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Apresentação 
 

Após trilhar um caminho no minicurso Filosofia com Crianças – o que é isto?,              

decidi fazer do meu trabalho final uma espécie de memorial de minha trajetória nele.              

E como não poderia deixar ser, quero problematizar (um dos verbos que me             

acompanhou em todo o percurso) as palavras “final” e “conclusão”, questionando se            

este trabalho é final ou conclusivo. Primeiro, porque ele não é um fim, no sentido de                

término. Pode ser que seja um fim no sentido de finalidade, vamos descobrir ao              

longo de sua feitura. Também não é um fim no sentido de um produto, o vejo mais                 

como um processo.  

Ainda, não acredito que seja conclusivo. Não espero concluir nada com ele,            

embora eu tenha concluído que sou capaz de pensar crítica e reflexivamente, e fazer              

conexões quando estudo qualquer tema. Acontece que essa conclusão não é minha,            

mas fruto da interface das minhas reflexões com as exposições e discussões nos             

encontros virtuais e, principalmente, do apoio da equipe do curso, que deu muita             

liberdade de investigação filosófica (e de tudo, em geral), sem julgamentos e            

acolhendo o ser de cada um no percurso, olhando com carinho e passando             

segurança e confiança aos estudantes. E aqui deixo meu agradecimento a todos.  

Além disso, não penso que esse trabalho é uma conclusão no sentido de             

fecho, fechar, encerrar. Para mim, é uma abertura, uma possibilidade de revisar, ou             

seja, visar um novo horizonte que se abre também, por meio da “refazenda” das vias               

percorridas. 

Sobre o método usado para realizar este trabalho, inspirada pelas tirinhas que            

foram presença constante nas aulas, aqui trago a minha seleção de tirinhas que             

refletem (e fazem refletir) e ilustram meus momentos no curso, sempre no contexto             

do caminho aberto. Ficam abertas, também, as interpretações e as relações que            

possam ser criadas entre as imagens e minhas palavras. 



 
 

1. Um curso à distância… 
 

 
Fonte: PrintScreen do PowerPoint projetado na aula de Filosofia e Crianças do dia 13/05 

 
O fato de o curso acontecer de forma online foi o que possibilitou minha participação. 

Em um semestre comum e com o curso configurado como disciplina, facilmente 
descartaria a ideia de fazê-lo. Não pela falta de interesse, mas pelas pedrinhas do 
caminho da vida. E por falar em pedrinhas, nos deparamos atualmente com uma 
pedrona, hein? Que no mundo real tem dimensões microscópicas, mas alcance a 
perder de vista. Aqui se apresenta algo como uma contradição em minha vida: as 
pedrinhas no caminho fariam com que eu provavelmente não participasse de um 
curso como esse, mas com o surgimento da pedrona atual, eu pude participar. De 

forma alguma essa é uma reflexão que incite a gratidão (ou qualquer sentimento de 
agradecimento) ao momento vivido agora, ou as situações que se apresentam; 

apenas expõe uma contrariedade, dentre muitas que têm sido escancaradas pelo 
contexto da pandemia. 

Essa tirinha se mostra importante neste trabalho por muito motivos. O primeiro deles 
é porque foi exposta no início da realização do curso, pelas professoras, e se 

manteve sempre em minha mente. O segundo motivo está relacionado aos próprios 
sentidos que podem ser apreendidos dela. Não encontrei a data em que esta 
imagem foi publicada pelo cartunista, mas encontrei referências a ela de anos 

anteriores, ou seja, não foi uma tirinha produzida para refletir o contexto atual da 
pandemia por coronavírus. E isso é bem interessante, porque, por um lado, ela 

parece se encaixar muito bem no nosso momento atual, e por outro lado, porque nos 
faz pensar de que forma o mundo esteve doente em outros tempos. A reflexão sobre 



essa conexão da imagem com o tempo presente, eu deixo pra você, leitor, mas 
destaco aqui um ponto que me chama atenção: a não ação dos personagens, 

expressando perplexidade, como se não soubessem como agir. Como se 
estivessem em um momento de parada. Acredito que passamos por vários destes 
momentos de parada, agora em meio à pandemia, pois ela tem demandado novas 
formas de fazer, que precisamos parar para descobri-las. A Mafalda também é uma 

personagem importante em si, pois reflete a personalidade do questionador. 
 
 

 
Fonte: https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/109920500574/tirinha-original Acesso em 4 de jun. de 

2020. 
 

Ainda sobre a questão de um curso online. Entendo a minha trajetória em um curso 
online um pouco assim como na tirinha. A utilização dos aparelhos, meios e 

conexões virtuais é inevitável no momento de isolamento social, e os utilizei para 
acompanhar o curso. Contudo, o curso online, além de uma vivência real, é um 

recurso (tal qual o “pau de selfie” da amiga de Armandinho), um instrumento de ação 
no mundo concreto.  

 
 

*** 
  

https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/109920500574/tirinha-original


 

2. Quem é vivo sempre aparece...Vigotski sempre presente nas 
minhas reflexões!  

 

 
Fonte: https://www.inesc.org.br/educacao-publica-numa-democracia-moribunda/ Acesso em 8 

de jun. de 2020 
 
Vigotski é um autor sempre presente em minhas reflexões. Meu contato com o autor 

referido se deu no curso de Pedagogia. Sou pedagoga, formada pela UnB, e 
atualmente estou na reta final do curso de Filosofia, nesta mesma universidade.  
As ideias de Vigotski surgem com frequência nos meus momentos de estudos e 

reflexões e não seria diferente neste curso online de Filosofia com Crianças (o autor 
apareceu em um comentário de um colega logo no primeiro encontro virtual), o que 

me possibilitou uma interface ainda mais clara dessas duas frentes da minha 
formação: a pedagogia e a filosofia. 

A escolha da tirinha se deu pelo fato de que expressa minhas concepções à respeito 
da educação que foram suscitadas pelo estudo das ideias de Vigotski e convergiram 
com muito do que foi apresentado no percurso em Filosofia com Crianças. A tirinha 
mostra que a escola não é só conteúdo; e que a aprendizagem não ocorre só sob 

sua égide. Indo além da tirinha - e aqui espero estar fazendo jus às ideias de 
Vigotski e à proposta de Filosofia com Crianças - a educação não se limita ao 

espaço escolar. A aprendizagem acontece a partir da possibilidade da vivência de 
experiências variadas em espaços, tempos e interações diversificadas. 

 
 

*** 
 

  

https://www.inesc.org.br/educacao-publica-numa-democracia-moribunda/


★ Piaget, um problema? 
 
 

 
Fonte: https://enciclopediavirtual.com.br/historia/calvin-e-haroldo/ 

 

 
Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/3621/calvin-e-seus-amigos 

 
As duas tirinhas, para mim, parecem expor aspectos de uma educação mais 
tradicional. Embora as ideias de Piaget sejam usadas para apoiar propostas 

https://enciclopediavirtual.com.br/historia/calvin-e-haroldo/
https://novaescola.org.br/conteudo/3621/calvin-e-seus-amigos


educativas que se dizem “construtivistas”, algumas reflexões minhas giram 
em torno de ressalvas ao autor, e percebendo que talvez ele possa até 
mesmo estar contribuindo para alguns caminhos mais tradicionais de 

educação. 
Aqui, acerca da ótica de pensar a prática filosófica, ou uma pedagogia da 

filosofia, reflito sobre Piaget e suas ideias. Ele parece se voltar para o 
desenvolvimento cognitivo: é este o seu foco. Porém, esta perspectiva se 
mostra limitada. A criança, em seu desenvolvimento cresce mais além. A 

forma de trabalho de Piaget parece operar na esfera do progresso do 
pensamento intelectual  e sua medição. No meu entendimento, pensar em um 

"progresso do pensamento" é no mínimo inquietante, e problemático, pois 
desencadeia mais problemas como: a padronização do pensamento e a 

comparação. Em termos de educação, tomar parte de termos e concepções 
como estes se fecha para possibilidades, pode ser até mesmo estigmatizador 
(por exemplo, para uma criança fora do padrão estabelecido). Não considera 
o sujeito em suas variantes, e muito menos em sua subjetividade, pode supor 
a aprendizagem guiada pelo desenvolvimento escolar e, assim, um limitador 

das potencialidades das crianças.  
 

★ Gareth B. Matthews, Piaget e Vigotski: diálogos. 
 

 

 
Fonte: https://wordsofleisure.com/2014/08/26/tirinha-do-dia-armandinho-e-os-olhos-mais-lindos/ 

Acesso em 5 de jun. de 2020. 
 
 

*** 
  

https://wordsofleisure.com/2014/08/26/tirinha-do-dia-armandinho-e-os-olhos-mais-lindos/


3. Tento mergulhar na filosofia, e sempre encontro a educação… 
 

 
Fonte: https://tirasarmandinho.tumblr.com/ ou 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144.113963.488356901209621/1
625220414189925/?type=3&theater  Acesso em: 4 de jun. de 2020. 

 
Um dos autores apresentados no curso foi Gareth B. Matthews, com referência à 

sua obra “A Filosofia e a Criança”. Coincidentemente (mesmo) eu ganhei este livro 
de presente de aniversário alguns dias antes do início do curso e, quando ele 

começou, eu já havia lido o livro.  
Um dos capítulos do livro é intitulado “Piaget”. Nele, Matthews mostra que a 

psicologia de Piaget parece não estar preocupada com crianças filosofando, pois 
centra-se em um modelo biológico - e que a mim parece ter o adulto como 

padrão/referência. Para o pensamento filosófico, além de ser difícil estabelecer um, 
não parece interessante tomar um único padrão filosófico como referencial, 

principalmente, o Adulto. Matthews demonstra bem isso em seu livro: todas as vezes 
que relata conversas com as crianças, aparecem tópicos filosóficos há muito 
debatidos na história da filosofia; e que, buscando responder a problemas, as 
crianças traçam caminhos semelhantes aos desenvolvidos por aqueles que 

consideramos grandes filósofos. Além disso, o pensamento de Piaget parece 
considerar que o desenvolvimento vem antes da aprendizagem - e talvez até a guie - 

o que, na minha visão, é algo perigoso para educação, pois, ainda em minha 
opinião, as crianças não precisam primeiro estar “prontas”, em determinado aspecto, 

para ter condições de aprender ou refletir sobre determinado tema.  
Ainda na reflexão do par infantil/adulto, temos o que se segue. Muitas vezes, 

usamos a palavra “infantil” de forma pejorativa, como algo inferior, primitivo ou que 
precisa se desenvolver. Tratar algum pensamento filosófico como infantil poderia, na 
verdade, consistir em assumi-lo como reflexão natural e genuína de pensar sobre a 

vida ou a experiência. Olhar para a filosofia das crianças (sendo adulto), e 
considerá-la, é assumir que a criança é um ser pensante (porque falante) e que a 

aprendizagem é colaborativa. Adultos e crianças aprendem uns com os outros, e o 
conhecimento não é transmitido do adulto para a criança. Essa forma colaborativa se 

conecta ao pensamento de Vigotski e ao conceito de “zona de desenvolvimento 
iminente”. Vigotski considera para a zona de desenvolvimento iminente que a 

instrução (como chama o que é feito na escola, mas que pode ser feito em outros 

https://tirasarmandinho.tumblr.com/
https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144.113963.488356901209621/1625220414189925/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144.113963.488356901209621/1625220414189925/?type=3&theater


espaços), “ao ser realizada em uma ação colaborativa, seja do adulto ou entre pares 
[crianças com outras crianças], cria possibilidades para o desenvolvimento” 

(PRESTES, 2010, p.168). 
Na primeira tirinha (logo abaixo de “Gareth B. Matthews, Piaget e Vigotski: 

diálogos”), na qual o personagem Armandinho está conversando com uma adulta, 
ele se encanta com os olhos de alguém pela forma como esse alguém vê o mundo. 

Foi assim que me senti também, ao ler o Gareth B. Matthews e perceber o respeito e 
a consideração que ele teve com a filosofia das crianças, e como suas críticas a 

Piaget podem aproximar esta sua visão do pensamento de Vigotski. 
A segunda tirinha (logo abaixo de “Tento mergulhar na filosofia, e sempre encontro a 
educação…”) expressa o meu sentimento diante das conexões que faço ao estudar 
cada ideia, conceito, teoria, tanto em filosofia, como em educação: sua (re)união. A 

ponte, além de conectar, possibilita que se transponha um caminho. 
 

*** 
  



 
4. Conheci uma turma da pesada que pensou e praticou… 

 

 
Fonte: 

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2018/03/22/alexandre-beck-criador-do-armandinho-fala-sobr
e-sua-arte-e-direitos-humanos Acesso em 8 de jun. de 2020 

 
Esse minicurso me mostrou que há muitas pessoas no mundo, no Brasil e em 

Brasília engajadas na união de filosofia e crianças (seja para, com ou das crianças). 
Essa temática, em geral, não faz parte do currículo que se estuda no curso de 

Filosofia. Por isso, achei muito importante ter esse contato específico e poder passar 
um bom período de tempo me debruçando e desvelando essa interface tão bonita - 

filosofia e crianças - e que diz tanto à interface filosofia e educação da minha 
formação, também.  

Fica aqui a citação de nomes importantes: Matthew Lipman, Ann Sharp, Gareth B. 
Matthews, Walter Kohan, Ana Miriam Wuensch, Lúcia Helena Pulino, Wanderson 

Flor do Nascimento e muitos outros! 
 

*** 
  

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2018/03/22/alexandre-beck-criador-do-armandinho-fala-sobre-sua-arte-e-direitos-humanos
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2018/03/22/alexandre-beck-criador-do-armandinho-fala-sobre-sua-arte-e-direitos-humanos


★ Filosofia para crianças 
 

 
Fonte: https://twitter.com/obrigahistoria/status/1256769753047273472 Acesso em 5 de jun. de 2020 

 
Vimos neste minicurso que podemos usar alguns conectivos como elo entre Filosofia 

e Crianças. Um deles é o “para”, filosofia para crianças. Sendo assim, a imagem 
acima apresenta o sofrimento da criança ao ler o livro “Hegel para Crianças”. É claro 

que é uma tirinha humorada que tira sarro da complexidade das ideias de Hegel, 
ainda que adaptadas numa linguagem mais acessível às crianças. Acho que ela traz 

interessantes pontos de reflexão. O que se pretende quando se fala e/ou faz, em 
filosofia para crianças? É uma adaptação da filosofia tradicional? Se sim, de que 

forma? Como se enxerga a criança nesse contexto? Essas preocupações se 
apresentam porque é muito comum que subestimemos as crianças e procuremos 
facilitar não só a linguagem, mas muitos aspectos de algo que queiramos trabalhar 

educativamente com elas. Inclusive, algumas pessoas chamam o professor de 
“facilitador”. Eu não concordo muito com essa ideia. Porém, durante o minicurso, nos 

foi mostrado que, em geral, quem pensa e atua com filosofia para crianças, ao 
contrário desse senso comum, as considera como seres pensantes e capazes de 

reflexões e compreensões complexas e sofisticadas de investigação filosófica. 
Apresentando-as, inclusive, como personagens de novelas filosóficas onde as 

crianças são protagonistas (Matthew Lipman) e realizar, em sala de aula, um debate 
sobre a leitura com agenda estabelecida pelas crianças reais. 

 
*** 

  

https://twitter.com/obrigahistoria/status/1256769753047273472


 
★ Filosofia com crianças 

 

 
Fonte: https://twitter.com/tirinhass/status/926841326519443456 Acesso em 5 de jun. de 2020 

 
Outro conectivo seria o “com”, filosofia com crianças. Parte da filosofia na qual 
é imprescindível o entendimento da criança como exposto na seção anterior, 

sujeito capaz de fazer reflexões complexas. A tirinha demonstra os 
questionamentos das crianças, que bem poderiam ser tais quais os das 
pessoas consideradas “filósofas”. A parte triste é que, muitas vezes, a 

reflexão sobre questionamentos deste tipo pode ser desencorajada como 
aparece na fala do amigo de Mafalda. Daí a importância do trabalho das 

pessoas que pensam juntas, Filosofia e Crianças. Outro aspecto que destaco 
da tirinha é que Mafalda busca refletir junto com o amigo, não é um solilóquio. 

A filosofia com crianças parece ser um grande convite a formar uma 
comunidade de investigação. 

 
*** 

  

https://twitter.com/tirinhass/status/926841326519443456


 
 

★ Filosofia de crianças 
 

 
Fonte: https://wordsofleisure.com/2015/03/22/tirinha-do-dia-armandinho-e-a-intepretacao-de-texto/ 

Acesso em 04 de jun. de 2020 
 

O último conectivo que destacamos aqui é o “de”, filosofia de crianças que, do 
mesmo modo que os dois anteriores (para e com), leva em conta a criança como ser 

pensante. A tirinha expressa o que muitas vezes acontece na educação 
escolarizada: a transmissão de conhecimento do professor para o aluno, contexto no 

qual se espera determinada forma de agir, pensar, ler e compreender, responder, 
por parte do aluno, e não se considera a sua própria forma de fazer tudo isso. 

 
*** 

 
  

https://wordsofleisure.com/2015/03/22/tirinha-do-dia-armandinho-e-a-intepretacao-de-texto/


5. No horizonte, uma pesquisa sobre a Filosofia e as Crianças 
 

 
Fonte: http://calazanista.blogspot.com/2018/08/armandinho-o-esquerda-de-gramsci.html Acesso 10 

de jun. de 2020 
 

Tendo percorrido tudo isso, fiquei bastante interessada pelo tema filosofia e 
crianças, e tenho em vista a escrita de um trabalho de reflexões sobre as interfaces 

entre  psicologia, filosofia e crianças.  
A filosofia se ocupa com investigações diversas, para dizer o mínimo, mas parece se 

interessar muito pouco pela criança como objeto de estudo e como sujeito de 
interlocução; pela condição de possibilidade de se fazer filosofia para ela ou com ela, 

ou pela condição de possibilidade dela mesma fazer filosofia, como expus antes. 
Agora descobri uma turma que, desde a segunda metade do século XX, vêm 
ganhando, com as crianças, o território árido da filosofia. Aparentemente, a 

psicologia, por ser uma área de estudo que lida com a mente humana, para dizer o 
mínimo, apresenta interesses pelas crianças que, muitas vezes, perpassam a 

investigação do desenvolvimento infantil. Ela diz algumas coisas sobre as crianças, 
sua mente e seus processos, o que também pode ser refletido do ponto de vista da 
filosofia. Sendo assim, o trabalho que tenho em vista, com concepções ainda bem 

preliminares, procurara investigar os pontos de intersecção da psicologia, da filosofia 
e das crianças, tratando os seguintes temas e autores: Gareth B. Matthews, a 
psicologia do desenvolvimento cognitivo de Piaget, este, visto já sob a lente da 

discussão “filosofia e crianças”, e a teoria Histórico-Cultural de Vigotski, 
aprofundando os pontos que expus aqui sobre esses autores e suas concepções. 

Como eu disse, o minicurso sobre Filosofia e Crianças abriu um caminho. 
 

*** 
  

http://calazanista.blogspot.com/2018/08/armandinho-o-esquerda-de-gramsci.html


Gratidão… 
 

 
Fonte: https://maedigitalbr.blogspot.com/2013/04/tirinhas-do-armandinho.html Acesso em 9 de jun. de 

2020 
 

Só tenho a agradecer a todos que fizeram parte dessa oportunidade incrível, em 
forma de minicurso: professoras, colegas, monitores, e toda a equipe de apoio. Foi 
uma experiência maravilhosa que, com certeza, frutifica em mim. A tirinha expõe o 
que foi essencial ao curso, o amor de todos, seja pelo conhecimento, pela filosofia, 

pela empatia, pelo ensinar… enfim…  
E além, o que é essencial no mundo sempre, ainda mais agora: o amor. 
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