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RESUMO

O presente trabalho possui um caráter filosófico sobre a infância ao considerar que ela não é somente uma
existência datada, mas carregada de múltiplas experiências que ocorrem no pensamento e na forma de vida
de cada sujeito. Desse modo, usamos como referencial teórico Agamben, Kohan, Dias e Nietzsche dada a
complexidade em discorrer acerca da temática Educação e Infância na contemporaneidade. Assim, realizamos
uma reflexão sobre a Infância, fazendo, no primeiro momento, uma relação entre os porquês presentes na
infância da criança na perspectiva da Filosofia, compreendida a partir da filosofia socrática. Já no segundo
momento, apresentamos as primeiras experiências pedagógicas de Nietzsche à medida que analisamos os
impactos da ausência de experiências potencialmente criativas para a formação da criança na infância.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene un carácter filosófico de la infancia a considerar que no es sólo una existencia
fechada, sino llena de varios experimentos que ocurren en el pensamiento y en la forma de vida de cada
sujeto. De este modo, utilizamos como referencia teórica Agamben, Kohan, Dias y Nietzsche dada la
complejidad en discurrir acerca de la temática educación e infancia en la contemporaneidad. Así, llevamos a
cabo una reflexión sobre la infancia, haciendo en el primer momento una relación entre los porqués,
presentes en la infancia del niño con la infancia de la filosofía, entendida desde la filosofía socrática, y en el
segundo momento las primeras experiencias pedagógicas de Nietzsche, al tiempo que analizamos los
impactos de la ausencia de experiencias potencialmente creativas para la formación del niño en la infancia.

Palabras clave: Infancia; Educación; Filosofía

1. A INFÂNCIA DA FILOSOFIA

O nascimento da infância da filosofia tem parteiro, lugar e data de nascimento. Assim, localizamos o parteiro
– Sócrates, a data de Nascimento – 469 a.C., e o lugar – Atenas. Nesse contexto, compreendemos ser
necessário situar o nascimento da infância da filosofia apresentado pela história desta a partir daquilo que os
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livros sobre esta reflexão nos dizem sobre o seu nascimento. Assim, é uma tentativa de situarmos onde,
quando e por quem a filosofia deu os seus primeiros passos dialógicos com características sistemáticas de
ideias. Podemos cometer alguns equívocos partindo da figura socrática, já que as escolas pré-socráticas têm
uma contribuição grandiosa sobre a história do pensamento e do conhecimento. Porém, neste momento,
pretendemos não fugir da linearidade filosófica e começar pelo mestre Sócrates.

Neste contexto, quando reportamos à história da filosofia, logo vem à cabeça do homem e da mulher mais
leiga a figura de um barbudo, baixinho e que andava pelas ruas de Atenas com alguns jovens fazendo
perguntas que deixavam as pessoas perplexas e com a sensação de dúvida sobre o que acabara de afirmar
diante daquele homem que dialogava questionando, ou seja, fazia perguntas sobre as conclusões. A filosofia,
portanto, inaugura, na pessoa do filósofo Sócrates, um grande paradigma para a história do pensamento
como forma de compreensão da vida: a dúvida. O método de compreensão da vida, portanto, era a dúvida.

As perguntas oriundas da dúvida foram e são um acontecimento sem o qual não existiria filosofia, religião,
mitologia e até mesmo as ciências como a entendemos: inquestionável. Os filósofos pré-socráticos,
considerados por alguns estudiosos como os primeiros cientistas da humanidade, tinham muitas inquietações
sobre a forma que a mitologia grega compreendia a origem do universo. Assim, a mitologia grega permitiu
que as primeiras escolas filosóficas procurassem respostas para fenômenos até então explicados de maneira
fantasmagórica sobre a condição humana. Assim, as ferramentas para encontrar as respostas diantes de
tantos porquês do mundo estavam presentes nos elementos da natureza, do mesmo modo que para Sócrates
estavam na pólisgrega.

A infância da filosofia nasce do espanto e da desconfiança diante de conflitos camuflados pelas afirmações
indubitáveis. A figura de Sócrates é a personificação de uma criança que, ao ter a fala concedida, começa a
criar raciocínios que para o mundo adulto é um absurdo.

O filósofo Kohan (2009), muito considerado nos estudos (dentro e fora do território brasileiro) sobre a
infância, realiza uma relação riquíssima entre Filosofia e Infância. Para ele, ambas possuem as mesmas
ferramentas: os porquês. No entanto, o pensador tem um olhar bastante diferente de pesquisas sobre aquilo
que a psicologia, mas em especial a educação infantil, de uma forma geral, tem sobre a infância.

Quando falamos sobre infância, logo a relacionamos às crianças pequenas e consideramos que a infância é
concluída aos 12 anos de idade quando a criança entra na puberdade; isto é, dizemos quando começa e
termina a infância. Kohan (2009) considera que a infância não se resume a momentos datados da vida, ou
seja, que não possui data de validade, mas está presente em toda a vida humana a depender do modo como
as experiências de casa indivíduo se potencializam ou são potencializadas. Assim, o filósofo introduz sua
reflexão sobre a infância da seguinte forma:

Lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en infancia son niñas y
niños. Seres pequeñitos que están dando sus primeros pasos. Juguetes, risas, cosas
de tamaño menor. Parece automático, natural, normal. La infancia son esos “seres
bajitos”. Niñas y niños ocupan el lugar natural de la infancia. La infancia es,
entonces, una etapa de la vida, la primera, desde el nacimiento hasta una cierta
edad y esa edad la determinarán los que estudian el desarrollo humano, la psicología
evolutiva. Bastaría contar el número de años: de 0 a 3, o a 5, o a 6, o a 9, o a 10,
depende a cuál línea psicológica adscribamos, pero eso es sólo un detalle. Lo que
cuenta es que la infancia se podría medir por el número de años que se tiene.[1]

Desse modo, a infância não é determinada pela idade, como alguns pesquisadores sugerem, mas pelo que é
permitido ao homem tornar-se, face os acontecimentos da vida. Compreendemos que a infância está em cada
sujeito e o constitui como um artista. Todavia, para situar quais são os sujeitos aos quais nos referimos,
trataremos a infância que antecede a puberdade.

Na contramão sobre a compreensão tradicional da infância, a ignorância mostra porque os porquês da
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infância são ferramentas-chave sem a qual o humano não pode evoluir cognitivamente, nem no que se refere
ao modo de se relacionar com o ambiente em que vive. Portanto, ao desconsiderar a própria ignorância, o
adulto impossibilita à criança construir e descontruir significados que permeiem suas experiências. Neste
sentido, Kohan (2009) descreve, a partir da filosofia socrática, a importância da ignorância da seguinte
maneira:

Sócrates es el único en Atenas que sabe de su ignorancia, que ignora todas las otras
cosas, menos la propia ignorancia. El problema principal de los que ignoran la
ignorancia es que se fijan a una relación disfrazada con el saber y a partir de esa
relación se cierran a poder saber lo que de hecho ignoran. Clausuran toda búsqueda.
Congelan su lugar.[2]

Para Sócrates, aceitar que existe a ausência de saber é uma virtude fundamental para que ele torne-se
elemento essencial para a vida. Neste sentido, Sócrates se faz importante para a nossa compreensão sobre a
infância, pois nos mostra a completude do ser a partir daquilo que ainda lhe falta, ou seja, daquilo que ainda
não sabe, mas que pode vir conhecer se for capaz de assumir com alegria o não-saber e conceber o
questionamento como elemento fundamental para a educação escolar de crianças.

Sócrates entende a dúvida como uma dávida. Desse modo, quando levamos às últimas consequências a
máxima socrática “Só sei que nada sei” compreendemos que de fato a criança nada sabe. Mas, é exatamente
nessa ausência que o conhecimento torna o homem ético e, portato, sábio. Neste contexto, não saber é o
elemento fundante para a compreensão da cidade, dos lugares aos quais o homem ocupa, ou seja, a
compreensão da vida. A filosofia socrática continua e precisa, como escreveu Chauí (2003, p. 19), continuar

[…] fazendo suas perguntas desconcertantes e embaraçosas: “O que é o homem?
”, “O que é a vontade?
”, “O que é a paixão?
”, “O que é a razão?
”, “O que é o vício?
”, “O que é a virtude?
”, “O que é a liberdade?
”, “Como nos tornamos livres, racionais e virtuosos?
”, “Po que a liverdade e a virtude são valores para os seres humanos?
”, “O que é um valor?
”, “Por que avaliamos os sentimentos e as ações humanas?
”.[3]

Nesse contexto, o modo como a filosofia aparece na história da experiência do pensamento e da linguagem, a
partir da figura de Sócrates, aqui compreendido como a sua infância, torna-se fundamental para a
compreensão da educação com crianças se pretendemos refletir sobre a infância a partir do lugar da
experiência dos porquês que pressupõem um não saber capaz de suscitar, na escola, uma mudança de
paradigmas quanto aos métodos. A ignorância, portanto, pode ser uma aliada para compreender a infância e
seus porquês na escola. Neste sentido, é preciso deixar para trás os modelos desenvolvimentistas sobre que a
entende como uma experiência alheia à vida.

A infância da filosofia, no contexto aqui apresentado, é um referencial relevante, pois permite uma
compreensão a partir do lugar da infância e não parte da compreensão “sistemática” do mundo adulto.
Diferente do pensamento “sistemático”, a criança contempla os porquês confessando que não sabe, ama tudo
que não sabe, ama aquele, ama o saber, ama aqueles que amam a experiência de ensinar e aprender.

Ao refletirmos sobre a experiência dos porquês na escola, lugar onde estes deveriam ser as receitas para a
construção do saber, eles desaparecem. E por que desaparecem?
Porque não há experiências que proporcionem a construção de receitas. O bolo já chega pronto e frio no prato
das crianças.
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No século XIX, havia um filósofo que, assim como muitas crianças na infância, viveu experiências não tão
agradáveis como muitas vivem na escola hoje. O pensador alemão Friedrich Nietzsche foi uma dessas
crianças que, enquanto adulto e já professor do Ginásio e de Universidade, pôde contestar muitos métodos de
ensino considerados por ele sem vida.

Por conta disto, a pesquisadora Rosa Maria Dias escreveu um livro da série “Pensamento e Ação no
Magistério” intitulado “Nietzsche Educador”, experiências as quais o filósofo sofreu dentro e fora dos espaços
formais de ensino, e é sobre essas experiências que continuaremos a refletir sobre as experiências dos
porquês. Estas reflexões, das quais se ocupou Nietzsche, propiciou uma conferência em 1872 na sociedade
acadêmica da Basiléia, intitulada Sobre o futuro de nossos estabelecimentos de ensino, onde teceu algumas
críticas aos estabelecimentos de ensino alemães, pois considerava seus métodos de ensino separados da vida.
Depois desta conferência, sofreu duras críticas, porém continuou considerando que um pensamento vivo,
educação e cultura eram categorias sem as quais seriam impossíveis construir uma sociedade com homens
superiores.

1. EXPERIÊNCIA NIILISTA E O PROJETO FILOSÓFICO DO FILÓSOFO NIETZSCHE EDUCADOR

Um dia virá em que só terá um único pensamento: a educação

Nietzsche, Fragmentos Póstumos (1875)

Sócrates é um dos pensadores que mais sofre as críticas de Nietzsche. Todavia, as diferenças ideológicas de
Nietzsche à filosofia socrática não são consideradas neste trabalho. O que consideramos como contribuição
fundamental para refletirmos sobre a relação dos porquês na infância com a filosofia dos porquês é o
exercício do pensamento quando expresso por meio do diálogo provocando mudanças extradiornárias. É neste
sentido que a filosofia socrática se faz necessária para nossa a reflexão sobre a infância tratada neste
trabalho.

Quando se refere à educação institucional, espera-se que toda a sua organização esteja voltada para a vida.
Desse modo, entendemos que o acúmulo de saber, propiciado pela educação institucional, deva estar
diretamente ligado à vida de cada mulher e de cada homem, pois, sem essa ligação, não faz sentido passar
uma parte do tempo ocupando um lugar que esteja dissociado dela. Assim, as reflexões acerca dos
estabelecimentos de ensino da Alemanha, refletidas pelo alemão Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) no século
XIX, nos possibilitam, nos dias atuais, provocações tão pertinentes quanto as que empreenderam em seu
século. Mas, são provocações que possibilitam desvelamento dos valores que constituem a educação e,
sobretudo, o modo como o pensar é conduzido. Assim, quando se trata do pensamento desse filósofo, de uma
forma ou de outra, suscita no leitor uma vontade de ruptura com tipos de vida que não favorecem o
desenvolvimento saudável dos homens. Dentre tantas provocações, o modo que propomos refletir sobre a
infância e os seus porquês está diretamente ligado às experiências da infância que têm uma forte ligação com
a intensidade da filosofia de Nietzsche: inquieta, destrutiva, alegre, doce.

Nietzsche, quando esteve no internado de Pforta[4] em 1858, mergulhado intensamente nos estudos de
forma disciplinada (resultado da sede de conhecimento que sempre o acompanhou) passou a refletir se a
busca pelo saber ao qual estava realizando tinha ligação com a vida e, assim, questiona sobre o sentido do
conhecimento, ou seja, a serviço do que (ou de quem) ele estava. Neste momento, muitos porquês surgem,
possibilitando-o recusar a ideia de que o conhecimento estava desvinculado da vida, dos corpos, da
linguagem das crianças e jovens. Mesmo reconhecendo que Pforta foi uma escola que exerceu em sua vida
influência positivas, pois o permitiu o contato com as línguas grega, hebráica, latina e também com a
literatura da antiguidade, o jovem Nietzsche, em 1868, um pouco antes de se tornar professor de filologia na
Universidade de Basiléia, realizou algumas críticas à educação de Pforta
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Eu mesmo, em grande parte, fui encarregado de minha própria educação. Meu pai
[…] morreu prematuramente: faltou-me a direção firme e refletida de uma
inteligência masculina. Quando, ao sair da infância, entrei no colégio de Pforta, só
conhecia um sucedâneo da educação paterna: a disciplina uniforme de uma escola
bem organizada. Mas essa rigidez quase militar, que, destinada a agir sobre a
massa, trata o indivíduo de maneira fria e superficial, só fazia com que eu me
refugiasse a mim mesmo. Contra um regulamento cego, preservei minhas aspirações
e meus gostos particulares, vivi no culto secreto de algumas artes, esforcei-me em
quebrar o rigor de uma rotina inflexível, entregando-me à busca exarcebada do
saber universal e de suas alegrias. Por pouco não me tornei músico. Desde a idade
de nove anos, de fato, sentia pela música o mais vivo interesse, […] tinha adquirido
conhecimentos teóricos que não pudiam ser considerados de um simples diletante.
Entretanto, somente perto do final da minha escolaridade em Pforta,
observando-me, abandonei inteiramente uma carreira artística: esse lugar foi logo
ocupado pela filologia.[5]

Nesse relato em que Nietzsche discorre sobre a instituição que lhe instruiu, podemos, enquanto professores
que vivem as experiências de sala de aula, refletir sobre a vida de muitas crianças e de como sua fala é
calada. Todavia, há experiência que “Sobressai-se como uma criança de inteligência superior, apaixonada
pelos livros e pela música.” (DIAS, 2003, p. 20). Neste contexto, Nietzsche, como educador e como pensador
da educação não deve ser compreendido de maneira tradicional ou como um criador de receitas para
melhorias ou reformas sobre a educação, mas um filólogo que se tornou professor e, sobretudo, um professor
que se preocupava com o modo como as crianças e jovens experienciavam o conhecimento e a cultura.

Nietzsche é um questionador da sociedade de seu tempo. Sendo assim, pensamento, educação e cultura
deveriam ser o reflexo da vida das pessoas e, consequentemente, potencialmente criativa, criadora de novos
valores. Desse modo, podemos levar até as últimas consequências: a sociedade deveria permitir o surgimento
de novos artistas, verdadeiros gênios de si mesmos. O filólogo alemão que, quando adolescente estudou em
escola bastate tradicioal, tornara-se professor tanto do Gymnasium que equivale hoje do 6º ao 9º ano quanto
professor universitário, pois preocupava-se “com a geração que vem depois de nós.” Dias (2003, p.28).
Através do contato com estes dois níveis de ensino, surgiram experiências intensas na vida do professor
Nietzsche. Era um pensador com muita de sede de transformação do pensamento, refletindo sobre o modo de
viver daqueles que guiavam crianças e jovens nas instituições de ensino. Dentre os relatos que Dias (2003)
apresenta em seu livro “Nietzsche Educador” há uma passagem em que o professor deixa claro seu objetivo
no que se refere à sua prática escolar:

Em Leipzig, limitei-me a observar como se ensina, como se transmite aos jovens o
método de uma ciência. Também esforcei-me em aprender como deve ser um
mestre, e não estudar o que apenas se estuda na universidade. Meu objetivo é
tornar-me um mestre verdadeiramente prático e, antes de tudo, despertar nos
jovens a reflexão e a capacidade crítica pessoal indispensável para que eles não
percam de vista o porquê, o quê e o como da ciência.[6]

A preocupação de Nietzsche era tornar clara e reflexiva o porquê, o quê e como daquilo que estava cada vez
mais estabelecendo a vida dos homens: a ciência. Esta talvez ainda seja uma das maiores preocupações de
muitos professores: como tornar a ciência algo positivo na vida das crianças. Todavia, torna-se prematuro
conceber a ciência no mundo infantil como uma forma de madurecimento motor e intelectural, como
entendem muitos estabelecimentos de ensino. Assim, compreendemos que determinados instrumentos
científicos usados como forma de amadurecimento infantil não são compreendidos neste trabalho, pois “Basta
contemplar os olhos amedrontados das crianças e os seus rostos cheios de ansiedade para compreender que
a escola lhes traz sofrimento” (ALVES, 1994, p. 11). Nesse contexto, a escola precisa “incentivá-los a um
olhar singular sobre deteminada ciência, conduzi-los de modo a poderem criar uma humanidade rica e
transbordante de vida.” (DIAS, 2003, p. 26).
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A pesquisadora Rosa Maria Dias (2003) realizou uma pesquisa muito rica tanto de relatos do próprio professor
Nietzsche quanto de jovens que foram seus alunos. Dos relatos dos alunos, a maioria descreveu um professor
incansável e cheio de vontade para com os seus alunos. De tão prestativo e exigente, um aluno relata como
os colegas ficavam felizes quando vinha do professor Nietzsche um elogio pelo sucesso alcançado. Desse
modo,

Esses relatos não deixam dúvida: Nietzsche, de fato, tinha personalidade de um
educador. Estimulava os alunos na busca de seus próprios interesses, ouvia com
atenção as suas opiniões pessoais, preparava escrupulosamente seus cursos, corrigia
minuciosamente seus trabalhos e mantinha-os, com raro dom, motivados para a
matéria que lhes ensinava.[7]

A experiência do ensinar e revolucionar o modo de compreensão do homem e da vida foi uma das
experiências mais criativas no pensamento moderno e, sem dúvida, devemos muito ao professor Nietzsche.
Suas reflexões andavam na contramão dos ideais de seu tempo e que foram, infelizmente, reconhecidas
depois de sua morte. Todavia, o que interessa é o modo de compreensão da vida dos homens, ou seja, como
suas experiências podem ser pensadas, podem ser potencializadas, podem ser olhadas a partir de outro lugar
que não o da experiência do outro. O pesquisador Agamben, no livro “Infancia e historia- Ensayo sobre la
destrucción de la experiencia” (1978), nos ajuda a repensar de onde é necessário partir, na sociedade
contemporânea, para que possamos reformular nossas reflexões acerca da experiência;

Todo discurso sobre la experiencia debe partir hoy dela constatación de que ésta ya
no es algo que aún se ofrezca al hacer. Puesto que, así como ha sido privado de su
biografia, al hombre contemporáneo le hasido expropiada su experiencia: antes bien,
la incapacidad de hacer y transmitir experiencias quizás sea uno de los pocos datos
ciertos de losque dispone sobre sí mismo.[8]

Viver e transmitir experiências são dados dentro da escola que não são partilhados. Desse modo, não é
preciso elencar longos contextos e teorias sobre a educação na infância para percebemos que há, dentro dela,
propagações que destroem a experiência, a criatividade, o vir-a-ser infantil. O convite infantil ao diálogo e
suas múltiplas funções acabam perdendo-se de vista. Diante da recusa para este convite tão provocador,
compreendido neste trabalho como uma forma de filosofar expressa pelo pensamento infantil, Pimentel
(2004), no texto “A função social escola”, nos mostra um motivo importante para a recusa do mundo adulto à
multiplicidade do pensamento infantil. Desse modo, “bastaria contar com mestres competentes,
comprometidos e decididos a cumprir a função conservadora da escola, restritos aos aspectos técnicos da
metodologia do ensino e, portanto, dissociados dos fins sociais da educação, dando ênfase somente às
questões técnicas do ensino.” (SILVA, 2004, p. 34).

CONSIDERAÇÕES

Infelizmente, diante de várias pesquisas sobre a infância e a escola, especialmente aquelas que nos trazem
resultados empíricos sobre as experiências vividas pelas crianças na escola, não são nada acolhedoras para o
compartilhamento das experiências. As relações estabelecidas com as crianças sofrem da ausência de
compreensão por parte daqueles que hierarquicamente estabelecem, mediante suas ideologias, o que é bom
ou ruim para elas. Métodos adotados pela escola ainda conservadora no século XXI corroboram aquilo que
tentamos refletir neste breve trabalho: a importância de ouvir as crianças, a experiência dos porquês que
possibilitam o diálogo – instrumento sem o qual é impossível construir sujeitos reflexivos. Assim, muitos
estudiosos apontam uma “evolução” nas práticas pedagógicas e o modo como a educação vem
compreendendo a educação da criança nas últimas duas décadas.

Entendemos que a filosofia, que originalmente é uma criança, pois sabe que os porquês e a ausência de saber
são ferramentais essenciais para a educação com crianças, pois é acolhedora de sua voz, ainda
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desconsiderada por muitas práticas de ensino. Assim, é fundamental rever quais são os valores que a escola
pretende reproduzir. Sendo assim, possibilitará uma abertura para criramos efetivamente espaços na escola
que reconheçam a importância do compartilhamento de experiências do pensamento, da cultura da criança.
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