
RESUMO DO PROJETO

A proposta desse projeto de pesquisa insere-se numa perspectiva de continuidade de um trabalho
iniciado  em  20081 e  interrompido  em  2012  para  período  de  capacitação  docente  de  sua
coordenadora2. Nesse sentido tem como objetivo aprofundar estudos teóricos e práticos acerca das
ideias de filosofia com crianças originalmente elaboradas pelo filósofo Matthew Lipman. Essa área
de filosofia com crianças tem se difundido em vários países do mundo e de forma especial no Brasil
(KOHAN, 2008), contudo em nossa região nordeste ainda é uma temática bastante desconhecida.
Insere-se dentro das atividades do Curso de Licenciatura em Filosofia, o qual tem como objetivo
formar profissionais na área do ensino de Filosofia, levando-os à atenção com a produção científica
articulando-a criticamente  aos  conhecimentos  básicos  da  Filosofia  com  fatos,  tendências,
fenômenos e movimentos da atualidade. Cabe também ao (à) Licenciado (a) em Filosofia, através
dos  conhecimentos  adquiridos,  mostrar  o  lugar  e  a  importância  da  reflexão  e  da  Filosofia  na
sociedade atual, não só no contexto da educação básica – Ensino Médio que atuará, mas em todas as
etapas da vida, como realização pessoal e coletiva, como também, seu lugar na realidade cultural,
social, política e econômica em que está inserido (a). 
Em  sintonia  com  os  objetivos  do  curso  supracitado,  buscaremos  os  fundamentos  básicos  do
movimento teórico e prático criado por Lipman, através da realização de estudos e discussões de
duas de suas principais obras: A Filosofia vai à escola. (LIPMAN, 1990); Filosofia para crianças: a
tentativa pioneira de Matthew Lipman, (KOHAN, 1998), bem como se tenciona uma aproximação
teórico-prática do contexto atual em que se encontram os desdobramentos dessa proposta vivenciada e
tornada pública pelo Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias – NEFI3, através da obra:  A escola
pública aposta no pensamento (KOHAN; OLARIETA, 2012). 
Acreditamos que a referida pesquisa possa trazer contribuições ao processo de formação dos/as
participantes que inseridos/as em estudos teóricos e práticos sobre uma temática relativamente nova
dentro da área da Filosofia e Educação, possam refletir sobre a mesma e apresentar ao final dos
estudos contribuições à compreensão do tema em foco. Mediante esses pressupostos e visando a
relação indissociável ensino, pesquisa e extensão que compõe a missão de uma instituição de ensino
superior,  o  projeto  se  constitui  em oportunidade  formativa,  e  envolverá  alunos  (as)  atualmente
matriculados no referido curso, sendo assim organizado em três etapas: 1) estudos teóricos das
obras de Lipman (1990), Kohan (1998) e de Kohan; Olarieta (2012) já indicadas acima; 2) pesquisa
bibliográfica em bibliotecas, sites de periódicos sobre experiências de práticas de filosofia com crianças
em desenvolvimento  no Brasil, elaboração  de  fichamentos,  resenhas  e  artigos  científicos  para
publicação e participação em eventos acadêmicos da área de filosofia e educação, e divulgação de
resultados;  4)  ativação  do  blog:  http://filosofianainfancia.blogspot.com.br/ para  publicação  do
processo de pesquisa, troca de experiências e divulgação de resultados; 5) elaboração de relatórios
parcial e final.
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