cria estratégias e enredos a 

partir do que já conhece, experimenta a liberdade da imaginação que, movida pela 

curiosidade dá-lhe base para formulações cada vez mais complexas em seu 

conhecimento de mundo. A mediação do adulto é assim, outro fator de influência 

sobre a imaginação. 

 Dewey concebe a brincadeira como uma ação livre e espontânea. A 

brincadeira é vista como a expressão dos sentimentos, necessidades e interesses 

da criança perpassada sempre pela atividade de pensar que controla e dirige a ação 

da criança.  
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 Segundo Dewey (1979a), se “[...] não podemos ser ensinados a 

pensar, temos de aprender como pensar bem, especialmente como adquirir o hábito 

geral de refletir” (p. 43). Importante ressaltar que para Dewey o hábito de refletir se 

desenvolve a partir das experiências da vida da criança. No caso da educação, o 

professor funciona como um guia que pilota uma embarcação, desta forma a energia 

propulsora vem dos que aprendem, considerando suas experiências e interesses. 

 Como abordamos anteriormente, um elemento presente da teoria 

pedagógica de Dewey é a criança como centro do processo educativo, ou seja, um 

aluno ativo em sua educação, isto significa que a iniciativa dos alunos pode ser 

considerada como um guia para as escolhas das atividades. Portanto, entendemos 

que as crianças devem ser respeitadas e ouvidas.  

 De acordo com Dewey, “[...] o único meio de fazer com que os 

alunos aprendam mais é ensinar verdadeiramente, mais e melhor. Aprender é 

próprio do aluno; só ele aprende e por si só; portanto a iniciativa lhe cabe” (DEWEY, 

1979a, p. 43). 

 Compreendemos que se um aluno se vê absorvido por um assunto, 

este o transporta para o levantamento de hipóteses, surgem as perguntas, ele faz 

sugestões, segue com pesquisas e leituras. Como afirma Dewey (1979a, p. 40): “[...] 

o entusiasmo genuíno é atitude que opera como força intelectual”. A relação do 

aluno com a matéria irá determinar se o aluno vai se aprofundar mais na matéria ou 

vai abandoná-la.  

 Assim, quanto melhor o professor conhecer tais “[...] forças em ação, 

melhor ele poderá dirigir as atividades para que se formem hábitos de reflexão” 

(DEWEY, 1979a, p. 44). O número e a qualidade dos fatores implicados nesse 

processo variam de pessoa a pessoa. Algumas tendências podem ser aproveitadas 

como a curiosidade.  

 Dewey considera que a curiosidade é um fator básico da interação 

do organismo com o meio. Cada órgão dos sentidos ou motor está naturalmente 

disponível para ser acionado, para interagir. O fato de estar acordada faz com que 

qualquer criatura esteja envolvida em um processo de agir sobre o meio e de 

receber estímulos, impressões. Esse processo de interação constitui a própria 

estrutura daquilo que se chama de experiência. A curiosidade seria então “[...] a 
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soma de todas as tendências dirigidas para fora, para o meio, um fator básico da 

experiência e ingrediente primário do pensar reflexivo” (DEWEY, 1979a, p. 45).  

 Desta forma, podemos perceber que a curiosidade se desenvolve 

desde a energia abundante do bebê, com sua contínua atividade de exploração, 

passando por estágios em que sofre o influxo dos estímulos sociais convertendo em 

elemento intelectual essas interações. Esta curiosidade evolui à medida que a 

criança se interessa em dar significado à linguagem utilizada no contato com 

pessoas e coisas. 

Buscando desenvolver a construção de novos conhecimentos, 

principalmente por meio da linguagem, o professor deverá propiciar momentos que 

integrem as crianças em um contexto estabelecendo relações entre pensamento e 

ação que é a base para a criação dos conceitos que dão sentidos às experiências. 

 Para o autor, o sentido das palavras adquire significação pelo uso e 

o uso envolve sempre um contexto:  

[...] os sons originalmente vazios e sem sentido, adquirem 
significação pelo uso; e que este uso envolve sempre um contexto. 
Quanto a crianças que estão começando a aprender a entender e 
usar a linguagem, o contexto é, em grande parte, o de objetos e atos. 
Uma criança associa a palavra chapéu ao ato de pôr alguma coisa 
na cabeça quando vai sair [...] Pela presença direta de um contexto 
de ações executadas com objetos, simples palavras possuem a força 
que, para os mais velhos, têm as sentenças completas. Aos poucos, 
outras palavras, que, originalmente, ganharam sentido pelo uso num 
contexto de ações exteriores, tornaram-se capazes de suprir o 
contexto, de tal arte que a mente pode dispensar o contexto de 
coisas e de atos. A possibilidade de falar em sentenças assinala um 
incontestável progresso lingüístico. Mas o mais importante é que 
revela um considerável avanço intelectual. A criança pode, agora, 
pensar através do agrupamento de sinais verbais de coisas não 
presentes aos sentidos e não acompanhadas de ações exteriores de 
sua parte. Como entende combinações semelhantes feitas por 
outros, é senhora de um novo recurso, que amplia indefinidamente a 
sua experiência, até então deficiente. (DEWEY, 1979a, p. 147, 
itálicos do autor). 

 Nessa linha de raciocínio, a curiosidade infantil se constitui como 

uma força ou potencialidade de aprender a linguagem que lhe dá condições de 

desenvolver continuamente seu pensamento e sua vida social.  

 Dewey (1979a) afirma que “[...] o problema fundamental para o 

educador, seja pai ou professor, é utilizar para fins intelectuais a curiosidade 

orgânica de exploração física e de interrogação verbal” (p. 46). Isto pode ser 
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conseguido no processo de desenvolvimento se a curiosidade for relacionada à 

busca de objetivos e ideias intermediárias: “A curiosidade assume um caráter 

definitivamente intelectual quando e somente quando, um alvo distante controla uma 

sequência de investigações e observações, ligando-as umas às outras como meios 

para um fim” (DEWEY, 1979a, p. 47). 

 Percebemos que o que está implicado neste esquema explicativo é 

que o desenvolvimento se dá por uma passagem gradual e contínua entre o físico e 

o simbólico. Entretanto, podemos afirmar que para Dewey a curiosidade nos 

diferentes níveis está sempre acompanhada de sentidos criados pelo ato de pensar. 

“Uma inquietação fisiológica faz a criança intrometer-se em tudo, agarrar, apalpar, 

bater, espiar” (1979a, p. 45). A vida da criança consiste em explorar o ambiente. 

Esta é uma das maneiras mais poderosas que a criança encontra para vivenciar 

suas experiências, ou seja, a curiosidade lhe permite pressionar um interruptor, 

apertar e morder para examinar texturas dos objetos; estes elementos são muito 

importantes para o seu desenvolvimento. 

 Podemos inferir, assim, que tais elementos presentes na vida 

infantil, constituem a capacidade que as crianças têm em se interessar e 

compreender o mundo. Para Dewey o interesse é estar-entre (inter-esse). Ele define 

o interesse como sendo “[...] a identificação ativa e operante do eu com certo objeto 

[... ]” (DEWEY, 1979b, p. 386) 

 Etimologicamente a palavra interesse significa “[...] parte ou 

participação que alguém tem em alguma coisa [...] zelo, simpatia ou curiosidade por 

alguém ou algo; grande atenção, empenho” (FERREIRA, 2010, p. 434).. 

Apontamos uma forte crítica de Dewey à ideia corrente que consiste 

em fazer do interesse algo de fora, algo que deva ser acrescentado a essa relação. 

O interesse consiste em se descobrir certos objetos e modos de agir que estejam 

relacionados às aptidões existentes. 

Nesta direção e tomando por base a etimologia da palavra, Dewey 

nos diz que não há necessidade de se recorrer a artifícios para que se torne algo 

interessante, pois a nossa resposta a uma situação dada está relacionada à 

significação do que é dado. Desse modo, "Quando as coisas possuem para nós uma 

significação, temos consciência do que fazemos: se não a possuem, se procedemos 
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cega, inconsciente e ininteligentemente." (Dewey, 1979b, p. 32). 

Como abordamos no início do nosso trabalho e para fazermos uma 

breve aproximação com relação a questão do interesse, é bom lembrarmos que para 

Dewey a educação não é preparação para a vida, mas a própria vida. 

Esta é a razão central da qual decorre toda sua concepção de 

filosofia e educação. Decorre daí a tônica no aprender a pensar como condição do 

viver de forma significativa no ambiente natural e social. A educação deve se pautar 

por essa crença fundante que é a concepção de criança como um ser ativo, curiosa, 

imaginativa, comunicativa e interativa que encontra no aprender a pensar a força do 

seu crescimento. Por isso, Dewey se contrapõe à concepção de preparação para a 

vida, pois esta ideia pauta-se em uma realidade estática, sem possibilidade de 

mudança. Essas ideias são completamente contrárias ao princípio do crescimento. 

Educação é vida e vida é crescimento. O homem tem o direito de crescer e não ficar 

estagnado ao seu crescimento ou seguir um padrão alheio estipulado por terceiros. 

Portanto, compreendemos que para ampliar o conhecimento e a 

aprendizagem, é preciso que entendamos adequadamente a importância da 

disciplina. 

Para entendermos este conceito, Dewey pontua que é a energia que 

está a nossa disposição, isto significa, dominar os recursos disponíveis para 

prosseguirmos. Portanto, a disciplina é algo positivo, desde que seja consciente. 

Porém, a um elemento fundamental não é possível a disciplina sem o interesse. 

Para consolidarmos nosso pensamento a este respeito retomamos a 

questão do interesse: Qual a importância do interesse na educação? 

Prosseguindo em nossas reflexões, vemos que cada indivíduo, cada 

aluno, tem formas de reagir diante das coisas que lhe são apresentadas. Ainda que 

seja o mesmo professor e que o mesmo apresente o mesmo conteúdo, os alunos 

têm diferentes formas de reação. Então, conforme exposto acima, retomamos a 

questão do interesse na primeira infância, para tanto consideramos o que traz o 

documento a esse respeito. Assim o RCNEI aponta que: 

[...] as crianças desde muito pequenas, interagem como o meio 
natural e social no qual vivem com isso aprendem sobre o mundo, 
fazendo perguntas e procurando respostas às suas indagações e 
questões. Podemos perceber que vários são os temas pelos quais as 
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crianças se interessam, pequenos animais, bichos de jardim, 
dinossauros, tempestades, tubarões, castelos, heróis, festa da 
cidade, histórias de outros tempos, etc. As vivências sociais, as 
histórias, os modos de vida, os lugares e o mundo natural são para 
as crianças parte de um todo integrado (BRASIL, 1998, p. 163). 

 Neste sentido, os ambientes de Educação infantil devem ser 

preparados para a que criança possa explorar, brincar e se conhecer, tendo à sua 

disposição brinquedos e materiais que incentivem e estimulem seu interesse. Para 

essa questão Dewey (1978) afirma que: 

[...] pelo interesse, sustenta-se que ele é a garantia única da atenção, 
se conseguirmos interesse para uma série de fatos ou ideias, 
podemos estar certos de que o aluno empregará todas as suas 
energias em compreendê-los e assimilá-los [...] (p. 63). 

 Entendemos que para desenvolver o interesse das crianças, 

precisamos organizar propostas educacionais que abram seus olhos para a 

novidade do mundo, enriquecendo a vida cotidiana, dando atenção aos detalhes, 

aos sentimentos e sensações para que as crianças vivam com intensidade as 

experiências que lhes acontecem. Como afirma Dewey,  

[...] a vida da criança é integral e unitária: é um todo único [...] Não há 
isolamento consciente, nem mesmo distinção consciente. A unidade 
de interesses pessoais e sociais que dirigem sua vida mantém 
coesas todas as coisas que a ocupam [...] Esse, afinal, é que é o 
mundo infantil. Tem a unidade e a integridade da própria vida da 
criança” (DEWEY,1978, p. 44). 

 Quanto à instrução escolar, a ênfase colocada por Dewey (1978) na 

importância do ensino sistematizado para o desenvolvimento humano consiste no 

reconhecimento do papel e importância da escola para o avanço da sociedade como 

um todo, pois é aprendendo a pensar a partir dos problemas da experiência que a 

criança poderá interagir e participar como ser social. Para resolver muitos problemas 

a criança tem que se apropriar dos conteúdos que pertencem a sua cultura. 

 O interesse do aluno deve respeitado pelo professor que deverá 

saber direcionar esse interesse para fins sociais. O professor deve partir dos 

conhecimentos dos alunos e relacioná-los às experiências mais amplas, de maneira 

que eles vejam a necessidade que existe de aprender tal conteúdo e percebam este 

interesse como fundamental para sua vida.  

 Além disso, a escola promove uma variedade de relações 

interpessoais cuja importância para o processo de desenvolvimento está em auxiliar 
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a construção dos conhecimentos. Para Dewey (1978) a formação escolar deve 

acontecer de forma semelhante ao modo como as crianças aprendem a construir 

seus conhecimentos antes de ingressar na escola, ou seja, por meio da experiência 

prática. 

 Entendemos que quando o interesse é bem trabalhado a criança se 

desenvolve por envolver-se e compartilhar atividades variadas e sentir-se ativa no 

processo de aprendizagem. 

 É importante pensarmos a educação das crianças, levando em conta 

a elaboração de suas experiências como possibilidade de novas aprendizagens. 

Como reflexão, apresentaremos a seguir uma “situação observada” um relato de 

observação em que existe um questionamento acerca das produções autênticas das 

crianças e se elas são de fato consideradas ou respeitadas. 

 As crianças estão dispostas no refeitório, sete ou oito crianças (entre 

3 e 4 anos), uma das crianças termina de comer, pega o copo e começa a 

movimentá-lo como se fosse um cachorro, e diz para o amigo ao lado – “Eu tenho 

um cachorro que não come comida de gente, só comida de cachorro”.  

 O diálogo chama atenção das outras crianças da mesa que 

começam falando se tem e o que comem seus cachorros, quando uma menina diz 

que o seu cachorro só come salsicha transformando a conversa em descobertas e 

alegria. Nesse momento, a professora ao perceber o que está acontecendo fala em 

voz alta: “- Que bagunça é essa? Não é hora de conversar! Vamos andando para 

sala, que é hora de 'atividade'”. 

 Por fim, esta cena acaba nos permitindo refletir se respeitamos as 

experiências das crianças como possibilidade das mesmas fazerem leitura da vida 

cotidiana. Estas ações não refletidas podem acabar por cercear as crianças em suas 

descobertas.  

 Do que nos interessou até agora nos estudos do pensamento de 

Dewey sobre a criança podemos chegar às seguintes proposições. Ele entende a 

criança como um ser ativo e por isso em contínua interação com o seu corpo, com o 

ambiente e com os outros. 
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Entende a criança como ser imaturo e vê que esta ideia de 

imaturidade implica na interdependência social e na plasticidade, ou seja, na 

curiosidade, interesse, imaginação e reflexão, portanto de aprendizagem.

 Considerando estas ideias passaremos a estudar agora os aspectos 

educacionais que decorrem especialmente da relação com a mediação docente. 
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2. A MEDIAÇÃO DOCENTE NO APRENDER A PENSAR 

 

2.1. A função do professor segundo Dewey 

Nesta parte do trabalho, discutiremos a segunda pergunta que busca 

explorar outra dimensão importante do tema de nossa pesquisa: Qual é o papel do 

professor na mediação do aprender a pensar? 

Para compreendermos como Dewey entende a mediação docente, 

devemos retomar a ideia de educação para este pensador. Para ele, a educação e 

em especial a escola, possui a função de coordenar a vida mental e individual 

exercendo diversas influências dentro do meio social onde o indivíduo vive. Por esta 

razão, em Dewey a educação tem uma função social e é uma necessidade de vida. 

Pela educação a vida é renovada por meio da transmissão do conhecimento de um 

indivíduo ao outro e isto diferencia o homem dos seres inanimados. 

 O intuito fundamental da educação é fazer com que a aprendizagem 

de todo o conhecimento esteja ligada ao fazer, à atividade prática. Resulta daí sua 

fórmula: “Aprender fazendo”. Assim, este pensador propõe uma educação que leve 

em conta a experiência de cada indivíduo, não como uma atitude isolada do sujeito 

com o mundo, mas que este se integre com os outros. 

 Considerando a experiência como atitude integrada Dewey aponta 
que: 

[...] a educação é o processo pelo qual uma cultura é transmitida de 
geração para geração, acontecendo por meio da comunicação de 
hábitos, atividades, pensamentos, sentimentos dos membros mais 
velhos da cultura aos mais novos (OZMON; CRAVER, 2004, p. 151). 

 É por este fato que a educação não deve se limitar ao ensino escolar 

formal, mas também fazer relações com as experiências da própria vida. 

 Portanto, por meio da aprendizagem é que há continuidade da 

experiência de todos os aspectos que a sociedade preconiza como importantes. A 

escola é um dos lugares e meios para capacitar os imaturos a serem ensinados os 

valores fundamentais. A educação consiste primeiramente na transmissão e na 

comunicação. 

 Neste sentido, a sociedade não só continua a existir pela 

transmissão, pela comunicação, como também podemos dizer que ela é transmissão 

e comunicação. Dentro da sociedade, os homens têm a tendência de viver uma vida 
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em comum e a comunicação é o processo de participação para que se torne um 

patrimônio comum. 

 A experiência educativa é para Dewey reflexiva e resulta em novos 

conhecimentos. Destacamos alguns pontos essenciais no pensamento deste autor: 

que o aluno esteja numa verdadeira situação de experimentação, que a atividade 

seja interessante, que haja um problema a resolver, que ele possua os 

conhecimentos para agir diante da situação e que tenha oportunidade de testar suas 

ideias. Desta forma reflexão e ação devem estar relacionadas, pois são parte de um 

todo indivisível.  

 Na obra Democracia e educação, Dewey descreve os aspectos 

gerais uma experiência reflexiva da seguinte forma: 

1) perplexidade, confusão e dúvida, devidas ao fato de que a pessoa 
está envolvida em uma situação incompleta cujo caráter não ficou 
plenamente determinado ainda; 2) uma previsão conjectural — uma 
tentativa de interpretação dos elementos dados, atribuindo-lhes uma 
tendência para produzir certas conseqüências; 3) um cuidadoso 
exame (observação, inspecção, exploração, análise) de todas as 
considerações possíveis que definam e esclareçam o problema a 
resolver; 4) a conseqüente elaboração de uma tentativa de hipótese 
para torná-lo mais preciso e mais coerente, harmonizando-se com 
uma série maior de circunstâncias; 5) tomar como base a hipótese 
concebida, para o plano de ação aplicável ao existente estado de 
coisas; fazer alguma coisa para produzir o resultado previsto e por 
esse modo pôr  em prova a hipótese.” (Dewey, 1979b, p. 164/5)  

 Dewey acredita que a inteligência dá ao homem a capacidade de 

modificar o ambiente a seu redor e esta modificação pode ser conduzida 

inteligentemente. Consideramos que a filosofia deweyana remete-nos a uma 

compreensão da prática docente baseada na mediação que respeita a liberdade do 

aluno para elaborar suas próprias certezas, os próprios conhecimentos aprendendo 

a pensar de maneira reflexiva. Isto não significa reduzir a importância do currículo ou 

dos saberes do professor.  

 Para Dewey o professor deve criar um ambiente simplificado 

trazendo elementos que suscitem o desenvolvimento. Em lugar de começar com 

definições ou conceitos já elaborados, deve organizar a experiência de 

aprendizagem como um “fazer” ou “agir” em determinada situação. Este fazer deve 

estar sempre relacionado a um problema a ser solucionado. O fazer significa pensar 

praticamente um problema de forma a levar o aluno a raciocinar e elaborar as 
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próprias hipóteses e os próprios conceitos. O conhecimento sistematizado dever ser 

introduzido nesse processo pela mediação do professor como instrumentos de 

reflexão que auxiliam na solução do problema.  

 Evidenciamos a necessidade da reflexão constante no trabalho 

docente. É uma atitude esperada de todo professor quando se depara com 

situações de conflitos e incertezas. Entendemos a reflexão como um processo de 

pensamento que visa resolver a situação problemática: 

A reflexão não é simplesmente uma sequência, mas uma 
consequência, uma ordem de tal modo consecutiva que cada ideia 
engendra a seguinte com seu efeito natural e, ao mesmo tempo, 
apoia-se na antecessora ou a esta se refere. As partes sucessivas de 
um pensamento reflexivo derivam umas das outras; não vão e vem 
confusamente. Cada fase é um passo de um ponto a outro [...] A 
correnteza, o fluxo, transforma-se numa série, numa cadeia 
(DEWEY, 1979a, p. 14). 

 Compreendemos que Dewey representa um marco referencial 

quando falamos na necessidade de reflexão, por entender a escola como 

fundamental na preparação do sujeito na resolução de problemas aos quais se 

deparem no seu dia a dia. 

 Portanto, observamos em nosso estudo que o professor tem papel 

bem definido na teoria pedagógica de Dewey, a qual o autor dedicou muitas 

orientações ao modo de como os professores devem conduzir os seus alunos. 

Ressaltamos que para este pensador qualquer pessoa que guia um ser imaturo 

pode ser considerada educador, com relação a isso Dewey nos diz que tanto pais e 

familiares, como professores têm a função de educar.  

 Porém quando falamos de educação formal, encontramos 

imprescindivelmente a figura do professor, como é denominado aquele que conduz 

as aulas. Nesta direção o professor deve ser um guia, um orientador para os alunos. 

É ele quem possibilita que as experiências possam ser mais significativas e por este 

motivo se tornem mais educativas.  

 Por princípio as atividades educativas devem ser observadas e 

conduzidas e para que encontrem conexão. Isto só pode fazer o adulto porque tem 

acúmulo de experiências e maior maturidade para lidar com as mesmas. Dewey 

afirma que:  
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[...] a experiência do adulto, como educador, o coloca em posição de 
poder avaliar cada experiência do jovem de modo que não pode 
fazê-lo quem tenha menos experiência. Sua tarefa é, pois, ver em 
que direção marcha à experiência (1971, p. 29). 

 Constatamos que para melhor selecionar as experiências o 

professor precisa aproveitar as oportunidades que aparecem durante as aulas, 

observando aquelas que despertam interesse do aluno, que suscitam a sua 

curiosidade. Porém, além de despertar o interesse é necessário que o professor 

julgue quais experiências são mais educativas, a partir de uma apurada 

investigação, dando forma direcionamento ao seu planejamento. 

 Acreditamos que a responsabilidade do professor se concentra em 

escolher os meios mais adequados para condução das atividades, sendo 

conhecedor do ser da criança, dos aspectos relacionados aos conteúdos e ao 

desenvolvimento humano, considerando as aptidões e capacidades individuais e 

coletivas com as quais trabalha. 

 Para tanto, sua forma de planejar deve ser flexível, considerando os 

avanços realizados por seus alunos. Segundo Dewey, refletir sobre seu 

planejamento é mais complexo do que selecionar as atividades baseadas em 

exercícios repetitivos e transmissão verbal de conteúdos. Para ele: 

Cabe ao educador o dever de instruir tipo de planejamento mais 
inteligente e, consequentemente, muito mais difícil. Deve este 
estudar as capacidades e necessidades do grupo que tiver de educar 
e, ao mesmo tempo, dispor e ordenar as condições para que a 
matéria ou conteúdo das experiências seja tal qual que satisfaça 
aquelas necessidades e desenvolva aquelas capacidades. O 
planejamento deve ser suficientemente flexível para permitir o livre 
exercício da experiência individual e, ainda assim, suficientemente 
firme para dar direção ao contínuo desenvolvimento da capacidade 
dos alunos (DEWEY, 1971, p. 54). 

 A citação acima nos permite constatar que ao planejar suas aulas é 

de grande relevância que o professor reflita sobre quais materiais, como livros, 

aparelhos, brinquedos e jogos são necessários para que as experiências em sala 

obtenham um resultado mais satisfatório. De acordo com Dewey  

Quando se afirma que as condições objetivas são as que estão 
dentro do poder do educador de ordenar e regular, está claro que isto 
subentende que lhe cabe o dever de determinar o ambiente, que, 
entrando em interação com as necessidades e capacidades 
daqueles a quem vai ensinar, irá criar a experiência educativa válida 
(DEWEY, 1971, p. 38-39). 
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 Validando as experiências por meio das atividades planejadas, o 

professor tem a possibilidade de conduzir melhor as experiências com qualidade, ao 

aplicar as atividades deve estar também envolvido, pois ele faz parte do grupo. Para 

Dewey “[...] ele é um membro mais amadurecido, portanto tem a responsabilidade de 

mediar as interações entre os indivíduos dentro do grupo” (1971, p. 55). 

 Outro fator que consideramos relevante com relação ao trabalho do 

professor é a consideração do tempo que cada aluno possui para elaborar seu 

conhecimento, não repreendendo os alunos caso apresentem lentidão ao pensar 

suas respostas. Cada aluno possui aptidões individuais e por este motivo os alunos 

não são iguais. Portanto, um único modelo de ensino não contribui 

significativamente para o desenvolvimento dos alunos, é também papel do professor 

diversificar as atividades. Conforme afirma Dewey 

[...] o método pelo qual o professor conduz as atividades é índice 
decisivo do talento do professor em diagnosticar o estado intelectual 
dos alunos, em criar condições que provoquem reações intelectuais; 
em suma, prova decisiva de sua arte de ensinar (1979b, p. 257). 

 Pensando na importância de refletir ao planejar suas aulas e em 

outras questões abordadas, podemos apostar que o trabalho docente alcançará 

melhor os seus objetivos. 

 Até aqui falamos sobre a educação e o papel do professor perante 

seus alunos e a condução do trabalho pedagógico, agora falaremos em como 

conduzir uma discussão filosófica para tanto buscaremos as contribuições de 

Lipman (1923-2010) Filósofo e educador norte-americano desenvolveu trabalho 

pioneiro de formação Filosófica das crianças, embasando seus estudos em Dewey. 

  

2.2. Lipman e a educação filosófica das crianças 

Como abordamos em nosso trabalho, percebemos a relevância do 

cuidar e do educar. Desta forma, entendemos que a escola é um lugar privilegiado 

de aprendizagem e, por isso, deve contemplar práticas que auxiliem as crianças a 

desenvolver as bases desse processo, ou seja, aprender a pensar e desenvolver as 

capacidades de pensar. Entendemos que Lipman tem uma contribuição pioneira 

nesse sentido. Partiremos para discutir a seguinte pergunta na obra desse autor: 

Qual a contribuição da Filosofia para o aprender a pensar? 
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Queremos que as crianças desde a primeira infância desenvolvam o 

aprender a pensar e acreditamos que a filosofia quando iniciada neste momento da 

vida, pode fazer algo nessa perspectiva. 

Quando Lipman na década de 1970, ao dar aulas, percebeu que 

seus alunos apresentavam dificuldades com relação às habilidades básicas tais 

como: escrever, ler e calcular, o fez questionar sobre o que estaria faltando. A partir 

desta preocupação, Lipman julgou que as pessoas deveriam começar a pensar 

desde a infância. Para tanto consideramos seus estudos muito valiosos para 

responder as perguntas que envolvem o tema da nossa pesquisa. 

O sentido da Comunidade de Investigação é aprendizado 

cooperativo, participativo, forma interpretada por Lipman da concepção deweyana 

de seres humanos como seres imaturos e, portanto interdependentes e constituídos 

da característica da plasticidade que nos permite o constante e contínuo aprender. A 

comunidade não é só do professor. A comunidade não é só de alunos. O professor é 

líder, guia, coordena atividades por visão mais ampla dos aspectos lógicos e 

pedagógicos. Os alunos são autores do processo. O pensamento e o diálogo são o 

centro do processo. 

Lipman apresenta a comunidade de investigação da seguinte forma:  

Em primeiro lugar, acredito que é necessário percebermos que a 
comunidade de investigação não é algo sem objetivos. É um 
processo que objetiva obter um produto – a partir de algum tipo de 
determinação ou julgamento, não importando o quanto isso possa 
parecer parcial ou experimental. Em segundo lugar, o processo 
possui um sentido de direção; movimenta-se para onde o argumento 
conduz. Em terceiro, o processo não é meramente uma conversação 
ou discussão; é dialógico. Isto significa que possui uma estrutura. (...) 
a investigação possui suas normas de procedimentos cuja natureza, 
na sua maior parte, é lógica. Em quarto lugar, precisamos considerar 
um pouco mais atentamente como a razoabilidade 
(reazonableness), criatividade e cuidado (care) se aplicam à 
comunidade de investigação. E, finalmente, há a questão de utilizar a 
comunidade de investigação para operacionalizar e implementar as 
definições do pensar crítico, criativo e cuidadoso. (Lipman, 2003, p. 
83-84, grifos do autor)  

É nessa experiência de aprendizagem que Lipman vê a 

possibilidade de desenvolver outros componentes cognitivos:  

Além disto, o ambiente conceitualmente estimulante propicia um 
clima adequado para o desenvolvimento das habilidades intelectuais, 
pois os alunos são capazes de reconhecer seus papéis como 
aprendizes cognitivos e podem apreciar seu crescente domínio sobre 
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as habilidades necessárias para penetrar nas metodologias e 
conceitos humanísticos que se encontram na essência da sua cultura 
e suas tradições. (Lipman, 1995, p. 358) 

Ao falarmos sobre a criança e a Filosofia, faz-se importante ressaltar 

que a concepção deste educador tema a seguinte ideia motriz: "O que os filósofos e 

as crianças têm em comum é a capacidade de maravilhar-se com o mundo". As 

crianças estão cercadas por um universo problemático, um universo que estimula o 

pensamento e provoca o encantamento, que as convida à investigação e ao 

questionamento reflexivo. Para Lipman o filósofo leva esta capacidade de 

maravilhamento às últimas consequências, descobrindo e investigando os 

problemas da experiência humana. 

Para Lipman, os problemas tratados pelos filósofos giram em torno 

de conceitos centrais e comuns da nossa experiência. Esses conceitos são sempre 

problematizados pela Filosofia. Os Filósofos conseguem criar e reconstruir conceitos 

e desta forma buscam formas de explicação mais abrangentes para os problemas da 

vida.  

Os conceitos desenvolvidos na filosofia estão presentes na 

experiência das crianças. Elas se intrigam com estes conceitos, ou seja, elas se 

depararem com questões sobre a verdade, as regras, a justiça, a realidade, a 

amizade, a morte, a beleza, o conhecimento, a linguagem, entre outros. Para lidar 

adequadamente com esses conceitos é necessário aprender a pensar 

filosoficamente, como afirma Lipman: "A Filosofia, portanto é muito benéfica para 

pessoas que procuram formular conceitos que possam efetivamente representar 

aspectos de sua experiência de vida" (1994, p. 52). 

A curiosidade própria da infância pode ser expressada por meio dos 

questionamentos. Lipman nos diz que o maravilhamento da criança é inquiridor e 

suas perguntas representam a possibilidade de um outro olhar sobre o mundo. Ele 

diz: “Essas perguntas representam a busca das crianças por globalidade e inteireza, 

seu saudável desprezo por categorias artificiais e barreiras para compreensão 

(1994, p. 52)”. A curiosidade e a imaginação reflexiva associadas a uma adequada 

mediação podem criar novas atitudes e conceitos para interpretar e transformar o 

mundo. A surpresa, o maravilhamento, o encantamento e a admiração próprios da 

criança significam um recomeço que é também a possibilidade de renovação 

contínuo da própria filosofia. 
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Entendemos que para este Filósofo, existem três coisas com as 

quais a Filosofia se preocupa mais insistentemente que são as seguintes: 1) 

Devemos aprender a pensar de forma mais clara e lógica possível. 2) Devemos 

mostrar a relevância desta forma de pensar, ao lidar com problemas que nos 

desafiam; 3) Devemos pensar em como encontrar novas alternativas e criar novas 

opções. (LIPMAN,1998, p.9) 

Neste sentido a proposta filosófica e educacional desenvolvida por 

Lipman e seus colaboradores, oferece uma pedagogia específica que é a 

Comunidade da Investigação. 

Esta é a forma desenvolvida por Lipman para apresentar a Filosofia 

às crianças, como uma possibilidade de fazer filosofia a partir da própria filosofia. A 

introdução da filosofia se dá pelo que ele chamou de novelas Filosóficas, que são 

histórias contadas para crianças numa linguagem acessível. Desta forma, as novelas 

têm a preocupação de estimular a imaginação sobre questões filosóficas com intuito 

de incentivar as crianças a pensar por si mesmas ou a filosofar por si mesmas. 

Enfatizamos que a ambiência adequada para o filosofar é a Comunidade de 

Investigação. Sem esta prática central da Filosofia para Crianças, o mais estimulante 

material, quer sejam as novelas, quer sejam textos literários, textos filosóficos, filmes 

e etc., podem ser ineficientes. 

Outro ponto chave que pontuamos é que, a participação na 

Comunidade de Investigação envolve os membros num movimento de pensar que 

exige ações como: fazer perguntas, criar e averiguar hipóteses, pedir e dar razões, 

questionar os pressupostos, fazer inferências e seguir a investigação por onde ela 

caminha. 

Nessa perspectiva, a Comunidade de Investigação, como 

empreendimento social e cooperativo, é constituída por indivíduos que buscam, por 

meio do diálogo resolver problemas a partir de uma investigação que visa 

problematizar suas próprias experiências, partindo da reflexão, do olhar e escuta do 

outro, colocar-se no lugar do outro e reconstruir as próprias ideias. 

Compreendemos que a Comunidade de Investigação, é um 

dispositivo pedagógico que permite integrar os aspectos da razão ou inteligência, 

das emoções e das relações sociais. Importante colocarmos que a conversação é 
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orientada pelo diálogo e a que problematização desenvolve as operações mentais 

do pensamento e da linguagem para a produção de significados. 

Ainda sobre a Comunidade de Investigação, Lipman aponta que este 

dispositivo é regulado pela razoabilidade que envolve um pensar crítico, criativo e 

cuidadoso. Ser razoável passa a ser uma característica pessoal de pensar os 

problemas. A comunidade de investigação é um ambiente de convivência daí a 

necessidade de exercitar a democracia como característica social. Razoabilidade e 

democracia podem resultar num exercício sociopolítico de valores da ética e da 

cidadania. Entendemos que este pensador combina aspectos fundamentais da 

filosofia e da psicologia para o aprendizado reflexivo na infância envolvendo 

interesse; emoções, valores, comunidade, disposições e habilidades do pensar, 

além de três dimensões de pensamento: a crítica, a criatividade e o cuidado. 

A Comunidade de Investigação é uma forma de operacionalizar o 

aprender e a aprender a pensar. Lipman entende o pensar de forma 

multidimensional, ou seja, o pensar bem é crítico, criativo e cuidadoso. Não é algo 

que se consegue de forma imediata, exige um trabalho sistemático e bem planejado. 

Retomando nossas reflexões, a Comunidade de Investigação não é 

um método para memorizar conteúdos ou valores como já mencionamos, mas uma 

permanente reconstrução dos significados que servem como referência de uma vida 

cidadã e democrática, isto através do processo dialógico e cooperativo. Porém para 

que este trabalho seja desenvolvido é necessário pensarmos como são 

estabelecidas as relações entre adultos e crianças, especialmente quando falamos 

sobre a crítica que Lipman explicita diante da incompreensão do adulto em relação à 

criança.  

Para Lipman, a curiosidade infantil, o interesse pelas descobertas, a 

capacidade de imaginar são fatores que contribuem para o filosofar. (1998, p.25) 

Lipman vê o filosofar praticado na Comunidade de Investigação como uma forma de 

satisfazer a necessidade de continuidade no processo de aprendizagem.  

Se a principal contribuição da criança ao processo educacional é seu 

caráter questionador e sua filosofia é caracteristicamente uma disciplina que levanta 

questões, então a Filosofia e as crianças parecem ser aliadas naturais. (1998, p. 50). 

Mediante o exposto, apresentamos um questionamento. Como a 
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tradição filosófica em sua inesgotável fonte de significados, pode auxiliar as crianças 

na exploração de seus pensamentos e experiências? 

Entendemos que Filosofia, comunidade, diálogo e educação como 

afirma Lipman, são criações humanas voltadas para tornar a experiência 

significativa. "Assim como todo mundo, as crianças anseiam por uma vida repleta de 

experiências ricas e significativas" (LIPMAN, p. 25).  

Portanto esta forma de vida promove o aprender a pensar, 

interpretar, conceituar, raciocinar, julgar,escolher, em todas as situações 

problemáticas que requeiram uma investigação. Como nos diz Lipman: "Filosofia 

para crianças incentiva as crianças a pensar por si mesmas e as ajudará a 

descobrirem os rudimentos de sua própria filosofia de vida. Fazendo isso, estará 

ajudando desenvolverem um senso mais concreto de suas próprias vidas. (1998, 

p.114) 

Importante lembrarmos que na Comunidade de Investigação, o 

professor não pode negligenciar o compromisso da Filosofia com a vida, as 

perguntas devem suscitar reflexões e as questões devem ser de interesse do grupo. 

Por parte do professor é exigido um profundo respeito pelos questionamentos dos 

alunos. Este respeito é traduzido no direcionamento das perguntas que intrigam as 

crianças e as fazem envolver-se na investigação. 

Desta forma, a atitude do professor de empatia pelos 

questionamentos dos alunos e seus esforços didáticos para ver os alunos envolvidos 

no diálogo reflexivo, como também sua curiosidade para descobrir novos 

significados constituem uma energia vital para a Comunidade de Investigação. 

Segundo Lipman, "Isto coloca o professor na situação de alguém que questiona ou 

investiga tanto quanto a criança e sua preocupação é a de olhar o assunto através 

de perspectivas mais ricas e variadas." 

Neste sentido o filosofar em Comunidade de Investigação significa 

retomar a função social da Filosofia. Pelo procedimento dialógico é possível 

fortalecer condições subjetivas e objetivas da convivência democrática, praticando 

valores como a liberdade, a solidariedade, o respeito, a empatia, a confiança, a 

argumentação, etc. e conquistar a autonomia individual e coletiva. 

O problema que direciona nossa pesquisa é a criança ativa no 
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processo de aprendizagem, assim com esta prática comunitária compreendemos 

que, a intensa comunicação auxilia no desenvolvimento da sensibilidade social, 

cultural, política, ética, estética e cognitiva, ampliando a capacidade de crescer da 

criança. 

Para que a capacidade de crescer da criança seja desenvolvida, 

destacamos a importância do papel do professor para Lipman: "Qualquer criatura 

viva passa por um processo de crescimento, mas sua ampliação da capacidade de 

crescer é algo que só pode ocorrer sob a influência de um professor cuidadoso, 

interessado e que sabe o que faz” (1998. p.96). 

Sobre o papel do professor enfatizamos que é lidando com o 

crescimento das capacidades e estilos de pensar de seus alunos, incentivando tanto 

a criatividade quanto o rigor intelectual, ao ensinar filosofia, o professor deve estar 

preparado para alimentar uma profusão de estilos de pensar e ao mesmo tempo 

insistir em que o pensamento de cada um seja tão claro, coerente e compreensivo 

quanto possível, desde que o conteúdo do pensamento não fique comprometido. 

(LIPMAN,1998, p.29) 

Compreendemos que é justamente neste intenso processo de 

conviver com formas de pensar diferentes, que as crianças aprendem umas com as 

outras. Sinalizamos que este processo de internalização do comportamento 

cognitivo cuja característica é a autocorreção a forma como Lipman entende a 

expressão vygotskiana reprodução intrapsíquico do interpsíquico. 

Com relação aos cuidados que se deve ter no trabalho com filosofia 

Lipman insiste na percepção de duas dimensões: “Cada criança é um indivíduo e, ao 

mesmo tempo faz parte da comunidade. Esses dois fatos são indissociáveis.” 

Como indivíduo, a criança é única e pode desenvolver suas 

capacidades específicas de acordo com o papel que desempenha no grupo. Sua 

especialidade individual se revelará na diferença que faz no grupo, e cada diferença 

deve fazer uma diferença. (Lipman,1998, p.210 ) 

Vale ressaltar que a filosofia praticada na comunidade de adultos e 

crianças é uma atividade altamente estimulante: O fato de adultos e crianças, 

conjuntamente explorarem as possibilidades filosóficas, é uma das consequências 

mais agradáveis e estimulantes da filosofia. (LIPMAN,1998, p.49) 
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Com relação à Filosofia e às outras disciplinas, Lipman nos diz que 

as crianças desde a Educação Infantil devem aprender a conceitualizar. Qualquer 

disciplina como, por exemplo, a matemática, pode suscitar uma discussão filosófica.  

Essa observação que a Comunidade de Investigação pode ser 

ampliada no âmbito escolar transformando-se numa prática para todas as áreas do 

conhecimento, entrecruzando as formas de pensar proporcionando um intenso 

processo inter e multidisciplinar. A proposta de Lipman é que a filosofia contribui com 

o desenvolvimento do pensar das crianças dando-lhes possibilidades de aprender a 

pensar também as nas outras disciplinas. Ao invés de transmitir amontados de 

conhecimentos, os alunos, numa Comunidade de Investigação, poderão aprender a 

pensar matematicamente, historicamente, artisticamente, cientificamente, 

pedagogicamente, etc. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho não pretende fazer uma reflexão conclusiva 

sobre o tema, pois consideramos este um assunto de grande complexidade, e que 

exige uma pesquisa mais aprofundada. Porém nossa pesquisa permitiu-nos fazer 

algumas considerações sobre a importância de olhar a criança como protagonista no 

processo de ensino e aprendizagem, considerando suas especificidades. 

A partir do aprofundamento teórico, consideramos que a criança é 

um agente ativo de seu processo de desenvolvimento, o professor faz a mediação 

entre ele e seu meio utilizando os recursos disponíveis e particularmente sua 

maneira de se relacionar com a criança, como a observa, apoia, questiona, 

responde-lhe, explica-lhe, dá-lhe objetos, a consola e pensa conjuntamente. 

Entendemos assim, que o parceiro da criança em seu processo de 

desenvolvimento é o professor, sua função é permitir que a criança estruture seu 

pensamento. Ao responder à criança, ampliando, redefinindo e esclarecendo seus 

comentários, o professor alimenta o pensamento infantil, propondo-lhe questões que 

a ajude a consolidar as ideias que já e construir hipóteses. 

Do ponto de vista legal, constatamos que o atendimento à criança, 

assume um significado relevante quando fundamentado em uma concepção de 

criança cidadã, pessoa em desenvolvimento e, acima de tudo, sujeito atuante na 

construção do seu próprio conhecimento. 

Os documentos pesquisados apontam para uma concepção de 

Educação e aprendizagem que considerem a criança em desenvolvimento, com 

potencialidade de construir e reconstruir conhecimentos com o meio do qual faz 

parte e nele interfere. Fato que demonstra a importância do adulto mediador, 

facilitador e organizador da prática educativa. 

Outro ponto que ressaltamos em nosso trabalho, é a integração 

cuidar e educar, que apresenta como característica principal o caráter integrador 

entre educação e cuidado; uma vez que atender à criança requer responder às 

necessidades globalizadoras e fundamentais. 

Neste sentido, enfatizamos que a educação não deve ser uma 
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preparação para vida e sim a própria vida, levando em conta as experiências das 

crianças, seus interesses e curiosidades. 

De acordo com o referencial teórico que embasou nossa pesquisa, 

constatamos que foram encontradas respostas afirmativas para nossos 

questionamentos, de modo que a Filosofia pode contribuir positivamente para 

formação de um pensar crítico, criativo e cuidadoso, sendo iniciado na primeira 

infância. 

Desta forma, compreendemos que a Comunidade de Investigação, 

auxilia no desenvolvimento da capacidade de pensar, um aprender por meio do 

diálogo e questionamento. 

Assim, a crença fundante da concepção de criança como ser ativo 

encontra no aprender a pensar, a força do seu crescimento. 
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