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RESUMO 
 
 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo propor 

discussões sobre a Educação para o Pensar em vista do desenvolvimento de 

sujeitos democráticos, autônomos e socialmente filosóficos. Por tal motivo, 

considerou-se essencial discutir e relacionar conceitos de educação, “pensamento 

reflexivo”, “pensamento de ordem superior” e democracia, fundamentando-se em 

John Dewey e Matthew Lipman. A metodologia utilizada foi a bibliográfica, pautando-

se especificamente nos autores citados. As obras-chave utilizadas foram Como 

Pensamos (1979), de Dewey e O Pensar na Educação (1995), de Lipman, dentre 

outros trabalhos. Após dezoito meses de pesquisa, concluiu-se que para 

promovermos uma sociedade essencialmente democrática, com cidadãos 

autônomos e autocríticos, nós, enquanto educadores, temos de ser filosoficamente 

autocorretivos e, pedagogicamente, fortes, para que junto aos alunos sejamos todos 

mais atentos com a nossa razão e com a verdade, que nos tornemos a cada dia 

sujeitos mais abertos ao diálogo, à investigação, à liberdade e ao cuidado com o 

outro.   

 

Palavras-chave: Educação. Pensamento Reflexivo. Pensamento de Ordem 
Superior. Comunidade de Investigação. Democracia.  
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ABSTRACT 

 
 

This Final Paper intends to propose discussions about Education to Thinking 

in view of the development of democratic, autonomous and socially philosophical 

individuals. For this reason, it was considered essential to discuss and relate 

concepts of education, “reflexive thinking”, “higher level of thinking” and democracy, 

based on John Dewey and Matthew Lipman. The methodology used was 

bibliographic, specifically basing on the cited authors. The key works used were 

Como Pensamos (1979), of Dewey and O Pensar na Educação (1995), of Lipman, 

among other works. After eighteen months of research, it was conclued that to 

promote an essentially democratic society, with autonomous and self-critical citizens, 

we as educators must be philosophically self-correcting and pedagogically strong, so 

that with students may be more attentive to our reason and truth, that every day we 

may become more open individuals to dialogue, investigation, freedom and care for 

others. 

 

Key-words: Education. Reflexive Thinking. Higher Level of Thinking. Investigation 
Community. Democracy.  
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INTRODUÇÃO   

   

A educação escolar está intrinsecamente ligada à apreensão de conteúdos, 

a construção do saber. Ao mesmo tempo em que há a exigência da transmissão 

dos conteúdos pela escola como garantia de uma boa educação, espera-se ainda 

que ela se fundamente numa compreensão de qual seria o seu papel principal e 

de como deveria lidar e entender o conhecimento. Lipman, em sua obra O pensar 

na educação nos afirma que a escola não tem exigido a exploração e o 

desenvolvimento do pensamento reflexivo. Ou seja, segundo o filósofo, a escola 

não tem primado pela formação de sujeitos críticos, judiciosos, criativos, 

autocríticos e cuidadosos. Nesse sentido, ela não estaria formando cidadãos para 

a sociedade atual, uma sociedade frenética, complexa, carentes de sujeitos 

autocríticos.  

Os autores nos quais nos fundamentamos para a realização dessa 

pesquisa nos oferecem alguns subsídios para a ilustração dessa problemática, na 

qual vivemos. Trataremos da Educação para o Pensar proposta por Matthew 

Lipman no capítulo 3 desse estudo. 

Analisando o contexto problemático atual, surgiu o questionamento 

fundamental deste trabalho: como nós, educadores, poderemos auxiliar no 

desenvolvimento de sujeitos capazes de viverem em sociedade, na qual possam 

permanentemente realizar o exercício do pensamento reflexivo, do pensamento 

crítico? A proposta de Educação para o Pensar de Lipman seria uma boa 

alternativa? 

Desde tais questionamentos comecei a pensar no que poderia estudar para 

propor um ensino mais consistente e pertinente as problemáticas da atualidade. 

Por isso, o meu interesse a respeito da Educação para o Pensar e da Filosofia 

para Crianças, que diz respeito ao programa proposto pelo filósofo. 

Sabedora da existência do referido Programa de ensino de filosofia 

destinado já às crianças da educação infantil e do ensino fundamental, resolvi me 

ocupar desse estudo. Informada sobre o seu criador, o filósofo norte-americano 

Matthew Lipman (1923 - 2010), soube também que ele tem laços com o 
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pragmatismo, especialmente com John Dewey (1859 – 1952), na sua formação 

intelectual, dentre outros. Pareceu-me inicialmente que, o que se pretende, ao se 

estimular o pensamento reflexivo nas crianças, nas perspectivas dos dois autores, 

seria a proposição de ações e atitudes que estimulassem o ser humano a ser 

cidadão possuidor de autonomia e sendo capaz de pensar e discursar com 

coerência, com criticidade, com reflexão.  

 Segundo Lipman, para que seja possível uma Educação para o Pensar , o 

professor deve assumir o caráter de ser humano falível, tomando-se como aquele 

possuidor de  ignorância, no sentido socrático, devendo portanto se corrigir 

constantemente. Com isso, a imposição radical da autoridade dos professores já 

não seria mais aceita, sendo possível a realização de um processo democrático 

que respeite as opiniões, tanto dos professores quanto dos alunos. Esse processo 

faz da sala de aula um ambiente de debates, de questionamento, de descobertas, 

de solidariedade, de pesquisa, de respeito, lugar onde haja o estímulo do aluno e 

professor a pensarem de forma cooperativa numa perspectiva crítica e reflexiva.  

Interessada nesse enfoque, pretendo realizar uma reflexão sobre a 

Educação para o Pensar, verificando a sua importância no contexto individual e 

social, demonstrando a sua relevância para a formação humana.  Além disso, 

verificar a influência do professor no desenvolvimento do “pensamento reflexivo” 

em vista da promoção do julgamento fundamentado em razões fortes e 

relevantes, parece-me ser um desdobramento importante a ser analisado. O 

caráter do “pensamento reflexivo” será tratado oportunamente no capítulo I 

referente ao tema da Educação para o Pensar, mas em conformidade com a 

visão de  John Dewey.  

A construção deste trabalho foi realizada através de leituras sistematizadas 

de duas obras-chave: Como pensamos (1979) de John Dewey e O pensar na 

educação (1995) de Matthew Lipman, embora outras obras dos mesmos autores 

também tenham sido analisadas como suporte a esse estudo.  

Seu desenvolvimento se dá em cinco etapas, a saber, o Cap. I que 

apresenta um breve relato da vida e obra de John Dewey e relata de forma 

pormenorizada a construção do pensamento para este autor. O Cap. II segue a 

mesma linha do primeiro, mas focalizando Matthew Lipman e a sua proposta de 

Educação para o Pensar. Já no Cap III, o leitor encontrará uma síntese reflexiva e 
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comparativa dos pensamentos desses dois autores. As “palavras finais” trazem as 

ideias proximamente conclusivas que fomos capazes de elaborar, tais como: o 

que é “pensamento reflexivo”, como este se desenvolve para John Dewey e como 

desenvolvê-lo em sala de aula e, finalmente, qual sua importância para a 

educação e para a sociedade. O que é e como se desenvolve as Comunidades 

de Investigação para Matthew Lipman, em que aspectos esse método 

educacional se relaciona com o método de Dewey, como tais Comunidades 

desenvolvem o “pensamento reflexivo” e qual a relevância que as mesmas trazem  

para a educação e para a sociedade são ainda alguns dos questionamentos que 

procuramos enfrentar. O trabalho se encerra com as Referências Bibliográficas 

que constam das obras consultadas, a saber: Como pensamos de John Dewey, e 

O pensar na Educação de Matthew Lipman, consideradas como fontes primárias 

e, Democracia e educação, Experiência e educação de John Dewey e  A Filosofia 

vai à Escola, A Filosofia na Sala de Aula de Matthew Lipman, de igual relevância, 

mas consideradas nessa pesquisa como fontes secundárias.  
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CAPÍTULO I - EDUCANDO PARA O PENSAR REFLEXIVO 

 

 

Este capítulo se dedicará na  exposição sobre o desenvolvimento do  

“pensar reflexivo” defendido por Dewey, bem como sobre suas consequências 

sociais. Para tanto, contextualizamos a vida e obra de Dewey e tratamos de 

maneira pormenorizada do Pensar Reflexivo analisado especialmente no livro 

Como Pensamos (1979). 

 

 

1.1 Quem foi John Dewey 

 

 John Dewey nasceu em 20 de outubro de 1859 em Burlington, Vermont, e 

faleceu em 1 de junho de 1959 em New York. Concluiu  os cursos de História 

Natural e Filosofia em 1879 na Universidade de Vermont. Em 1884, finalizou seu 

doutorado em Filosofia na Universidade de John Hopkins com a tese: A psicologia 

de Kant, jamais publicada, sendo sua localização atual desconhecida. 

Dewey possui uma produção cientifica com mais de 700 artigos e 40 livros. 

Seu primeiro livro foi escrito em 1887 com o título Psycology. De suas diversas 

obras, as que mais se destacam são: The Influence of Darwin on Philosophy 

(1910) (A Influência de Darwin para a Filosofia); How We Think (1910) (Como 

pensamos); Essays in Experimental Logic (1916) (Ensaios em Lógica 

Experimental); Democracy and Education (1916) (Democracia e Educação); 

Reconstruction in Philosophy (1920) (Reconstrução em Filosofia); Human Nature 

and Conduct (1922) (Natureza Humana e Conduta); Experience and Nature 

(1925) (Experiência e Natureza); The Public and its Problems (1927) (O Público e 

seus Problemas); The Quest for Certainty (1929) (A Busca pela Certeza); Art as 

Experience (1934) (Arte como Experiência); A Common Faith (1934) (Uma Fé 

Comum); Logic: The Theory of Inquiry (1938) (Lógica: A Teoria da Investigação); 

Freedom and Culture (1939) (Liberdade e Cultura); Theory of Valuation (1939) 

(Teoria da Valoração); Knowing and the Known (1949) (Conhecer e o 

Conhecido[s]). 

 Dewey foi um filósofo e educador de muita relevância no século XX. 
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Defensor e difusor de uma educação pragmática e democrática, foi um 

combatente do modelo tradicional metafísico imperante na Filosofia e promotor de 

repercussões importantes na educação e na cultura em geral. Acreditava que o 

primordial era o processo do conhecimento e não a chegada à verdade absoluta. 

Para Dewey, a escola é o espaço de formação de indíviduos autonômos, 

conscientes, livres, capazes de buscar o crescimento físico, emocional e 

intelectual para atuarem numa realidade e sociedade em perpétuo movimento e 

mudança . 

  Segundo o autor, a vida é um acúmulo de experiências que ocorrem 

constantemente no processo dinâmico de interação entre os elementos presentes 

no ambiente. A educação estaria numa relação com a vida e com a experiência, 

por implicar a necessária continuidade do já construído e a comunicação entre os 

seres que a constituem para a preservação e aventura futura de viver. Trata-se 

pois, de  um instrumento importantissimo para a transmissão dos conhecimentos 

adquiridos nesse conjunto de experiências. É através desse perpassar de 

experiências que o imaturo se torna apto a viver conscientemente em sociedade. 

 

 

1.2 A educação como necessidade da vida 

 

A principal diferença entre um ser vivo e o inanimado é a capacidade do 

primeiro em conservar energia. Enquanto uma pedra não resiste diante das ações 

externas que ultrapassem diretamente a sua constituição física, o ser vivo pode 

resistir as mesmas pela reação que realiza, produzindo energia. 

 

Poderemos dizer que um ser vivo é aquele que domina e regula 
em benefício de sua atividade incessante as energias que de 
outro modo o destruiriam. A vida é um processo que se renova a 
si mesmo por intermédio da ação sobre o meio ambiente 
(DEWEY, 1971, p.1)  

 
 

No entanto, o ser vivo não pode elaborar e conservar energia o tempo todo. 

Chega um momento em que essa produção e conservação não são mais 

realizadas, então, é chegado o momento em que ele morre, mas o processo é 
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continuo em outros indivíduos e/ou espécies. Essa continuidade depende da 

capacidade de cada ser e/ou espécie em se adaptar no ambiente. 

A vida pode ser entendida ainda como o conjunto de experiências 

vivenciadas pelo sujeito, pela comunidade, pela tribo, pela sociedade. E nesse 

renovar a vida, se renovam essas experiências, se renovam as crenças, os 

comportamentos, os rituais, entre outros. Essa continuidade de experiências se 

dá graças à educação presente no agrupamento social estabelecido. 

 
A educação, em seu sentido mais lato, é o instrumento dessa 
continuidade social da vida. Todos os elementos constitutivos de 
um grupo social, tanto em uma cidade moderna como em uma 
tribo selvagem, nascem imaturos, inexperientes, sem saber falar, 
sem crenças, ideias ou ideias sociais. Passam, com eles, os 
depositários da experiência da vida de seu grupo, mas a vida do 
grupo continua. (DEWEY, 1971, p.2) 
 

 É através dela que o imaturo irá receber os conhecimentos construídos 

naquela comunidade. É através da educação que o imaturo se tornará um ser 

com características próprias no contexto do grupo social, executando e 

transferindo as crenças, costumes, conhecimentos e interesses da comunidade 

pertencente, numa continuidade do processo. A educação tem, nesse enfoque, o 

objetivo de aproximar o imaturo às ideias e costumes dos mais velhos 

(experientes). Para isso, não basta somente o esforço físico. Faz-se necessária 

uma intensa e dispendiosa reflexão. 

Das experiências vivenciadas no dia-a-dia decorre o aprendizado, a 

transformação de ações, a construção do conhecimento, este que, por meio da 

educação, será transmitido aos demais. Contudo, em si tratando de tudo isso que 

experiência, o autor aposta que não é qualquer ação que gera uma experiência, 

no rigor do conceito. A experiência se dá quando entendemos que determinada 

conseqüência ocorreu por uma ação anterior, ou seja, uma ação está associada e 

é consecutiva de outra. Ex: Uma criança queimou a mão no fogão. Isso só se 

tornará de fato experiência se ela entender que sua mão só foi queimada porque 

a colocou no fogo.   

Entretanto, o autor alerta que há escolas pedagógicas que afirmam que a 

experiência é um ato estritamente cognitivo. Ao considerar isso, divorciamos o 

corpo da mente, como se a mente fosse capaz de aprender sem a ajuda do 

corpo, e as más condutas do corpo devessem ser reparadas. É assim que as 
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crianças, que são naturalmente ativas fisicamente, recebem o estigma de 

indisciplinadas, bagunceiras. Dewey (1971, p. 154) declara firmemente que a 

notável educação grega só se deu daquela forma, porque os gregos não 

separavam o corpo da mente.  

Pensar é discernir na relação entre a causa e o efeito, compreendendo sua 

justaposição, afinando os acertos e readequando os erros, estabelecendo 

objetivos, não se deixando levar pela rotina e pelo capricho dos procedimentos. 

Ao contrário, deve-se assumir uma postura responsável diante das 

conseqüências futuras dos atos, atribuindo sugestões e inferências sobre os 

efeitos futuros das causas presentes, analisando o passado inserido em seu 

contexto temporal e social. Sem o pensamento, a experiência seria pouco ou 

nada significativa. Como nos ensina o autor, “[...] „é que o ato de pensar é por si 

mesmo um método, o método da experiência inteligente em seu curso” (DEWEY, 

1971, p. 168) 

Vimos que o primeiro estágio do pensamento é a experiência, que supera a 

experiência primordial, presa aos sentidos e apetites. Trata-se da experiência que 

avalia, prova e comprova alguma coisa, que exemplifica a seqüência e a 

conseqüência dos fatos e atos. 

Um dos erros mais grosseiros e rotineiros nas práticas educativas é 

antecipar, prever essas experiências e aplicar conteúdo e disciplinas já 

estabelecidos antes mesmo de conhecer a verdadeira experiência que um grupo 

traz. Sabemos que a escolha dos conteúdos é definida pela Nação, mas se 

realmente quisermos que os alunos aprendam realmente, e com qualidade, 

precisamos fazer da experiência, a nossa base de ensino, trazendo a realidade 

que está fora da escola para dentro da sala de aula, dando sentido aos 

conteúdos, aproximando-os à realidade daquele grupo. Desse modo ensinaremos 

a fazerem coisas, baseados na reflexão e/ou observação intencional. É nesse 

exercício que haverá o estímulo à aprendizagem. É na experiência que o aluno e 

o professor problematizam a realidade, estimulam a prática cientifica (de colocar 

tudo em dúvida, à prova), complexificam os conteúdos progressivamente. Dewey 

(1971, p. 179) afirma que o método reflexivo é o método educativo baseado na 

experiência, a partir da qual sempre haverá estímulo em aprender, calcado numa 

qualidade de pensamento diferenciado. E em meio a essa experiência se faz 
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sempre necessário a busca por satisfazer um problema. Para isso, é necessária 

uma árdua pesquisa sobre os meios e métodos de informações adequados, em 

vista, da produção, de conhecimentos que, por sua vez, tornará o sujeito apto a 

emitir sugestões, aferir e inferir conceitos. 

 Pode ser constatado até aqui que o pensamento é quem irá selecionar, 

discernir, usufruir, interligar, pesquisar, analisar, provar e aferir sugestões com 

base na experiência, e que a experiência sem o pensamento seria de pouca ou 

nenhuma relevância. Mas como se dá o pensamento? De qual pensamento 

Dewey se refere? Há uma receita para a efetivação do pensar que o autor 

defende? 

 

 

1.3 O desenvolvimento do pensar, segundo Dewey 

 

 O autor afirma em sua obra Como pensamos (1979) que não há receita de 

como pensar. No entanto, acrescenta que podemos estimular o desenvolvimento 

de um pensamento que auxilie as pessoas a viverem consciente e livremente, ou 

seja, pelo “pensamento reflexivo”,  um pensamento sistemático, contínuo, que 

visa solucionar problemas de forma razoável, por meio da investigação, da 

dúvida, da prova. 

O “pensamento reflexivo” é mais do que uma sequência, mas sim uma 

conseqüência de ideias,  as  quais se apoiam sucessivamente numa ideia anterior 

a fim de formar uma ideia posterior, coerente. Como se fosse uma cadeia de 

ideias, uma corrente, na qual cada gomo dependa de outro. 

Como nos ensina o autor: “As partes sucessivas de um pensamento 

reflexivo derivam umas das outras e sustentam-se umas às outras; não vão e vêm 

confusamente.” (DEWEY, 1979, p.14). O pensamento, quando reflexivo, não é 

assistemático e/ou isolado de outras ideias, ele é coerente, ordenado, 

apresentando-se em forma de cadeia baseado na observação, buscando sempre 

a solução do problema; sempre traçando objetivos e procurando meios para 

atingi-los. Daí decorre que a conclusão é passível de externalização do 

imaginário.  
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Para explicar mais claramente sobre o assunto, o autor esclarece 

primeiramente a respeito de outras formas de pensar, para que possamos 

discriminar melhor quando se trata do “pensamento reflexivo”. Assim, quanto a 

um modo de pensamento bem peculiar e específico, o pensamento baseado em 

crenças, Dewey (1979, p.16) afirma que se trata do pensamento como sinônimo 

de crer, referindo-se a algo que ultrapassa o ser, que é pautado em crenças de 

verdades e inverdades, lei ou princípio. Tais considerações são construídas 

inconscientemente. E, a partir destas, são construídas as tradições, imitações, 

pensamentos preconceituosos.   

Dewey afirma que o pensamento reflexivo é cuidadoso ao examinar suas 

ideias para que essas sejam baseadas em razões fortes. 

O pensamento reflexivo faz um ativo, prolongado e cuidadoso 
exame efetuado à luz dos argumentos que o apóiam e das 
conclusões a que chega [...] para firmar uma crença em sólida 
base de evidência e raciocínio, é necessário um esforço 
consciente e voluntário”. (DEWEY, 1979. p. 18) 

 

Dewey não menospreza as crenças, mas considera que para serem válidas 

são necessários exames minuciosos, cuidadosos e que sejam baseadas em 

sólidas afirmações. Contudo, para a reflexão, o fato de se crer ou não em algo, 

tem de estar baseado em acontecimentos que lhe sirvam de testemunho, que 

evidencie, prove e comprove o fundamento da crença. Assim, chegamos às 

etapas do pensamento reflexivo.  

 

 

1.4 Etapas do “pensamento reflexivo”deweyano 

 

 Assim como diversos atos contínuos, o “pensamento reflexivo” obedece 

algumas etapas, sendo as duas iniciais: (1) um estado de dúvida e (2) um ato de 

pesquisa a fim de encontrar a resolução da dúvida. O estado de dúvida pode ser 

gerado por tudo aquilo que circunda o homem, podendo ser o mais simples e 

rotineiro, mas que cause hesitação, tornando incertas as crenças. Diante do 

problema, o pesquisador começa a procurar pelos fatos que o torne capaz de 

chegar a uma conclusão razoável, evidente. Para isso, é necessário que o ato de 

pensar seja intencional, que obedeça a uma seqüência, que cause uma 
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conseqüência de ideias.  “Não existe reflexão, quando consentimos que nossa 

atividade mental passe insensivelmente de um assunto para o outro, ou que 

nossa imaginação se entregue livremente a seus caprichos”. (DEWEY, 1979. 

p.23).  

A reflexão tem como fator imprescindível a solução da dúvida. Sem  a 

presença de algo que desestabilize as crenças já admitidas, os pensamentos 

fluem ao acaso. A busca pela conclusão determina o caminho a seguir.  

“Qualquer conclusão sugerida é verificada em sua relação com esse fim 

regulador, em sua pertinência ao problema que nos está a interessar”. (DEWEY, 

1979, p.24). O caráter do problema definirá o objetivo do pensamento, e este 

definirá o percurso do pensar reflexivo. 

No entanto, pode haver pensamento mal orientado mesmo que haja uma 

inquietação, pois o pesquisador pode não examinar o suficiente as ideias e seguir 

a primeira conclusão, por querer chegar rápido ao resultado, ou por apresentar 

frouxidão ou preguiça mental. Só há “pensamento reflexivo” quando nos tornamos 

capazes de suportar o trabalho da pesquisa, quando nos desvinculamos do 

positivismo exarcebado e do dogmatismo, nos atendo à investigação e ao exame 

dos fatos e ideias.  

Convém ressaltar que todo “pensamento reflexivo” atribui e trabalha com 

significações de fenômenos e objetos. Essas significações variam de acordo com 

o arcabouço cultural, científico e as experiências de vida de cada indivíduo. Além 

disso, os significados das coisas se ampliam durante o tempo, apresentando um 

caráter de contínuo significar das coisas. Por exemplo, é provável que uma 

criança hoje aponte para significados mais complexos do que vários pensadores 

renascentistas, isso graças ao acúmulo de significados dados durante a história.   

Dentre os sábios e conhecedores é muito comum ouvir-se a afirmação de 

que mais vale bons exemplos do que uma teoria rebuscada. De fato, as 

experiências ensinam muito. Entretanto as experiências do indíviduo não podem 

ser a única fonte de conhecimento. É necessário que se procure dados 

fidedignos, coerentes com a verdade, que foram estudados, colocados à prova 

para a verificação da possibilidade de erro, pois muitas vezes aceitamos teorias já 

popularizadas simplesmente porque assim a aprendemos, sem sabermos 

profundamente sobre as suas razões.  
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Outro fator que prejudica o desenvolvimento do “pensamento reflexivo”é 

quando superstição é naturalizada. Para uma crença ser caracterizada como 

verdade ou inverdade, é necessário que a sua condição seja regulada através do 

exame exaustivo, atribuição de inferências, colocando-as à prova. Quando tais 

condições não são regulamentadas tornamo-nos crédulos de verdades 

infundadas. 

Dewey ressalta em seu livro Como Pensamos (1979, p. 35-38) a opinião de 

Locke sobre as formas da falsa crença. Locke seleciona três pontos que devemos 

considerar para evitar o pensamento errôneo.  

 Aqueles que não raciocinam efetivamente sobre as crenças 

absorvidas por intermédio de outrem. Não pensam reflexivamente sobre as 

crenças que o circundam. Locke ressalta que diversas vezes somos influenciados 

pelas regras construídas por pessoas ligadas a nós por grau de parentesco, e, 

também por considerarmos como verdadeiros determinados conceitos 

construídos pela tradição,  não os colocando à prova.  

  Aqueles que “põem a paixão acima da razão” (1979, p.35), fazendo 

com que o apego a uma ideia se torne maior do que a vontade de pesquisar, de 

descobrir a verdade. Dogmatizamos uma ideia por não querer contradizê-la. 

Muitas vezes, a paixão é superior à probabilidade (aquilo que pode ser provável, 

verídico). 

 Aqueles que se pautam numa teoria natural e sincera, mas que é 

baseada em uma ideia unilateral. 

Temos a tendência de acreditar com mais facilidade o que se assemelha 

ao nosso desejo, e acolhemos com mal grado as que contrariam as nossas 

aspirações. Também, quando generalizamos, convergimos a acertos radicais, ou 

seja, de poucos fatos formulamos conceitos que abrangem um vasto campo. 

Igualmente fortes são as influências sociais, a nossa obediência à autoridade que 

estimamos, uma vez que, para manter a harmonia não questionamos as crenças 

aprendidas através delas. No entanto, essa atitude auxilia na indução de 

preconceitos formados por outros, enfraquecendo o juízo de valor próprio.  

Há atitudes que estimulam muito o “pensamento reflexivo”, tornando-se 

essenciais ao trabalho frutífero da reflexão. São elas: o espírito aberto, ou seja, 

considerar várias fontes, pondo em dúvida até as crenças mais onerosas; aquelas 
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realizadas de todo o coração, ou seja, a vontade de aprender, de pesquisar e a 

responsabilidade (para garantir a legitimidade da crença).  

Essas tendências são essências, mas não são as únicas. Para o pensar 

bem é necessário que hajam experiências de vida e experiências sobre o pensar. 

Antes de ensinarmos o pensar bem, temos que primeiramente aprender a pensar, 

especialmente; refletir e entender como auxiliar no desenvolvimento deste pensar. 

Pois, ninguém dá aquilo que não tem. “O único meio de fazer que os alunos 

aprendam mais é ensinar verdadeiramente, mais e melhor” (DEWEY, 1979 p.43). 

Neste mesmo trecho, Dewey (1979, p.43) afirma que é o aluno quem aprende, é 

dele a força propulsora; aos professores cabem a mediação, a condução. Quanto 

mais o professor conhecer seus alunos, mais meios ele terá para auxiliar no 

desenvolvimento reflexivo.  

Para o educar efetivo, o professor deve estimular recursos inatos ao 

pensamento. Dentre eles se destacam: 

1. A curiosidade: “Os olhos não podem deixar de ver;/ não podemos, 

também, forçar nossos ouvidos a se fecharem;/ e nosso corpo sente, onde quer 

que se encontre,/ queira-o ou não a nossa vontade”. (WORDSWORTH apud 

DEWEY 1979, p. 44).  

Muitos de nós nos encantamos com o que nos rodeia, todo nosso corpo se 

volta à oportunidade de mover-se, de interagir com o externo, de experenciar 

coisas novas. Este é um fator fundamental para que a árvore do “pensamento 

reflexivo” frutifique. 

A curiosidade possui três níveis. O primeiro, conhecido como orgânico, é 

bem anterior ao ato de pensar. Trata-se aqui de uma inquietação e/ ou satisfação 

fisiológica. O segundo, chamado social, é quando a criança aprende que pode 

usar de instrumentos para satisfazer a sua curiosidade e começa a questionar os 

outros do porque disto, do porque daquilo - o que não é necessariamente, um ato 

científico. Trata-se apenas de uma procura sem ela se preocupar com as 

conexões de cada resposta. O terceiro nível, chamado intelectual, é quando ela 

passa a descobrir por si mesma as indagações construídas no convívio social, 

tornando-se capaz de fazer de uma ideia norteadora uma seqüência de 

investigações e observações. 
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Dewey se respalda em Bacon para afirmar que devemos ter a curiosidade 

de uma criança para conseguir entrar no reino da ciência, no entanto, este 

predicado se perde com muita facilidade. A função do professor é de prover 

condições para que o aluno consiga desenvolver/ estimular sua curiosidade 

orgânica. 

 

2. A sugestão: Tudo que nos foi experenciado poderá nos acarretar a união 

entre objetos, qualidade ou acontecimentos. As experiências, ao serem 

relembradas, poderão evocar, sugerir outras lembranças relacionadas a ela. 

Assim, a sugestão pode apresentar diversos aspectos.  O primeiro é a facilidade 

de prontidão, que se caracteriza pela capacidade de sugerir mediante os objetos 

ou fatos. O segundo aspecto é a extensão ou variedade, que se caracteriza pela 

quantidade e qualidade de sugestões. Já o terceiro aspecto, denominado altura 

ou profundidade, se destaca pela qualificação dos pensamentos baseada na 

profundidade que a ação intelectual é capaz de atingir em se tratando de 

diferentes assuntos. O último aspecto é a profundidade e a lentidão, que consiste 

na assimilação e tradução das informações em idéias substancias. 

3. A ordem: Só há “pensamento reflexivo” quando a sucessão de ideias 

e/ou sugestões obedecem a uma ordem, uma seqüência ordenada e controlada, 

focada na resposta, cujos atributos devem ser estimulados desde a infância, 

enfatizando a seleção e ordenação de ideias, atos e fatos para atingir seus 

objetivos. 

 

 

1.5 Escolas Pedagógicas e o Pensar 

 

           Durante muitos anos, a psicologia das faculdades defendia a ideia do 

pensamento ser uma faculdade especifica, separada da curiosidade, da 

imaginação, e como tal, deveria apresentar exercícios específicos, denominados 

intelectuais ou lógicos. Entretanto, vimos no decorrer deste trabalho, que o 

desenvolvimento do pensamento não é isolado. Para o pensar bem, é necessário 

que sejam estimulados também a curiosidade, a sugestão, a ordem, o apreço  

pela investigação, pela solução de problemas.  
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Além disso, é necessário que o professor utilize de bons métodos para a 

formação de bons hábitos de pensar. Para isso, é preciso que ele esteja atento às 

operações individuais de cada aluno e às interferências que o meio promove no 

ato de pensar. Apenas desta maneira o professor conseguirá encontrar métodos 

adequados ao ensino de uma determinada turma. O professor que não conseguir 

encontrar o método adequado ao aluno e à sala estará fadado à formação de 

maus hábitos do pensar.  

        O que foi apresentado até aqui possibilita o entendimento de que o 

pensar é desenvolvido pela “organização de matérias e atividades” (DEWEY, 

1979, p.73), não sendo uma faculdade especifica mas “[...] pensar [...] é um 

processo de apreender, de modo consciente os elementos comuns. Isso vem 

decididamente corroborar a utilidade dos elementos comuns para fins de 

transferência”. (DEWEY, 1979, p. 74 - Grifos do autor). 

O “pensamento reflexivo” é uma cadeia de ideias que, ao se inter-

relacionar, cria novas ideais e novas aprendizagens. Essas aprendizagens são 

estritamente relacionadas com à experiência, sendo amplamente rica a 

apreensão de conhecimentos dados e aplicados a experiência do sujeito. Dewey, 

no livro Como Pensamos, afirma que a escola se torna um ambiente totalmente 

desestimulante para a criança, porque rompe com os conhecimentos construídos 

e a vivência praticada pela criança na sua vida social, ou seja, a escola, por 

diversas vezes, nada tem a ver com vida da criança fora dela.  

 

 Uma razão pela qual muito do ensino elementar é tão inútil para o 
desenvolvimento de atitudes reflexivas é que, ao ingressar na 
escola, a criança sofre uma ruptura em sua vida, uma ruptura com 
suas experiências, saturadas de valores e qualidades sociais. 
Pelo seu isolamento, o ensino escolar é portanto, técnico; e a 
maneira de pensar que a criança possui não pode funcionar, 
porque a escola nada tem de comum com suas experiências 
prévias. (DEWEY, 1979, p. 75) 

 

         Durante as primeiras etapas da vida, as relações das crianças se 

baseiam nos grupos e pessoas, como pai, mãe, irmãos. São os chamados 

elementos humanos. Ao crescer, quanto mais experiências sobre um determinado 

assunto o indivíduo tiver, mais fácil e frutífero será o pensamento. Contudo, se um 
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determinado assunto não for baseado nas experiências, este será tido como 

técnico e muito pouco estimulará o “pensamento reflexivo”.  

 A escola muita vezes deixa de ser interessante porque não 

considera as relações sociais e humanas construídas pela criança. Por muitas 

vezes, os conteúdos aprendidos nas escolas são sem utilidade para a criança, 

tornando improdutivo o exercício do pensamento. 

 

 

1.6 A verdadeira Liberdade 

 

O lado intelectual da educação é vitalmente mantido pelo exercício do 

pensar reflexivo, procurando fazer do pensamento livre cada vez mais meticuloso, 

cuidadoso, desperto. Entretanto, a educação não tem apenas o lado intelectual, 

mas também as atitudes práticas, o desenvolvimento das atitudes morais e as 

apreciações estéticas. Mas há o momento em que surge a consciência, portanto, 

o pensamento. Sem isso, as atividades seriam sem reflexão, a moral seria 

arbitrária e a estética vazia. A aprendizagem intelectual necessita de acúmulo e 

retenção de informações, as quais precisam ser entendidas e digeridas, para que 

se chegue ao conhecimento. Entendimento significa que as informações são 

frutos de reflexões sobre o assunto estudado.  

O professor deve ser sensível à percepção do desenvolvimento do aspecto 

intelectual infantil, para que este não seja construído pelos sistemas lógicos já 

elaborados primeira e determinantemente pelos outros. Tomando este cuidado, 

poderá transformar o que era natural em educado, passando a curiosidade a não 

ser mais casual e esporádica mas estímulo de investigação. Constatará que o 

psicológico e o lógico estão juntos no processo. Verá que a sistematização 

científica de matérias só deve ser aplicada quando o aluno já souber o porquê de 

uma tal forma. O exercício do pensar lógico deve ser organizado, minucioso para 

se chegar ao “pensamento reflexivo”.  

Dewey afirma que a liberdade necessita ser alcançada, e como qualquer 

ato vital, ela encontra obstáculos “A liberdade não consiste em manter uma 

atividade exterior ininterrupta e desimpedida; é algo que se consegue através da 
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vitória, pela reflexão pessoal, sobre as dificuldades que impedem uma ação 

imediata e um êxito espontâneo.” (DEWEY, 1979, p.94) 

A verdadeira liberdade é a intelectual, e habita no poder de pensamento 

exercitado, que examina minuciosamente todas as provas, verifica se são 

suficientes, caso não sejam, ele é capaz de pensar em um outro caminho para 

sanar seus problemas. Não fica à mercê dos desejos e impulsos, e sim guia-se 

pelas ações reflexivas. 

“Em suma, o verdadeiro pensar termina por uma apreciação de novos 

valores” (Dewey, 1979. p.106), isto é, termina, quando a situação encontra-se 

clara, firme, decidida e organizada, quando, através da investigação, somos 

capazes de atribuirmos novas significações e valores aos fatos e objetos, quando 

descobrimos um novo pedaço do mundo que nos gera outra inquietação. 

 

 

1.7 O treino do pensar 

 

O primeiro problema intelectual enfrentado pela criança é o domínio do 

corpo, controle dos órgãos físicos, a fim de tornar o seu corpo um instrumento de 

adaptação ao meio físico e social. Todos os outros desenvolvimentos dependem 

deste primeiro para existirem e serem bem construídos. 

Através do convívio com seus pares e com a conquista do controle físico, a 

criança percebe a importância da linguagem e começa a buscar meios para 

conquistá-la. A função da linguagem não é apenas a de satisfazer seus desejos 

e necessidades, mas é o acesso ao acúmulo histórico construído pela 

humanidade  

Por meio da imitação, as crianças  adquirem aprendizagens. No entanto, 

este ato não é suficiente, pois não estimula o ato de pensar e contempla apenas 

fatores externos. Alguns consideram que o fato de a criança escolher gestos dos 

adultos e reproduzi-los é imitação. Neste caso, a criança não utiliza apenas a 

imitação, mas a observação de ações, comportamentos, gestos e elementos do 

ambiente, seleciona o que melhor lhe satisfaz, ou seja, ela foi além do processo 

de reprodução por imitação. 

 
É só mediante esse método que há disciplina da inteligência e 
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proveito educativo. A presença das atividades dos adultos 
desempenha grande papel no desenvolvimento intelectual da 
criança, porque acrescenta aos estímulos naturais do meio outros 
estímulos tanto mais exatamente ajustados às necessidades de 
um ser humano, quanto são mais ricos, melhor organizados, mais 
complexos, permitindo adaptações mais maleáveis e produzindo 
novas reações. Mas utilizando esses estímulos a criança segue os 
mesmos métodos que quando forçada a pensar para conseguir 
assenhorear-se do proprio corpo. (DEWEY, 1979 p. 207)  

 
 

 O exemplo da vida adulta para a criança é uma das chaves para o 

desenvolvimento do pensar reflexivo. É através das observações e seleções de 

ações que a criança experenciará estímulos não naturais, mas ajustados 

socialmente, atribuindo sugestões e inferências, atos semelhantes ao processo do 

pensar reflexivo.  

 A imaginação, trabalhada nesses jogos de valores, fazem da rotina 

familiar um vasto campo de experiências para a criança. É através do real que se 

trabalha a imaginação sadia, ou seja, “a realização mental do que é sugerido” 

(DEWEY, 1979, p. 212). Ou seja, o que é de mera rotina para os adultos, é de 

grande exercício de significações sociais para as crianças. Os jogos dramáticos 

presentes nessa fase por vezes podem demonstrar aos adultos que a criança 

conseguiu atingir um grande desenvolvimento moral e/ou social. No entanto, 

essas ações, por se pautarem no que a criança vivencia, podem apenas ser 

simulações dramáticas de sua rotina. O jogo de simbolização da criança só se 

baseia no que ela vivencia, sendo inútil a tentativa de ensinar atributos que 

estejam fora de seu contexto. O brincar não é apenas uma fonte de diversão mas 

de aprendizagem. Ademais,  as crianças não diferem o que é útil do que é lúdico. 

Aquelas que são cuidadas por quem entende essa indiferenciação se tornam 

mais completas e sadias. 

 Já na vida adulta, o trabalho, quando considerado ato inteligente,  

constantemente constrói novas significações,  tornando - se um grande meio 

educativo e fonte do pensar reflexivo. A verdadeira disparidade entre o trabalho e 

o brincar, é que o trabalho parte do interesse de se chegar a um fim e uma 

brincadeira apenas se liga à outra, sendo o ato de brincar momentâneo e não visa 

nenhum fim aparente. 
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1.8 O pensar na escola 

 

Na tentativa de atender à demanda  social que pede profissionais 

polivalentes e que tenham paulatinamente incorporado o modelo econômico 

capitalista, a escola tem ensinado cada vez mais de forma utilitária. Se 

observarmos a maioria das atividades curriculares e extracurriculares observamos 

também um forte apelo econômico, a busca por se atender essencialmente às 

necessidades atuais do mercado de trabalho. Muitas escolas utilizam-se de 

projetos para despertarem a curiosidade das crianças. Este é um grande fator de 

aprendizagem, no entanto, temos de nos atentarmos para não aplicarmos apenas 

atividades isoladas, em nome de projeto. Na verdade, o projeto tem de apresentar 

uma continuidade e não apenas propor atividade com fim em si mesma. Devemos 

estimular mais do que somente buscar o prazer na realização de  atividades 

isoladas, mas sim estimular o prazer pela busca, pela pesquisa. Somente assim o 

professor incentivará o pensar verdadeiro. 

O ato de educar envolve duas perspectivas, a do concreto e a do abstrato. 

A perspectiva do concreto é o pensamento atribuído a uma finalidade prática e a 

do abstrato, a pensamentos consecutivos. O concreto não é o simples ato de usar 

palitos para ensinar as quatro operações. Considera-se concreto quando se pode 

relacionar  e usar claramente os significados de tais pensamentos, como já citado, 

as quatro operações, os numerais, as formas geométricas, entre outros. Para 

clarificar o que é abstrato vale citar o conceito de Dewey:    

 

Os homens precisam, ao menos, ter suficiente interesse pelo ato 
de pensar  por pensar, a fim de fugirem às peias da rotina e do 
hábito. O interesse de saber por saber, de pensar pelo prazer do 
livre jogo do pensamento, é necessário emancipar-nos da vida 
prática, para torná-la próspera e frutífera. (DEWEY, 1979, p. 221) 

 

Pensamentos estritamente práticos tornam-se autofágicos. Trata-se de 

quando nos limitamos a aprender apenas o que é de uso prático. Assim,  

limitamos o nosso horizonte de tal forma que nos tornamos incapazes de 

entender coisas óbvias e simples. O verdadeiro ato de abstrair se dá quando nos 

elevamos ao mundo das ideias por prazer, pelo aprender, pelo amor de conhecer. 

Vale ressaltar que tanto o concreto quanto o abstrato são de igual valor, mas a 
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pessoa que usufrui de ambos supera a que só pensa de uma forma só. 

 Outro investimento escolar, que é de grande valia ao pensamento, como já 

foi citado anteriormente, é a linguagem.  Linguagem não se restringe a 

expressões verbais, escritas, mas também à imagens, gestos, monumentos. É 

tudo aquilo que é realizado de forma intencional, simbólica e artificialmente. 

Muitos afirmam que o pensar depende da linguagem; de fato, a linguagem 

influencia no pensamento. Mas o pensamento trabalha com significações e não 

puramente com sinais, ou seja, mais importante ao pensamento  é o significado 

do que aquilo que a linguagem traz consigo. 

 Dewey (1979, p. 236, 237) afirma que a função da escola é transformar essa 

linguagem em meio de comunicação social prática, coerente e intelectual. Para 

isso, é necessário investir em três grandes atributos:  expandir qualitativa e 

quantitativamente o vocabulário; fazê-lo mais preciso e tornar coerente o modo de 

comunicar-se . 

Como já deve ter sido observado neste subcapítulo, estamos descrevendo 

de que forma os atributos do pensar podem ser trabalhados na escola. Até agora, 

vimos o conceito de pensar abstrato e concreto e também sobre a linguagem. 

Agora veremos um pouco como se dá  a observação (um dos passos 

fundamentais para o pensar bem) no contexto escolar.  

Alguns teóricos defendem o uso da observação como fonte de 

aprendizagem, afirmando que no desenvolvimento do pensar a primeira etapa é a 

observação, seguida da imaginação, da memória, até se chegar de fato ao 

pensamento. No entanto, podemos verificar no decorrer deste trabalho, que o 

desenvolvimento do pensar não se dá de forma fragmentada, tomando  um 

atributo como sendo mais relevante do que outro. Todos têm igual importância ao  

pensar, cujo processo necessita de todos estes elementos os quais, por outro 

lado, requerem exercícios e aperfeiçoamentos  constantes e de forma 

concomitante. Aqueles teóricos que, por considerarem muito a observação não se 

atentando ao perigo de se tomar a observação com um fim em si mesma, 

desconsiderando os outros fatores ou os processos ulteriores à ela, 

menosprezam por vezes o pensamento abstrato, justamente porque focalizam 

exageradamente  o prático, o mundo palpavél. Desse modo, Dewey adverte: 
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[...] a essência da idéia, isto é, que os cientistas jamais 
consideraram a acumulação das observações como finalidade em 
si mesma mas sempre como meio de atingir  uma conclusão 
intelectual geral – é absolutamente verdadeira. Enquanto o valor 
desse princípio não for devidamente reconhecido pelos 
educadores, a observação será, aquisição de formas de 
habilidade técnica sem utilidade para a inteligência. (DEWEY, 
1979, p. 249)  

 
 

Nós, educadores, somos pesquisadores da educação e, desse modo, 

devemos praticar hábitos científicos, de pesquisa. A observação é um atributo 

essencial ao pensar, mas não é único e nem o mais importante. É através da 

obsevação que se torna possível aferirmos sugestões e inferências. Contudo, o 

professor, quando considera o pensar na educação, deve considerar 

integralmente o processo do pensamento, seus atributos e necessidades, 

trazendo à sala de aula a vida prática e a vida das ideias, mas também fazendo 

da observação uma porta para a problematização e estimulando a pesquisa do 

cotidiano, desde os fatos simples aos mais complexos. 

 

 

1.9 O Papel do Professor para o “pensamento reflexivo” 

 

Até agora foi apresentado as aptidões e formas de se desenvolver  o 

pensamento e o que compete ao professor e à escola na estimulação deste 

desenvolvimento. Mas qual é a real função do professor no processo do pensar? 

“Na realidade, o professor é o líder intelectual de um grupo social: líder, 

não em virtude de um cargo oficial, mas de seu mais largo e mais profundo 

acervo de conhecimentos, de sua experiência amadurecida.” (DEWEY, 1979, p. 

269 - 270). É necessário que o professor tenha um grande arcabouço cultural e 

intelectual a tal ponto que transborde de conhecimento, podendo desenvolver um 

espírito livre para transitar nas dúvidas dos alunos e nas suas próprias, nas 

contradições e problematizações das matérias, nas excitações dos alunos em 

relação a alguma questão de seu interesse. Tudo isso, para que tenha segurança 

do que ensina e para que saiba avaliar as reais condições dos alunos, 

entendendo e auxiliando nas suas observações, sugestões e interpretações. 

Dewey em sua obra Experiência e Educação (1971) nos faz um alerta 
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importante sobre as pretensões escolares referentes à formação humana, 

propondo uma educação em que haja espaço para o “pensamento reflexivo”, em 

relação tanto aos alunos quanto aos professores, considerando-os todos como 

seres ativos. O autor parte da consideração de que a experiência é fonte 

precursora do conhecimento. Nesta mesma obra, conceitua a educação 

tradicional como inibidora do “pensamento reflexivo”, pois afirma que a mesma 

propõe uma educação “[...] de fora para dentro e de cima para baixo” (DEWEY, 

1971, p. 5), e que apresenta um conhecimento acabado, uma verdade já 

construída e ratificada por outrem, considerando os professores como meros 

reprodutores e impositores de normas e, com isso,  menospreza e abafa o 

“pensamento crítico e criativo”. 

Pelo descontentamento dessa educação, defende a proposta de uma 

educação nova e/ou progressiva, cuja prática se baseia numa nova filosofia de 

educação, que valoriza a experiência, entendendo sua relevância à 

aprendizagem. Essa filosofia se pauta na busca pela promoção da expressão da 

individualidade, da atividade livre, da aprendizagem ativa, do estímulo ao gosto 

pela pesquisa e pela problematização do cotidiano e da organização das matérias 

através das experiências em sala de aula e que sejam ditadas pelos alunos. 

Não retomaremos aqui o conceito de experiência na educação nova e/ou 

progressiva de forma pormenorizada, uma vez que já esclarecemos de maneira 

indireta e, por vezes, de maneira direta,  suas principais características e 

consequências.  

 

 

1.10 O pensar e a lógica 

 

A ideia fundamental defendida até aqui é o “pensamento reflexivo”, um 

pensamento que tenha por base a investigação. Mas o que é a investigação? 

Dewey afirma em trechos do livro dedicado à sua obra na Coleção Os 

Pensadores (1980, p.58), que investigação é a transformação do que é indefinido 

para definido, a tal ponto que as relações e distinções sejam tão bem 

determinadas que constitua um todo unificado, com resultados objetivos, claros,  

não contraditórios e unificados. 



32 

 

O ponto de partida de uma investigação é a definição de uma situação 

problema. Uma situação incerta se torna uma situação problema quando é tratada 

como objeto de investigação, quando a ideia ainda obscura se torna objeto de 

pesquisa. “Um problema representa a  transformação parcial, pela investigação, 

de uma situação problemática em uma situação determinada.” (DEWEY, 1980, 

p.61). Dewey afirmar que quem encontrou o problema de uma situação 

problemática já avançou muito na investigação. Quanto mais claras forem as 

concepções sobre isso, mais definidas serão as operações observáveis para se 

efetuar a resolução do problema.  

A solução do problema se dá primeiramente pela observação. Por 

consequência, a observação dos fatos se torna ideia à medida que surgem 

prognósticos instituidos a partir da observação realizada. A ideia e a sugestão 

ocorrem de forma mútua, e estas vão aos poucos se complexificando, à medida 

em que se progride a investigação. 

A investigação é uma estrutura interativa, isto é,  conforme se realiza novas 

observações, novas ideias e novas sugestões vão surgindo. Por sua vez, surgem 

mais hipóteses, e essas hipóteses geram mais observações, assim 

sucessivamente, até que se estabeleça ordens claras e unificadas. Ao chegarmos 

a determinadas conclusões de tal investigação, podemos utilizá-las em situações 

problemas posteriores. Muitos consideram que essa relação de mediação 

realizada entre as investigações, seja conhecimento imediato. 

Dewey (1980, p. 71) afirma que todo conhecimento envolve mediação, ou 

seja, toda asserção recebe inferência de outra. Tais conceitos partem da união de 

pressupostos entre duas escolas lógicas: A Racionalista, que considera que o 

orgão máximo da investigação é a razão, a origem responsável pela 

compreensão dos conhecimentos; e a Empirista, que acredita que o órgão do 

conhecimento está nos sentidos  

Dewey,  citando Aristóteles, aponta que a única maneira de não 

caminharmos para o regresso é considerarmos aquele proveniente de 

considerações do imediato. É necessário nos basearmos em conhecimentos já 

elaborados, ainda que esses contenham premissas incorretas. Até porque a 

investigação só faz sentido quando o objetivo é a ratificação ou a superação 

daquele conhecimento já concebido. 
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Conhecimento imediato é aqui entendido como entendimento, apreensão 

do objeto, quando através da experiência compreendemos claramente seu 

significado. Dewey (1980, p.75), ao explicar o conceito de imediato, apresenta a 

ideia do empirista  Stuart Mill, que afirma que a verdade é conhecida por duas 

maneiras, por si própria ou por intermédio de outras. A lógica, por sua vez, está 

ligada às inferências das verdades previamentes conhecidas. 

Locke também considera conceitos os calcados nos sentidos. Se por um 

lado, Locke defende que todo conhecimento é adquirido pela sensação, por outro, 

afirma que as sensações e os conhecimentos sobre os objetos da natureza 

interlacalam-se, inviabilizando um conhecimento cientifico definitivo. Isso porque, 

só conseguimos conhecer aquilo até onde nossas sensações são capazes de 

chegar. Ou seja, de acordo com Locke, nunca chegaremos a uma verdade 

inquestionável, inabalável acerca dos objetos, pois há verdades que transcendem 

os sentidos, e esses não nos são acessíveis, pois só somos capazes de conhecer 

aquilo que nossos sentidos sentem.  

Locke vai ainda mais longe ao afirmar que o que nos permite distinguir os 

objetos e eventos, e portanto, escolher o que a nós é mais oportuno, são as 

qualidades a eles acoplados. Por exemplo, a qualidade da cor amarela, que nos 

permite distinguir uma laraja de um limão. Vale ressaltar também que para Locke,  

a função e as consequências do uso prático de um objeto são essenciais para 

caracterizarmos sua existência. Esta inferência não vale para os objetivos de uma 

teoria, uma vez que há aí diferença entre sua existência e função. 

Conseguimos perceber com Dewey que conhecer quer dizer entender, mas 

que conhecimento não necessariamente apresenta uma validade definitiva. 

Percebemos também que todo discurso em referência à conclusão de um 

problema deve estar pautado em uma rede de significados não ambíguos e 

unificados. Dewey afirma que um entendimento jamais assume um caráter 

definitivo, mas provisório, e que as significações sempre dependem de inferências 

passadas. 

O ponto mais relevante de um problema, de acordo com a lógica, é o seu 

significado. Quando este é evidente por si mesmo, podemos considerar que é 

uma proposição empírica.  No entanto, há significações que estão longe de serem 

explicáveis por si própria, isto porque fazem parte dos princípios diretivos da 
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lógica, e não das premissas, operações que levaram às hipóteses em conclusões 

assertivas e estáveis. 

As proposições lógicas não são tomadas de forma simples e pessoal, mas 

sim em conformidade com as operações investigativas acerca de fatos 

existenciais e empíricos. À medida que entendemos sobre o que é realizado nas 

investigações, conseguimos entender o que é necessário observar para 

chegarmos a uma conclusão assertiva. O que se pretende com essas operações 

é que os significados dessas proposições não tenham um fim em si mesmos, mas 

que sejam inteligíveis a tal ponto que possam ser utilizados nos problemas lógicos 

para serem resolvidos e compreendidos. 

Neste contexto, o que podemos entender sobre o conhecimento imediato é 

que seu foco está em ordenar e organizar as ideias particulares para que sejam 

cada vez mais coesas e coerentes. O objetivo das inferências é transformar uma 

situação indeterminada em determinada e com fim em vista. 

 

 

1.11 A educação e a sociedade 

 

A valorização que observamos nos aspectos sociais na educação parece-

nos ficar evidente na seguinte afirmação: 

 

Dizer que a educação é uma função social que assegura a direção 
e o desenvolvimento dos imaturos, por meio de sua participação 
na vida da comunidade a que pertencem, equivale, com efeito, a 
afirmar que a educação variará de acordo com a qualidade de 
vida que predominar no grupo. ( DEWEY, 1951, p.87)  

 
 

O estabelecimento de tais relações entre educação e sociedade, para o 

autor, merecem, contudo, atenção. Primeiramente, para entender o caráter 

educacional de uma sociedade temos que antes entender o que é uma 

sociedade, já que esta pode se organizar em diversos tipos. Existem diferentes 

motivos pelo qual um grupo se constitui como tal, seja por razões políticas, 

religiosas, pela união e caracterização das classes trabalhadoras, dentre outros. 

Com efeito, uma sociedade pode ter indivíduos com práticas de vida diversas 
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entre si, no entanto, se tornam “consócios” por um objetivo em comum que os 

deve ligar.  

Por esses motivos, o conceito de sociedade é ambíguo. Caracterizado 

como normativo, muitas vezes, o termo é conhecido por uma só natureza. Mas 

quando examinamos os fatos e não apenas os termos, percebemos que não há 

singularidade, mas pluralidade de modos de vida social. Por isso, o conceito ideal 

e natural de sociedade se torna de pouca utilidade, uma vez que não acessa os 

fatores referentes ao interior das relações de uma sociedade. 

“Toda educação ministrada por um grupo tende a socializar seus membros, 

mas a qualidade e o valor da socialização dependem dos hábitos e aspirações do 

grupo”. (DEWEY, 1971. p.89) Isto evidencia a necessidade de julgamento de valor 

para os diversos tipos de vida social. Para tanto, é necessário estabelecer 

critérios. Um deles é basear-se em sociedades reais, para que os critérios 

sugeridos não se tornem inexecutáveis. No entanto, também não podemos nos 

respaldar apenas na reprodução do real, ou seja, é imprescindível estabelecer 

critérios desejáveis para analisá-los e melhorar os indesejáveis. 

Antes de continuarmos a descrever como se compõe uma sociedade, 

temos que a diferenciar de “comunidade”. Comunidade é por Dewey entendida, 

como grupos de pessoas unidas por atividades afins, como por exemplo, um 

grêmio esportivo, uma aldeia indígena, crianças que brincam na rua, colegas do 

serviço. No entanto, pode haver comunidades sem contato direto entre os 

sujeitos, como por exemplo, uma corporação artística, membros de uma classe 

dispersa pelo mundo. Enfim, o que importa é que a “comunidade” implica um 

modo de vida associativo e comunitário, que proporciona práticas educativas e 

capaz de formar o caráter.  

Ao analisarmos o estudo de Dewey (1979, p.90), vimos que em uma 

sociedade que apresenta políticas arbitrárias, há poucos interesses em comum 

entre os sujeitos, inviabilizando a reciprocidade livre entre eles. Tal caracterização 

demonstra uma unilateralidade de ação e pensamento que, por sua vez, 

impossibilita o intercâmbio de ideias e estímulos intelectuais a todos os seus 

membros.  

Ao nos remetermos ao conceito de escravidão descrito por Platão, veremos 

que escravos são aqueles que seguem os objetivos de outrem para fundamentar 
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suas ações. Por exemplo, um trabalhador industrial que faz apenas parte do 

processo da construção de algo, que vê a finalidade de sua ação apenas naquilo 

que está fazendo, se torna um sujeito escravo de senhores, cuja perspectiva é 

unilateral. Estes trabalhadores/escravos não praticam a intelectualização de seu 

trabalho, não se dedicam a pensar na  ação que realizam, refletindo, por exemplo, 

como era tal produto e como era a sociedade antes e depois de seu trabalho.  

Dewey (1979, p. 91) afirma que a grande descoberta da ciência será a de 

descobrir a relação do homem e seu trabalho e com os outros fatores que 

interagem com ele. 

Todas essas formas de sociedade em que há pouca ou nenhuma 

reciprocidade de interesses estão fadadas ao exclusivismo e ao isolamento. Isso 

ocorre em todas as sociedades que visam interesses próprios e não contemplam, 

sequer analisam, os interesses de âmbito maior. É isto o que ocorre diversas 

vezes nas famílias, nas escolas que segregam sujeitos ou nos outros grupos que 

possuem interesses diferentes, causando rigidez e institucionalização formal em 

seu seio. 

Ao refletirmos sobre os critérios acima descritos nos encaminhamos para o 

conceito de democracia, segundo Dewey. O primeiro critério ressalta a 

importância da reciprocidade de interesses, do necessário exercício da prática do 

bem comum. Já o segundo, além de apresentar a relevância da cooperação livre 

dos grupos sociais, propõe também mudanças de hábitos destes, submetidos à 

continuas adaptações para se readequarem às novas situações oriundas do 

intercâmbio entre grupos.      

                    

Quanto ao aspecto educativo, observaremos primeiro que a 
realização de uma forma de vida social em que os interesses se 
interpenetram mutuamente e em que o progresso, ou 
readaptação, é de importante consideração, torna a comunhão 
democrática mais interessada que outras comunhões na 
educação deliberada e sistemática. O amor da democracia pela 
educação é um fato cediço. A explicação superficial é que um 
governo que se funda no sufrágio popular não pode ser eficiente 
se aqueles que o elegem e lhe obedecem não forem 
convenientemente educados. Uma vez que a sociedade 
democrática repudia o principio da autoridade externa, deve dar-
lhe como substitutos a aceitação e o interesse voluntários, e 
unicamente a educação pode criá-los. Mas há uma explicação 
mais profunda. Uma democracia é mais do que uma forma de 
governo; é primacialmente, uma forma de vida associada, de 
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experiência conjunta e mutuamente comunicada. (DEWEY, 1979, 
p.93)                                                                                                                                                                             

 

A educação que segue estes pressupostos democráticos, e, por 

conseqüência, entende que está em um espaço pertencente a diversos indivíduos  

e culturas, é capaz de estimular o interesse do sujeito a ponto deste considerar 

suas ações de tal forma que estas se apresentem em consonância com os 

interesses dos demais, entendendo que as ações dos outros indivíduos também 

irão direcionar os interesses de cada um dos demais. Desse modo, esses 

indivíduos não estarão mais segregados em classes/grupos, fazendo seu 

desenvolvimento de forma parcial e unilateral, mas serão capazes de estabelecer 

o intercâmbio entre grupos, recebendo estímulos intermináveis ao 

desenvolvimento humano. 

Dewey (1979) comenta sobre o ponto de partida platônico de sociedade. 

Para Platão, a organização da sociedade depende invariavelmente do 

conhecimento de sua finalidade para que as decisões tomadas sejam pautadas 

em critérios racionais, caso contrário, não poderíamos desenvolver a justiça (para 

Platão, justiça é a distribuição e a limitação de atividades) 

 

Uma sociedade que repousa na supremacia de um fator sobre os 
demais, independentemente de suas exigências racionais ou 
adequadas, falseará, sem dúvida alguma, o pensamento. Dignifica 
e eleva certas coisas e condena outras, criando uma mentalidade 
cuja aparente unidade é forçada e disforme. A educação se 
conduz, no final de contas, pelos modelos fornecidos pelas 
instituições, costumes e leis. Só em um Estado justo poderão 
esses modelos dar a educação conveniente; e só aqueles que 
prepararam convientemente os espíritos estarão aptos para 
reconhecer a finalidade e o principio ordenador das coisas. 
(DEWEY, 1979, p. 95) 

 
Não se pretende que seja entendido nesses trechos que a sociedade tenha 

que abarcar indivíduos iguais entre si, com a mesma confissão de fé, as mesmas 

fontes de prazeres, os mesmos gostos musicais e conceitos de vida. Entendemos 

o quão caro é a diversidade cultural, no entanto, defendemos a ideia de que é 

necessário ter as mesmas finalidades para tal sociedade, tornando-se . essencial 

o real conhecimento dessa sociedade, suas potencialidades e nefralgias. Citando 

Platão, Dewey  afirma: uma sociedade só será plena quando for totalmente justa. 

E para isso, se faz imprescindível o reconhecimento da diversidade, das 
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especificidades de cada integrante da referida sociedade e o uso da inteligência 

nas ações desses indivíduos.  

Por tais razões Dewey defende a educação escolar pautada no 

desenvolvimento de seres inteligentes, que estejam sempre dispostos a aprender, 

que tenham flexibilidade e abertura nos padrões de conhecimento, que aprendam 

de “todo coração”1 e com “responsabilidade”. Como Dewey afirma, temos de 

aprender a aprender e a aprender a viver democraticamente. 

 

[...] o objetivo da educação é habilitar os indivíduos a continuar 
sua educação – ou que o objeto ou recompensa da educação é a 
capacidade para um constante desenvolvimento. Mas essa ideia 
só se pode aplicar a todos os membros de uma sociedade quando 
há mútua cooperação entre os homens e existem convenientes e 
adequadas oportunidades para a reconstrução dos hábitos e das 
instituições sociais por meio de amplos estímulos decorrentes da 
equitativa distribuição de interesses e benefícios. E isto significa 
sociedade democrática. (DEWEY, 1959, p. 108)  
 

 

  Nesta perspectiva de sociedade, os fins não podem estar estabelecidos 

externamente à ela, em particular, no que tange à  educação. Um exemplo 

ilustrativo e bem pertinente diz respeito à rotina de várias salas de aula. Muitas 

vezes, as atividades exercidas em sala de aula são apenas seqüências 

justapostas, que não geram conseqüências, sendo a única seqüência a ser 

seguida aquela imposta pelo professor. É incoerente falarmos sobre o objetivo da 

educação se não são oferecidos os meios para que todos os integrantes deste 

processo possam prever o futuro, no sentido de entender prováveis 

conseqüências de seus atos. Para tanto, é necessário que haja observação 

cuidadosa das condições, a fim de verificarmos quais são realmente úteis. É 

necessário que se estabeleça ordem no desenvolver das atividades, como 

também alternativas para que seja possível estabelecer comparações e saber 

quais são as mais adequadas para um determinado objetivo. Um exemplo prático 

é a dengue. Ou seja, se nos tivesse sido possível antevermos que a água poderia 

ser o foco do mosquito que traz a moléstia, nós nos teríamos programado melhor 

para que o inseto não se reproduzisse. 

                                                 
1
  Expressão utilizada por Dewey no livro Como Pensamos e no presente TCC no subtítulo “As etapas do 

pensamento deweyano.” 
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 Quando passamos a ser membros observadores, nos tornamos aptos a 

antevermos ações e verificarmos qual o procedimento adequado para uma dada 

conseqüência.  Um dos objetivos da educação, senão o maior dela, é a formação 

de sujeitos inteligentes, capazes de parar, escutar, olhar para planejar uma ação, 

sendo esta pensada razoavelmente.  Isto é formação para a democracia, isto é a 

formação de cidadãos. 
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CAPÍTULO II -  EDUCAÇÃO PARA O PENSAR PARA MATTHEW LIPMAN 

 

Este capítulo se dedicará na  exposição sobre o desenvolvimento do  

Pensamento de Ordem Superior e as Comunidades de Investigação defendidos 

por Lipman, bem como suas consequências sociais. Para tanto, contextualizamos 

a vida e obra de Lipman e tratamos de maneira pormenorizada o Pensamento de 

Ordem Superir analisado especialmente no livro O Pensar na Educação (1995, 1ª 

edição). 

 

 

2.1 Quem foi Matthew Lipman 

 

    Matthew Lipman nasceu em 24 de agosto de 1923 na cidade de Vineland, 

Nova Jersey e faleceu em 26 de dezembro de 2010 em West Orange, também 

em Nova Jersey. Ex-combatente da 2ª Guerra Mundial, formado em Filosofia na 

Universidade de Stanford em 1948, doutorou-se em 1954 na Universidade de 

Columbia. Iniciou sua carreira acadêmica pesquisando sobre arte, estética e 

metafísica.  Em 1956, após terminar cursos complementares na Sorbonne 

(França), começou a ministrar aulas de lógica na Universidade onde se formará 

doutor. 

 Foi em Nova York que Lipman começou a dar aulas de Filosofia para 

Crianças, tendo como base John Dewey e Lev Vygostsky. Mas, foi em Nova 

Jersey que conheceu sua companheira de pesquisa, Ann Margareth Sharp – 

também falecida em 2010, com quem em 1974, criou o Instituto para o 

Desenvolvimento da Filosofia para Crianças, cuja sigla em inglês é IAPC. Este 

Instituto expandiu seus métodos a mais de 30 países, sendo alguns na América 

Latina, como Chile, Argentina, Colômbia e, principalmente, o Brasil.   

           Lipman é autor de 23 livros e mais de cem artigos, dos quais mais se 

destacam: O pensar na educação (1995, 1ª edição), Thinking in Education (1978, 

2ª edição em 2003); A Filosofia vai à Escola (1990), Philosophy Goes to School 

(1988); A Filosofia na Sala de Aula (1994), Philosophy in the classroom (1980), 

Natasha (1991), Natasha: Vygotskian Dialogues (1996); entre outros.  
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Em 1990, a BBC fez um documentário sobre ele intitulado “Sócrates para 

Crianças” na série “Os transformadores”. E em 1994, o autor visitou o Brasil para 

participar do 1º Encontro Nacional de Educação para o Pensar. 

 

 

2.2  Como se iniciou a Filosofia para Crianças  

 

Nas décadas de 1960, ao observar o processo educacional estadunidense, 

Lipman constatou que o paradigma educacional tradicional não atendia mais à 

necessidade social da época. Pois este não estava mais formando cidadãos 

preparados a viverem em uma sociedade cada vez mais acelerada como as dos 

dias atuais. Foi então que Lipman decidiu aplicar um método que pudesse auxiliar 

neste processo. De inicio, pensou em ensinar lógica, como ensinava aos alunos 

da faculdade, no entanto, esse estudo seria exaustivo, penoso e árido, seria 

desinteressante aos mais jovens. Uma pessoa acabou lhe apresentando a ideia 

de contar histórias que ilustrassem situações problemas e que estimulassem o 

raciocínio.                              

 Lipman apreciou muito essa ideia, pois as crianças têm grande apreço 

pelas histórias. Pensou em histórias em que as crianças fossem as personagens 

principais e com as quais as crianças-leitoras aprendessem a raciocinar no 

contexto do que chamou Comunidades de Investigção.  

Desse modo, a primeira história, que o autor elaborou chamada de 

episódio, se tornou mais tarde parte do livro intitulado “A Descoberta de Ari dos 

Telles”, em sua tradução ao português. Ao término desse primeiro capítulo, 

Lipman percebeu que este deveria ser mais explicativo, foi então que escreveu o 

2º, o 3º e o 4º capítulos ou episódios. Nesse momento, ficou evidente que seria 

interessante se as crianças discutissem entre si os objetivos da educação, 

escrevendo assim o quinto capítulo. Em seguida, o sexto capítulo, a fim de fazer 

com que as crianças discutissem sobre o pensamento crítico. O sétimo, se deu a 

partir das discussões sobre arte, ciência. Ao final, o livro se tornou bastante 

aproximado ao currículo do curso de Filosofia da Universidade. 

Segundo o autor, a narrativa tem um papel fundamental na Filosofia para 

Crianças, pois se desenvolve da forma como a criança pensa. Há uma 
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comunidade de sentimentos, de relação entre a narrativa e a criança, por isso, em 

todas as histórias há a presença de crianças, pois se deparam com problemas 

típicos do cotidiano infantil. As crianças, ao discutirem esses problemas, procuram 

ser razoáveis, conforme são orientadas no interior das Comunidades. As 

narrativas são em primeira pessoa, ou seja, realizadas como se fosse pela própria 

criança, a fim de permitir uma aproximação dos seus personagens presentes na 

narrativa com as crianças reais, trazendo imediatez, intensidade e identificação 

com a voz e com a idéia infantil. 

O modelo de criança apresentado neste Programa é o da criança razoável, 

diferentemente do que se vê na literatura comum ou na televisão, nas quais são 

apresentados modelos de crianças mais emotivas ou violentas. Pretende-se 

ilustrar nesses romances com os modelos de crianças razoáveis para que as 

crianças reais aprendam como ser razoáveis, apresentando condutas éticas no 

diálogo com o outro ou em relação às normas simples discutidas em sala de aula 

através dessas leituras e nas discussões, como por exemplo: como esperar o 

outro falar para se pronunciar; esperar falar quando julgar necessário e o que 

julgar necessário. 

 

O autêntico diálogo ocorre somente quando cada um dos 
participantes “realmente tem em mente o outro, ou outros, em sua 
existência presente e especifica e volta-se para estes com a 
intenção de estabelecer uma relação mútua estimulante entre si e 
eles”. Em termos ideais, a relação entre o professor e alunos 
possui esta qualidade de diálogo de comunicação direta. Ela é 
simultaneamente, uma comunidade que expõe tanto a 
aprendizagem quanto o respeito mútuo [...] (LIPMAN, 1995, 36) 

 

 
Não é possível que se estabeleça o diálogo se não há respeito e interesse 

de ambas as partes. O diálogo aqui é razoável, considera o que o outro tem a 

dizer, está aberto a novas ideias e está disposto a dizer as suas razões, sendo 

essas razões pautadas em bases coerentes, cuidadosas, críticas e criativas.  
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2.3  Comunidade de Investigação 

 

Lipman afirma que quando escreveu a obra Ari dos Telles, em 1969, não 

tinha a intenção de escrever sobre personagens isolados entre si. Neste livro há 

uma comunidade interagindo, uma Comunidade de Investigação. Uma 

Comunidade que através do diálogo estabelecido entre todos, se torna um lugar 

em que os participantes são capazes de discutir os problemas da própria 

comunidade e não apenas problemas individuais. Além do mais, enriquecem-se 

mutuamente a partir da colaboração de cada um na discussão e por suas 

perspectivas variadas, o que permite a autocorreção do pensamento de todos.  

O eixo do Programa de Lipman é a investigação, pois através dela se 

ensina lógica, estética, conceitos e os demais ensinamentos filosóficos. 

Investigação significa neste contexto, ações autocorretivas que ocorrem nas 

atividades de pensamento promovidas na Comunidade, em cuja discussão e 

diálogo, as crianças vão se envolvendo no contexto das experiências 

problemáticas, seguindo um trabalho cooperativo em vista da melhoria e 

transformação da situação em que se encontram. 

As habilidades adquiridas em uma Comunidade de Investigação são bem 

diferentes daquelas encontradas em uma sala de aula tradicional. Por exemplo, 

na Comunidade de Investigação as crianças necessitam dar razões aos seus 

pensamentos, não podendo simplesmente “achar” sem que apresentem 

embasamento ou argumentação. Em seguida, as ideias baseadas em razão são 

discutidas entre colegas para verificar se são suficientemente fortes ou boas para 

sustentarem aquilo que se está a afirmar. Além disso, as crianças precisam aferir 

critérios para esses julgamentos. 

As crianças nem sempre tem consciência, mas o professor deve ter, de 

que os integrantes de uma Comunidade de Investigação passam por 

transformações éticas e pessoais, nesse processo de pensar. Uma das 

características mais marcantes nesse grupo é que, com o passar do tempo, as 

crianças são capazes de elaborar ideias que nem elas acreditam que seriam 

capazes de fazê-lo. 

Ao estudar Lipman, Muraro destaca que a Comunidade de Investigação é 

um ótimo meio para operacionalizar o aprender a aprender e o aprender a pensar. 
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Para se pensar bem, ou seja, para o igual desenvolvimento do Pensamento 

Crítico, Criativo e Cuidadoso, é necessário que o trabalho pedagógico seja muito 

bem sistematizado e planejado. Ainda nos estudos de Muraro, podemos perceber 

que Lipman se encaixa no mesmo objetivo que Dewey atribui à educação. O 

filosofar na Comunidade de Investigação promove condições para que o sujeito 

sempre aprenda e dê sempre continuidade ao processo de investigação, de 

descoberta, de procura pela verdade.    

Sharp afirma que as crianças que participam da Comunidade de 

Investigação no ensino fundamental são capazes de agir no mundo e não apenas 

de existir passivamente. Crianças estimuladas a investigar se tornam, em sua 

maioria, adultos com desejos de mudar o mundo, de tal maneira que seu modo e 

suas crenças se tornam realidade. 

Por isso, Lipman acredita que quaisquer disciplinas que contenham 

conteúdos importantes e que necessite ser absorvidos pelas crianças de modo 

Cuidadoso, Crítico e Criativo podem utilizar dos métodos da Comunidade de 

Investigação. No entanto, Sharp afirma que, muitas vezes, as disciplinas são 

ministradas sem abranger as dimensões filosóficas presentes nelas. Pois, não 

nos atemos normalmente aos significados de cada expressão, o porquê do 

desenvolvimento daquele conteúdo naquela matéria particular. Milhares de alunos 

saem do ensino fundamental sem terem a consciência da dimensão filosófica 

presente em cada disciplina, não desvendando assim o contexto, o significado 

profundo dos conhecimentos e a rede de ligações presentes nessas disciplinas, 

tendo acesso apenas à sua superficialidade. 

 

 

2.4 O diálogo  filosófico 

 

Muitas pessoas consideram que não seja importante trabalhar Filosofia 

com as crianças pelo fato dessa disciplina abordar assuntos muito complexos. 

Mas, se as responsabilizamos em conhecer diversos conteúdos durante todo o 

seu processo escolar, por que não considerar igualmente vital a apresentação de 

conteúdos filosóficos? Exigimos que as crianças assinalem o que é verdadeiro ou 
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falso, mas nunca trabalhamos o que é verdade e o que é falidade, até porque, 

como já foi citado, nem os adultos têm clareza do que afirmam. 

Na Comunidade de Investigação quando as crianças se ajudam, se 

apóiam, enfim, cooperam entre si, são capazes de investigar tão bem quanto os 

adultos, porque nesta cooperação, na discussão de idéias, chegam a um objetivo. 

E como estão todas juntas num mesmo processo de aprender a pensar, não se 

sentem inúteis ou inconvenientes ao questionarem ou responderem algo. 

De acordo com Sharp, o que mais importa na Comunidade de Investigação 

não são as respostas, mas as perguntas, porque são estas que movem ideias, 

que progridem discussões e permitem a elaboração genuína de conceitos. Da 

mesma forma se dá com o erro, porque quando erramos temos a oportunidade de 

examinarmos o que está falho e nos corrigirmos. Dessa forma, vemos uma nova 

maneira de perceber as coisas. 

Um aspecto muito relevante na Comunidade de Investigação é o 

desenvolvimento da capacidade de dialogar da criança, pois dialogando ela 

exercita o pensamento. Percebemos que quando estão pensando, defendendo 

suas ideias com razoabilidade, de modo cuidadoso, passando por julgamento 

baseado em critérios sólidos, aprimoram cada vez mais o seu pensamento. A 

pedagogia da Comunidade de Investigação tem por objetivo o desenvolvimento 

do pensamento crítico sólido. 

Muraro ratifica essa ideia nos seguintes trechos: 

 
A Comunidade de Investigação (inquiry) é um dispositivo 
pedagógico que permite integrar os aspectos razão ou 
inteligência, das emoções e das relações sociais. Nela, a 
conversação é orientada pelo diálogo e a problematização 
desenvolve as operações mentais do pensamento e da linguagem 
para a produção de significados (atitudes, disposições habilidades 
e competências de pensamento). Este dispositivo é regulado pela 
razoabilidade como característica pessoal e pela democracia 
como característica social, resultando num exercício sociopolítico 
da ética e da cidadania. Lipman combina, assim, aspectos 
fundamentais da filosofia e da psicologia para o aprendizado 
reflexivo na infância: interesse, emoções, valores, comunidade, 
disposições e habilidades de pensar, além de três dimensões de 
pensamento: a crítica, a criatividade e o cuidado. (MURARO,  S/P)    

 
 

Lipman afirma que Filosofia para Crianças não significa  apenas 

conhecimento, mas sim curiosidade, investigação, criatividade, imaginação e um 
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arcabouço de questionamentos sobre os mais diversos assuntos, de modo que os 

alunos e professor possam se instigar cada vez mais e se envolver na 

investigação filosófica.  

Num outro trecho de um dos seus livros, O Pensar na Educação (1995, 

p.381), o autor afirma que ao se dedicar em ensinar Filosofia para Crianças não 

pretendia ensinar a Filosofia acadêmica tradicional, mas readequá-la, reelaborá-la 

para as crianças. E para isso, foi necessário também uma readequação profunda 

na pedagogia para trabalhar tais aspectos. No entanto, alerta que em uma 

sociedade onde a educação está imersa num sistema, qualquer mudança de 

currículo pode ser entendida como uma situação de perigo. 

 

 

 

2.5 Pensamento de Ordem Superior: pensamento crítico, criativo e 

cuidadoso. 

 

Em 2003 Lipman escreve uma nova edição de sua obra Thinking in 

Education, ainda não traduzida para o português. Nesta obra, ele se utiliza de 

uma nova terminologia para o que chamava de Pensamento de Ordem Superior, 

o “Pensamento Multidimensional”. Vejamos então do que se trata: 

“Para o aprimoramento do pensamento nas escolas as dimensões do 

pensamento mais importantes a serem cultivadas são: critica, criativa e 

cuidadosa”. (LIPMAN, 2003, p. 197) São, pois, esses aspectos que devem 

constituir o pensamento humano de forma bem elaborada, aprimorada, com rigor, 

com promessas de construção democrática. 

 Lipman ressalta a importância do professor buscar na fala dos alunos,  as 

contradições. Ao examinar essas ideias controversas, os alunos estarão revendo 

seus conceitos e critérios de julgamento, estarão pensando sobre o seu próprio 

pensamento, julgando seu próprio pensar, corrigindo seu próprio modo de pensar. 

 Dessa forma, o pensamento crítico é fundamental ao Pensamento de 

Ordem Superior, mas não o único. O que se pretende é fazer com que a criança 

pense de forma avaliadora, judiciosa. O Pensamento Crítico pode auxiliar as 
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crianças a pensarem com mais exatidão, a checarem antecipadamente suas 

ações, evitando os erros e falácias.  

No entanto, além do Pensamento Crítico, há o Pensamento Criativo, peça 

do mesmo modo fundamental em vista do Pensamento de Ordem Superior. O 

Pensamento Criativo, não como o Pensamento Crítico que visa a lógica, a 

verdade, quer alcançar a verdade figurativa, Assim, se a arte é a verdade 

figurativa, então o Pensamento Criativo é importante também pois, pensar implica 

a estética. E, a arte também é uma forma de pensamento. Pois, não se pretende 

apenas que as crianças sejam cuidadosas e criticas, mas também imaginativas. 

Todos nós precisamos da imaginação para visualizarmos os  meios para 

atingirmos alguns fins. Temos de ser criativos para solucionar problemas. 

Precisamos ser criativos para juntar as partes de um trabalho e conseguir ver o 

todo, antes mesmo que ele tenha assim se tornado. E o trabalho criativo só pode 

ser estimulado se há na sala de aula os meios e os momentos que torne viável a 

construção desse pensamento. Contudo, antes de estimular o aluno a ser criativo, 

o professor deve estimular a sua própria criatividade e se interessar pelo assunto. 

Pensamento Cuidadoso é o responsável pela escala de valores presente 

no Pensamento de Ordem Superior e nas ações individuais, ao propiciar a 

diferenciação do que é e o que não é importante para o conjunto da sociedade. 

Podemos dizer que essa forma de pensamento diz respeito ao discernimento do 

conjunto, é o filtro do Pensamento Crítico e Criativo, é o responsável pela boa 

convivência social. E mais, o Pensamento Cuidadoso é o pensamento que irá 

cuidar, atentar-se às relações interpessoais, emocionais, com a sociedade e suas 

instituições. O pensamento cuidadoso permite o reconhecimento dos valores que 

irão favorecer as relações e respeitar aquilo que encontramos em todos os 

momentos da vida, seja como criador, apreciador, como avaliador, enfim, em 

qualquer instância individual e social. Daí a preocupação do autor de que isso 

seja um dos objetivos da Educação para o Pensar, pois é no interior das 

Comunidades de Investigação que a criança aprenderá a respeitar os colegas, a 

esperar a sua vez de falar, etc. 

Lipman afirma que o Pensamento de Ordem Superior necessita ser 

trabalhado de forma imediata e direta. Em uma Comunidade de Investigação isso 

não precisa ser feito só pela Filosofia, pois todas as outras disciplinas podem 
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contribuir para o desenvolvimento do Pensamento de Ordem Superior, uma vez 

que o modelo das Comunidades de Investigação pode ser praticado em todas as 

disciplinas, podendo existir numa prática os pressupostos filosóficos pertinentes a 

cada uma e a metodologia do pensamento crítico. De maneira resumida, o 

Pensamento de Ordem Superior é a associação do Pensamento Crítico, Criativo e 

Cuidadoso, harmonizados de forma flexível e rica em recursos filosófico-

pedagógicos. 

 

 

2.6 Desafios do nosso tempo 

 

Diversas pessoas que estão estimuladas a pensar e a viver racionalmente 

se chocam quando se deparam com a fragilidade da razão humana e quando 

percebem que embora “racionais”, podem estar construindo suas vidas em bases 

egoístas, cujo objetivo maior muitas vezes é a satisfação pessoal, a busca pelo 

lucro (luxo), ou pela notoriedade.  

Como vimos, a Comunidade de Investigação busca não a formação de 

seres racionais, especificamente, mas de seres razoáveis, ou seja, a busca pela 

formação de sujeitos que não aceitam apenas suas razões e raciocínios, mas 

também ouvem as razões e raciocínios dos outros, estando abertas à discussão 

dessas razões. Em vista disso, a razoabilidade é muito mais aceitável 

socialmente, por ser cooperativa e aberta ao diálogo do que a racionalidade pura, 

podendo esta se tornar frequentemente numa conduta centralizada naquele que 

se entende mais inteligente do que os demais, sendo portanto, egocêntrico ou 

mesmo egoísta.  

Se uma sociedade é democrática e pretende formar cidadãos 

democráticos, a Filosofia para Crianças pode ser vista com grande mérito. A 

grande necessidade de uma sociedade democrática é a formação de cidadãos 

que sejam capazes de julgamento, de decisões justas, críticas, cuidadosas e 

criativas. De acordo com Lipman, a Filosofia para Crianças é a única abordagem 

educacional que atende a esses critérios, porque ela tem como foco o 

desenvolvimento do juízo, julgamento este que transcende ao julgamento apenas 

de situações pautadas no imediatismo ou no presente. 
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Nós, enquanto professores e cidadãos, precisamos formar crianças mais 

judiciosas, mais articuladas, mais atentas, mais compreensivas. Precisamos ir 

além da educação para o conhecimento, precisamos estimular habilidades que 

auxiliem essas crianças a serem melhor sucedidas no mundo atual e futuro, onde 

a sociedade se torna cada vez mais complexa. 

A criança precisa ser convidada a participar do processo educacional, e ser 

estimulado o seu apreço pela experiência educacional. Para isso, a relação entre 

professor e aluno deve ser diferente daquela que normalmente experenciamos, 

um relacionamento mais colaborativo, eficiente, cuidadoso. Precisamos estimular 

a flexibilidade nas crianças, flexibilidade nos julgamentos, nos conhecimentos e 

nas suas habilidades, para que ela possa suportar as pressões e os novos 

desafios de seu século. 

Muraro ressalta que a Comunidade de Investigação defendida por Lipman 

recupera o caráter original da Filosofia: 

 

O filosofar em comunidade de investigação recupera a origem e 
destino social da filosofia. Pelo procedimento dialógico é possível 
fortalecer as condições subjetivas e objetivas da convivência 
democrática, praticando valores como a liberdade, a 
solidariedade, o respeito, a empatia, a confiança, a argumentação, 
ect. e conquistar a autonomia individual e coletiva. (MURARO) 

 
 

É através da comunicação, do intercâmbio de valores e conceitos que a 

criança vai se fortificando moralmente, desenvolvendo assim a autonomia social, 

cultural, estética e política. Buscando, desse modo, o desenvolvimento de sujeitos 

razoáveis, ou seja, sujeitos, que não estão dispostos de realizar algo que seja 

prejudicial ao grupo. 

 

 

2.7 O papel do Professor 

 

O papel fundamental do professor é incentivar no aluno a consciência 

global, uma consciência focada no modo como eles se relacionam com todos os 

seres vivos, uma postura mais ética em relação ao mundo, uma relação de 

respeito. 
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Sharp afirma que na formação de professores seria necessário, desde o 

ingresso na Universidade, o estímulo do Pensamento de Ordem Superior, da 

construção do conhecimento em grupo, do envolvimento na Comunidade de 

Investigação.   

A primeira prática que precisa ser desenvolvida em um professor de 

Filosofia, neste caso o de Filosofia para Crianças, é o saber ouvir e tentar se 

atentar às ideias e conceitos que são capazes de ser reconstruídos pela 

perspectiva da História da Filosofia. Em segundo lugar, é necessário que tenha 

um grande apreço pela investigação junto com as crianças. É importante para a 

criança que ela perceba que o professor também não conhece tudo e que ambos 

têm o mesmo interesse em desvendar o problema encontrado. Além disso, ela 

precisa perceber no professor o amor pela ideias e pela conversação filosófica 

que estabelece em seu contexto. O professor deve valorizar o que é dito pela 

criança e estabelecer um rigor lógico no processo de investigação, para que os 

alunos aprendam a dar razões, contra-exemplos, inferências consistentes e 

coerentes, ou seja, a participarem de forma ativa da construção do próprio 

conhecimento, porque são eles (alunos e professor) que pesquisam, que buscam, 

que aprendem. É essencial que na Comunidade de Investigação (alunos e 

professores) se maravilhem com a investigação, que se divirtam neste processo e 

tenham paixão pelo conhecimento. Cabe ao professor incentivar esses critérios a 

cada dia. 

Conforme o desenvolvimento da Comunidade de Investigação, a postura 

do professor vai mudando. No começo ele fala muito, isso porque ele vai 

instigando os alunos a darem opiniões, darem contra-exemplos, aferirem 

julgamentos, a analisarem o que foi julgado e realizado. Mas no decorrer dos 

meses, essa característica vai mudando, o professor não precisa mais incentivar 

tanto, porque os alunos logo internalizam essa postura. Se se pretende incentivar 

os alunos a viverem em uma sociedade democrática e forte, é necessário o 

estímulo ao desenvolvimento do pensar superior desde cedo nas práticas 

educacionais. 

Os professores da Comunidade precisam ser pedagogicamente fortes e 

filosoficamente autocorretivos, de tal maneira que o aluno perceba que o 

professor sabe o que está fazendo, e mesmo se duvidarem disso no começo, que 
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eles criem apreço pela investigação e possam dar outra perspectiva para a vida. 

Para isso, é necessário que o aluno sinta confiança no professor, que ela sinta 

que ele o respeita como pessoa e como pensador.  

Lipman afirma em seu vídeo que a formação do professor dessas 

Comunidades não se dá em um ou dois anos. É necessário mais tempo para o 

professor compreender a conversação filosófica que vem ocorrendo no ocidente, 

devendo ainda ser capaz de estabelecer diálogo entre o que vem acontecendo no 

oriente e em sociedades não tradicionais, como a África, por exemplo. E por 

último, que ele se atenha à Filosofia de tal forma que a relacione com as 

experiências das crianças e com a sua própria vida. 

Como um dos resultados dessa prática é a autocorreção, todos devem se 

auto-avaliar cotidianamente e a todo momento no interior da Comunidade. 

Professor e alunos devem estabelecer normas e critérios de avaliação e estes 

devem ser visíveis aos alunos. Os integrantes irão se auto-avaliar dizendo em 

quais critérios progrediram desde a ultima avaliação e com respeito a quais 

pontos ainda precisam se autocorrigir. Já a avaliação em grupo pode ser feita, por 

exemplo, através de duas gravações, uma mostrando como se portavam no 

começo do ano e outra no meio do ano. Assim, vão traçando comparações, 

analisando onde progrediram e onde ainda precisam melhorar de acordo com os 

critérios estabelecidos por eles mesmos. Para Lipman, a autocrítica e 

autocorreção são tão importantes, que são condutas capazes de influenciar 

intensamente o funcionamento da sociedade. 

 

Quem acusa o professor como a única fonte responsável por não 
conseguir estimular o pensar de ordem superior nas escolas é 
quase tão realista quando um soldado de infantaria durante a 
guerra que acredita que a causa de todo o seu sofrimento é o 
cabo que lhe dá ordens. À medida que nos aproximamos do fim 
de um século brutal na história da humanidade, deveríamos refletir 
sobre a universalidade da recusa em sermos autocríticos. Esta é 
encontrada em praticamente todas as formas de associação 
política [...] Por toda parte a indulgência complacente das 
fantasias dos militares e daqueles que são economicamente 
poderosos é a ordem do dia. Jornais, rádios e televisões são 
cúmplices desta situação, como também o são os livros didáticos.  
Em cada nação há o mesmo insensato comodismo, a mesma 
recusa a nos sujeitarmos às mesmas regras e procedimentos 
daqueles que são considerados responsáveis. Enquanto as 
nações resistirem em se transformar em “comunidades” regionais, 
não assistiremos a grandes progressos se, nestas organizações 
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maiores, prevalecer a mesma incapacidade de autocrítica. 
(LIPMAN, 1995, p.264) 

 

 

No trecho citado acima conseguimos entender a essência da Comunidade 

de Investigação, começamos a entender a importância dos professores formarem 

alunos aptos a viverem em sociedade e mais a fundo, em Comunidade real para 

além dos muros das escolas. Vimos que a pedagogia aqui sugerida não é a 

formação de alunos moralmente incapazes, que ao chegarem à vida adulta se 

tornam apenas massa de manobra. Este paradigma educacional luta por 

condutas éticas, por sujeitos filosoficamente autocríticos, por sujeitos criativos, 

capazes de imaginar um novo modo de prosseguir e viver, por sujeitos 

cuidadosos, abertos ao diálogo, por sujeitos que tenham o Pensamento de Ordem 

Superior desenvolvido e que, verdadeiramente, fundem uma nova forma para 

vivermos em sociedade. 
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CAPÍTULO III - Síntese Comparativa e Reflexiva entre Dewey e Lipman 

 

Lipman foi assumidamente um grande seguidor de Dewey, sofrendo uma 

vasta influência em sua carreira acadêmica, tornando-se um pesquisador sobre o 

autor de Vermont, como também de outros autores. É pois, viável, coerente e real 

o estabelecimento de comparações entre ambos. 

Vimos que para Dewey, o objetivo maior da educação é a formação de 

cidadãos aptos a viverem em uma sociedade democrática, seres capazes de 

parar, ouvir, olhar e pensar reflexivamente. Dewey entende por sociedade a união 

de sujeitos diferentes, mas que tenham objetivos comuns. Vimos que uma 

sociedade é carregada de pluralidade, e que em uma sociedade democrática é 

necessário, além disso, que se abranja as aspirações de todo o grupo. Por isso, é 

fundamental que haja criticidade e juízo de valor apurados a tal ponto, que se 

possa analisar a sociedade real, verificar sua estrutura, desenvolvimento e 

nefralgias, e que se tenha criatividade para pensar em alternativas para tornar a 

sociedade melhor, qualidade talvez ainda não alcançada.  

Como já fora explicitado neste trabalho, Dewey ressalta a importância da 

vida em comunidade, da reciprocidade de interesses, do exercício da prática do 

bem comum, da cooperação livre dos grupos sociais. Propõe também mudanças 

de hábitos que, submetidos a continuas adaptações, podem se readequar a 

novas situações oriundas do intercâmbio entre grupos.      

Uma sociedade que tem por fim a democracia, deve se basear em uma 

educação que forme sujeitos capazes de discutir diferentes pontos de vista, 

estimulando o interesse em relação às necessidades dos outros, de tal forma que 

os interesses convirjam entre si, assim, permitindo que a sociedade cada vez 

mais se torne plural, democrática e justa.  

Percebemos no decorrer deste trabalho que Dewey e Lipman defendem a 

ideia da reflexão e da autocrítica, respectivamente, características essenciais à 

sociedade democrática e justa. Dewey em seu livro Democracia e Educação 

ressalta que a real democracia se baseia não apenas no sufrágio universal, mas 

no real modo de vida em comunidade, pela comunicação e pela aplicação dos 

interesses mútuos, pressuposto esse que se assemelha aos conceitos de 

democracia para Lipman.  
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A Comunidade de Investigação é um ótimo exemplo de como se 

caracteriza a sociedade democrática para Lipman. Lipman e Dewey acreditam 

que para uma sociedade realmente democrática, a formação de cidadãos com 

juízo de valor cuidadoso e critico é urgente. Por isso, Lipman defende a Filosofia 

para Crianças, pois considera que seja a única abordagem educacional que 

abarque tais critérios. Em vista disso, a relação entre professor e aluno deve ser 

mais colaborativa, cuidadosa e flexível, para que ambos consigam suportar as 

pressões de sua época.  O papel fundamental de um professor de uma 

Comunidade de Investigação é o incentivo de uma postura ética e uma relação de 

respeito com o mundo. Um dos melhores métodos para essa postura e relação é 

a prática da autocorreção, pois é nela que o sujeito se autocorrige e não aceita a 

indulgência complacente, a imposição de idéias sobre as suas e a permissividade. 

Desse modo, ele não se sujeita a métodos corruptíveis, pois se tornara 

filosoficamente autocrítico e democraticamente cidadão. 

Em vista disso, o professor tem que ser igualmente autocorretivo e 

pedagogicamente forte, pois, apenas dessa forma, o aluno sentirá segurança em 

seu desenvolvimento autêntico. 

Outro fator essencial para entendermos Dewey é o conhecimento cientifico 

baseado na lógica. A lógica utiliza toda estrutura do pensamento reflexivo para 

chegar ao conhecimento cientifico por intermédio da investigação, ou seja, utiliza 

exaustivamente a observação, sugestão e hipóteses para determinar uma 

situação, a tal ponto em que ela se torne uma situação determinada coerente, não 

ambígua e unificada. 

A pedagogia proposta por Dewey segue pressupostos semelhantes à 

Comunidade de Investigação proposta por Lipman, pois, utiliza a investigação 

para entender o conhecimento científico, compreendê-lo e usá-lo na sociedade. 

Assim como Lipman, Dewey utiliza a lógica para estimular os alunos a 

defenderem ideias fortemente construídas, com conclusões claras e verdades 

gerais. 

Ao analisarmos todo este contexto, percebemos que o Pensamento 

Reflexivo defendido por Dewey se assemelha muito ao Pensamento de Ordem 

Superior de Lipman. Uma vez que ambos entendem que não basta exercer 

apenas uma faculdade, é necessário o estímulo de algo mais amplo para se ter 
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um pensamento efetivamente forte, esses não se adquirem rapidamente, é 

necessário o exercício exaustivo, que obedeça a métodos, mas que ao mesmo 

tempo, seja livre e que sempre seja buscada cada vez mais, a liberdade 

intelectual.      

Podemos sintetizar a ideia deste trabalho em uma frase socrática relatada 

por Kohan, no curso intitulado: Sócrates no último curso de Foucault: 

 

Em todo caso, o dizer verdadeiro de Sócrates é 
apresentado como a missão de ocupar-se dos outros “como um 
pai ou um irmão” [...] para que eles se ocupem do que não se 
ocupam: de si mesmos; para que deixem de ocupar-se de sua 
fortuna, sua reputação e suas honras e se ocupem deles mesmos, 
de sua razão ou prudência (phronêsis), sua verdade (alêtheia) e 
sua alma [...] (KOHAN, p.6) 

 
 

Não nos debruçaremos em Sócrates, mas tanto Sócrates, Dewey e Lipman 

almejam uma sociedade filosoficamente cuidadosa com o outro, pela formação de 

seres mais do que racionais, seres razoáveis, abertos ao diálogo e à investigação. 

Seres que preferem uma morte digna, a uma vida indigna privada de 

autenticidade, liberdade e moralidade. 
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PALAVRAS FINAIS 

O Trabalho de Conclusão de Curso intitulado Educação para o Pensar: 

contribuições de Jonh Dewey e Matthew Lipman, baseado na pesquisa 

bibliográfica que focalizou esses autores, se iniciou na segunda série do curso de 

pedagogia e apresenta como resultado uma proposta pedágogica e filosófica que 

estimula o sujeito a pensar reflexivamente, bem como, estimula a construção de 

sujeitos razoaveis, democráticos, abertos ao diálogo e à pesquisa, que sejam 

desprovidos de preconceitos e desprendidos de tradições geradas. Busca ações 

que sejam realizadas com reflexão, por sujeitos aptos ao cuidado, ao cuidado de 

si e do outro. 

O objetivo central deste trabalho foi apresentar alternativas que fornecesse 

subsídios aos professores e alunos a viverem de maneira plena em uma 

sociedade cada vez mais complexa e menos autocorretiva, como essa do século 

XX e XXI. No entanto, percebemos que se o nosso objetivo é viver em uma 

sociedade contemporânea e democrática, temos um grande desafio: formar 

sujeitos razoáveis e autocríticos, que sejam capazes de dialogar entre si e que ao 

fazer uso dessa prática, que se embasem em ideias sufucientemente fortes, 

comprovadas pela investigação e aptas a serem defendidas,  que sejam capazes 

de viverem em comunidades que tenha também como princípio o cuidado  com o 

outro. E para isso nós, educadores, temos de ter clareza de nossa  prática, como 

diria Lipman, o educador do século XXI tem de ser filosoficamente autocrítico e 

pedagogicamente forte, sua prática docente tem de ser permeada pela paixão 

pelo conhecimento  e pelo prazer de investigar. Se almejamos uma sociedade 

democrática, temos de fazer de nossa sala um ambiente democrático, onde haja 

incentivo à exposição de ideias e respeito pelas mesmas, onde o educando 

perceba que o professor não é dono do conhecimento, mas sim um sujeito fálivel, 

que esta disposto a buscar e aprender sempre mais e mais.  

Sendo assim, este trabalho é destinado a todos os membros da 

Comunidade Escolar e a todos aqueles que almejam uma formação de uma 

sociedade essencialmente democrática. Acreditamos que a pesquisa precisa 

continuar, uma pesquisa de campo que seja capaz de aplicar o que fora 

aprendido aqui e desenvolver o trabalho ainda mais. Fica aqui o nosso convite. 
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