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RESUMO 

 

 

Este trabalho se propôs a discutir os pressupostos que permitem pensar o 
trabalho de filosofia na formação da criança. O tema ficou assim definido: A 
filosofia e a criança: aprender a pensar em Comunidade de Investigação segundo 
Matthew Lipman. Os objetivos propostos foram: compreender a proposta de 
Filosofia para Crianças de Matthew Lipman, entender qual a contribuição do 
pensar para a educação, entender qual a contribuição da filosofia para a 
educação, compreender a contribuição do diálogo no processo da aprendizagem, 
entender a concepção de Comunidade de Investigação de Lipman e suas 
implicações na formação da criança. O problema norteador da pesquisa foi: como 
a criança aprende a pensar e a filosofar? Escolhemos como metodologia para o 
desenvolvimento deste estudo o método qualitativo e bibliográfico. Por meio das 
referências estudadas que consistem basicamente das obras de Lipman e seus 
colaboradores, respondemos o problema proposto e alcançamos os objetivos 
determinados. O resultado mais importante deste trabalho foi a compreensão da 
criança como portadora da necessidade de construir os sentidos de sua 
experiência. Nesta perspectiva, o pensar da criança é ativo, resulta de sua 
curiosidade e interesse em descobrir e agir o mundo e se manifesta nas suas 
perguntas. As crianças fazem perguntas sobre conceitos de ordem filosófica. Este 
pressuposto evidenciou a necessidade de uma educação voltada para o 
aprimoramento do pensar da criança e de formação dos conceitos filosóficos.  
Acreditamos que os assuntos abordados neste trabalho contribuíram para 
repensar a educação, mostrando tanto novas formas de se trabalhar a filosofia e o 
pensar quanto a sua importância para a formação de cidadão enquanto indivíduos 
razoáveis e possuidores de um pensar organizado, crítico e criativo. 

 

Palavras-chave: Educação. Filosofia. Pensar. Comunidade. Investigação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde os tempos de escola, principalmente durante o Ensino Médio, 

sempre gostei de filosofia, sentia que as aulas eram esclarecedoras e nos faziam 

pensar sobre os assuntos da vida. Durante o curso de Pedagogia pude 

aprofundar o estudo da filosofia e sua importância para pensar os problemas da 

educação. Abriram-se muitas possibilidades de trabalhar com a reflexão filosófica 

dentro do meu campo profissional. 

Outro ponto importante é que durante toda minha vida, sempre gostei de 

crianças, de entender como se dá o seu desenvolvimento e como elas aprendem 

a pensar. Poder juntar duas coisas que eu gosto de estudar e pesquisar me 

deixou muito feliz e influenciou na escolha do tema deste trabalho. 

Inicialmente pensei em fazer um trabalho de pesquisa na área de 

Educação Infantil. Elaborei meu pré-projeto nessa área, pois participava de um 

projeto de pesquisa chamado Infância, experiência e infantilização do trabalho 

docente. O título do pré-projeto era O aprisionamento da criança. Porém, quando 

a professora que orientava a construção do pré-projeto me trouxe a possibilidade 

deste tema criou em mim um interesse maior pela temática. Eu não conhecia este 

campo de estudos e isso me despertou curiosidade e anseio por saber sobre essa 

proposta. 

Assim, definido o tema e o professor orientador me sentia mais segura e 

ansiosa para poder estudá-lo. Durante o curso de Pedagogia, as disciplinas de 

filosofia sempre me chamaram atenção e interesse, como as disciplinas de 

antropologia, epistemologia, axiologia e filosofia e educação no Brasil. Dessa 

forma, busquei me aprofundar no tema, me inscrevi em uma disciplina especial 

chamada: Filosofia para Crianças, na qual me encantei mais ainda acerca do que 

estávamos pesquisando para esse trabalho. Nessa disciplina pude compreender 

melhor a proposta de Filosofia pra Crianças e experienciar como se dá seu 

funcionamento na prática. Sendo este um tema abrangente, espero com este 

trabalho abrir novos caminhos para a sua investigação e aprofundamento. 

O tema deste trabalho ficou assim delimitado: A Filosofia e a criança: 

Aprender a pensar em Comunidade de Investigação segundo Matthew Lipman. 
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O problema norteador da pesquisa foi definido da seguinte forma: Como a 

criança aprende a pensar e a filosofar? 

A metodologia escolhida é uma pesquisa de cunho filosófico e bibliográfico. 

Em seu desenvolvimento fizemos uma seleção de referências, formadas 

basicamente das obras de Lipman e seus colaboradores e construímos um 

cronograma de leitura e produção para alcançar o objetivo do trabalho. 

Inicialmente utilizamos tabelas para agrupar os temas lidos e estudados, depois 

partimos para a produção da parte escrita. A cada encontro fomos delineando o 

corpo da pesquisa. Com o auxílio do professor orientador essas etapas foram 

realizadas. 

Objetivos do trabalho são: 

 Compreender a proposta de Filosofia para Crianças de Matthew 

Lipman; 

 Entender a contribuição do pensar para a educação; 

 Entender a contribuição da Filosofia para Crianças para a educação; 

 Entender a contribuição do diálogo para a educação; 

 Conhecer a concepção da Comunidade de Investigação de Lipman e 

suas implicações. 

Estruturamos o trabalho dividindo-o em dois capítulos. No primeiro capítulo, 

discutiremos o pensar e a experiência e trataremos de como as crianças 

encontram os significados de sua vida, como aprendem a pensar, quais os 

principais tipos de questionamentos feitos por elas, como iniciar uma investigação 

e como se pode desenvolver um pensar razoável. 

No segundo capítulo, discutiremos a educação e pensamento e 

trabalharemos a concepção de educação, a contribuição da filosofia, do diálogo e 

da Comunidade de Investigação para a educação. 

Consideramos que este trabalho levanta questões relevantes na medida 

em que descobrimos a importância do pensamento e da filosofia para a vida das 

crianças e como um trabalho voltado para estes aspectos pode contribuir para o 

desenvolvimento intelectual, afetivo, ético e social. A presente pesquisa abre 

possibilidades de continuar a investigação das relações entre a filosofia e a 
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formação da criança, levantando aspectos que fundamentem e orientem práticas 

pedagógicas conscientes e críticas nesse aspecto específico da educação. 
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1. O PENSAMENTO E A EXPERIÊNCIA 

 

1.1 EXPERIÊNCIA E DESCOBERTA DO SENTIDO 

O presente capítulo compreende a criança como um ser de mente ativa 

que procura dar sentidos para suas experiências. Esta busca de sentidos se 

concretiza nas suas perguntas, especialmente aquelas que indagam pelo por que 

das coisas, da linguagem e do próprio pensar. A meta do capítulo é uma 

investigação filosófica que busca trabalhar com as seguintes perguntas 

conceituais: O que é sentido e qual o seu papel na vida da criança? Como se 

relaciona a busca de sentidos com a atividade de pensar? Iniciaremos nossa 

investigação pela primeira indagação. 

A palavra “sentido” pode ser compreendida sob três formas, como afirma 

Sponville (2003, p. 539): “como sensibilidade (relacionada aos órgãos da 

percepção, por exemplo, o sentido do olfato), como direção (o sentido de um rio), 

como significação (o sentido de um conceito ou uma frase)”. Um sentido é o que 

você sente, segue ou persegue e o que você compreende. Entendemos que cada 

uma dessas três acepções de sentido produz uma explicação específica a partir 

das coisas específicas que precisam ser significadas. Para isso, criamos e nos 

utilizamos de signos que ao curso da vida permitem a descoberta e a ampliação 

dos sentidos. 

No estudo de Sponville, o sentido refere-se à necessidade de dizer ou fazer 

algo: “Ter um sentido é um querer dizer ou querer fazer” (SPONVILLE, 2003, p. 

540, grifos do autor). Todo ato que implica sentido emite um signo que expressa 

um significado que não está em si mesmo, isto é, refere-se a algo exterior, fora 

dele mesmo e estabelece uma relação com outra coisa. Nesta perspectiva, “O 

sentido de um ato não é esse ato. O sentido de um signo não é esse signo. É o 

que podemos chamar de estrutura estática do sentido (ele está sempre em outro 

lugar)” (SPONVILLE, 2003, p. 541). 

 Lipman (1994, p. 24, grifos do autor) ressalta que “[...] os significados têm 

que ser descobertos”. Para ele, a curiosidade da criança demonstra sua busca 

pelo significado. Essa busca demonstra uma atividade mental, atividade de 
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pensamento. Não podemos “dar” os significados às outras pessoas. E ainda 

acrescenta “Os significados não podem ser partilhados. Eles não podem ser 

dados ou transmitidos às crianças. Os significados precisam ser adquiridos; eles 

são capta e não dados” (LIPMAN, 1994, p. 32 grifo do autor). Captar é fazer as 

devidas relações entre as coisas com as quais interagimos na experiência 

utilizando uma linguagem de forma a resultar em um sentido para aquele que faz 

e para os que participam deste processo. A curiosidade da criança volta-se, 

sobretudo, para o campo da linguagem que é usada para fazer às coisas. Por 

isso, a curiosidade está na relação das palavras com as coisas e vice e versa, 

formando um contexto de relações, que se torna a fonte de indagação da criança 

como forma de descobrir o significado dessas mesmas relações. Conforme nos 

diz Lipman: “O que importa não é só aprender a ver as palavras e pronunciá-las, 

mas aprender a captar o sentido das palavras, das frases, das orações nos 

contextos em que aparecem” (LIPMAN, 1994, p. 38).  

No entendimento de Sponville os sentidos são buscados, perseguidos, 

perdidos, antecipados num processo contínuo: “A busca do sentido é, por 

natureza, infinita” (SPONVILLE, 2003, p. 541). Para este autor, a busca do 

sentido constitui a própria função do pensamento no processo de estabelecer 

relações: “Todo sentido é por natureza relativo: não é uma substância nem um 

ser, é uma relação” (SPONVILLE, 2003, p. 542). Lipman (1994, p. 26) indica duas 

maneiras de estabelecer relação das quais nascem os sentidos: “[...] os 

significados nascem da percepção das relações entre as partes e o todo, assim 

como das relações entre os meios e os fins”. 

Segundo esse mesmo autor, a educação que adota uma orientação 

filosófica pode ajudar a criança a descobrir as relações na forma de conexões e 

fazer as distinções, o que implica habilidades de agrupar e classificar. Para ele, 

existem dois campos amplos de relações às quais as crianças são introduzidas 

desde pequenas: “A primeira é a conexão entre causa e efeito e a segunda é a 

conexão entre parte e o todo” (LIPMAN, 1994, p. 85). O argumento do autor é que 

a primeira relação, por dizer respeito a questões de controle de assuntos práticos, 

acaba por dominar o trabalho da inteligência. Este tipo de conexão é 

característico da ciência. Neste aspecto o autor critica o reducionismo de uma 

educação centrada preponderantemente no ensino da ciência: 
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Mas inteligência não é só uma questão de perceber quais são as 
partes de uma situação, mas também como se relacionam entre si 
e com o todo a que pertencem; é também uma questão de 
compreender como construir o todo a partir dos materiais que, 
assim, passam a servir como parte. (LIPMAN, 1994, p. 85) 

 

Partindo desta compreensão, o autor defende uma orientação filosófica 

para educação de forma a superar o desenvolvimento restritivo do primeiro tipo de 

inteligência: “O que faz com que a filosofia seja tão valiosa como metodologia da 

prática educacional é o fato de considerar as duas formas de inteligência como 

válidas e importante” (LIPMAN, 1994, p. 85). 

Esses dois aspectos devem ser garantidos na formação da criança para 

responder à sua necessidade infantil de busca de sentido. Lipman argumenta que 

o aspecto filosófico aparece muito cedo na vida da criança, especialmente quando 

ela começa a perguntar pelo por que das coisas, querendo descobrir uma relação 

causal ou uma finalidade: 

As crianças começam a pensar filosoficamente quando começam 
a perguntar por quê? A pergunta “por quê?” é sem dúvida a 
favorita das crianças pequenas, mas não é uma pergunta simples. 
Normalmente atribuem-se duas funções principais a essa 
pergunta. A primeira é descobrir uma relação causal, e a segunda 
é determinar uma finalidade. (LIPMAN, 1994, p. 85) 

Por que as crianças fazem pergunta? Segundo Lipman, essas perguntas 

vêm do estado de confusão de experiência da criança: “A todo instante as 

crianças se deparam com acontecimentos confusos e enigmáticos” (LIPMAN, 

1994, p. 55). As crianças anseiam por sentidos e ao longo da vida elas se 

deparam com fatos que precisam receber significados dentro de sua própria rede 

de conhecimentos. A reflexão do autor explicita o tipo de sentido que a criança 

busca: “O sentido que elas querem encontrar é aquele que pode ser relevante – e 

pode esclarecer algo – para a sua vida. A necessidade de transformar a 

experiência de confusão é o fator que leva a busca do sentido: "Assim como todo 

mundo, as crianças anseiam por uma vida repleta de experiências ricas e 

significativas" (LIPMAN, 1994, p. 25). Alguns desses problemas são específicos 

do estágio de crescimento pelo qual estão passando no momento” (LIPMAN, 

1994, p. 37). O autor ainda acrescenta que as crianças querem saber como as 

coisas acontecem – relações meios e fins e parte e todo – e estão numa 
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experiência de busca de explicações que as satisfaçam, mostrando que a 

curiosidade adquire a forma de reflexão sobre os fatos e a linguagem usada para 

atribuir sentidos. 

A confusão presente na experiência da criança pode ter relação com 

problemas filosóficos. De acordo com Lipman (1994, p. 68): “Os paradoxos 

aparência e realidade, permanência e mudança, unidade e diversidade, 

encantam-nas desde a tenra infância”. Os questionamentos que surgem podem 

ser também de origem científica ou simbólica, além de filosófica como 

mencionamos e é explicitada pelo autor da seguinte forma: 

Já que as crianças não possuem um quadro de referência 
totalmente formado no qual possam inserir suas experiências, 
essas vão adquirindo uma qualidade enigmática e confusa. Não é 
de se espantar, então que as crianças se assombrem e se 
questionem sobre o mundo. Existem três maneiras de as crianças 
tentarem elucidar os mistérios ou maravilhas que encontram ao 
seu redor. A primeira é mediante uma explicação cientifica. A 
segunda é por meio de um conto de fadas ou de uma história que 
ofereça uma interpretação útil num nível simbólico. A terceira é 
formulando o assunto filosoficamente em forma de pergunta. 
(LIPMAN, 1994, p. 57) 

O autor identifica que alguns aspectos filosóficos de fundo estão presentes 

na experiência da criança e isto as a leva perguntar: “As perguntas filosóficas que 

as crianças fazem com mais frequência, são de caráter metafísico, lógico ou 

ético” (LIPMAN, 1994, p. 61). O papel da filosofia é criar os sentidos da 

experiência pela reflexão, especialmente as questões relativas ao campo da 

aprendizagem escolar: “O que a filosofia pode fazer é oferecer ao estudante um 

sentido intelectual de orientação de modo que se possam abordar os temas do 

curso com maior segurança” (LIPMAN, 1994, p. 44). 

Como Lipman sugere que as perguntas das crianças sejam tratadas? Cada 

questionamento exige um tipo especifico de explicação. A primeira é a explicação 

científica, que leva as crianças a querer saber o propósito que está por trás de 

tudo, as causas primeiras: “A perspectiva científica geralmente tranquiliza a 

criança, mas se a explicação for apenas parcial, o seu apetite de compreensão 

não será satisfeito” (LIPMAN, 1994, p. 57). A segunda é a interpretação simbólica: 

“Querem interpretações simbólicas e não só interpretações literais. Para isso 

voltam-se para a fantasia, para os jogos, para os contos de fadas, para o folclore 
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– para os inúmeros níveis da invenção artística.” (LIPMAN, 1994, p. 59) E a 

terceira é a investigação filosófica: “Finalmente, as crianças buscam significados 

que não são nem literais (como as explicações científicas) nem simbólicos (como 

os contos de fadas), mas significados que possam ser chamados de filosóficos” 

(LIPMAN, 1994, p. 61). 

O processo de busca pelo significado às respostas das crianças consiste 

em situar ou encontrar as relações entre a questão e um todo maior: 

Para entender uma coisa e assim dissipar nossa confusão 
precisamos encontrar as circunstâncias que a cercam e que 
poderiam explicá-la, as condições que dão conta dela. Ou 
precisamos encontrar o contexto ou o quadro de referência ao 
qual aquilo pertence para que possamos compreender se é uma 
parte significativa de um todo maior. (LIPMAN, 1994, p. 57) 

 O autor enfatiza que, ao reconhecer essa ligação numa dimensão de 

totalidade, os significados se tornam compreensíveis: “O seu significado fica claro 

quando você o vê como parte de um todo mais amplo” (LIPMAN, 1994, p. 57). 

Um meio importante para a aquisição de sentidos da experiência e da 

compreensão da totalidade do significado, para o autor, é a leitura. Ele mostra que 

leitura e pensamento são atividades inseparáveis. Para ele, o ato de ler está 

intimamente ligado ao pensamento, um depende do outro. Assim, ajudar as 

crianças a pensar e pensar bem, estará ajudando-as a ler bem: “Todavia, a nossa 

tese é que a leitura e o pensamento são interdependentes. Um ajuda o outro. 

Consequentemente, ajudar as crianças a pensarem pode muito bem conseguir 

ajudá-las a ler” (LIPMAN, 1994, p. 37).  

O autor defende a interdependência entre pensar e ler, evitando o dualismo 

entre estas atividades, especialmente do entendimento da leitura como uma 

atividade com um fim em si mesma: 

Talvez pareça estranho o fato de insistirmos no ensino do 
raciocínio para melhorar a leitura das crianças e dizermos que o 
ato de ler, por sua vez, é mais um meio de ajudar as crianças a 
pensarem do que um fim em si mesmo. A nossa resposta é que a 
leitura e o raciocínio são habilidades que podem ser ensinadas e 
que se reforçam mutuamente. (LIPMAN, 1994, p. 40) 

O raciocínio para Lipman é uma habilidade que pode ser aperfeiçoada, 

bem como, a leitura. Ambas possuem um mesmo objetivo, de fazer com que a 
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criança comece a pensar por si mesma. O ato de ler reforça e aperfeiçoa o ato de 

pensar e vice-versa. 

Como a leitura, o raciocínio e a linguagem deveriam ser tratados então 

dentro da escola? Lipman elencou uma série de ações:  

Em primeiro lugar, deveria estabelecer a continuidade entre o ler e 
falar e entre o falar e o escrever. Em segundo lugar, deveria 
apresentar as matérias a serem dominadas na forma de uma 
experiência unificada, no nível de criança. Em terceiro lugar, 
deveria enfatizar o significado ao invés da forma, dando prioridade 
às relações que a linguagem tem com o mundo, ao invés das que 
tem gramática. Em quarto lugar, deveria ligar a experiência da 
criança com a experiência literária da humanidade para que o 
maravilhamento da criança com a vida de todo dia seja visto como 
semelhante às maravilhas do folclore e dos contos de fada. No 
quinto lugar, deveria estimular o pensar. Em sexto lugar, deveria 
ajudar as crianças a fazerem melhor uso de palavras que são de 
vital importância no uso da linguagem (se, mas, e, todos, nenhum, 
como) ao invés de introduzir uma lista de novas palavras que 
dificilmente elas encontrarão outra vez. (LIPMAN, 2004, p. 2) 

 Todas essas ações de aperfeiçoamento da leitura contribuem para que os 

significados que as crianças buscam sejam compreendidos e ampliados para a 

experiência mais ampla da cultura. Nesta perspectiva, o ponto central da defesa 

do autor é que por meio do pensar, ler e escrever o processo da busca de 

significados é facilitado. Lipman ressalta que não se deve deixar esse aspecto em 

segundo plano no processo educacional uma vez que se trata de uma das 

condições de possibilidades de um bem pensar a significação da experiência da 

criança. 

Retomando nossa discussão para os questionamentos das crianças, 

Lipman ainda argumenta que tradicionalmente as perguntas das crianças são 

trabalhadas em diversos campos da cultura como esses que vimos: a ciência, a 

filosofia e a simbologia. Como Lipman entende cada um desses campos? 

 Para Lipman os questionamentos da ciência são tratados principalmente 

pelo método empírico, que se ocupa de pesquisar uma parte da realidade. Neste 

sentido, esse autor entende que as questões científicas voltam-se para aspectos 

factuais e discute as teorias que busca compreendê-los. As questões da ciência 

são respondidas pelas teorias que tratam desses aspectos factuais. Por isso, 

segundo o autor, essas questões podem ser respondidas: “[...] a partir da 
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descoberta de evidências relevantes, consultando autoridades científicas 

reconhecidas, fazendo observações apropriadas, citando leis da natureza que 

sejam pertinentes ou realizando experimentos” (LIPMAN, 1994, p. 148). 

O autor trata o campo filosófico como um aspecto presente na experiência 

das crianças na qual as crianças se deparam com certos conceitos cujos sentidos 

que são reguladores da nossa ação no mundo: 

A filosofia trata das formas como esses conceitos regulam a nossa 
compreensão das coisas que fazemos em nossas vidas. É 
indispensável que as crianças adquiram esses conceitos se 
querem dar sentido aos aspectos sociais, estéticos e éticos de 
suas vidas. (LIPMAN, 1994, p. 48) 

 A filosofia para Lipman é uma disciplina que leva em consideração várias 

formas alternativas de agir, de criar e de falar. Para se buscar essas formas 

alternativas é necessário que se envolva com o questionamento sobre conceitos e 

os argumentos. 

Para o mesmo autor, a filosofia se preocupa com um processo reflexivo 

sobre os significados, investigando as relações das ideias e pontos de vista com a 

vida humana. Desta forma Lipman caracteriza a tarefa da filosofia da seguinte 

forma: 

De um modo mais ou menos similar, a filosofia preocupa-se em 
esclarecer os significados, descobrir as suposições e as 
pressuposições, analisar os conceitos, considerar a validade dos 
processos de raciocínio e investigar as implicações das ideias e 
das consequências que tem para a vida humana sustentar certas 
ideias em vez de outras. (LIPMAN, 1994, p. 151) 

É característico da filosofia também o fator reflexivo, o que se constrói é 

colocado em estado de reconstrução a cada nova questão. “Na verdade, a 

filosofia implica precisamente esse permanente esforço de lidar com questões 

que não permitem nenhuma solução simples, e que exigem continuas 

reformulações” (LIPMAN, 1994, p. 52).  

Lipman reconhece a importância do campo simbólico constituinte da 

subjetividade de cada indivíduo, compondo assim o conjunto de suas crenças: 

“Muitas das nossas ações e pensamentos dependem de nossas crenças” 

(LIPMAN, 1994, p. 106). Neste sentido, Lipman esclarece que parte do campo de 
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crenças está relacionada às concepções religiosas. Neste aspecto, os 

questionamentos não devem ser colocados no sentido de desfazer a crença 

religiosa, uma vez que eles não podem ser esclarecidos empiricamente por meio 

da ciência nem pela filosofia: 

Alguns indivíduos pensam que as crenças religiosas das crianças 
não são sólidas à luz do que sabemos da ciência e da filosofia, e 
podem ser corrigidas com uma dose salutar de informação 
científica e filosófica, mas não existem fatos que possam desfazer, 
de um ou outro modo, as crenças religiosas. (LIPMAN, 1994, p. 
149) 

Considerando que a busca de significado pode envolver a discussão das 

crenças religiosas, Lipman indica um duplo trabalho para o professor: 

Não é mudar as crenças das crianças, mas ajudá-las a 
encontrarem razões melhores e mais suficientes para acreditarem 
naquelas coisas em que, após cuidadosa reflexão, elas 
escolheram acreditar. E, além disso, é reforçar sua compreensão 
sobre os aspectos necessários para manter as crenças que lhes 
são importantes. (LIPMAN, 1994, p. 150) 

Diante do exposto, entendemos que os questionamentos das crianças pela 

busca de sentido têm relação com os mais diversos campos de cultura, 

justificando que eles sejam considerados como legítimos conteúdos a serem 

trabalhados na educação. As crianças têm interesse pela busca destes sentidos, 

ou seja, buscam naturalmente uma espécie de educação enquanto captação de 

sentidos de suas experiências. É o perguntar infantil pelos sentidos que deve 

definir a educação. Para Lipman, educação é o conjunto de experiências as quais 

proporcionam o encontro com o significado da vida, e não unicamente 

experiências escolares e que estas devem ser orientadas pela forma originária da 

própria experiência de busca do significado. 

Como então as questões relacionadas à ciência, à filosofia e à simbologia, 

devem ser tratadas na educação? É o que traremos mais a diante. 

 

1.2. SENTIDO E PENSAMENTO 

A teoria de Lipman sobre a infância e busca de significado que discutimos 

até o presente momento exige explorar outro aspecto intimamente ligado que é a 



17 

 

relação significado e pensamento. Para o autor, esta questão é muito cara à 

filosofia. Assim, entramos, agora, na discussão sobre a filosofia e o pensamento. 

Qual é a contribuição da filosofia quanto ao pensar na formação das crianças 

segundo Lipman? Para o autor a filosofia desenvolveu um campo de investigação 

sobre o pensar que é a lógica. A filosofia enquanto pensamento lógico pode 

contribuir para um pensar o próprio pensamento estabelecendo critérios para o 

bem pensar. Diz Lipman: “A filosofia é uma disciplina que inclui a lógica e, 

portanto, se ocupa em introduzir os critérios de excelência no processo do pensar 

para que os estudantes possam caminhar do simples ato de pensar para o pensar 

bem” (LIPMAN, 1994, p. 47). Neste sentido, Lipman chama a atenção para a 

filosofia como um pensar habilidoso, questionador da própria competência de 

pensar recorrendo para isso para um campo relativamente instrumental do pensar 

que é a lógica. 

De acordo com este raciocínio, a filosofia é uma área de conhecimento que 

se ocupa com o aprimoramento do pensar, justificando a sua função de fortalecer 

o próprio pensar como condição de uma vida autônoma e significativa na sua 

interação social. Desta forma, o pensar filosófico deveria se constituir em um dos 

objetivos da educação escolar que por dever, tem de respeitar o direito da criança 

de pensar por si mesma, conforme afirma o autor: 

Sempre existiu, no entanto, uma linha educacional de pensamento 
que sustenta que o fortalecimento do pensar na criança deveria 
ser a principal atividade das escolas e não somente uma 
consequência casual – isto se ela viesse a acontecer. Alguns 
argumentam nesta linha por acreditarem que a escolarização de 
futuros cidadãos em uma democracia acarreta a necessidade de 
estes fazerem uso da razão e que isto poderia ser realizado 
através do estímulo a sua capacidade de raciocínio e de 
julgamento. Outros defendem esta linha por observar que os 
sistemas sociais do mundo – particularmente o econômico, o 
burocrático e os sistemas legais – estão se cristalizando na 
racionalidade, e que foi através do estímulo à racionalidade das 
crianças que as escolas puderam prepará-las adequadamente 
para o mundo que enfrentariam quando crescessem. E outros 
ainda advogam que ajudar a criança a pensar bem, assim como a 
pensar por si mesma é necessário não só por razões de utilidade 
social, mas porque a própria criança tem o direito de receber isto. 
(LIPMAN, 1995, p. 11) 



18 

 

Para o autor o direito da criança de pensar por si mesma, ou seja, o seu 

direito a filosofia se justifica pelo próprio conceito de pensar que implica na 

capacidade de estabelecer as relações que dão sentidos a sua vida. Diz Lipman: 

É característico desse enfoque a pressuposição de que o 
pensamento filosófico envolve, por um lado, uma apreciação de 
ideias, dos argumentos lógicos e dos sistemas de conceitos e, por 
outro, uma evidente facilidade de se lidar com os conceitos 
filosóficos, para separá-los e uni-los de novas formas. (LIPMAN, 
1994, p. 68)  

Esta capacidade filosófica constitui a capacidade de pensar que, para o 

autor consiste em: 

Relacionamentos. Pensar é o processo de descobrir ou fazer 
associações e disjunções. O universo é feito de complexos (não 
há, evidentemente, realidades simples) como as moléculas, as 
cadeiras, as pessoas e as ideias, e estes complexos têm ligações 
com algumas coisas e não com outras. O termo genérico para 
associações e disjunções é relacionamentos. Considerando que o 
significado de um complexo encontra-se nos relacionamentos que 
este tem com outros complexos, cada relacionamento, quando 
descoberto ou inventado, é um significado, e grandes ordens ou 
sistemas de relacionamentos constituem grandes corpos de 
significados. (LIPMAN, 1995, p. 33) 

Para pensar as relações entre esses complexos de significados Lipman 

recorre à filosofia que em si mesma consiste no pensar em campos de 

significados presentes na experiência humana como a lógica, a epistemologia, a 

ética, a política, a estética, etc. Neste sentido, a filosofia tem papel importante no 

desenvolvimento do pensar da criança, conforme indica o autor: “Filosofia para 

Crianças incentiva as crianças a pensarem por si mesmas e as ajudará a 

descobrirem os rudimentos de sua própria filosofia de vida. Fazendo isso, estará 

ajudando-as a desenvolverem um senso mais concreto de suas próprias vidas” 

(LIPMAN, 1994, p. 114). 

Um dos aspectos que Lipman defende no desenvolvimento do pensar é o 

aprendizado da lógica. O autor entende que se o pensamento lógico contribui 

para o aprimoramento da racionalidade, entretanto isso não é suficiente. Para ele 

a abordagem do pensar através da filosofia deveria contribuir para o 

desenvolvimento de seres razoáveis. Neste ponto, Lipman busca se diferenciar 

das filosofias que propõem educação para a racionalidade para defender uma 
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educação para o pensar com educação para a razoabilidade sendo esta 

entendida no contexto de uma Comunidade de Investigadores diferenciando sua 

abordagem da forma clássica de educação centrada numa racionalidade 

universal: 

Podemos educar para a racionalidade sem educarmos para 
pensar? Este é o dilema que Kant enfrentou. Ele desejava de fato 
que as pessoas pensassem por si mesmas, e considerava a 
possibilidade de ensiná-las a pensar enquanto fossem ainda 
crianças. Mas o pensar por nós mesmos que Kant tinha em mente 
não era o compromisso do desenvolvimento da investigação que 
advogamos hoje; tratava-se da obediência voluntária de cada 
indivíduo a princípios universalmente generalizáveis. A 
racionalidade para Kant era, portanto, muito diferente da 
racionalidade para Sócrates, Aristóteles, Locke ou Dewey. 
(LIPMAN, 1995, p. 22) 

Pessoas razoáveis são aquelas que desenvolvem a racionalidade e 

produzem julgamentos pelo processo da investigação comunitária, ambiente em 

que as diferenças devem ser levadas em conta e superando um pensar que seja 

estritamente lógico. Diz o autor: “Ser razoável não significa fazer uso da 

racionalidade pura; é a racionalidade temperada pelo julgamento” (LIPMAN, 1995, 

p. 21). Entendendo julgamento como resultado da investigação comunitária. 

Porque Lipman faz essa diferenciação entre racionalidade e razoabilidade? 

Esta indagação nos leva a estudar o sentido de lógica para o autor.  

A lógica formal é uma condição necessária para a razoabilidade, mas não 

suficiente uma vez que esta necessita de outras qualidades de pensar. Nessa 

perspectiva, a lógica formal adquire uma função importante para o 

desenvolvimento de um pensar organizado, como aponta o autor: 

Em virtude de as regras da lógica formal regerem as frases, 
podem ser usadas para ajudar a desenvolver uma espécie de 
autoconsciência. Elas proporcionam um meio para captar e 
examinar os próprios pensamentos de um modo estruturado e 
claro. (LIPMAN, 1994, p. 179) 

A lógica formal oferece um conjunto de regras de pensamento que uma vez 

aprendidas permitem às crianças avaliar seus próprios pensamentos e o 

pensamento dos outros, assim a criança adquire confiança no seu próprio pensar. 

Esta capacidade de pensar o próprio pensar utilizando regras estimula o 
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pensamento crítico, diz Lipman, alertando que isto ainda não é pensamento 

filosófico: 

O uso das regras pode, assim, ajudar a estimular o pensamento 
crítico, mas esse ainda não é um pensar filosófico. [...] O 
pensamento crítico só se torna pensamento filosófico quando é 
consciente das limitações dos seus próprios padrões críticos. E, a 
lógica formal sozinha, não possibilita esse discernimento. 
(LIPMAN, 1994, p. 182) 

 Contribuindo para um pensar de forma organizada, o autor acredita em um 

sistema de regras simples ligada a linguagem, chamada de lógica silogística. É 

por meio da lógica silogística que as crianças aprimoram o pensar estruturado: 

Além do fato de utilizar os padrões da linguagem cotidiana, outra 
razão para usar a lógica silogística como a lógica formal em 
Filosofia para Crianças é que suas regras podem lançar alguma 
luz sobre os procedimentos mentais que se tornaram habituais. As 
crianças ainda muito pequenas, por exemplo, desenvolvem 
habilidade de classificar, mas raramente percebem por que as 
classificações se encaixam do modo que o fazem. (LIPMAN, 
1994, p. 183)  

Lipman identifica três características deste sistema de regras de lógica 

silogística que pertencem ao pensar e que contribuem com o desenvolvimento do 

pensar da criança.  

A primeira propriedade é o que Lipman nomeia como consistência, ou 

ausência de contradições, afirmando: “As regras da lógica silogística não 

permitem, ao mesmo tempo, afirmar uma frase e sua contraditória” (LIPMAN, 

1994, p. 184). 

A segunda propriedade é entendida pelo autor como consequência lógica, 

ou como as regras que descrevem como uma frase logicamente se segue de 

outras. Diz o autor: 

As relações entre as frases são exemplos de consequência lógica, 
passagens do pensamento em que uma frase se segue de outras 
com certeza lógica. Uma característica primordial desses padrões 
de pensamento é que nunca nos levam de uma frase verdadeira 
para uma falsa. (LIPMAN, 1994, p. 185, grifos do autor) 

 A terceira propriedade, Lipman a compreende como coerência, ou como as 

regras se encaixam num todo sistemático e unificado. Aponta o autor: 

Nesse sentido, dizer que as regras devem ser coerentes é dizer 
que alguma explicação deve ser dada, que as regras merecem ser 
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investigadas em si mesmas e que sua investigação conduzirá a 
uma compreensão satisfatória do pensamento que elas regem. 
(LIPMAN, 1994, p. 188)  

 O papel da lógica formal no desenvolvimento de um pensamento 

organizado e crítico é condição necessária, mas não suficiente no processo de 

aprimorar as habilidades. Lipman aponta a necessidade de um segundo tipo de 

lógica que leva em conta uma variedade de situações de pensamento, é essa a 

abordagem das boas razões. 

 A abordagem das boas razões enfatiza o buscar razões frente às diversas 

situações e a partir disso avaliá-las: 

O principal propósito da lógica das boas razões é avaliar os 
próprios pensamentos e os pensamentos alheios em relação às 
ações ou acontecimentos. Em Filosofia para Crianças essa lógica 
é útil para ajudar as crianças a descobrirem o grande número de 
aplicações de um pensar estruturado e deliberativo. (LIPMAN, 
1994, p. 190) 

A lógica das boas razões começa quando existe algo para ser investigado 

e assim avaliado. Lipman elencou algumas características principais para a busca 

das razões, como veremos a seguir. 

Inicialmente, o autor considera que o processo investigativo das boas 

razões tem como característica a imparcialidade. Para ele, a imparcialidade 

consiste em analisar uma situação problemática de forma a considerar não 

apenas um ponto de vista, ou uma hipótese ou argumento, mas submeter à 

reflexão cada uma das perspectivas explicitadas na variedade de argumentos 

apresentados por cada um dos participantes da Comunidade de Investigação 

incluindo alunos e professor. Nesta perspectiva, ele diz: “A busca de razões deve 

ser feita de uma maneira justa, de modo a que todos os interessados participem 

dos resultados” (LIPMAN, 1994, p. 193).  

Uma segunda característica que Lipman apresenta é a objetividade na 

busca das razões. A investigação, sendo objetiva evita resultados irrelevantes e 

conseguirá resultados definidos e claros. O autor afirma: “Uma investigação é 

objetiva se alcança a aprovação da correspondente comunidade de 

investigadores, mas não o é se viola seu senso do que deve ser levado em conta 

como razoável” (LIPMAN, 1994, p. 193). 

A terceira característica de uma busca de razões é o respeito pelas 
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pessoas. Lipman propõe que em um processo investigativo deve ser dirigido pelo 

modo de lidar com as pessoas como seres históricos e que os sentimentos têm 

grande relevância em suas vidas. Para o autor, cada um é produtor de 

conhecimento cujo ponto de vista faz diferença na investigação. Portanto, deve-se 

evitar causar sentimentos negativos que bloqueiam a investigação dentro da 

Comunidade:  

Respeito pelas pessoas. O processo de investigação deve ser 
dirigido de modo a evitar magoar ou embaraçar alguém. Já que 
cada uma das pessoas é fonte de razões significativas, todo o 
processo de investigação que deixa um membro da classe fora do 
grupo de investigação elimina uma fonte potencial de informação 
e, inevitavelmente, distorce o próprio processo. (LIPMAN, 1994, p. 
193, grifos do autor) 

 A quarta característica citada por Lipman, para que um processo de 

investigação possa ser por fim avaliado e razoável, é deixar processo 

investigativo aberto para a busca de razões evitando querer esgotar assuntos que 

sempre podem estar sujeitos a questionamentos. Para o autor, isso implica que o 

processo investigativo seja suficientemente aberto para conduzir a investigações 

posteriores estimulando e promovendo a autocorreção e ampliação dos 

significados, evitando que os mesmos se tornem conhecimentos inflexíveis. 

Afirma o autor: “O processo de investigação deve ser dirigido de tal maneira que 

leve outros membros da comunidade de investigadores a buscar outras razões se 

não ficarem satisfeitos com os resultados” (LIPMAN, 1994, p. 193). 

 Lipman alerta que a principal dificuldade ao ensinar a lógica das boas 

razões às crianças está em manter o interesse na investigação e na avaliação das 

razões: “O processo de investigação toma vida no vai-e-vem da discussão; seu 

caráter público torna óbvia a necessidade de um pensar reflexivo para avaliar 

adequadamente as razões” (LIPMAN, 1994, p. 197). 

Dentro da lógica das boas razões, Lipman concebe padrões para avaliar as 

razões, facilitando assim a compreensão do resultado da avaliação. O primeiro 

padrão para avaliar as razões é partir dos fatos, uma boa razão é aquela que se 

baseia em fatos: “Os fatos nem sempre estão disponíveis e quando estão, pode 

ser que não resolvam, inteiramente, o problema em questão, mas uma razão que 

tem apoio factual é melhor do que a que não tem” (LIPMAN, 1994, p. 195).  

 O segundo padrão é a relevância, uma boa razão é relevante para o objeto 
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investigado, o autor afirma: “Embora nem sempre se possa dizer se uma 

determinada razão é relevante para o problema em questão, uma razão que 

mostra estar estreitamente relacionada é melhor que a que não o mostra” 

(LIPMAN, 1994, p. 195). 

 O terceiro padrão é o apoio, uma razão é boa quando dá sentido ao 

problema em questão, Lipman diz: “Uma boa razão serve de apoio ao objeto da 

investigação tornando-o plausível, inteligível” (LIPMAN, 1994, p. 195). 

 O quarto padrão é a familiaridade, uma razão é boa quando se refere a 

algo já conhecido, algo que seja próximo a nós, aponta o autor: “Uma boa razão 

faz referência a algo familiar quando é usada para explicar o objeto sob 

investigação” (LIPMAN, 1994, p. 195). 

 O quinto padrão que Lipman considera necessário para avaliar as razões é 

a finalidade, segundo o autor, uma boa razão só será realmente boa se passar 

pelo uso dos padrões avaliativos, ajudando, assim, os alunos a encontrar no fim 

as diversas possibilidades de um pensar deliberativo e organizado. Lipman 

completa:  

A abordagem das boas razões é muito menos apresentar algo 
novo e pouco conhecido e bem mais incentivar as crianças a 
selecionar, entre as várias respostas a uma investigação e seus 
resultados, aquelas que são mais úteis e apropriadas. (LIPMAN, 
1994, p. 196) 

 A lógica das boas razões motiva as crianças a descobrir respostas úteis 

para a construção de um pensamento claro e razoável, porém, Lipman defende 

ainda um terceiro tipo de lógica que auxilia esse processo, a lógica do agir 

racionalmente. O autor diferencia: 

A lógica formal mostra às crianças que elas podem pensar de 
forma estruturada e clara, e a abordagem das boas razões mostra 
que o pensar organizado tem muitas implicações na vida do dia-a-
dia. Ambos os tipos de lógica podem incentivar as crianças a 
usarem o pensamento reflexivo por sua conta, mas nenhuma 
lógica tem isso como seu foco principal. (LIPMAN, 1994, p. 199) 

 A lógica formal permite que as crianças sejam capazes de compreender 

seus próprios pensamentos e o pensamento dos outros de forma clara e 

estruturada. Diz Lipman: “Assim, é importante ter em mente que o propósito 

principal da lógica formal em Filosofia para Crianças é ajudar as crianças a 



24 

 

descobrirem que podem pensar sobre o seu pensar de um modo organizado” 

(LIPMAN, 1994, p. 179). A lógica das boas razões possibilita através da avaliação 

de diversas situações o aprimoramento do pensar deliberativo. 

 Ambas as lógicas contribuem para a construção do pensamento 

organizado, o que Lipman propõe com a lógica do agir racionalmente é que seu 

foco principal seja o uso ativo do pensar reflexivo para conseguir um 

comportamento e um pensamento razoável considerando as consequências da 

ação. 

 O autor defende uma educação para o pensar que desenvolva o pensar 

com clareza e organização. Dentro das linhas filosóficas de educação é 

indispensável passar pelos campos filosóficos, como a ética, a lógica, a 

epistemologia, a metafísica, entre outros, para que dentro da Comunidade de 

Investigação, a educação possibilite a construção do pensamento reflexivo e de 

pessoas razoáveis. Diz Lipman: 

Dissemos que é quase impossível ensinar filosofia sem a ética. A 
pressuposição inversa, que se pode ensinar educação moral sem 
expor a crianças a outras áreas da filosofia é ainda mais 
impossível. A investigação ética implica necessariamente 
considerações lógicas como consistência e identidade, 
considerações metafísicas como o conceito de pessoa e de 
comunidade, considerações estéticas como as relações parte-
todo, assim como todo um leque de considerações 
epistemológicas. (LIPMAN, 1994, p. 75) 

 Como então esses elementos devem ser tratados na educação? Qual a 

implicação da educação, segundo Lipman na formação do indivíduo? É o que 

trataremos a seguir. 
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2. EDUCAÇÃO E PENSAMENTO 

O estudo desenvolvido no capítulo anterior mostrou como a criança, 

naturalmente curiosa, busca dar sentido à sua experiência e a importância do 

pensar nesse processo de criar os sentidos. Para isso, Lipman argumenta que os 

sentidos que as crianças buscam encontram-se no campo filosófico que ao longo 

da tradição acumulou reflexões que abarcam diversos campos da experiência 

entre elas os aspectos éticos, sociais, lógicos, estéticos, epistemológicos, 

políticos, entre outros. Evidenciado o valor da filosofia para a vida no sentido de 

aprimorar o pensar e os próprios sentidos da experiência de forma continua e 

integral, Lipman viu que a educação deveria necessariamente incluir a filosofia 

não somente porque as crianças passam grande parte do seu tempo na escola, 

mas, sobretudo, porque essas experiências, para serem realmente educativas, 

deveriam ser significativas:  

Contudo, se a experiência escolar fosse tão rica e significativa 
como de fato pode ser, não veríamos tantas crianças detestando ir 
à escola. A relação entre educação e significado deveria ser 
considerada algo inquebrantável. A educação está onde surge o 
significado, que pode acontecer na escola, em casa, na igreja, no 
lazer ou me qualquer situação da vida da criança. (LIPMAN, 1994, 
p. 32)  

Para isso ele desenvolveu uma proposta filosófico-educacional que 

chamou de Filosofia para Crianças que tem o seguinte objetivo: “O objetivo 

primordial de um programa de Filosofia para Crianças é ajudá-las a aprenderem a 

pensar por si mesmas” (LIPMAN, 1994, p. 81). Portanto, o pensar mediado pela 

filosofia constitui um princípio educativo para o autor. Para entender melhor esta 

relação entre educação e pensamento buscaremos desenvolver as seguintes 

questões: Como Lipman concebe a educação? Como a filosofia contribui para a 

educação? Lipman pensou uma pedagogia para a educação do pensamento? 

Como ele desenvolve a ideia de comunidade de investigação para a educação do 

pensar filosófico? Que papel tem o diálogo nessa concepção? 

Iniciaremos nossa discussão tratando da seguinte pergunta: Como Lipman 

concebe a educação? No livro O pensar na educação, Lipman aborda essa 

questão mostrando que existem dois paradigmas na prática educativa: O 

paradigma padrão da educação tradicional e o paradigma reflexivo da prática 
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crítica. Estes dois paradigmas representam maneiras opostas de conduzir a 

educação: um centrado na aprendizagem de conteúdos, outro no pensar. 

Veremos a seguir como ele caracteriza detalhadamente cada paradigma. 

Segundo o autor, o paradigma padrão da educação tradicional é centrado 

na autoridade do professor, no ensino de conteúdos, na memorização e absorção 

das informações colocando em segundo plano a experiência da criança. Nesse 

paradigma o professor é quem questiona os alunos e os alunos pensam e 

aprendem o que lhes foi ensinado e é caracterizado basicamente por: 

1. A educação consiste na transmissão de conhecimentos 
daqueles que sabem para aqueles que não sabem. 2. Os 
conhecimentos referem-se ao mundo, e o nosso conhecimento a 
cerca do mundo é inequívoco, explicável e não ambíguo. 3. Os 
conhecimentos são distribuídos entre as disciplinas que não são 
coincidentes e que juntas completam o universo a ser conhecido. 
4. O professor desempenha um papel que lhes confere autoridade 
no processo educacional, pois somente se os professores tiverem 
conhecimentos é que os alunos podem aprender o que sabem. 5. 
Os alunos adquirem conhecimentos por intermédio da absorção 
de informações, isto é, de dados sobres assuntos específicos; 
uma mente bem educada é uma mente bem estruturada. 
(LIPMAN, 1995, p. 29) 

 O segundo paradigma que Lipman defende é o paradigma reflexivo da 

prática crítica. O foco desse paradigma é o pensar e não o aprender conteúdos. O 

autor considera que alunos e professores pensam e a participação numa 

comunidade de investigação coloca ambos na perspectiva de busca dos sentidos 

da experiência. Diferentemente do paradigma padrão, no paradigma reflexivo os 

alunos e professores se questionam entre si e buscam investigar um problema 

comum. A postura do professor autoritário não se faz mais presente, e sim de um 

professor ativo, facilitador de todo o processo educativo e mediador da reflexão.  

Afirma o autor: “Isso coloca o professor na situação de alguém que questiona ou 

investiga tanto quanto a criança” (LIPMAN, 1994, p.53). Lipman define esse 

paradigma como: 

1. A educação é o resultado da participação em uma comunidade 
de investigação orientada pelo professor, entre cujas metas 
encontra-se o desenvolvimento da compreensão e do julgamento 
adequado. 2. Os alunos são estimulados a pensar sobre o mundo 
quando o nosso conhecimento a seu respeito revela ser ambíguo, 
equívoco e inexplicável. 3. Presume-se que as disciplinas onde 
ocorrem questionamento não sejam nem coincidentes nem 
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completas; consequentemente, sua relação com os temas são 
bastante problemáticas. 4. A postura do professor é de falibilidade 
(aquela que está pronta para admitir erros) no lugar daquela que 
se faz valer da autoridade. 5. Há a expectativa em torno dos 
alunos de que estes pensem e reflitam, e que desenvolvam cada 
vez mais o uso da razão, assim como a capacidade de serem 
criteriosos. 6. O enfoque do processo educativo não é aquisição 
de informações, mas sim a percepção das relações contidas nos 
temas investigados. (LIPMAN, 1995, p. 29) 

Para Lipman, a educação está intimamente ligada a esse paradigma que 

proporciona o pensar dos alunos e professores numa experiência de construção 

dos significados e não meramente de repetição dos mesmos. Como vimos, o 

autor defende a ideia de que a educação está onde surge o significado e esses 

significados não estão somente dentro da escola, da sala de aula. Todas as 

experiências que a criança vive podem ser fonte de educação se adquirir 

significado pela reflexão. A capacidade de dar significado se desenvolve 

concomitantemente com a capacidade de pensar. Diz ele: “Somente adquire 

significado quando as crianças começam a manifestar a capacidade de pensar 

por si mesmas e a descobrir suas próprias respostas a respeito dos assuntos 

importantes da vida” (LIPMAN, 1994, p. 119). Quando as crianças passam a 

pensar por si mesmas os significados ficam mais claros e a criança começa a 

entender o mundo a sua volta, pois por meio do seu próprio entendimento, dá 

sentido as coisas. Lipman aponta que a filosofia colabora em todo esse processo 

de educar para o pensar elaborado por ele. Partimos assim, para a próxima 

pergunta: Como a filosofia contribui para a educação? 

A filosofia ocupa-se em compreender os conceitos presentes em nossa 

vida, dando sentido aos aspectos sociais, estéticos, epistemológicos, entre outros. 

Lipman afirma: 

A filosofia trata das formas como esses conceitos regulam a nossa 
compreensão das coisas que fazemos em nossas vidas. É 
indispensável que as crianças adquiram esses conceitos se 
querem dar sentido aos aspectos sociais, estéticos e éticos de 
suas vidas. (LIPMAN, 1994, p. 48) 

 Dessa forma, segundo o autor, a filosofia contribui para a educação 

oferecendo às crianças a possibilidade de descobrir conceitos que vêm responder 

ao que buscam em sua vida. O trabalho com os conceitos torna o pensamento 

organizado e cada vez mais esclarecido. 
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 Lipman mostra mais uma contribuição da filosofia para a educação do 

pensar, ou seja, o que se torna evidente é o caráter questionador que tanto a 

criança quanto a filosofia possuem, dessa maneira o autor compreende que a 

conexão entre elas seria de grande importância para a educação na medida em 

que uma possa satisfazer a necessidade da outra. Diz Lipman: 

A questão que surge é como a filosofia pode satisfazer essa 
necessidade de continuidade tanto para as crianças como para os 
professores. A resposta parece clara: se a principal contribuição 
da criança ao processo educacional é seu caráter questionador, e 
se a filosofia é caracteristicamente uma disciplina que levanta 
questões, então a filosofia e as crianças parecem ser aliadas 
naturais. O que melhor poderia estabelecer uma conexão entre 
crianças e a estrutura formal do conhecimento humano que uma 
disciplina que tradicionalmente tem se preocupado com a inter-
relação entre diferentes disciplinas intelectuais e com a 
apresentação de perguntas mais profundas sobre como interpretar 
e compreender a experiência humana? (LIPMAN, 1994, p. 50) 

 O autor aponta que as crianças vão construindo numa ampliação 

acumulativa o seu quadro de referências de acordo com suas experiências e 

significados adquiridos nelas. Como discutido no capitulo anterior, a filosofia 

contribui na medida em que fornece explicações específicas para os 

questionamentos infantis, seja de caráter metafísico, lógico ou ético, etc..

 Lipman demonstra dessa maneira que a filosofia se faz necessária dentro 

da sala de aula para alimentar nas crianças o interesse, a curiosidade, o 

questionamento e por meio de investigações filosóficas compreenderem novos 

conceitos. Diz o autor que esta tarefa necessita de professores preparados para 

esta abordagem: 

A filosofia na sala de aula deve ser vista como um contrapeso à 
superespecialização dominante no sistema educacional, e a 
responsabilidade de introdução da filosofia na sala de aula será 
muito bem aceita pelas próprias crianças, pois os significados que 
a filosofia representa estão entre os que as crianças mais 
apreciam. Obviamente, o futuro da filosofia na sala de aula 
depende basicamente do treinamento oferecido aos professores, 
não só para que compreendam a dimensão filosófica das 
disciplinas que atualmente lecionam, mas também para que 
aprendam como alimentar e aguçar (e não só tolerar) 
sistematicamente essas investigações filosóficas realizadas pelos 
alunos. (LIPMAN, 1994, p. 53) 
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A indagação que Lipman se colocou foi a seguinte: “Era possível ajudar as 

crianças a pensar com maior habilidade? Eu não tinha dúvida que as crianças 

pensavam tão naturalmente como falavam e respiravam. Mas como conseguir 

que pensassem bem?” (LIPMAN, 1999, p. 22). A partir desse questionamento, o 

autor elaborou um programa para crianças, uma pedagogia para a educação do 

pensamento, com a introdução da filosofia na sala de aula, no final da década de 

60 e deu o nome de: Programa Filosofia para Crianças. O foco de nosso trabalho 

não é discutir o programa que Lipman desenvolveu, mas pressupostos que 

permitem pensar o trabalho de filosofia num sentido mais amplo e aberto. 

Um desses aspectos que Lipman desenvolve para uma educação filosófica 

é a abordagem investigativa de conceitos e problemas utilizando-se das 

habilidades de pensamento. Lipman criou uma classificação de habilidades em 

quatro áreas que devem fazer parte dos objetivos da educação:  

As áreas de habilidades mais relevantes para os objetivos 
educacionais são aquelas relacionadas com os processos de 
investigação, processos de raciocínio, organização de 
informações e tradução. É provável que crianças muito pequenas 
possuam todas essas habilidades de maneira ainda rudimentar. A 
educação não é, portanto, uma questão de aquisição de 
habilidades cognitivas, mas de fortalecimento e aperfeiçoamento 
de habilidades. Em outras palavras, as crianças estão 
naturalmente inclinadas a adquirir habilidades cognitivas, do 
mesmo modo que adquirem naturalmente a linguagem; e a 
educação é necessária para fortalecer o processo. (LIPMAN. 
1995, p. 65) 

Para cada área de habilidades ou mega-habilidades, Lipman indicou um 

grupo de sub-habilidades (Cf. Lipman, 1995): Habilidades de raciocínio: inferir, 

comparar, identificar semelhanças e diferenças, contrastar, dar razões, definir, 

aplicar critérios, detectar pressupostos, ambigüidades, contradições, etc.; 

Habilidades de investigação: observar, problematizar, formar hipóteses, verificar, 

provar, mesurar, descrever, sintetizar, concluir, etc.; Habilidades de formação de 

conceitos: estabelecer relações de parte-todo / meio-fim / causa-conseqüências, 

definir, generalizar, etc.; Habilidades de interpretação ou tradução: parafrasear, 

narrar, descrever, interpretar, perceber implicações, criticar, etc. 

Lipman salienta que o trabalho pedagógico com habilidades de 

pensamento se torna mais promissor quando feito a partir da especificidade que 
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constitui a discussão da filosofia: “[...] certamente o tipo de discussão que a 

Filosofia acarreta é melhor para cultivar as habilidades de ordem superior do que 

discussões em campos menos preocupados com o cultivo de metodologias 

autocorretivas de investigação.” (LIPMAN, 1996, p. 28). Acrescenta ainda Lipman: 

“[...] é a disciplina de humanidades da filosofia e não somente as habilidades de 

raciocínio que devem ser ensinadas como uma parte integral dos currículos da 

escola primária e secundária.” (LIPMAN, 1995, p. 51) 

O desenvolvimento das habilidades de pensamento por meio do diálogo de 

temáticas filosóficas é um aspecto central do paradigma reflexivo da prática 

crítica, segundo Lipman. O objetivo é oferecer às crianças um espaço 

investigativo-dialógico onde serão orientados por professores preparados, para 

que possam desenvolver a capacidade do “pensar bem”, como diz o autor. A 

melhor pedagogia para esse fim para Lipman é a metodologia da Comunidade de 

Investigação, que traremos mais a diante. 

O programa de Filosofia pra Crianças faz uma distinção entre o pensar e o 

pensar por si mesmo. Procura desenvolver na criança esse pensamento reflexivo, 

para que possam compreender por si mesmos os significados da vida. Diz Lipman 

a respeito: 

Filosofia para Crianças incentiva as crianças a pensarem por si 
mesmas e as ajudará a descobrirem os rudimentos de sua própria 
filosofia de vida. Fazendo isso, estará ajudando-as a 
desenvolverem um senso mais concreto de suas próprias vidas. 
(LIPMAN, 1994, p. 114) 

Qual seria então a melhor prática educacional para o desenvolvimento do 

pensamento? Lipman afirma que é dentro da chamada pedagogia da 

Comunidade de Investigação (CI – passaremos agora a adotar essa sigla). 

Trataremos deste conceito formulado na seguinte questão: como ele desenvolve 

a ideia de comunidade de investigação para a educação do pensar filosófico? 

Primeiramente, o que é a CI? Como Lipman a conceitua? No livro O pensar 

na Educação encontramos sua definição: 

Este termo, presumivelmente cunhado por Charlles Sanders 
Peirce, foi originalmente restrito aos profissionais da investigação 
científica, todos podendo ser considerados como formando uma 
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comunidade por estarem igualmente dedicados à utilização de 
procedimentos semelhantes no desenvolvimento de objetivos 
idênticos. Desde Peirce, no entanto, este termo teve seu sentido 
ampliado a fim de incluir qualquer tipo de investigação, científica 
ou não científica. Podemos, portanto, falar em ‘converter a sala de 
aula em uma comunidade de investigação’ na qual os alunos 
dividem opiniões com respeito, desenvolvem questões a partir das 
ideias dos outros, desafiam-se entre si para fornecer razões a 
opiniões até então não apoiadas, auxiliarem uns aos outros ao 
fazer inferências daquilo que foi afirmado e buscar identificar as 
suposições de cada um. Uma comunidade de investigação tenta 
acompanhar a investigação pelo caminho que esta conduz ao 
invés de ser limitada pelas linhas divisórias das disciplinas 
existentes. Trata-se de um diálogo que busca harmonizar-se com 
a lógica, seguindo adiante indiretamente como um barco 
navegando contra o vento, mas no processo seu progresso 
assemelha-se àquele do próprio pensamento. Consequentemente, 
quando este processo é internalizado ou introjetado pelos 
participantes, estes passam a pensar em movimentos que se 
assemelham aos procedimentos. Eles passam a pensar como o 
processo pensa. (LIPMAN, 1995, p. 31-32, grifos do autor) 

A Comunidade de Investigação é o ponto central, é a essência do 

Programa Filosofia para Crianças. O que Lipman propõe é transformar a sala de 

aula em uma verdadeira CI, que oferece às crianças a possibilidade de 

investigação profunda sobre os temas filosóficos que envolvem as nossas vidas e, 

inclusive sobre questões científicas ou não científicas. Afirma o autor: 

Quando as crianças são incentivadas a pensar filosoficamente, a 
sala de aula se transforma numa comunidade de investigação, a 
qual possui um compromisso com os procedimentos da 
investigação, com a busca responsável das técnicas que 
pressupõem uma abertura para a razão. Pressupõe-se que esses 
procedimentos da comunidade, quando internalizados, 
transformam-se em hábitos reflexivos do indivíduo. (LIPMAN, 
1994, p.72) 

A investigação dá espaço para o surgimento das razões, como 

apresentado no capítulo anterior. Lipman acredita que para encontrar boas razões 

é necessário analisar todos os lados de uma investigação, ou seja, todos os 

pontos de vista, todos os diversos pensamentos que as pessoas possuem e que 

de uma forma ou de outra podem contribuir para a explicação final de um conceito 

ou significado. O autor acredita que as diversas formas de pensar, as diversas 

experiências de vida colaboram na construção da CI. Diz ele: 

Na aula de Filosofia para Crianças aceitam-se os argumentos 
procedentes do pensador meticuloso com o mesmo respeito 
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dispensado aos que apresentam seu ponto de vista de modo 
rápido e articulado. A criança que chega analiticamente às 
opiniões é tão respeitada quanto aquela que chega de forma 
intuitiva e especulativa de crenças – o estilo intelectual seja 
preferível ao outro. Portanto, a variedade de estilos de pensar na 
sala de aula, em conjunto com a variedade de fundamentos, 
valores e experiências de vida, pode contribuir significativamente 
para a criação de uma comunidade de investigação. Além disso, a 
investigação compartilhada acaba sendo vista como a 
contrapartida positiva do pensar por si mesmo. (LIPMAN, 1994, p. 
69) 

Além de considerar as diversas opiniões, para o trabalho dentro da CI, 

Lipman elenca características necessárias, diz ele: “Certas condições 

estabelecem-se como pré-requisitos essenciais: a prontidão para a razão, o 

respeito mútuo (das crianças entre si e das crianças e professores entre si) e 

ausência de doutrinação” (LIPMAN, 1994, p. 72). No livro A filosofia na sala de 

aula, Lipman aborda condições para o ensino do pensamento filosófico como 

trataremos a seguir.  

Um fator principal que afeta no desenvolvimento da CI é a construção de 

um ambiente favorável, onde qualquer indivíduo se sinta incluído e a vontade para 

expressar suas opiniões dentro dela, afirma Lipman: “O que se pode fazer é criar 

um ambiente favorável para o bem pensar, e reconhecer que as crianças têm 

diferentes estilos de comportamento mental, cada um dos quais necessita ser 

alimentado de forma mais ou menos diferente” (LIPMAN, 1994, p. 127). 

Dentre as condições para o ensino do pensamento, o autor destaca o 

compromisso com a investigação filosófica. Os professores têm papel 

fundamental de incentivar as crianças a desenvolverem esse compromisso com a 

investigação, seja ela uma investigação lógica, estética, científica ou moral. 

Lipman afirma que o ensino de filosofia deve ajudar as crianças a verbalizarem 

essa investigação, essa busca de significados que elas se deparam ao longo do 

curso da vida, diz o autor: 

O ensino de filosofia consiste em reconhecer e sugerir bem de 
perto aquilo que as crianças estão pensando, ajudando-as a 
verbalizar e objetivar esses pensamentos e, depois, cuidando do 
desenvolvimento das ferramentas que necessitam para refletir a 
respeito desses pensamentos. Mas é impossível exercer esse 
papel a menos que os próprios professores sejam modelos de 
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pessoas que acreditam que, afinal de contas, faz diferença tomar 
tal atitude. (LIPMAN, 1994, p. 120) 

Outra condição importante evidenciada pelo autor é evitar a doutrinação.  

Ele defende que os professores têm a meta de tornar as crianças pensadoras 

críticas e livres de qualquer influência. O professor não é mais a autoridade no 

processo e as crianças devem a todo o momento criar e recriar seu quadro de 

referências de acordo com suas experiências. Lipman aponta: 

Uma meta da educação é livrar os estudantes dos hábitos mentais 
que não são críticos, que não são questionadores, para que assim 
possam desenvolver melhor a habilidade de pensar por si mesmo, 
descobrir sua própria orientação perante o mundo e, quando 
estiverem prontos para isso, desenvolver seu próprio conjunto de 
crenças acerca do mundo. [...] Portanto, os professores de 
pensamento filosófico devem estar, o tempo todo, cientes do risco 
de, intencionalmente ou não, estar incentivando as crianças a 
adotarem, sem crítica, o seu próprio sistema de valores. [...] Os 
estudantes envolvidos em uma discussão filosófica devem sentir-
se livres para defender qualquer posição que desejem a respeito 
de valores, sem que o professor tenha que estar ou não de acordo 
com cada um dos pontos. (LIPMAN, 1994, p. 121-122) 

Uma terceira condição importante é o respeito às opiniões das crianças, à 

capacidade que elas possuem de se maravilharem com o mundo e de abordarem 

os problemas de modos novos de forma semelhante à filosofia. Lipman considera 

necessário levar em consideração a opinião das crianças por que é somente a 

partir das ideias que se tem familiaridade que possível começar a pensar por si 

mesmas colocando-as em dúvida no processo reflexivo. O autor afirma: 

Assim, podemos começar o lento processo de ajudá-las a 
esclarecer seus próprios pontos de vista, levando-as a ver o que 
implicam termos de pressuposições e consequências, oferecendo 
a elas alternativas e dando-lhes as ferramentas que necessitam 
para poderem pensar por sim mesmas a respeito dos assuntos 
que as preocupam. (LIPMAN, 1994, p. 125) 

Por fim, a quarta condição é despertar a confiança nas crianças, não só 

para que elas consigam participar na CI de forma ativa, mas também para que 

confiem em si mesmas e em seus pensamentos e dúvidas. Segundo o autor: “A 

confiança não só é indispensável para incentivar as crianças a pensarem 

filosoficamente como constitui-se na base de uma sólida relação entre professor e 

aluno” (LIPMAN, 1994, p. 125). 
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Dentro do Programa Filosofia para Crianças e da CI, o autor enfatiza a 

importância do diálogo para o ensino do pensamento filosófico, portanto, partimos 

para a nossa questão: Que papel tem o diálogo nesse programa? O autor aponta 

que o diálogo é um dos conceitos centrais de Filosofia para crianças, trataremos a 

seguir como ele concebe diálogo. 

O autor aponta que o pensamento está intimamente ligado à linguagem, e 

que por meio dela a criança estabelece o diálogo: “Assim, é normal que se diga 

que as crianças amadurecem por meio da aquisição da linguagem, esquecendo 

que a linguagem seria inútil se a criança não tivesse disposição para adquiri-la e 

utilizá-la” (LIPMAN, 1994, p. 89). 

Para Lipman, o diálogo tem papel importante para gerar o pensamento. O 

envolvimento no processo de conversação é uma atividade reflexiva sobre os 

significados em jogo, conforme podemos ver no texto a seguir: 

A pressuposição mais comum é de que a reflexão gera o diálogo, 
quando na realidade é o diálogo que gera a reflexão. Quando as 
pessoas se envolvem num diálogo, são levadas a refletir, a se 
concentrar, a levar em conta as alternativas, a ouvir 
cuidadosamente, a prestar muita atenção às definições e aos 
significados, a reconhecer alternativas nas quais não havia 
pensado anteriormente e, em geral, realizar um grande número de 
atividades mentais nas quais não teria se envolvido se a 
conversação não tivesse ocorrido. (LIPMAN, 1994, p. 44) 

O diálogo é uma atividade mental mediatizada pela linguagem comum 

entre os envolvidos na conversação. Dessa forma, o pensamento enquanto 

internalização do diálogo tanto gera quanto expressa significados que são 

partilhados. Envolver-se em um diálogo, como no caso da leitura, é também 

aprender a captar o significado das palavras em seus diferentes contextos: 

Portanto, se as crianças devem desenvolver um interesse 
duradouro pela leitura, esta deve estar significativamente 
relacionada com suas principais preocupações – com as coisas 
com que mais se ocupam na vida. O que importa não é só 
aprender a ver as palavras e pronunciá-las, mas aprender a captar 
o sentido das palavras, das frases, das orações nos contextos em 
que aparecem. (LIPMAN, 1994, p. 38) 

O autor ressalta a importância de perceber como os significados 

produzidos por meio do diálogo são intersubjetivos. Isto cria um interesse em 
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cada interlocutor em alimentar estes significados por meio da continuidade da 

própria conversação. Assim o diálogo vai gerando mais diálogo o que quer dizer 

pensamento gerando mais pensamento: 

Após uma discussão, refletir particularmente sobre os nossos 
próprios comentários é, afinal, uma experiência pela qual todos já 
passamos. Mas aqueles comentários incluem os significados que 
não consideramos simplesmente “subjetivos”, porque não 
surgiram só de nós (ou de nossas “mentes”), mas sim, do próprio 
diálogo. Assim também acontece com as crianças. [...] elas 
mesmas devem procurá-los por meio do envolvimento no diálogo 
e investigação. E isso não é o fim da questão, pois os significados, 
uma vez encontrados, devem ser cuidados e alimentados [...] 
(LIPMAN, 1994, p. 24) 

Lipman ainda ressalta a importância de compreender a diferença entre o 

diálogo e a conversação, segundo o autor, em uma conversa percebemos que o 

tom é pessoal e o fio lógico é tênue enquanto que no diálogo ocorre exatamente o 

contrário. Veremos o que diz o autor: 

No confronto entre a conversa e o diálogo, uma das coisas que 
chamam atenção é a maneira como a conversa almeja o 
equilíbrio, ao passo que o diálogo almeja o desequilíbrio. Na 
conversa, primeiro uma pessoa predomina e depois a outra; há 
reciprocidade, porém sabe-se que não existirão avanços. Uma 
conversa movimenta-se como uma gangorra entre os 
protagonistas, porém a conversa em si não se movimenta. No 
diálogo, por outro lado, o desequilíbrio é provocado a fim de forçar 
um movimento progressivo. (LIPMAN, 1995, p. 335 e 336) 

Segundo Lipman, diálogo é uma investigação, um questionamento, onde 

um argumento evoca outro argumento e possui um fim, um objetivo em si, busca 

uma resolução, enquanto que a conversa são trocas de informações, 

pensamentos, sentimentos, não possui compromisso apenas segue uma linha de 

interpretações. 

Como apontado anteriormente, o Programa Filosofia para Crianças leva em 

consideração formas alternativas de agir, criar e falar. A questão então passa a 

ser: que metodologia, ou o que contribui para que os estudantes aprendam de 

forma significativa? Lipman afirma que é o papel do diálogo e do professor que 

influenciam nesta condição. 
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A metodologia para incentivar as crianças a pensarem filosoficamente 

numa CI tem como componente básico o envolvimento da criança no diálogo e o 

professor questionador e facilitador, como aponta o autor: 

As condições que satisfazem a essas exigências incluem um 
professor que seja provocativo, questionador, impaciente com o 
pensamento descuidado, e um grupo de estudantes ávidos por se 
envolver num diálogo que os desafie a pensar e produzir ideias. 
Os componentes mínimos de um ambiente adequado para 
incentivar uma criança a pensar filosoficamente são um professor 
questionador e um grupo de estudantes preparados para discutir 
aquelas coisas que realmente interessam a eles. (LIPMAN, 1994, 
p. 143) 

O grande papel do diálogo é contribuir para a construção do pensamento 

crítico, cuidadoso, organizado e fazer com que as crianças pensem por si 

mesmas. Diz Lipman: “Incentivar o pensar filosófico é uma questão de levar as 

crianças a refletirem de maneiras novas, a considerar métodos alternativos de 

pensar e agir, a deliberar de maneira criativa e imaginativa” (LIPMAN, 1994, p. 

147).  

O valor pedagógico do diálogo foi aprofundado também por SPLITTER E 

SHARP (1999), colaboradores de Lipman. No desenvolvimento desse conceito, 

estes autores defendem que o diálogo pressupõe quatro condições necessárias: 

ter foco num problema, ser autocorretiva, igualdade entre os membros e, o 

interesse comum. Estes pontos podem ser explicitados de melhor maneira com as 

próprias palavras dos autores: 

1. A conversação é estruturada focalizando-se em um tópico ou 
questão que é problemática ou contestável. 2.  A conversação é 
auto-reguladora ou autocorretiva. Seus participantes são 
preparados para questionar as visões e os motivos apresentados 
pelos outros e para rever sua própria posição em resposta a 
perguntas ou contra-exemplos que venham do grupo. 3. A 
conversação tem o que chamamos de estrutura igualitária. Pelo 
que dizem, os participantes mostram que valorizam a si e aos 
outros igualmente dentro das propostas de diálogo, independente 
de sua posição em relação a um ponto de vista particular. 4. A 
conversação é guiada pelos interesses mútuos de seus membros. 
Em uma comunidade de investigação, são os participantes (dos 
quais o professor é apenas mais um participante) que escolhem a 
agenda e determinam os procedimentos para se lidar com os 
assuntos em pauta. (SPLITTER E SHARP, 1999, p. 53) 
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No estudo desses autores encontramos o desenvolvimento dos dois 

aspectos que estruturam o conceito de Comunidade de Investigação. Por um lado 

temos a dimensão da comunidade “[...] o que evoca um espírito de cooperação, 

cuidado, confiança e senso de objetivo comum [...]” (SPLITTER E SHARP, 1999, p. 

31); por outro lado temos o aspecto da investigação “[...] o que evoca uma forma 

de prática de autocorreção, levada pela necessidade de transformar o que é 

intrigante, problemático, confuso, ambíguo ou fragmentado em algum tipo de todo 

unificador, que satisfaz os envolvidos e que culmina, embora experimentalmente, 

em julgamento” (SPLITTER E SHARP, 1999, p. 31). 

Lipman expressa o principal objetivo do Programa resumido nesta frase: 

“Talvez uma das características mais interessantes do programa de Filosofia para 

Crianças seja o fato de que ele procura mostrar como as crianças podem 

aprender umas com as outras.” (LIPMAN, 1994, p. 147). Por meio desse objetivo 

podemos compreender a relevância dessa pesquisa que Lipman elaborou para o 

desenvolvimento integral da criança dentro da concepção pedagógica da 

comunidade de investigação que faz do diálogo reflexivo um princípio de 

aprendizagem interativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Este trabalho focou no estudo das relações entre Filosofia e a criança e 

aprender a pensar em Comunidade de Investigação segundo Matthew Lipman. 

Por meio de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica buscamos analisar o 

problema do estudo: como a criança aprende a pensar e a filosofar? Para isso, 

elencamos objetivos a serem desenvolvidos ao longo do trabalho a fim de 

alcançar o que pretendíamos e organizamos uma maneira de como 

trabalharíamos durante a pesquisa. 

Nossos objetivos eram: compreender a proposta de Filosofia para Crianças 

de Matthew Lipman, entender a contribuição do pensar para a educação, 

entender a contribuição da Filosofia para Crianças para a educação, entender a 

contribuição do diálogo para a educação, desenvolver o conceito de Comunidade 

de Investigação de Lipman e suas implicações educacionais. 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho houve uma limitação em 

encontrar algumas referências para a fundamentação, porém, durante o processo 

de pesquisa solucionamos essa dificuldade e conseguimos todo o material 

necessário. 

Sendo o tema deste trabalho A Filosofia e a Criança: aprender a pensar em 

Comunidade de Investigação segundo Matthew Lipman, os pontos centrais que 

encontramos neste estudo são os que seguem. O primeiro capítulo leva o nome 

de “o pensamento e a experiência” e está dividido em dois pontos centrais. Dentro 

do primeiro, intitulado “Experiência e descoberta do sentido”, são abordados as 

seguintes ideias: como a criança busca os sentidos para suas experiências, ou 

seja, busca compreender o que é sentido e como ele influência na vida da criança 

e de todo ser humano. Exploramos também como essa busca de sentidos implica 

na atividade de pensamento e compreender, segundo Lipman, os campos da 

cultura especializados em sentidos: ciência, filosofia e a simbologia.  

O segundo ponto central do primeiro capítulo intitulado “Sentido e 

pensamento” aborda as seguintes questões: como a filosofia contribui para a 
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formação do pensamento, como iniciar uma investigação e como se tornar um 

indivíduo razoável. 

O segundo capítulo deste trabalho leva o nome: “Educação e pensamento“ 

e são exploradas as seguintes ideias centrais na obra de Lipman: qual a 

concepção de educação? Qual a contribuição da filosofia para a educação, como 

se estrutura o Programa Filosofia para Crianças?  O que é uma Comunidade de 

Investigação e que papel tem o diálogo nessa proposta? 

Levando em consideração todos esses assuntos abordados, posso elencar 

como mais importante para minha vida profissional, a repercussão que essa 

pesquisa teve e vai ter, pois a partir dela pude ampliar minha visão de ensinar e 

aprender. Com essa pesquisa enxerguei à luz da filosofia a educação que se 

almeja, sendo ela a formação do bem pensar, de consciência crítica e 

questionadora e a defesa do paradigma reflexivo da prática crítica rompendo com 

o conformismo educacional universal. Entendendo assim que a criança se 

formará sem influências autoritárias, com pleno direito de expressão, com a 

capacidade de aprimorar o pensar e se tornar um cidadão razoável. 

Acreditamos que os assuntos abordados neste trabalho também são 

importantes para a educação na medida em que contribui tanto para a formação 

do educador, no reflexo em sala de aula ou em outras áreas, tanto na maneira 

que influência a formação de sujeitos. 

Desta forma, compreendemos que por meio dos objetivos traçados o 

problema do trabalho foi respondido dentro dos limites de tempo e materiais 

disponíveis, além de nos permitir o estimulo para futuras pesquisas. 

Por fim, este estudo possibilitou contato profundo com a pesquisa em si, na 

qual aprendemos por meio das orientações a organizar e elaborar um trabalho 

acadêmico e despertou o interesse para continuar esse trabalho de pesquisa. 

Terminamos nosso estudo com uma indagação do próprio autor estudado 

que sugere, sobretudo a continuidade da pesquisa nessa área: “Ainda não se 

conhecem exatamente quais os efeitos que esse programa pode exercer sobre as 
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emoções, interesses, atitudes ou outros aspectos do desenvolvimento pessoal da 

criança” (LIPMAN, 1994, p. 95). 
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