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Catherine McCall é uma educadora escocesa PhD em Filosofia
que desenvolveu um método próprio de Investigação Filosófica em
Comunidade a partir das pesquisas de Lipman & Sharp. Fundou, em
1990, o European Philosophical Inquiry Centre [EPIC] na
Escócia, para implementar a investigação filosófica com crianças,
pais, artistas, agentes penitenciários, entre outros públicos, de modo
que diversos grupos de pessoas de qualquer idade se envolvam no
diálogo filosófico em contextos não exclusivamente escolares.
Da mesma geração de David Kennedy, morou nos EUA, onde
estudou com Lipman & Sharp nos anos de 1980. McCall foi
professora visitante na Sorbonne; Universidade Técnica de
Barcelona; Universidade da Carolina do Sul, EUA; Academia
Polonesa de Ciências; Universidade de Malta; Universidade de
Educação Continuada da Islândia; Universidade de Nijmegen,
Holanda.
O documentário da BBC de 1989/90 “Socrates for six year olds”
apresentou o trabalho da Comunidade de Investigação Filosófica
[CoPI] da Drª McCall com crianças pequenas nos EUA. Uma cópia
desse documentário foi legendado por outro grupo da turma em:
< https://www.youtube.com/watch?v=5LHhFFytN9Y>

* TRADUÇÃO DE: McCALL, Catherine. Ecosse: Socrates for six years old: theory and practice. In: DIOTIME.
Revue internationale de didacthique de la philosophie, nº 34, juillet 2007.

•

Nesse artigo - "Sócrates para seis anos de idade: teoria e prática" - a prática
é ilustrada com trechos da transcrição do vídeo da BBC 1990
< https://youtu.be/5LHhFFytN9Y> que mostra crianças de 5 a 6 anos de
idade se engajando na Investigação Filosófica numa escola estadunidense.
OBS.: Nos trechos da tradução a seguir, as notas foram omitidas.

•

O artigo começa explicando como estas jovens crianças conseguem usar
sua razão com conceitos abstratos, e usar "operações lógicas formais" em
seus pensamentos, além de entender o pensamento dos outros e como o
pensamento de outras pessoas difere do seu. Acreditava-se que essas
habilidades fossem impossíveis em crianças pequenas.

•

O artigo descreve a origem e o desenvolvimento da Investigação Filosófica
(IF), comparando e contrastando o método de McCall de Investigação
Filosófica com o método de Filosofia para Crianças em comunidade de
investigação desenvolvido por Lipman & Sharp, demarcando também a sua
diferença com o método socrático de Nelson.

Enquanto envolvidas na Investigação
Filosófica (IF), as crianças são
capacitadas por seu domínio do raciocínio
com conceitos básicos e profundos,
conceitos relativos à:
•

natureza da realidade;

•

natureza do pensamento;

•

natureza do que é moral;

•

natureza do que é possível;

•

natureza do que é conhecido e do que
pode ser conhecido.

Tais conceitos estão subjacentes à
maior parte do que é importante na
vida humana. Mas, por que
queremos que as crianças sejam
capazes de raciocinar? Certamente
não é assim que as crianças
pensam "naturalmente"? Não
estamos indo contra suas formas
naturais de pensar? Muitos usariam
esse argumento (vou chamá-lo de
argumento "não natural"), como
uma razão para negar às crianças a
oportunidade de se envolverem na
Investigação Filosófica (IF).

•

Embora o raciocínio filosófico possa
não ser "natural" para as crianças (e o
que seria considerado “natural”?), eu
argumentaria que, por duas razões,
essa não é uma visão persuasiva:
primeiramente o raciocínio filosófico é
um pouco menos natural do que ler e
escrever e, no entanto, aqueles que
advertem contra o raciocínio filosófico
para crianças não defendem o
analfabetismo como sendo adequado
para crianças; segundo, o argumento
"antinatural"
pressupõe
que
o
pensamento adulto seja, de alguma
forma, inapropriado para as crianças.
Mas isso pressupõe que adultos e
crianças são de tipos diferentes, o que
é uma suposição filosófica em si
mesma.

•

Há três razões principais pelas quais
deveríamos desejar que as crianças possam
ser educadas para raciocinar filosoficamente:
1) porque é benéfico para elas como
pessoas; 2) porque as crianças capazes de
raciocinar beneficiarão a sociedade como um
todo - em particular no funcionamento da
democracia em qualquer sociedade; e, 3)
porque o raciocínio é a melhor defesa que as
pessoas têm contra o aumento da tirania.

•

Devemos querer que as crianças sejam
capazes de raciocinar filosoficamente,
porque essa habilidade as beneficiará como
indivíduos: "... Uma vida não examinada não
vale a pena ser vivida”...

•

•

Onde as suposições filosóficas
subjacente ao pensamento não são
examinadas, essencialmente, as
pessoas não levam em conta tudo o que
está na raiz de suas ações.
Para defender a comunidade, seja ela
local, nacional, ou internacional, da
tirania ou da exploração, não basta ter
boas intenções. Para ser efetivamente
um cidadão, uma pessoa precisa de
habilidades de pensamento e de
disposição para usá-las. De fato, uma
pessoa com boas intenções e sem as
habilidades é mais aberta à manipulação
do que a pessoa que não deseja ser um
bom cidadão.

Para ser um cidadão efetivo, uma pessoa
precisa ser capaz de fazer julgamentos
fundamentados sobre as opiniões de outras
pessoas, e precisa poder modificar seus
pontos de vista, se necessário. Isso requer
habilidades de compreensão, o que exige:
•

Habilidades de raciocínio analógico;

•

Habilidade em reconhecer e avaliar analogias;

•

Habilidade na identificação de premissas;

•

Habilidade em reconhecer falácias;

•

Habilidade em ser cuidadoso para evitar
conclusões precipitadas;

•

Habilidade em reconhecer relações parte/todo;

•

Estar sempre atento às alternativas;

•

Habilidade em buscar consistências e
inconsistências em todas as esferas da vida.

Essas habilidades são importantes na vida
cotidiana.

•

Se a democracia, como forma de organização cívica (seja
nacional local ou, de certo modo, internacional), depende, para o
seu sucesso, de pensarmos e decidirmos juntos, como
participantes, então a democracia plena requer uma cidadania
racional. Proficiência em raciocínio, como em qualquer
habilidade, requer prática. No entanto, poucas pessoas
realmente aprendem ou praticam o raciocínio. Existem muitos
fatores que impedem o desenvolvimento de habilidades de
raciocínio, mas um dos maiores obstáculos para incentivar o
desenvolvimento de tais habilidades é a crença de que nem
todos são capazes de raciocínio ou pensamento de ordem
superior. Muitos assumem que as crianças não são capazes de
pensamento abstrato e de realizar operações lógicas formais.

•

•

•

Nossa noção de infância têm muitas raízes, mas
uma característica recorrente na literatura da
infância envolve a noção de crianças como seres
não racionais ou pré-racionais. Tradicionalmente,
esse recurso depende de duas linhas fortes de base.
Uma linha de apoio decorre da psicologia cognitiva
do desenvolvimento, particularmente as teorias
maturacionais de estágios, que afirmam que a
capacidade cognitiva de racionalidade não está
presente sem que uma pessoa tenha amadurecido
até certa idade (geralmente em torno de 11 anos).
Portanto, crianças pequenas não poderiam pensar
abstratamente (ou seja, usar conceitos abstratos),
nem racionalmente (usando operações formais).
Estes mesmos critérios, se aplicados de maneira
ampla, também excluiriam muitos adultos da
categoria de "seres racionais".
Como as teorias da infância realmente afetam e às
vezes, determinam, as atividades em que as
crianças se envolvem, poucas crianças têm a
oportunidade de cultivar seu raciocínio abstrato.

•

Em meu próprio trabalho com o raciocínio filosófico,
pareceu-me que, se as crianças não tivessem
prática nesse tipo de raciocínio, seria irrealista
esperar que elas fossem proficientes nisso.
Portanto, o que seria necessário para descobrir se
as crianças pequenas tinham a capacidade de
raciocinar filosoficamente seria criar as condições
que desenvolveriam essa capacidade.

•

Argumentarei que a prática da Investigação
Filosófica (IF) com crianças pequenas realmente
exercitou suas habilidades, e sua disposição para
raciocinar.

•

Não é costume das crianças começarem um
raciocínio com procedimentos sofisticados. Em
testes feitos por psicólogos cognitivos, quando
tarefas que requerem lógica são apresentadas às
crianças, elas usualmente falham. Mas não são
apenas as crianças que falham ao realizá-las ou
realizam “incorretamente” estas tarefas. Como em
trabalhos empíricos feitos por psicólogos cognitivos
têm mostrado, adultos também falham em tarefas
que requerem raciocínio lógico. (Em uma tarefa
famosa – Wason & Johnson-Laird- apenas 5 de 128
estudantes universitários acertaram uma questão
envolvendo raciocínio hipotético.)

McCall: O que foi intrigante ou interessante nessa parte?
Jaqueline: Se, se ela não fosse uma pessoa real, ela não seria - se - ela não fosse uma pessoa real, como ela pode pensar ou falar?
McCall: Se ela não fosse uma pessoa real como ela poderia pensar ou falar? (escrevendo) Ok, vamos para Elfie , “Não era uma pessoa
real, como ela poderia pensar ou falar?”
Jordan: Como ela poderia ter sonhos e - como ela pode ter sonhos e pensar ao mesmo tempo?
McCall (escrevendo): Como ela poderia ter sonhos e pensar ao mesmo tempo? …
Kristin: Por que ele diz a si mesmo “Dummy, se você pode se perguntar, você deve estar pensando”?
McCall(escreve): Por que ela disse para si mesma “Dummy, se você pode se perguntar, você deve estar pensando”?...
Ami: … Porque ela disse que ela - algumas pessoas - talvez algumas pessoas consigam dormir com os olhos abertos.
McCall: Vamos ver a pergunta de Jaclyn, número um, “Se Elfie não fosse uma pessoa verdadeira como ela poderia pensar ou falar”? O
que você acha disso?
Ami: Bem, eu tenho uma pergunta a fazer para Jaclyn. Jaclyn?
Jaqueline: O quê?
Ami: Bem, como, por que - eu quero dizer como - quando - como você - eu quero dizer como você achou essa pergunta?
Jaqueline: Bem isso é difícil, porque, diz na história que talvez ela não estivesse viva se ela não falasse [Sarah entrega o livro a Jaclyn
para ajudá-la a encontrar o que dizia]. Ou ela não podia pensar ou algo assim…

Jordan: Se, se ela - se Elfie não era real então, então ela não seria capaz de - ela seria capaz de falar, porque então ela poderia ser o que estávamos discutindo ontem.
Mas se ela não fosse real, não seria capaz, não seria capaz de pensar! E ela não, ela nem seria capaz de mover todas as parte s do corpo e coisas assim ...
[Suavemente].
Alex: Eu concordo com o Jordan porque se você não fosse real, não poderia, seria não - seria como você - você é apenas um modelo e não seria capaz de ouvir e tudo
mais.
McCall: Alex, o que você disse? O que você seria se não fosse real?
Alex: Bem, se você não fosse real, você apenas seria um modelo e você não seria capaz de ouvir e tudo mais. Você seria apenas um mo delo?
McCall: E você não seria capaz de ouvir.
Owen: Bem, eu discordo de Jordan por causa de - bem ele não iria - o que você quer dizer que ele não gostaria de mover nenhuma parte do corpo dele? Talv - E se
fosse um robô?
McCall: Bem, essa é uma pergunta interessante.
Owen Um robô pode mover todas as partes do seu corpo e um robô não é real!
McCall: Agora, um robô é uma pessoa?
(Coro, Não! Não!)
Laura: Eu concordo com Jordan por que se você não fosse real então você não poderia falar. Você ficaria quieto, e não conseguiria ou vir e falar e mover.
Matthew: Bem se, se - eu concordo com (olha para Laura).
McCall: Laura.

Matthew: Laura. Por que se, se você não fosse real você não seria capaz de se mexer. E você seria, você seria - você não seria capaz de pensar, você não seria capaz
de ouvir e você não seria capaz de fazer nada.

Kristin: Um ro - um robô não é uma pessoa por que é - é um robô não é uma pessoa.
McCall: Bem vamos pensar sobre isso por um minuto. Supondo que alguma coisa entra através da porta agora e parece ser uma pessoa - e fala e se move como nós saberíamos se é uma pessoa real?

(Coro, Ooh! Ooh! Ooh!) … um robô que parecesse com uma pessoa? (coro: oh! oh!) …
McCall: Você poderia me dizer se era um robô ou uma pessoa?
Matthew: Sim, poderia, porque se, se você quiser - talvez como, apenas- Bem não! Porque se, se parece com uma pessoa, você não seria capaz. Porque você
não pode, você não pode enganar - você não pode fazer algo a ele porque e se for uma pessoa real? Você nunca sabe qual, se é uma pessoa verdadeira, ou
não, ...
McCall: Agora, esta é uma coisa interessante que você disse Matthew. Você poderia fazer algo sobre isso se fosse um robô, mas você nã o poderia fazer algo
sobre isso se fosse uma pessoa.
Matthew: Sim, você não pode arrancar coisas dele, por que então, por que então, por causa que se for uma pessoa real você vai machucá -la. Você então vai
machucar a pessoa.
Laura: No fim eu concordo com a questão de Matthew. Por que eles, eles têm - você não pode arrancar a pele de uma pessoa, mas sendo um robô você pode…
McCall: Então isso seria um teste que então você poderia fazer para saber a diferença entre uma pessoa e um robô?
Kristin: Bem eu, eu acho que não é uma boa ideia saber como isto funciona porque se for uma pessoa real poderia doer muito e a pessoa pode se machucar. Eu
acho que você poderia, que é muito bom, mas você não poderia fazer isso. Você deveria escolher outra maneira de descobrir.
McCall: Você consegue pensar em qualquer outra maneira, qualquer maneira que você poderia usar para descobrir se é um robô ou uma pes soa real?
Jordan: Eu sei, eu sei. Bem, mm, bem uma maneira que você poderia fazer isso é se você enviasse a um médico. Se você por uma ag- e se ele colocar uma
agulha nela, será - teria, teria – bem, sangue teria que sair.

Sarah: ... tem algo de metal e coloca lá e vê se gruda porque o metal é atraído pelo ímã e fica preso.

McCall: Ok, vamos pensar sobre isso por um minuto, Laura, supondo que uma pessoa tenha uma perna de metal, ela ainda é uma pessoa?
Laura: Bem, hum, ela é e não é. Porque ela é para o resto do corpo dela, mas não é para aquela parte do corpo, porque não é o mesmo que as outras partes do
corpo, não é tão suave como as outras partes do corpo e não seria - e você pode sentir seria mais difícil por causa de seus ossos.
McCall: Então você acha que ela não seria uma pessoa?
Laura: Bem, eu acho que ela seria uma pessoa, mas essa perna seria uma espécie de outra pessoa, realmente não como nós.
Jordan: Bem, eu concordo com Laura e não concordo com ela, porque se algo aconteceu com a perna como se ela fosse achatada e o médico teve que substituí-la,
então eles ainda seriam humanos. Mas se fosse como Matthew disse que se fosse um robô com pele falsa lá, então não seria um humano ...
McCall: Deixe-me perguntar uma coisa, supondo que uma pessoa tenha duas pernas de metal, ela não é uma pessoa então? Não!
Kristin: Eles seriam reais porque só porque eles têm o metal -pernas de metal não significa que elas não são reais, porque ainda são uma pessoa....
Laura: ... eu concordo com Kristin Rago porque se você tem duas pernas de metal, não significa que você é uma pessoa falsa, significa que você é uma pessoa de
verdade. Se você substituísse as pernas, continuaria sendo uma pessoa.

Jordan: eu concordo com Kristen porque como eu disse talvez algo aconteceu como se fosse achatada ou algo parecido. Ou se foi cortada por um machado ou algo
assim. [risadas]. Talvez eles precisassem substituí-la por pernas falsas, mas ainda assim seria humano, a pessoa ainda seria humano.
(Coro: Oh, oh, oh!)
McCall: Então eles teriam pernas falsas, mas Heather disse que não seria uma pessoa falsa. Oh, eu quero dizer ...
(criança): Sim, ainda seria uma pessoa.
Matthew: Não concordo com Jordan em parte disso que ele disse. E eu concordo com Kristen, porque mesmo se você tivesse duas pernas de metal, você ainda seria
uma pessoa porque você ainda pensa como uma pessoa, você ainda tem um cérebro humano. E eu discordo de Jordan, porque se alguém cortasse as suas duas
pernas com um machado, você estaria morto.
(criança): Eu discordo de Matthew porque você não estaria morto porque, veja - se salvam outros tipos de pernas, eles poderiam costurá-las novamente. Como
quando você leva pontos se tiver uma rachadura na cabeça, eles a costuram junto. Bem, você pode costurar a outra perna.

McCall: O que você acha? Se você tivesse duas pernas de metal, ainda seria uma pessoa?
Laura: Sim. Eu concordo com o Matthew se você teve que cortar suas pernas você estaria automaticamente morto, e se você tivesse um c érebro de
verdade você seria uma pessoa.
McCall: Supondo que você tivesse um cérebro humano, mas o resto de vocês era todo metal, seus olhos e sua boca e seu nariz e tudo, vo cê é uma
pessoa então?
Matthew: Bem, sobre o que você acabou de nos pedir para pensar. Aquele. Se você ainda tivesse seu cérebro humano, você seria - você não seria
uma pessoa porque - você disse que o resto do seu corpo era metal? Uhum, seu coração seria cortado para que você não estivesse vivo! Você não
teria nenhum sangue fluindo pelo seu corpo!
Sarah: Espera! Eu não entendi isso.
Matthew: Oh, eu vou esclarecer. Bem, veja você sabe que seu coração flui sangue através do seu corpo? Bem, se todo o seu corpo fosse d e metal e
sua cabeça fosse deixada apenas, seria cortada bem aqui, [demonstra], e seu coração não estaria lá para fluir sangue através do seu cérebro.
Então você não seria uma pessoa de verdade, você sequer estaria vivo!
Sarah: Eu não concordo com isso.
McCall: Então Matthew, você está dizendo que precisa estar vivo para ser uma pessoa real?
Matthew: Não exatamente. Mas, bem, mais ou menos. Eu não sei, mas você não pode viver sem um coração, porque ele tem que fluir sangue para o
seu cérebro. Eu discordo de Matthew porque se seu coração fosse metal, o resto de seu corpo seria metal, exceto seu cérebro. Seu cérebro não
precisa de sangue...
McCall: Tudo bem,vamos olhar para a próxima pergunta agora, que é a pergunta de Jordan. [lê] "Como ela poderia ter sonhos e pensar em algum
momento?" E havia Jordan, Heather e Alex, todos interessados nisso...
(Coro: Oh, oh, oh!)

[....] OBS.: Prossegue o relato com outra parte do diálogo, novo assunto.
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