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RESUMO 
 
 
A presente pesquisa tem por objetivo analisar a contribuição do diálogo para o 
aprimoramento do pensamento dos alunos, ou seja, para o desenvolvimento do 
pensamento excelente. O problema a ser investigado pode ser expressado pela 
seguinte pergunta: o que é o diálogo na infância e como ele pode contribuir para o 
desenvolvimento do pensamento dos alunos? O trabalho discute a importância do 
diálogo numa prática de comunidade de investigação, criando-se um ambiente 
educacional propício para o aprofundamento da dimensão ética, especialmente o 
aprendizado dos valores morais por meio da experiência reflexiva. A discussão 
desses conceitos prioriza o contexto da infância e, por isso, o sujeito de que 
tratamos aqui é a criança.  A metodologia deste trabalho baseia-se na pesquisa 
bibliográfica, visando uma investigação de aspectos qualitativos, ou seja, a 
discussão dos conceitos de diálogo, pensamento e comunidade de investigação. 
Neste sentido, as referências pricipais são as obras de Matthew Lipman e Paulo 
Freire. Concluiu-se que o diálogo e o pensamento excelente, colaboram não 
somente para o desenvolvimento do pensar bem dos educandos, mas também para 
escolhas responsáveis em sua vida. A educação moral e a prática da comunidade 
de investigação colocam o aluno a refletir sobre seu próprio pensamento na medida 
em que é confrontado com outras formas de pensar. Isso lhe proporciona o 
desenvolvimento da consciência e convivência com diferentes visões de mundo, 
proporcionando a conquista da autonomia.  
 
Palavras-chave: Diálogo. Pensamento. Comunidade de Investigação. Educação 
Moral. 
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ABSTRACT 
 
 

This research aims to analyze the dialogue contribution to the improvement of 
students' thinking, that is, for the development of the excellent thinking. Our 
investigating problem can be expressed on the following question: What is the 
dialogue in childhood and how it can contribute to the development of students' 
thinking? This work discuss the worth of the dialog on the inquiry community, creating 
one educational environment who provides the deepening on the ethics dimension, 
specially the moral value’s learning based on the reflexive experience. This concepts 
discussion's priorizes the childhood context, and the subject that we treat here are 
the children. The metodology of this work is based on a bibliographical research 
aimed to investigate the qualitative aspects, discussing the concepts of dialog, 
thinking and inquiry community. Our main references are Matthew Lipman’s and 
Paulo Freire’s publications. We realize that the dialog and the excellent thinking 
colaborates not only to the cognitive develop of the students, but also gives supports 
to responsible choices on their lives. The moral education and the inquiry community 
puts the student to reflect about their own thinking faced by others ways of thinking. It 
provides the development of awareness and familiarity with different world views , 
providing an achievement of autonomy.  
 
Key words: Dialog. Thought. Inquiry Community. Moral Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nosso retrato da experiência de formação no curso de Pedagogia ressalta a 

incoerência entre o discurso e a prática em sala de aula por parte de alguns 

professores no que se refere ao diálogo e ao pensar. No decorrer das diversas 

disciplinas muito se falou sobre o diálogo entre professor/aluno, aluno/aluno. Foi 

enfatizado que, na prática pedagógica, devemos estabelecer relações de diálogo 

com os alunos e, ainda, que os alunos devem pensar por si mesmos. Em suas falas, 

muitos docentes defenderam também que o professor não deve ser autoritário, o 

que contrasta com suas práticas. Poucos foram os professores permitiram 

experiências de diálogo e cobraram dos alunos esta postura e o exercício do pensar, 

aceitando uma opinião proveniente de algum colega da turma que fosse diferente 

daquela do mestre. Grande parte dos professores, ao ministrar sua disciplina, 

preocupou-se em ensinar direta ou indiretamente que o seu ponto de vista deve ser 

tido como certo e reproduzido nas avaliações. Isso sem sequer considerar os 

argumentos do aluno.  

O retrato desta experiência não é uma crítica negativa. Refletir sobre essa 

realidade leva a reconhecer que alguns professores contribuíram muito para a 

formação e para o crescimento intelectual dos alunos neste aspecto. O que 

desejamos dizer é que aprendemos muita teoria e discutimos pouco sobre a relação 

desta realidade e a prática docente. O grande desafio é esse: não cair na hipocrisia 

de um discurso dicotômico, onde teoria e prática divergem, sem a intenção e o 

esforço de aproximá-las. É claro que estamos continuamente aprendendo de forma 

que não podemos nos compreender como um ser concluso. Estamos sempre em 

progressão, em processo de busca, como diz Paulo Freire, que trata sobre nossa 

inconclusão.  

Continuemos a pensar um pouco sobre a inconclusão do ser que se 
sabe inconcluso, não a inconclusão pura, em si, do ser que, no 
suporte, não se tornou capaz de reconhecer-se interminado. A 
consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado 
necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão 
num permanente movimento de busca. (FREIRE, 2002, p. 53-54).  

Assim, devemos ter consciência de que somos pessoas e professores 

inconclusos. E, ainda, refletir sobre esta inconclusão fazendo uso do diálogo como 

meio para o crescimento em nível pessoal e profissional. 
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Não podemos cair em uma prática conformista – de que estamos conclusos 

quando encerramos uma etapa formativa –, mas buscar aproximar as nossas bases 

teóricas e práticas, fazendo da inconclusão um processo existencial e uma prática 

docente contínua de aprender a aprender. 

Essa foi a inquietação que motivou esta pesquisa sobre o tema Diálogo e 

Pensamento. Pensar a prática dialógica reflexiva diante de uma sala repleta de 

alunos deveria ser uma das preocupações centrais de uma pedagoga. Dificilmente 

começamos a atuar sendo um professor ideal, mas aprender com os erros e acertos 

caminhando em busca de melhoria da prática somente é possível quando se 

compreende com clareza este ideal.  

Estes fatores se tornaram as principais justificativas para eleger o tema do 

diálogo e educação como objeto desta pesquisa. Assim, colocamos como problema 

a ser investigado a seguinte pergunta: O que é o diálogo na infância e como ele 

pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento dos alunos? 

O objetivo geral desta pesquisa é conceituar o diálogo e suas relações com a 

educação voltada para o aprimoramento do pensar. Já os objetivos específicos são: 

desenvolver o conceito de diálogo na infância, analisar o papel do diálogo no 

desenvolvimento do pensamento e a implicância do mesmo no processo de ensino e 

aprendizagem. 

A metodologia deste trabalho baseia-se na pesquisa bibliográfica, visando 

aspectos qualitativos, sustentando-se em fontes como livros e artigos. Após o 

levantamento da bibliografia, foi feita a leitura e análise das fontes buscando 

compreender, interpretar e explicitar os conceitos e dados correlatos que permitiram 

desenvolver a problemática desta pesquisa resultando na sistematização de todo 

esse processo.  

O processo de revisão bibliográfica é capaz de, assim como entende Gil 

(2002), abrir um caminho exploratório fazendo com que exista uma maior 

familiaridade com o objeto de pesquisa, possibilidade de aprimoramento de idéias e, 

ainda, a descoberta de novas intuições, percepções e interpretações do objeto de 

pesquisa. 
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Este trabalho buscou, principalmente, fundamentação em obras de Matthew 

Lipman1 e Paulo Freire2. O primeiro porque trata especificamente da relação entre 

diálogo e pensamento no contexto da educação. O segundo porque considera o 

diálogo como capaz de proporcionar a subversão da condição de opressão das 

pessoas em busca da sua libertação. As obras centrais desta pesquisa são 

Pedagogia do Oprimido (2013), Pedagogia da Autonomia (1996) de Paulo Freire e O 

Pensar na Educação (1995) e Filosofia na sala de aula (1998) de Lipman. 

O explanar sobre o desenvolvimento do conceito de diálogo na infância 

permitiu a percepção de que para que o mesmo aconteça efetivamente, de forma 

progressiva, necessita de fatores multidimensionais. É importante que escola e 

família propiciem ambientes de diálogo na infância. A criança tem potencial, mas 

precisa de meios, de caminhos para alcançar o pensar bem. Ensinar a dialogar é 

mostrar esse caminho e, na escola, esse deve ser o anseio do professor. Portanto, o 

diálogo e o desenvolvimento do pensamento estão envolvidos nesse processo, são 

inerentes. Nesse contexto, a Comunidade de Investigação proporciona uma 

pedagogia de diálogo e pensamento. 

No capítulo primeiro discutiremos o conceito de diálogo, entendendo que a 

especificidade desta forma de comunicação humana está no processo de reflexão 

comum centrada em torno de um problema. Diferencia-se da conversa como 

comunicação espontânea, retrospectiva ou fantasiosa e não tem um objetivo ou 

finalidade para além da troca de informações, pensamentos, sentimentos e 

impressões em um contexto comum. Para Splitter; Sharp (1999) o diálogo tem como 

base de sua constituição os seguintes aspectos: foco num problema, auto-regulação 

ou autocorreção e estrutura igualitária. Para Freire, o diálogo é componente 

essencial para o desenvolvimento do pensamento crítico sobre o mundo, sobretudo 

das contradições da opressão e condição básica para uma educação libertadora e 

formação de sujeitos autônomos. 
                                                 
1
 Matthew Lipman. Nasceu em 1923 na cidade de Vineland, New Jersey, EUA. Doutorou-se em Filosofia na 

Universidade Colúmbia, em Nova York, em 1953. Fez pós doutorado na França e foi o fundador do IAPC 
(Instituto para o Desenvolvimento de Filosofia para Crianças) ligado à Universidade Estadual de Montclair - 
New Jersey - EUA. É o criador do Programa de Filosofia para Crianças. Faleceu em 26/12/2010 em MontClair-
USA. 
2
 Paulo Freire. Nasceu em 1921 na cidade de Recife, Pernambuco, Brasil. Doutor Honoris Causa por dezenas de 

universidades, Freire recebeu prêmios como: Educação para a Paz (das Nações Unidas, 1986) e Educador dos 
Continentes (da Organização dos Estados Americanos, 1992). Foi fundado o Instituto Paulo Freire que tem 
como missão educar para transformar. Paulo Freire escreveu individualmente 27 livros. O mais conhecido 
deles, "A Pedagogia do Oprimido", foi traduzido para 47 idiomas. Paulo Freire foi declarado patrono da 
educação brasileira em 2012. Faleceu em 1997, na cidade de São Paulo.  
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No capítulo dois abordaremos o papel do diálogo no processo de aquisição de 

habilidades que levam ao bem pensar, ou ao pensamento multidimensional. Esse 

processo permite o aprimoramento do pensamento, o que significa torná-lo cada vez 

mais crítico, criativo e cuidadoso. Isso caracteriza um pensamento de qualidade, que 

proporciona inúmeros benefícios para a vida pessoal e comunitária. 

Sabendo que para o desenvolvimento progressivo e eficaz do diálogo na 

infância se fazem necessários fatores multidimensionais, consideramos importante 

que escola e família propiciem ambientes de diálogo na infância. A criança tem 

potencial, mas precisa de meios, de caminhos para alcançar o pensar bem. Ensinar 

a dialogar é mostrar esse caminho e, na escola, esse deve ser o anseio do 

professor.  

Nesse contexto, apresentaremos no terceiro capítulo a Comunidade de 

Investigação como uma pedagogia de diálogo e pensamento, capaz de proporcionar 

momentos de reflexão, de desenvolvimento do bem pensar e de cultivo das 

habilidades. Essa prática contribui para uma educação moral reflexiva e não 

dogmática, onde o educando reconhece-se como um indivíduo ético, capaz de 

perceber e respeitar o outro. 
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CAPÍTULO I 

O CONCEITO DE DIÁLOGO NA INFÂNCIA 

 

A comunicação diária envolve diversas maneiras de elaborar e transmitir 

informações. A fala humana pode girar em torno de uma simples troca de ideia até 

processos mais elaborados de pessoas pensando juntas sobre algo em comum. 

Podemos chamar de diálogo todas essas diversas formas de uso da linguagem? 

Considerando que podem existir várias possibilidades de se comunicar, indagamos: 

é possível dialogar na infância? 

 Partindo dessas simples questões provocativas, dedicaremos este capítulo 

para a discussão do conceito do diálogo e em seguida, estabelecer possíveis 

relações com a infância. 

Para refinar nosso estudo acerca desse assunto, colocamos as seguintes 

questões como guias de nossa reflexão: Quais são as formas de comunicação 

humana? O que é diálogo? Qual a relação do diálogo com o pensamento e o 

processo de ensino e aprendizagem? Como a criança aprende a dialogar? 

1.1 As formas de comunicação humana 

Conforme o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano (2007) a definição 

de comunicação é apresentada da seguinte forma: 

[...] termo para designar o caráter específico das relações humanas 
que são ou podem ser relações de participação recíproca ou de 
compreensão. Portanto, esse termo vem a ser sinônimo de 
"coexistência" ou de "vida com os outros" e indica o conjunto dos 
modos específicos que a coexistência humana pode assumir, 
contanto que se trate de modos "humanos", isto é, nos quais reste 
certa possibilidade de participação e de compreensão. 
(ABBAGNANO, 2007. p. 161). 

 O homem precisa da comunicação para se relacionar, para receber e 

transmitir experiências, ideias ou informações.  

A comunicação, desta forma, está presente moldando as relações sociais. O 

ser humano vive continuamente em um contexto de comunicação, meio que o 

permite possuir as coisas que são comuns para a vida social. Ela possibilita a 
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expressão verbal ou não verbal, propiciando a troca de informações entre indivíduos, 

entrando em jogo a diversidade de recursos dos quais ela pode se utilizar para 

acontecer como os meios impressos, telefônicos, televisivos e de internet. Essa 

comunicação só é possível quando o que está sendo comunicado é compreensível 

para os demais, compartilhando o mesmo sistema de signos ou códigos lingüísticos 

para que seja possível haver o entendimento. Isso é imprescindível para que a 

comunicação se efetive.  

Conforme Dewey (1979), a comunicação é condição para a existência e 

continuidade da vida social: 

A sociedade subsiste, tanto quanto a vida biológica, por um processo 
de transmissão. A transmissão efetua-se por meio da comunicação – 
dos mais velhos para os mais novos– dos hábitos de proceder, 
pensar e sentir. Sem esta comunicação de ideais, esperanças, 
expectativas, objetivos, opiniões, entre os membros da sociedade 
que estão a sair da vida do grupo, e os que na mesma estão a entrar, 
a vida social não persistiria. (DEWEY, 1979, p.3). 

No entendimento deste pensador, a comunicação não apenas proporciona a 

transmissão da cultura da sociedade, mas constitui a própria sociedade: “[...] a 

sociedade não só continua a existir pela transmissão, pela comunicação, como 

também se pode perfeitamente dizer que ela é transmissão e é comunicação.” 

(DEWEY, 1979, p. 4). 

A comunicação em sua essência exige a participação crítica e direta sobre o 

ato de pensar e falar em torno da vida em comum, tendo em vista a mútua 

compreensão. Desta forma, é insuficiente uma educação que se baseia na mera 

transmissão arbitrária do conhecimento desconectado da vida social da sociedade. 

Neste sentido, uma educação que assume a responsabilidade de dar continuidade à 

vida social deve ter como alicerce a comunicação dialógica, tendo como sujeitos, 

não aqueles que apenas recebem o significado, mas aqueles que buscam entender 

esses significados numa relação interativa. 

Desta forma, o diálogo que acontece nas interações entre os homens, permite 

a confirmação do indivíduo enquanto ser humano, capaz de pensar e expressar 

esse pensamento através da oralidade, possibilitando, também, o seu entendimento 

ao que lhe fora apresentado.  

Analisaremos, a seguir, a conversa como forma de comunicação 

predominante nas relações sociais para, em seguida, diferenciar de diálogo. 
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1.2  O que é conversa? 

A conversa é uma troca de informações entre um ou mais indivíduos. É o ato 

de comunicar-se para expressar uma informação de um para outro com 

entendimento recíproco.  

Podemos compreender melhor a conversa e o diálogo por meio da 

explanação de Lipman (1995) a respeito. 

Na conversa, primeiro uma pessoa está no alto, depois a outra. Há 
uma reciprocidade, mas com a compreensão de que nada deve 
mover-se. Uma conversa é uma gangorra entre os protagonistas; ela 
contém movimento, mas a conversa mesma não se move. Já no 
diálogo, o desequilíbrio é imposto para impelir o movimento para 
adiante. [...] Cada passo para frente possibilita outro passo adiante; 
no diálogo, cada argumento evoca um contra-argumento que se 
impulsiona para além do outro e impulsiona o outro para além de si. 
Uma conversa é uma troca: de sentimentos, de pensamentos, de 
informação ou de compreensão. Um diálogo é uma exploração 
mútua, uma investigação, uma inquirição. (LIPMAN, 1995, p.87-88). 

As modalidades de conversa existentes podem ser divididas entre a formal e 

a informal. Podemos dizer que na primeira modalidade de conversa há certa 

hierarquia ou que não exista intimidade, como duas pessoas que acabam de se 

conhecer ou como numa entrevista de emprego, por exemplo. Já a segunda 

modalidade pode ser pensada como a conversa de duas pessoas que já se 

conhecem ou apresentam familiaridades, não existindo a necessidade de 

formalidades, como uma mãe e um filho que convivem na mesma casa. 

A conversa, desta maneira, não visa alcançar um objetivo, não tem uma 

finalidade para além da troca de informações, pensamentos, sentimentos e 

impressões em um contexto comum. A conversa cria uma relação de comunicação 

entre as pessoas que se sustenta pela reciprocidade no ato de relatar aspectos 

espontâneos da experiência dos envolvidos. Ela se ocupa mais com a dimensão 

retrospectiva, com aquilo que provém da memória ou das elaborações da fantasia.  

Segundo Splitter e Sharp, a conversa não veicula um pensamento reflexivo: 

“É indubitável que muito do que passa por conversação comum não reflete bastante 

pensamento, ou reflete pensamento que é mal-formado e inconsequente” 

(SPLITTER; SHARP, 1999, p. 52). Desta maneira percebemos a necessidade de 

diferenciar a conversação do diálogo, já que o primeiro refere-se ao ato de 

comunicar-se de forma despreocupada e o segundo exige pensamento reflexivo. 
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Há outras formas de comunicação como monólogo, polêmica, discurso, mas 

daremos enfoque na e conversa e no diálogo. 

1.3  O que é diálogo? 

No Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano (2007) encontramos a 

seguinte concepção a respeito de diálogo: 

Para grande parte do pensamento antigo até Aristóteles, o diálogo 
não é somente uma das formas pelas quais se pode exprimir o 
discurso filosófico, mas a sua forma típica e privilegiada, isso porque 
não se trata de discurso feito pelo filósofo para si mesmo, que o isole 
em si mesmo, mas de uma conversa, uma discussão, um perguntar e 
responder entre pessoas unidas pelo interesse comum da busca. 
(ABBAGNANO, 2007. p. 274). 

O diálogo, desta forma, deixa de ser apenas uma maneira de exteriorizar as 

ideias de caráter filosófico, necessitando que um sujeito se envolva com o outro 

nessa busca de um interesse comum, superando a conversa. Enquanto forma de 

comunicação especificamente humana, o diálogo também pode aparecer formal ou 

informalmente. No entanto, o diálogo aqui discutido se trata da conversação que tem 

por finalidade aproximar-se da verdade, objetivando solucionar problemas, sanar 

dúvidas e alcançar a harmonia, pensando e refletindo sobre o que está em questão. 

Dialogar exige a capacidade de colocar-se como igual perante o outro, adotando 

conduta de reciprocidade, para ouvir e ser ouvido, trocando ideias e possibilitando, 

também, a formação de novas concepções. 

Buscando fundamentação em Sharp e Splitter (1999) podemos contrapor a 

conversação e o diálogo. Sabemos que tanto um quanto o outro baseiam-se no ato 

de comunicar, de saber e fazer saber, entender e ser entendido. Desta forma, a 

conversação não demanda comprometimento para com o pensamento reflexivo e 

estruturado, fidedigno do termo investigação. 

Argumentando sobre o que é preciso para participar de uma comunidade de 

investigação, ambiente onde acontece o diálogo filosófico, Sharp e Spliter destacam 

a diferença entre conversação simples ordinária e o diálogo:  

Pode-se pensar que, uma vez que as crianças já falam quando 
começam a escola, quase não faz sentido dizer que elas têm que 
aprender a conversar para participar da comunidade de investigação. 
Nossa resposta é apontar a distinção entre uma conversação simples 
e ordinária, por um lado [...] e o diálogo de outro. Assim, como as 
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crianças que são capazes de pensar podem melhorar seu 
pensamento, também as crianças que falam podem melhorar a 
qualidade de sua conversa. (SPLITTER; SHARP, 1999, p. 52-53). 

A conversa caracteriza uma relação social em que a comunicação não 

objetiva resolver um problema, pois se volta para a troca de informações 

relacionadas ao cotidiano, sem necessidade de um pensamento mais elaborado. 

Essa simples conversa, segundo esses autores,  

[...] com certeza, desenvolve-se (de alguma forma) na maior parte 
dos indivíduos simplesmente como resultado dessa sua interação 
com os outros (começando com os membros da família e passando a 
um círculo de comunicação que está sempre se expandindo). 
(SPLITTER; SHARP, 1999, p. 52-53). 

Por sua vez, o diálogo requer pensamento elaborado por meio de 

argumentação comum e da imaginação criativa, ou seja, busca a criação e a 

articulação das ideias em torno de uma questão problemática. Exige reflexão e 

estruturação sobre o mesmo, elevando o nível de conversação para diálogo, 

deixando de ser uma fala de senso comum ou mera forma de diversão. 

Uma boa exemplificação do diálogo pode ser retirada do filme Doze homens e 

uma sentença. O filme trata de um crime no qual o filho é acusado de assassinar 

brutalmente seu pai. Doze jurados devem discutir o caso e decidir se o réu será 

condenado ou inocentado, considerando que a penalidade é a morte. Enquanto 

alguns estão mais preocupados em ir embora logo, ou condenar logo o rapaz, um 

homem decide discutir os fatos levantando indícios de que ele pode ser inocente. 

Todo o filme acontece basicamente em uma sala onde todos estão sentados ao 

redor de uma mesa, tendo, do início ao fim, o diálogo como base.  

Personagem 1: Certo. Senhores, se puderem me dar atenção... 
Podem lidar com isso da forma que quiserem. Não ditarei nenhuma 
regra. Podemos discutir o caso e depois votar. Bem, esta é uma das 
maneiras possíveis. E, bem... podemos votar agora mesmo.  
Personagem 2: Acho que uma votação preliminar é praxe. 
Personagem 3: É vamos votar. Quem sabe possamos ir logo 
embora. 
Personagem 1: Está bem, então acho que... sabemos que é uma 
acusação de homicídio e se votarmos pela culpa do acusado 
teremos que sentenciá-lo a cadeira elétrica. É compulsório. 
Personagem 2: É, sabemos. 
Personagem 4: Vejamos em que pé estamos. 
Personagem 1: Certo, alguém aqui não quer votar? 
Personagem 3: Por mim... 
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Personagem 1: Então, está bem. Lembrem-se de que tem que dar 
doze a zero, não importa o quê. É a lei. Certo, todos prontos? Os que 
voltam pela culpa, levantem a mão.  
Personagem 1: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 
dez, onze. Certo, são onze culpados. Alguém vota inocente? 
Personagem 5 levanta a mão. 
Personagem 1: Um, está bem. São onze culpados e um inocente. 
Certo, agora já sabemos. 
Personagem 4: Ah, meu Deus, sempre tem um. 
Personagem 3: E agora, o que faremos? 
Personagem 5: Acho que devemos conversar. 
Personagem 4: Ai meu Deus! 
Personagem 6: Acha que é inocente? 
Personagem 5: Eu não sei. 
Personagem 6: Esteve no julgamento conosco, ouviu tudo. O rapaz é 
um homicida perigoso, dá pra ver. 
Personagem 5: - Tem dezoito anos! 
Personagem 6: É idade suficiente. Esfaqueou o próprio pai, bem no 
peito. Provam isso de várias maneiras diferentes. Quer que as liste 
pra você? 
Personagem 5: Não 
Personagem 4: Então, o que quer? 
Personagem 5: Só quero debater. 

E desta forma o debate se desenvolve, inicialmente, com apenas um votando 

inocente e este, por meio do diálogo, levanta questões e faz apontamentos. Depois 

de uma pausa, o debate continua. 

[...] Personagem 1: Certo, vamos nos sentar, parece que jantaremos 

aqui. Certo, vamos direto ao assunto. Quem quer começar? 
Personagem 6: Eu começo. 
Personagem 1: Certo, comece. 
Personagem 6: Ei, você aí! O vizinho debaixo ouviu-o gritar que 
mataria o pai. Depois ouviu o corpo cair, Correu até a porta e viu o 
rapaz fugindo pelas escadas. O que isso lhe diz? 
Personagem 5: Imagino se ouviria bem através do teto.  
Personagem 6: Ele ouviu pela janela aberta. Fazia muito calor, 
lembra?  
Personagem 5: Foi em outro apartamento não é fácil reconhecer uma 
voz. 
[...] Personagem 7: E não se esqueça da vizinha. Pela janela [do 
trem] viu-o esfaqueando o pai. Isso não basta? 
[...] Personagem 5: Pergunto-lhes algo. Alguém já morou perto dos 
trilhos? [...] Já morei num segundo andar perto dos trilhos. Quando o 
trem passa, é quase insuportável. [...] Tomemos duas partes dos 
testemunhos e a juntemos. Primeiro, o velho que morava no 
apartamento de baixo disse que ouviu o rapaz dizer que o mataria. 
No segundo seguinte o corpo foi ao chão. [...] Segundo: A vizinha da 
frente jurou incisivamente que viu o homicídio pela janela dos dois 
últimos vagões. [...] Concordamos que um trem leva 10segundos 
passando por um ponto. Já que ela viu tudo pelos dois últimos 
vagões, podemos deduzir que o corpo foi ao chão enquanto o trem 
passava. Portanto o trem passou roncando pela janela do velho dez 
segundos antes de o corpo cair. O velho, segundo seu testemunho, 
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ouviu “vou te matar” e o corpo caindo em seguida. Teria que ter 
ouvido o rapaz gritar enquanto o trem passava. Não é possível que 
ouvisse. 
Personagem 6: Tolice. Ouviria sim! 
Personagem 5: Acha? 
Personagem 6: Disse que estava aos berros, já basta. 
Personagem 5: Mesmo que ouvisse, não reconheceria a voz. 
Personagem 6: São só segundos. Ninguém é tão preciso! 
Personagem 5: Acho que um testemunho que condena a morte 
deveria ser preciso, sim. 

A discussão prossegue até que todas as provas sejam discutidas, com 

argumentos sendo contrapostos. Até que ao final, depois muita exaltação e 

contradição, todos acabam por votar pela inocência do réu, o que não aconteceria 

se Davis (personagem 5) não tivesse provocado o início de uma discussão sobre o 

caso que estava sendo encerrado sem que as provas fossem postas em análise. Ele 

adotou uma posição de investigação, pensando, pronunciando, questionando e 

argumentando, mas também ouviu pronunciamentos, questionamentos e 

argumentos. Esse movimento do diálogo acabou por acarretar a mudança de 

opinião dos outros homens. Percebemos que ele não quis convencer a fim de 

inocentar o réu, até porque ele deixou claro que não sabia se ele era realmente 

inocente, buscando, então, por meio do uso satisfatório do diálogo, chegar a uma 

conclusão, uma decisão fidedigna, satisfatória para aquele problema. 

Entenderemos agora, buscando exemplos do filme e fundamentos em Sharp 

e Splitter (1999) quais são as condições necessárias para que a conversação seja 

considerada diálogo.  

Primeiramente a conversação deve ser “[...] estruturada focalizando-se em um 

tópico ou questão que é problemática ou contestável.” (SPLITTER; SHARP, 1999, p. 

53). O foco fica explícito no filme, que é condenar ou inocentar o réu, retomando 

todas as evidências sobre o problema, que são possíveis de serem contestadas, 

assim como o alto barulho do trem na hora do assassinato, que faz pensar não ser 

possível escutar alguém gritando na cena do crime. 

Além disso, também, “[...] 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” (SPLITTER, SHARP, 1999, p. 

53). Inicialmente Davis estava sozinho e os outros onze jurados em contraposição, 

quando Davis começou a questionar as opiniões alheias, sendo também 
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questionado sobre os motivos que o levou a questionar. Sem dúvida, essa ação 

dialógica foi o que fez onze homens reverem suas posições e entenderem que 

aquelas provas não eram suficientes para condenar o rapaz, e fez também Davis 

reafirmar sua posição, seus motivos para a não condenação do réu. 

Outra condição necessária para que a conversação se eleve ao nível de 

diálogo é a de que “[...] 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.” (SPLITTER, SHARP, 1999, p. 53). O que 

percebemos no filme a esse respeito é que para alguns jurados essa não era uma 

verdade, já que estavam mais interessados em condenar imediatamente para irem 

embora logo e talvez considerando erroneamente questões como gênero, idade e 

nível sócio-econômico. Porém, outros jurados o fizeram muito bem sendo cientes de 

que todos tinham argumentos e motivos a expor, apresentado princípios de justiça, 

reciprocidade e respeito pelas pessoas. Percebemos isso no momento em que  

alguns jurados respeitaram quando apenas Davis inocentou o réu, escutando-o e, 

apesar de ter uma opinião contrária, querendo saber mais sobre que argumentos ele 

tinha para apresentar. 

Por fim, a conversação deve “[...] ser guiada pelos interesses mútuos de seus 

membros.” (SPLITTER, SHARP, 1999, p. 53). Desta forma, o diálogo foi guiado 

pelos interesses mútuos dos membros do júri, mesmo que em sua maioria e não em 

sua totalidade, o que não é o ideal, já que poucos não se importavam com o que 

estava sendo tratado ali, tampouco com os procedimentos. A mutualidade é a 

responsabilidade de que os mais comprometidos com o tópico engajem os menos 

comprometidos, assim como Davis pouco a pouco conseguiu.  

O diálogo permite aos seus participantes momentos de argumentar e de ouvir 

argumentos, o que pode acarretar na prática de repensar ou confirmar a própria 

posição. Isto nos remete à ideia de que para elevar a conversação a esse nível, 

deve haver entre os membros do diálogo uma postura que assegure posição de 

igualdade diante do outro, tornando o respeito imprescindível nesse contexto. Já que 

o tema em discussão deve ser de interesse mútuo, considerar o outro, sua posição e 

sua ideia, auxilia na confirmação de que essa prática é realmente dialógica, fazendo 

com que todos almejem um objetivo em comum.  
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O professor não pode erroneamente acreditar que possa de forma arbitrária, 

inculcar nos alunos esse interesse. Deve proporcionar momentos em que esse 

interesse possa ser despertado e se transforme em problema a ser investigado. Por 

fim, deve criar condições para que os alunos se apropriem dessa conduta 

indagativa, respeitosa e argumentativa, instigando-os para que elevem sua 

capacidade dialógica. 

1.3.1 O diálogo em Paulo Freire 

Paulo Freire, em sua obra Pedagogia do Oprimido (2013), defende a ideia de 

que a pedagogia dominante é condizente com a pedagogia das classes dominantes. 

As classes dominantes, por sua vez, buscam a dominação de consciências, mais 

especificamente, a dominação da consciência dos oprimidos. Para que o oprimido 

supere essa condição é necessário fazer uso da prática da liberdade, efetivando 

essa prática por meio da dialogicidade e realizando, assim, a subversão de sua 

condição inicial. A pedagogia dialógica essencialmente libertadora é que proporciona 

essa subversão. 

Podemos pensar essa discussão sobre oprimido e opressor de forma ampla, 

na sociedade, onde existem relações explícitas entre dominantes e dominados. 

Podemos também voltar o olhar para o ambiente escolar e repensar as relações 

estabelecidas nesse ambiente. Seria possível, no ambiente escolar encontrarmos 

essa relação entre opressores e oprimidos? Se o diálogo é um caminho para a 

superação da condição de opressor e de oprimido, o diálogo pode acontecer para a 

subversão dessas condições, rumo a liberdade do indivíduo. Mas pensar o diálogo 

nessa relação de opressor e oprimido é uma contradição, pois o diálogo não 

acontece entre opressor e oprimido, uma vez que estes negam a liberdade. 

Entretanto, como os oprimidos podem se libertar? Segundo Freire (2013) a 

libertação ocorre à medida que se aprende a usar a palavra, aprende a pronunciar o 

seu mundo com os outros oprimidos, desenvolvendo, assim, uma consciência crítica 

da sua condição existencial de oprimido. Esse aprendizado do uso da palavra 

significa a transformação da sua condição, mudando a sua relação com o opressor. 

Conforme Freire (2013), os opressores como membros das classes 

dominantes, tornam-se desumanizados, pois, em nome do poder oprimem, exploram 
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e violentam, por isso precisam se libertar das estruturas de opressão por eles 

mesmos historicamente criadas. Nesse contexto os oprimidos temem a liberdade, 

pois estão conformados com a acomodação da estrutura de dominação, e assumi-la 

seria colocar essa condição em risco. Assim, os oprimidos 

[...] acomodados e adaptados, “imersos” na própria engrenagem da 
estrutura dominadora, temem a liberdade, enquanto não se sentem 
capazes de assumi-la. E a temem, também, na medida em que, lutar 
por ela, significa uma ameaça, não só aos que a usam para oprimir, 
como seus “proprietários” exclusivos, mas aos companheiros 
oprimidos, que se assustam com maiores repressões. Quando 
descobrem em si o anseio por libertar-se, percebem que este anseio 
somente se faz concretude na concretude de outros anseios. 
Enquanto tocados pelo medo da liberdade, se negam a apelar a 
outros e a escutar o apelo que se lhes faça ou que se tenham feito a 
si mesmos, preferindo a gregarização à convivência autêntica. 
(FREIRE, 2013, p. 47). 

A realidade opressora infiltra cada vez mais quem a representa e com isso 

acaba por causar a imersão das consciências. Desta forma, os oprimidos, aqueles 

que são menos, ou melhor dizendo, têm menos, hospedam o opressor dentro de si 

de modo a ser a si próprio o ser do outro opressor. Considerando essa ambigüidade, 

geralmente os oprimidos não pensam em colocar-se em posição de luta contra essa 

condição, até porque perdem a confiança em si, transportando a mesma para o 

opressor, fazendo uma crença ilusória no poder do opressor e em seu padrão de 

vida. Considerando tudo isso, o oprimido passa a ser uma coisa possuída pelo 

opressor, tornam-se objeto da exploração. Nesta condição não podem dialogar, mas 

repetir a palavra do opressor. 

Mas, cedo ou tarde o oprimido coloca-se em posição de luta, contra aquele 

que o fez menos, que o fez “coisa”, sendo que  

[...] esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem 
recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se 
sentem idealistamente opressores, nem se tornam, de fato, 
opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade de 
ambos. (FREIRE, 2013, p. 41). 

O oprimido pode romper com o ciclo da opressão quando busca recuperar 

sua humanidade. Nesta perspectiva, o diálogo libertador do oprimido com os 

oprimidos,  liberta a quem é oprimido e a quem é opressor. O oprimido deve buscar 

o diálogo como caminho para alcançar a sua liberdade, assim também o opressor só 

se liberta quando se dispõe a dialogar a partir da mudança da consciência do 

oprimido. A busca por esse diálogo se dá pela conscientização da condição de 
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oprimido, pelo diálogo como busca de caminhos para a libertação, “[...] libertação a 

que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo conhecimento e 

reconhecimento da necessidade de lutar por ela” (FREIRE, 2013, p.43). 

É por isso que aqueles que oprimem precisam manter a ordem, não se 

declarando opressores, mas generosos, quando na práxis e na intenção, são falsos 

generosos, são assistencialistas. O opressor acaba por ser desumanizado, 

baseando-se na injustiça que sustenta a sua falsa generosidade. É preciso que o 

oprimido acredite nessa falsa generosidade, acredite na bondade de quem o oprime, 

enquanto o opressor, nesse contexto, necessita que o oprimido acredite nisto para 

realizar a manutenção do poder, fazer uso dele para o próprio bem.  

Em verdade, instaurada uma situação de violência, de opressão, ela 
gera toda uma forma de ser e comportar-se nos que estão envolvidos 
nela. Nos opressores e nos oprimidos. Uns e outros, porque 
concretamente banhados nesta situação, refletem a opressão que os 
marca. (FREIRE, 2013. p. 62). 

Percebemos, então, que em ambos os lados da situação de opressão em que 

o indivíduo possa se encontrar, na situação de opressor e na situação de oprimido, 

sua vida será permeada de condutas, valores e forma de pensar o mundo e o outro, 

condizentes com a condição na qual se encontra. Isso explica o medo da liberdade, 

porque ela representa uma subversão dessa condição, exigindo do indivíduo todas 

as mudanças necessárias para que isso possa se concretizar. 

Neste contexto, a pedagogia libertadora defendida por Paulo Freire é pensada 

visando a libertação do opressor e do oprimido. Desta forma “[...] nenhuma 

pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos oprimidos (FREIRE, 2013. p. 

56), ela deve, então, almejar a libertação daquele que é oprimido, compreendendo-o 

sem conformar-se, mas envolvendo-o na luta por sua libertação. A pedagogia 

libertadora é aquela que busca a superação da educação bancária, pedagogia dos 

opressores, que é aquela educação como prática de dominação, essencialmente de 

dominação de consciências: “Libertadora porque, implicando no enraizamento que 

os homens fazem na opção que fizeram, os engaja cada vez mais no esforço de 

transformação da realidade concreta, objetiva.” (FREIRE, 2013. p. 34). E essa 

transformação da realidade, não se faz pela simples vontade, mas pela práxis de 

sua busca, pela consciência de que é preciso lutar, de que é preciso transformar. 
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Uma condição fundamental para o processo de libertação é o uso da prática 

dialógica. O diálogo é componente essencial para o desenvolvimento do 

pensamento crítico e autônomo defendidos pela pedagogia libertadora. 

O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo 
para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. [...] 
E, se ele é o encontro em que se solidariza o refletir e o agir de seus 
sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, 
não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no 
outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem 
consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 2013. p. 109). 

Assim, a mera transmissão de ideias não sustenta um diálogo, já que ele 

exige a reflexão e a ação dos sujeitos sobre o mundo a fim de transformá-lo e 

humanizá-lo. Deve-se acreditar na capacidade dos indivíduos em formular o próprio 

problema, deixando de lado o pensamento de passividade, de pessoas que recebem 

ideias de quem as transmite. 

Em sala de aula permanece esse mesmo pensamento, professor e aluno 

devem adotar certa postura que considere e respeite o outro e suas ideias, não 

acreditando somente em sua verdade, mas considerando a capacidade de pensar 

do outro, em uma relação dialógica, envolvida em momentos de ouvir e de se 

pronunciar. Especialmente quando se trata de crianças, acontece de professores 

menosprezarem a capacidade intelectual das mesmas e se vêem logo a expor todo 

o conteúdo, sem questionar, perguntar ou indagar os alunos, sem colocá-los a 

pensar, sem envolvê-los na busca pela verdade. Essa relação aberta e respeitosa só 

se efetiva por meio do diálogo, já que toda essa prática aqui citada caracteriza a 

prática dialógica, e só a pratica quem estiver aberto ao diálogo. Isso confirma a 

colocação de Freire (2002) do livro Pedagogia da Autonomia. 

A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, 
narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto. O 
fundamental é que professor e alunos saibam que a postura deles, 
do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e 
não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. (FREIRE, p. 96, 
2002). 

Portanto, a relação dialógica não apassivada é essencial nesse contexto da 

prática da pedagogia libertadora. A essência da prática docente deve permear a 

busca pela formação de alunos pensantes nos problemas que os atingem e, desta 

forma, a relação dialógica entre professor e aluno deve seguir esse caminho. 
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1.4 O aprendizado do diálogo na infância 

Muitas vezes o diálogo acaba sendo suprimido em meio ao cotidiano escolar, 

pois os professores monopolizam a fala na maior parte do tempo. Por vezes, a 

conversação espontânea é, em partes, reprimida, o que seria, conforme Sharp e 

Splitter (1999), uma conversação simples ordinária resultante das interações dos 

indivíduos. Trataremos agora dessa conversação simples uma vez que ela se 

desenvolve primeiro na vida da criança.  

As crianças necessitam de conversação para se expressarem. Por meio da 

oralidade elas se comunicam, transmitem pensamentos, ideias, sentimentos e seus 

questionamentos. Daí, o fato de a conversação ter a sua importância para o 

aprendizado do diálogo. Devemos atentar para as conversas cotidianas, 

principalmente das crianças menores, fazendo as mediações e intervenções 

cabíveis, já que essas primeiras conversas corriqueiras podem ser consideradas o 

início do processo de formação de alunos capazes de dialogar e refletir.  

A conversa, despretensiosa não visa uma meta, ao contrário do diálogo, que 

tem um objetivo a ser alcançado, objetivo esse que deve ser conhecido por todos os 

seus membros. Por tal motivo é interessante que busquemos sempre ampliar a 

nossa capacidade para que sejamos capazes de elevar o nível da conversa, de 

forma que ela alcance a forma de diálogo. A conversação é a primeira forma que a 

criança encontra para comunicar-se com o outro, e é a partir daí que ela começa a 

perceber-se como um ser social, que precisa da comunicação para entender e se 

fazer entendida.  

No ambiente escolar é comum os professores pedirem para que as crianças 

fiquem em silêncio. No contexto familiar, também é comum o fato de pais não 

dedicarem-se ao diálogo com seus filhos. Estes fatos, acabam levando as crianças a 

conversar somente sobre o necessário e limita sua capacidade de aprender a 

dialogar. Isso demonstra o descaso dos adultos diante das tentativas de conversar 

das crianças. 

É possível pensar sobre isso, analisando o livro Agora Não, Bernardo, de 

autoria de David McKee. O livro conta a história de um menino que faz tentativas da 

conversar com seus pais, tentativas essas que são frustradas. 

 Podemos caracterizar Bernardo como uma criança que não é ouvida, seus 

pais não correspondem as suas tentativas de conversa. Até mesmo em momentos 
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como a hora de comer e a hora de beber leite, percebemos a distância entre 

Bernardo e seus pais, fato esse muito presente nas realidades das famílias 

atualmente. Podemos ainda, perceber a figura do monstro, como tudo o que a 

criança pensa, as mudanças que ela sofre, os acontecimentos que a envolvem, que 

estão ali presentes, mas não consegue exteriorizá-los devido a ausência de um 

diálogo efetivo. O monstro pode representar, então, tudo o que a criança carrega 

consigo e que não é conhecido, pois não lhe são proporcionados momentos de 

diálogo. Não dar oportunidade para que a criança se expresse oralmente pode fazer 

com que o desenvolvimento dessa prática seja prejudicado, já que na infância a 

oratória e o pensamento reflexivo estão em processos de formação. É comum a 

prática de adultos que indiretamente e/ou inconscientemente menosprezam as 

crianças. Pelo contrário, devemos pensá-las como capazes e ativas, não como uma 

utopia, mas porque realmente são. Pensar é uma capacidade do ser humano, mas 

essa capacidade pode ser aperfeiçoada e, no caso das crianças, não se faz 

diferente. Por isso, tudo o que ouvimos delas durante um diálogo ou conversa, deve 

ser considerado valorativamente para a formação de sua capacidade de diálogo e 

pensamento e não menosprezado. 

Dizer que existem famílias onde não há diálogo entre seus membros, 

especialmente entre pais e filhos, não significa que eles não conversam, mas que a 

experiência de diálogo propriamente dito, a troca de idéias e discussões sobre 

determinado assunto, são quase inexistentes ou consideradas práticas sem valor. 

Prepondera ainda o modelo autoritário de comunicação em nossa sociedade. Neste 

sentido, vigora ainda o modelo em que os pais decidem as coisas e simplesmente 

comunicam aos filhos o que eles determinam. A situação inversa, aquela em que as 

crianças ditam seus desejos para os pais e estes aceitam sem conversar, também é 

muito freqüente. Crianças que desfrutam de momentos de conversa e diálogo têm 

base para formação de novos argumentos o que propicia a ação reflexiva. Cabe a 

escola, então, trabalhar o despertar da dialogicidade nas crianças, proporcionando 

momentos de expressão e reflexão sobre seus problemas, tornando possível 

conhecer outras opiniões que poderão ser contrapostas com a própria opinião, 

buscando promover esse tipo de atitude em outros âmbitos da vida da criança, não 

apenas no ambiente escolar. 

Para que a escola assuma seu papel, enquanto responsável por 
colocar os homens em relação reflexiva com o saber historicamente 
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produzido e sistematizado, o diálogo requer espaço fundamental 
para que a experiência prática venha a se transformar num agir 
verdadeiramente pedagógico. O diálogo humano traz consigo o 
caráter problematizador, inerente a toda ação, e consequentemente 
possibilita o homem alcançar, pela possibilidade da reflexão, os mais 
altos níveis de inteligibilidade. (CÁRDIAS, 2012 p. 6). 

Partindo dessa idéia percebemos o lugar que o diálogo ocupa no contexto 

escolar para a formação do pensamento da criança. A escola deve proporcionar 

momentos de diálogo e reflexão em torno de problemas comuns a fim de trabalhar o 

conhecimento acumulado historicamente de forma problematizadora e dialogada. 

Assim, por meio do pensamento reflexivo os indivíduos elevam seus níveis de 

inteligibilidade em torno de sua existência. 

A criança, enquanto ser em desenvolvimento, deve desfrutar o máximo 

possível de tudo aquilo que contribua para sua formação e bom desenvolvimento 

intelectual da capacidade de pensar sobre seus problemas, sendo que o diálogo 

efetivo contribui significativamente para este objetivo. É claro que não devemos 

esperar que uma criança desenvolva um diálogo da mesma forma que um adulto, 

porém, devemos acreditar em sua capacidade de aprender a dialogar, uma 

capacidade com peculiaridades de um pensamento infantil, mas não menos 

fidedigna do que o de um adulto.  

Pensar sobre algo, analisar, comparar, argumentar, elaborar argumentos 

plausíveis, enfim, tudo o que um diálogo exige, leva a criança a pensar criticamente. 

Desta forma, para que o aprendizado do diálogo na infância aconteça é necessário 

que a mesma encontre meios para que isso aconteça. Escola e família podem 

oferecer as condições que favoreçam esse aprendizado, fazendo com que a criança 

eleve seu nível de conversação ao diálogo, superando o pensamento ingênuo, 

passando a pensar criticamente. 
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CAPÍTULO II 

O DIÁLOGO E O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO 

 

O diálogo efetivo no ambiente educacional trás não somente benefícios para 

o desenvolvimento cognitivo, como também para aquisição de habilidades e atitudes 

sociais no processo de ensino aprendizagem. Pensando com base nessas 

afirmativas e nas discussões do capítulo anterior percebemos quão essencial é o 

diálogo para a formação de alunos pensantes. Quando dizemos alunos pensantes, 

referimo-nos ao pensar bem ou ao alcance da excelência do pensar. Então, qual a 

diferença entre o pensar e o pensar bem? Como ensinar de modo a contribuir para o 

pensar bem? Que papel tem o diálogo nessa relação? 

2.1 O pensar bem 

Segundo Lipman, Oscanyan e Sharp (1994) podemos buscar em Sócrates 

alguns princípios para o que chamamos de pensar bem. O primeiro é que “pensar é 

um ofício, e é um tipo de ofício que não se pode fazer por ninguém.” (LIPMAN; 

OSCANYAN; SHARP, 1994, p.12). Isso significa que, ainda que existam alguns 

passos para ajudar nessa tarefa, não existe uma receita para o ofício pensar, ele 

deve ser feito pelo sujeito. O segundo é o fato de que “devemos conhecer a nós 

mesmos, conhecer nossas vidas.” (LIPMAN; OSCANYAN; SHARP, 1994, p. 12). 

Essa ideia implica um objetivo para nossas vidas, questionando o que consideramos 

importante ou não, a fim de obter melhor controle sobre a vida. O terceiro princípio 

envolve o entendimento de que ouvir é pensar e falar também é pensar, por isso, 

tais atos devem ser reflexivos. Por fim, o quarto princípio é o de que “o pensar deve 

ser rigoroso” (LIPMAN; OSCANYAN; SHARP, 1994, p. 12), devem existir evidências 

que o sustente. Por um olhar superficial sobre esses princípios pode ocorrer o 

equívoco de que o pensar bem seja muito difícil de acontecer, de fato é preciso ter 

critérios, mas não podemos ter uma visão nefasta sobre isso, já que quando 

fazemos uso do pensar bem, nos sentimos motivados a fazer isso mais vezes. 

Assim “[...] não há melhor incentivo que ver nossa vida se aperfeiçoar com o nosso 

pensar sobre ela.” (LIPMAN; OSCANYAN; SHARP, 1994, p. 12). É a possibilidade 
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dessa experiência que deve ser proporcionada às crianças em sala de aula para que 

o pensar possa fazer sentido em suas vidas. 

O que percebemos hoje é a falta dessa prática nas escolas, por isso, seria de 

suma importância “[...] uma variedade de novos currículos que ajudaria as crianças a 

fazerem, falarem e agirem mais imaginativa e reflexivamente que qualquer um dos 

nossos currículos fizeram no passado” (LIPMAN; OSCANYAN; SHARP; 1994, p. 15). 

Do que tratamos aqui, de fato, é o incentivo para que as crianças pensem, não 

escrito em alguma lei ou na proposta pedagógica das escolas, mas na prática, no 

cotidiano escolar das crianças e professores. 

Pensemos sobre início da escolarização, quando, por volta dos seis anos de 

idade a criança ingressa no sistema regular de ensino. 

É um fato frequentemente observado e comentado em relação a 
crianças pequenas, quando estas iniciam sua educação formal no 
jardim de infância, que elas são ativas, curiosas, imaginativas e 
inquisitivas. Durante um certo tempo elas preservam estas 
características maravilhosas. Mas gradualmente, então, ocorre um 
declínio destes fatores e tornam-se passivas. (LIPMAN, 1995, p. 22). 

A curiosidade e imaginação devem ser aproveitadas e estimuladas durante o 

processo educativo e não podadas. Se isso for preservado na criança, ela terá 

maiores possibilidades de desenvolver habilidades para lidar com isso de forma 

inteligente e criativa. Então, cabe ao ambiente escolar promover essa situação e não 

reprimi-la. 

Sobre o ato de pensar no contexto escolar Lipman (1995) argumenta 

O que constitui o ato de pensar? Para alguns especialistas, pensar 
bem é pensar de maneira precisa, consistente e coerente; para 
outros, é pensar de modo ampliativo, imaginativo e criativo. Estes 
destacam o exemplo do bom pensar na literatura; aqueles valorizam 
ocasiões do seu uso na história da ciência ou concebem-no como o 
emprego da metodologia científica. Alguns filósofos afirmam que ele 
incorpora a lógica e a racionalidade; outros, que ele incorpora a 
deliberação e o julgamento. Alguns educadores declaram que ele 
ajuda-nos a decidir sobre aquilo em que devemos acreditar; outros 
sustentam que as decisões acerca de crenças não cabem em um 
contexto escolar e que o professor deveria ter como meta ajudar os 
estudantes a descobrir somente aquilo de que eles têm evidência 
suficiente para sustentar. (LIPMAN, 1995, p. 13). 

 Isso demonstra a complexibilidade do trabalho com o pensar em sala de aula, 

exigindo reflexão para se ter clareza do que é o pensar bem, sendo que o 

desenvolvimento da aula deverá acontecer de acordo com essa concepção, como 

um paradigma vasto de possibilidades para alcançá-lo. Antes de discutirmos os 
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fatores envolvidos para que alcancemos essa reflexão, trataremos de algumas ideias 

introdutórias. O ato de pensar, então, pode ser compreendido de diversas formas, 

porém esse ato de pensar, não pode ser confundido com ato de pensar bem. É claro 

que eles estão conectados, pois quem é capaz de elaborar um bom pensamento, 

não nasceu com essa capacidade, teve que – e ainda pode – fazer uso do simples 

pensar.  

Lipman (1995) entende o pensar como “[...] processo de descobrir ou fazer 

associações e disjunções” (LIPMAM, 1995, p. 33). Mas não se trata somente de uma 

atividade mental mecânica de fazer associações ou disjunções a partir de modelos 

pré-definidos. O processo implica o uso do raciocínio, portanto da capacidade de 

avançar e retroceder na formulação das ideias, podendo ser uma solução imparcial 

que não esteja correta em todos os seus detalhes. Tratamos neste trabalho de 

entender o significado do que consiste o pensar bem.  

Parafraseando Lipman (1995), a priori a ideia é a de que o pensar bem seja 

conceitualmente rico, coerentemente organizado e persistentemente investigativo. 

Embora o autor reconheça que estas características possam ser controversas, ele 

defende que elas são imprescindíveis no sentido de que se o pensamento se afastar 

demasiadamente dessas três características, ele não pode ser considerado um 

pensar multidimensional3. Tal pensamento é resultado do pensar crítico, criativo e 

cuidadoso. O pensar crítico exige sensibilidade ao contexto, pois nada pode ser 

analisado isoladamente, é preciso estar atento as circunstâncias, e, ainda, fazer isso 

por meio da lógica. O pensar criativo permite ir além de si mesmo e da própria visão 

de mundo, ele permite transcender-se. E é por meio da ética que o sujeito pensa e 

age cuidadosamente. 

O desenvolvimento do pensamento multidimensional deve permear todo o 

processo pedagógico. O filosofar é um exemplo disso, mas não é sua exclusividade 

pois metodologias de pensamento crítico podem ser usadas em quaisquer 

disciplinas, desde que o professor crie condições para que esses alunos se  

exercitem e alcancem o pensamento multidimensional. Ressaltamos que esse 

                                                 
3
 Lipman empregou o termo “pensamento de ordem superior” na primeira edição do livro O pensar na 

educação, publicado em inglês com o título Thinking in education, em 1991. Esta mesma obra foi reescrita pelo 
autor com nova publicação em 2003 na qual ele suprime o termo “pensamento de ordem superior” e adota o 
termo “pensamento multidimensional”, composto de três tipos de pensamento: crítico, criativo e cuidadoso. 
Este último tipo de pensamento é uma inovação em relação à primeira edição. Optamos por utilizar o termo 
“pensamento multidimensional”. 
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pensamento não equivale somente ao pensamento crítico, mas equivale a fusão dos 

pensamentos crítico, criativo e cuidadoso, na condição de multidimensional, um 

sustenta e reforça o outro.  

Cada tipo de pensamento se apóia em habilidades que permitem fazer os 

julgamentos característicos. Esta capacidade de fazer julgamentos nas três 

dimensões do pensamento é, para Lipman, uma necessidade na escola: “Uma coisa 

é afirmar que um pensamento de qualidade é necessário nas escolas; outra é 

fornecer um currículo e pedagogia capazes de trazer à tona esse resultado” 

(LIPMAN, 1995, p. 46). Essa afirmação nos faz refletir tudo o que aqui discutimos, 

não como algo utópico, mas como algo possível de ser realizado, como diz Lipman 

(1995) por meio de um currículo e de uma pedagogia que possibilite isso. Esse 

currículo que envolve habilidades e conceitos filosóficos e pedagogia específica é 

denominada de comunidade de investigação, ambos operando em função da busca 

pelo significado da experiência.  

Ressaltamos que, para Lipman, a filosofia tem um papel importante no 

sentido de pensar a continuidade do processo educacional em geral. Neste sentido, 

o autor afirma: 

[...] a filosofia incentiva os recursos intelectuais e a flexibilidade que 
podem capacitar as crianças e os professores a enfrentarem a 
descontinuidade e a fragmentação dos currículos existentes. A sua 
tradicional preocupação com a ética, com a natureza do 
conhecimento e com a natureza da realidade é uma preocupação 
que transcende as disciplinas existentes, e ao mesmo tempo está 
basicamente relacionada com os assuntos de que essas disciplinas 

tratam. (LIPMAN; OSCANYAN; SHARP, 1994. p. 51).  

Para este autor, a filosofia tem importante contribuição no desenvolvimento 

das habilidades de pensamento: “[...] proporciona às crianças os instrumentos 

intelectuais e imaginativos que necessitam e fornece o meio de transitar de uma 

disciplina para outra, estabelecendo uma ponte e uma conexão entre as várias 

disciplinas às quais as crianças são expostas durante a jornada escolar.” (LIPMAN; 

OSCANYAN; SHARP, 1994. p. 54).  

Nesta perspectiva do papel da filosofia na formação da criança, o objetivo da 

educação deveria ir além de “[...] capacitar as crianças a lidarem de modo efetivo 

com as tarefas cognitivas imediatas, tais como problemas a serem solucionados ou 

decisões a serem tomadas.” (LIPMAN; OSCANYAN; SHARP, 1994. p. 35). Deveria 

ser a formação de indivíduos mais reflexivos e razoáveis, através do 
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“desenvolvimento do juízo, pois ele é o vínculo entre o pensamento e a ação.” 

(LIPMAN; OSCANYAN; SHARP, 1994. p. 35). Neste sentido o autor encontra 

profunda articulação entre a educação reflexiva e investigativa com a democracia: 

“Quando a educação se transforma em educação como investigação e educação 

para a investigação, o produto social desta mudança institucional será a democracia 

como investigação e não meramente democracia.” (LIPMAN, 1995, p. 355). 

Em uma interpretação formal o currículo escolar é apresentado por Moreira e 

Candau (2008) como relativo: aos conteúdos a serem ensinados e aprendidos, as 

experiências da aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos, aos planos 

pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais, aos 

objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino, aos processos de 

avaliação que terminam por influenciar nos conteúdos e nos procedimentos 

selecionados nos diferentes graus da escolarização. 

O currículo, assim como o processo de ensino e aprendizagem, deve permitir 

o pensamento de qualidade. As crianças “[...] precisam ser ensinadas a pensar e, 

em particular, a pensar por si mesmas. O pensar é a habilidade par exellence que 

nos habilita a captar os significados.” (LIPMAN; OSCANYAN; SHARP, 1994. p. 32). 

O raciocínio nesse processo torna-se fundamental. Sobre o raciocínio, Lipman 

(1995) esclarece que  

[...] é aquele aspecto do pensamento que pode ser formulado 
discursivamente, submetido a critérios de avaliação [...] e ensinado. 
Ele envolve, por exemplo, a utilização de inferências bem 
fundamentadas, a apresentação de razões convincentes, a revelação 
de suposições latentes, a determinação de classificações e 
definições defensáveis e a organização de explicações, descrições e 
argumentos coerentes. (LIPMAN, 1995, p. 46). 

Desta forma, o que permeia esse processo educativo são os aspectos 

lógicos. Por isso, o raciocínio deve ser estruturado pela lógica. É possível raciocinar 

bem e não obter sucesso escolar, pois muitos outros fatores estão envolvidos. 

Porém, a ausência do raciocínio é o suficiente para causar o fracasso. As 

habilidades de raciocínio devem ser aprimoradas e, assim, orquestradas (LIPMAN, 

1995). “A educação envolve mais que apenas o desenvolvimento de habilidades. 

Podemos adquirir uma habilidade, mas podemos empregá-la mal” (LIPMAN, 1995, p. 

50). As habilidades de pensamento, então, devem ser trabalhadas no contexto de 

uma disciplina humanística, para que suas reais finalidades não sejam corrompidas 

ou subvertidas. Por isso, a filosofia se apresenta como um caminho para evitar que 
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as habilidades do pensamento sejam mal empregadas. Desta forma, segundo 

Lipman, “[...] a filosofia representa para o ensino do pensamento o que a literatura 

representa para o ensino da leitura e da escrita.” (LIPMAN, 1995, p. 51).  

Lipman (1995) apresenta quatro principais grupos que reúnem a variedade de 

habilidades de pensamento: habilidades de investigação, habilidades de raciocínio, 

habilidades de organização de informações (conceito) e habilidades de tradução. 

As habilidades de investigação não devem ser uma mera prática 

convencional, mecânica, mas devem impulsionar o interesse pela descoberta de 

forma autocorretiva. “É basicamente através das habilidades de investigação que as 

crianças aprendem a associar suas atuais experiências com aquilo que já aconteceu 

em suas vidas e com aquilo que esperam que aconteça.” (LIPMAN, 1995, p. 66). 

Portanto, essa habilidade está intrinsecamente relacionada com a vida, com as 

próprias experiências que permitem formular e solucionar problemas. Conforme 

Lipman as habilidades de investigação dizem respeito a: observar (ser sensível ao 

contexto), problematizar, questionar, perguntar, formular hipóteses, confrontar 

hipóteses, criar e explorar alternativas, antecipar e explorar consequências, verificar, 

estimar, prever, provar, mensurar, descrever, exemplificar, contra-exemplificar, 

sintetizar, concluir. 

Quanto à habilidade de raciocínio, o autor nos esclarece que “[...] nosso 

conhecimento baseia-se na experiência do mundo; é por meio do raciocínio que 

ampliamos este conhecimento, preservando-o” (LIPMAN, 1995, p. 66). O raciocínio 

nos permite ampliar o entendimento sobre nosso conhecimento de mundo, nossas 

experiências. Isso se dá por meio da lógica exigida pelo raciocínio e o que ela “[...] 

faz maravilhosamente bem é demonstrar a alunos incrédulos que a racionalidade é 

possível, que existe o que se costuma chamar validade ou precisão lógica e que 

alguns argumentos são melhores que outros” (LIPMAN, 1995, p. 66). Lipman reúne 

neste grupo as seguintes habilidades: comparar, identificar semelhanças e 

diferenças, contrastar, perceber contradições, dar e pedir boas razões, definir, 

aplicar e avaliar critérios, precisar o que for vago, detectar pressupostos, detectar 

ambigüidades, inferências indutivas, inferências dedutivas, raciocinar por analogia, 

generalizar, universalizar, detectar falácias. 

Na concepção deste autor, a habilidade de organização de informações se 

refere à capacidade de: 
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[...] organizar as informações que recebemos em unidades ou grupos 
significativos. Estes grupos conceituais são redes de relações e, 
considerando que cada relação é uma unidade de significado, cada 
um dos grupos ou redes alternativos representa uma teia de 
significados. Três tipos básicos de agrupamento de informações são 
a sentença, o conceito e o esquema. (LIPMAN, 1995, p. 67).  

A sentença carrega significado maior do que o de uma palavra. O raciocínio é 

a relação entre sentenças, que “[...] são blocos básicos de construção da leitura e da 

escrita e podem ser de vários tipos: perguntas, exclamações, ordens, afirmações” 

(LIPMAN, 1995, p. 68). Obtemos um conceito quando conseguimos agrupar coisas, 

segundo suas semelhanças. Esta é uma atividade complexa, porque exige 

habilidade de estabelecer semelhança e diferença entre as coisas. Um conceito 

implica relacionar ideias sobre um determinado assunto; as sentenças estão 

envolvidas no processo de busca, neste aglomerado de ideias, daquelas que são 

fidedignas. Um esquema é dinâmico e envolve vários conceitos, sentenças e 

raciocínios. É dinâmico porque tudo o que é incorporado a ele afeta e modifica o 

todo. Segundo Lipman, as habilidades condizentes ao raciocínio são: estabelecer 

relações (parte-todo, meio-fim, causa-conseqüência), distinguir, conectar, precisar 

semelhanças, definir, agrupar, separar, graduar, seqüenciar, exemplificar / contra-

exemplificar, classificar, explicar, generalizar, inventar. 

No que tange à habilidade de tradução, Lipman busca ampliar a ideia de 

tradução de uma língua para outra. Para ele, a tradução refere-se à capacidade de 

transportar um significado de uma linguagem para outra. Neste sentido, é possível 

traduzir o pensamento de um poeta expresso em sua obra para outra língua, mas, 

neste caso, exige-se a capacidade de interpretação e criação: “Sem dúvida alguma 

toda tradução implica em um elemento de interpretação” (LIPMAN, 1995, p. 72). É 

importante levar em conta que no processo de tradução a interpretação tem que 

assumir o compromisso de preservar o real significado. As habilidades referentes a 

esse grupo, ainda em Lipman, são: parafrasear, substituir, narrar, descrever, 

interpretar criticamente, perceber implicações, detectar suposições e 

pressuposições, inferir, identificar fundamentos, conceitos e critérios, ilustrar, 

demonstrar, categorizar, criticar. 

Portanto, ao exigir diferentes habilidades no processo de investigação, o 

diálogo contribui para o pensar bem, fazendo com sejam interligados. Ficam claras 

as contribuições do diálogo para o desenvolvimento cognitivo. Se o aluno é capaz de 
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elaborar um diálogo e um bom pensamento com argumentos plausíveis, certamente 

o processo de ensino e aprendizagem se efetivará com eficácia. Podemos pensar na 

disciplina de matemática. Se, o aluno pensa logicamente, ele tem base para resolver 

um exercício matemático. Na disciplina de português, se o aluno tem capacidade de 

analisar fatos e contextos e elaborar uma opinião sobre, isso o ajudará ao redigir 

uma redação rica, com começo, meio e fim. Esses são exemplos superficiais que 

mostram que os benefícios do diálogo e do pensar bem podem ser aplicados em 

diversas áreas. 

É preciso ressaltar que não tratamos aqui de aprendizado somente no sentido 

de conteúdo. O pensar bem, que deve ser ensinado nas escolas, vai além do 

ambiente escolar. Essa capacidade do aluno alcança patamares muito maiores, em 

suas relações sociais, na sua vida, quando compreende que existem diferentes 

visões de mundo. Podemos pensar nisso mais empiricamente, como quando esse 

aluno, posteriormente, em um período de eleições municipais, estaduais ou 

nacionais, adota um posicionamento político porque acredita naquilo, porque 

estudou e chegou a decisão de que aquela é a melhor opção no momento, sem 

ofender ou menosprezar quem pensa diferente. 
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CAPÍTULO III 

A COMUNIDADE DE INVESTIGAÇÃO: UMA PEDAGOGIA 

DE DIÁLOGO E PENSAMENTO 

 

O diálogo é a essência da comunidade de investigação para Lipman. Ele é o 

elemento central de uma pedagogia voltada para o desenvolvimento do pensamento 

investigativo. É comum que professores e equipe pedagógica reconheçam a 

importância do diálogo e do pensamento na prática educativa, porém, mais comum 

ainda é o fato de que a maioria dos mesmos tenha dificuldade em desenvolver um 

trabalho condizente na realidade escolar. Diante disso, nossa proposta é 

compreender o conceito de comunidade de investigação como uma pedagogia do 

diálogo e do pensamento, que envolve a dimensão ética da educação. 

3.1 A ética na comunidade de investigação 

Buscaremos falar aqui de um indivíduo ético, assim como próprio Lipman 

(1995) expressa que sua proposta pedagógica conduz o aluno a perceber-se como 

um sujeito ético. A ética não visa “[...] doutrinar, mas sim ajudar as pessoas a 

entenderem, mais claramente, quais são as suas opções morais e como tais opções 

podem ser avalizadas criticamente” (LIPMAN, 1995, p. 1). Portanto, para o autor se 

faz necessário o diálogo investigativo sobre os problemas da ética, dando condições 

para o sujeito orientar suas decisões. Neste sentido, a ética é o que diferencia o 

homem dos animais: 

 [...] ao contrário de outros seres animados ou inanimados, nós 
homens podemos inventar e escolher, em parte, nossa forma de 
vida. Podemos optar pelo que nos parece bom, ou seja, conveniente 
para nós, em oposição ao que nos parece mau e inconveniente. 
Como podemos inventar e escolher, podemos nos enganar [...]. De 
modo que parece prudente atentarmos bem para o que fazemos, 
procurando adquirir um certo saber-viver que nos permita acertar. 
Esse saber-viver, ou arte de viver, se você preferir, é o que se chama 
de ética (SAVATER, 1996, p. 31). 



 40 

Ao falarmos aqui de um indivíduo ético não podemos impor-lhe de maneira 

arbitrária uma forma de pensar e se comportar. Devemos, enquanto educadores, 

criar condições para que esse indivíduo – nosso aluno – pense e se comporte por si 

mesmo de forma responsável. Nosso aluno, na comunidade de investigação, 

durante os diálogos, na sua vida, tem que ser autônomo, não podemos negar isso a 

ele, ao contrário, é isso que almejamos. Desta forma, professor e aluno devem 

refletir, pensar sobre a moral, no que é considerado certo e errado de acordo com o 

contexto, sabendo que isso não implica em fazer o que quiser, mas sim na 

consciência os limites da própria liberdade. A relação estabelecida é de uma 

educação moral. Lipman (1998) aponta o problema de como o professor pode 

incentivar moralmente seus alunos como uma das questões mais complexas da 

educação moderna. Sobre a natureza moral da criança, “[...] o importante é que o 

ambiente em que a criança cresce deve ser de tal modo que não incentive as formas 

de conduta que não contribuem para o crescimento ou encoraje as que contribuem.” 

(LIPMAN, 1998, p. 209). Não podemos entender que basta proporcionar um 

ambiente e deixar que as crianças por si dó se desenvolvam e aprendam, com uma 

boa natureza e de forma responsável. “[...] o professor tem a responsabilidade de 

desestimular as formas de comportamento que são claramente autodestrutivas e 

propiciar as que são autoconstrutivas.” (LIPMAN, 1998, p. 209). Cabe ao professor, 

baseado no conhecimento que tem sobre seus alunos, decidir o que deve ser 

estimulado e o que deve ser desestimulado em cada um. Desta maneira,  

A educação moral digna desse nome implica, necessariamente, 
familiarizar as crianças com o que a sociedade espera delas. Além 
disso, implica ajudar as crianças a desenvolverem as ferramentas 
necessárias para avaliarem essas expectativas de maneira crítica. 
(LIPMAN, 1998, p. 212). 

Existe uma variedade de possibilidades de educação moral, cada qual com 

suas especificidades. 

 Na educação Moral existe um elemento de raciocínio, um elemento 
de construção do caráter e um elemento de liberação emocional e 
sensibilização. O problema não é elaborar um programa que consiga 
uma dessas coisas, mas um que consiga todas. (LIPMAN, 1998, p. 
215). 

A moralidade não é simplesmente conhecer as regras e obedecê-las. A 

criança tem que saber que em sua vida ela precisará fazer escolhas, e essas 

escolhas têm que ser feitas com responsabilidade. Isso deixa claro que a educação 
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moral não pode ser reduzida ao ensino de valores, costumes e regras 

predominantes na sociedade. É claro que isso será abrangido, mas é preciso ir além, 

é preciso que seja ensinado à criança a pensar por si mesma, mesmo conhecendo 

tudo o que aqui referenciamos, repetimos, fazendo escolhas responsáveis. Por isso, 

a ética e moral estão constantemente presentes nessa educação moral que aqui 

defendemos.  

Para que consigamos realizar isso, temos que ajudar a criança a saber o que 

fazer. “A função do professor não é fornecer valores ou máximas, mas facilitar e 

esclarecer o processo de valoração.” (LIPMAN, 1998, p. 222). Podemos entender o 

ato de valorar como dar valor aquilo que julgamos importante, aquilo que atribuímos 

valor. Tudo isso deve estar claro para os alunos por meio do diálogo, pois é nisso 

que irão se basear ao tomarem decisões, ao fazerem escolhas em suas vidas. O 

professor será o facilitador desse processo que resultará no exercício da liberdade 

dos seus alunos, ensinando-os a usar da capacidade de fazer escolhas de maneira 

responsável. Isso é, no mínimo, gratificante. 

O diálogo e o pensamento é que permitem ao indivíduo alcançar essa 

consciência de que tratamos aqui. Por isso, não podemos separá-los como se cada 

um se desenvolvesse individualmente no sujeito. A ética e a moral, desta forma, 

estão no cerne dessas relações que buscam a reflexão, o pensar sobre o próprio 

pensamento. 

3.2  A comunidade de investigação 

Splitter e Sharp (1999) nos esclarecem que “a condição de igualdade é 

baseada em princípios de justiça, reciprocidade e respeito pelas pessoas são 

fundamentais para uma comunidade de investigação” (SPLITTER; SHARP, 1999, p. 

55). Partindo dessa ideia central, para iniciar a discussão sobre a comunidade de 

investigação é importante repensarmos a formação do professor.  

 É preciso que o professor pense sobre sua conduta e sua existência, 

compreendendo tudo o que é necessário para estabelecer uma relação dialógica 

com seus alunos. Essa reflexão sobre si mesmo culmina em um novo 
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comportamento, agora reflexivo, e que inevitavelmente, será percebido pelos 

educandos. 

Essa é a grande contribuição do pensar filosófico: a possibilidade de um 

sujeito ativo que faz uso da reflexão, reflexão essa que torna esse sujeito mais 

humano, por meio do pensar sobre a sua existência. Sendo assim, Muraro (2013), 

baseado em Lipman, afirma que “[...] a comunidade de investigação não pode ser 

reduzida a um instrumento pedagógico para o ensino do pensamento. Representa 

uma forma de vida de amplo significado cognitivo, emocional, ético, democrático e 

estético.” (MURARO, 2013, p. 16). 

Os benefícios do pensar bem são imensuráveis, por isso o incentivo a essa 

prática por meio da filosofia é imprescindível: 

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 pressupõe-se que esses 
procedimentos da comunidades, quando internalizados, 
transformam-se em hábitos reflexivos do indivíduo. (LIPMAN; 
OSCANYAN; SHARP, 1994, p. 72). 

O professor deve ter presente seu papel de orientar a investigação filosófica e 

nos diálogos realizados, garantir os procedimentos da investigação e também das 

relações entre os membros da própria comunidade. Isso acarreta uma mediação 

coerente com a própria vida na comunidade de investigação e na garantia de que 

diferentes pensamentos e estilos de pensar possam fluir nesse ambiente. É refutável 

a tentativa de manipulação da discussão ou negligência quanto a igualdade de 

direitos no momento de exposição de ideias. Ao pensarmos em uma discussão 

dialógica, primeiramente 

[...] é necessário percebermos que a comunidade de investigação 
não é algo sem objetivos. É um processo que objetiva obter um 
produto – a partir de algum tipo de determinação ou julgamento, não 
importando o quanto isso possa parecer parcial ou experimental. 
(LIPMAN, 2003, p. 83, itálico do autor). 

Este produto pode ser desde a elaboração de uma pergunta, uma pergunta a 

responder, uma hipótese a contestar, um conceito a ser esclarecido pela 

comunidade. Em segundo lugar, “[...] o processo possui um sentido de direção; 

movimenta-se para onde o argumento conduz.” (LIPMAN, 2003, p. 83, itálico do 

autor), O processo de investigação tem uma lógica que deve ser seguida tendo em 
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vista descobrir, esclarecer, criar argumentos e conceitos. Por isso, não podemos 

confundir “[...] o produto que as discussões produzem com as conclusões que 

algumas pessoas esperam que produzam [...]” (Lipman, 1995, p. 334). Lipman 

ressalta ainda outros dois aspectos que caracterizam uma comunidade de 

investigação: 

Em terceiro, o processo não é meramente uma conversação ou 
discussão; é dialógico. Isto significa que possui uma estrutura. (...) a 
investigação possui suas normas de procedimentos cuja natureza, na 
sua maior parte, é lógica. Em quarto lugar, precisamos considerar um 
pouco mais atentamente como a razoabilidade (reazonableness), 
criatividade e cuidado (care) se aplicam à comunidade de 
investigação. E, finalmente, há a questão de utilizar a comunidade de 
investigação para operacionalizar e implementar as definições do 
pensar crítico, criativo e cuidadoso. (LIPMAN, 2003, p. 83-84, itálico 
do autor). 

Diante disto, um dos objetivos do decente deve ser despertar nos alunos o 

interesse em expor a própria ideia, o seu pensamento, e refletir sobre o mesmo, 

buscando os fundamentos nos quais se baseia. O que significa incentivar as 

crianças a pensar e a exteriorizar esse pensamento. Esse movimento é que 

encaminhará o processo dialógico e, desta forma, não haverá manipulação no 

encaminhamento dos argumentos. Esse processo deve acontecer de maneira 

respeitosa, promovendo o interesse do aluno. Isso porque se o aluno não tem 

segurança para tal exposição, se não compreende que está envolvido num processo 

respeitoso, terá receio de o fazer. Lipman, Sharp e Oscanyan colocam que 

O professor tem a responsabilidade de garantir que seus alunos 
tenham os meios de se defender no curso da discussão filosófica. [...] 
Quando o diálogo dos alunos não consegue se materializar, o 
professor pode se ver obrigado a interferir introduzindo 
considerações filosóficas relevantes para salvaguardar a integridade 
da investigação. (LIPMAN, OSCANYAN; SHARP, 1994. p. 73). 

Percebemos a dinâmica de sala de aula não como um monólogo onde o 

professor expõe aos alunos somente aquilo que deseja, mas como uma prática que 

exige reflexão conjunta. Lipman (1995) elucida sobre a comunidade de investigação,  

[...] na qual os alunos dividem opiniões com respeito, desenvolvem 
questões a partir das déias de outros, desafiam-se entre si para 
fornecer razões e opiniões até então não apoiadas, auxiliarem uns 
aos outros ao fazer inferências daquilo que foi afirmado e buscar 
indentificar as suposições de cada um. (LIPMAN, 1995, p. 31).  
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Essa prática vai além do mecanicismo e da tentativa de que alunos 

memorizem conteúdos. Essa pedagogia do diálogo e do pensamento dá autonomia 

ao educando de modo que ele faça uso do seu pensamento com propriedade e de 

forma reflexiva. Inevitavelmente isso refletirá em sua vida, não somente na vida 

escolar, o que nos mostra que essas condições que o professor dá aos seus alunos 

podem tomar proporções muito maiores, alcançando vários aspectos da vida de um 

sujeito, não sendo restritas apenas as quatro paredes da sala de aula. Lipman 

(1995) afirma que “[...] uma comunidade de investigação tenta acompanhar a 

investigação pelo caminho que esta conduz ao invés de ser limitada pelas linhas 

divisórias das disciplinas existentes.” (LIPMAN, 1995, p. 31). Esta informação nos diz 

muito sobre a prática de uma aula que almeja o filosofar. 

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; SHARP, 1999, 

p. 53). Sobre a caracterização da comunidade de investigação, Lipman (1995) 

ressalta que  

Deve haver: em primeiro lugar, o estabelecimento do ambiente 
humano – A Comunidade de Investigação. Segundo lugar (...) 
demonstração da função da comunidade que é de deliberar e chegar 
a julgamentos, terceiro (...) um ambiente onde possam ser cultivadas 
as habilidades. (LIPMAN, 1995, p. 122).  

Assim, conforme princípios de uma comunidade de investigação, pensando 

no ambiente escolar, a prática dialógica docente e discente deve ser permeada de 

plausibilidade, respeitando opiniões divergentes sob o olhar crítico da reflexão. 

A prática da comunidade de investigação gera o pensar excelente. Ao invés 

de subestimar a capacidade das crianças, pensemos que elas carregam consigo 

fatores imprescindíveis, como o fato de serem curiosas e livres de preconceitos. 

Desta forma, a comunidade de investigação se caracteriza como um espaço 

de reflexão. Essa reflexão envolverá, também, a formação moral do aluno na medida 

em que os próprios valores da convivência são questionados e revisados 

criticamente. O professor deve ser esclarecedor, dar base para que seu aluno, 

consciente e responsavelmente, pense por si mesmo. A comunidade de investigação 

possibilita uma educação para o pensar multidimensional, ou seja, reflexivo, crítico e 

criativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nosso trabalho vem ao encontro do que John Dewey afirmou acerca da 

necessidade de pensar filosoficamente a educação: “[...] um dos mais poderosos 

problemas com que a filosofia da educação tem de arcar é o modo de conservar 

conveniente equilíbrio entre os métodos de educação não formais e os formais, e 

entre os casuais e os intencionais. (DEWEY, 1979, p. 9). Nosso estudo procurou 

mostrar que o ponto de encontro estre estes métodos, evitando o dualismo entre 

eles, é a compreensão sobre a íntima dependência entre a comunicação e a 

educação ou aprender a dialogar pensando e pensar dialogando em torno dos 

conflitos ou problemas da experiência de vida. Esta perspectiva considera a  

imaturidade como condição humana,  ou seja, “[...] o eu não é uma coisa já feita e 

completa, e sim uma coisa em formação contínua [...]” (DEWEY, 1979, p. 386). Este 

é o ponto de partida da educabilidade humana que busca no dialogar e no pensar a 

formação do homem em todas as possibilidades de seu feitio e manifestações, ou 

como diz este filósofo acerca da formação do caráter: “[...] significa ser-se plena e 

adequandamente aquilo que se é capaz de chegar a ser, por meio da associação 

com outras pessoas em todas as funções da vida” (DEWEY, 1979, p. 393). 

 As reflexões de Freire sobre dialogar e pensar como uma condição para 

assumir-se como ser inacabado,  concebe um sujeito histórico e social capaz de 

transformar o mundo. 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é 
propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns 
com os outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a 
experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e 
histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 
realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. 
Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como 
objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos 
outros. É a “outredade" do “não eu”, ou do  tu, que me faz assumir a 
radicalidade de meu eu. (FREIRE, 1996, p. 46). 

 Neste contexto, o papel de educador e de educando se entrelaçam. A prática 

pedagógica deve levar os envolvidos a assumirem-se.  

 Quando “[...] nos capacitarmos da necessidade de modos de ensinar mais 

fundamentais e eficazes é que podemos ficar certos de dar ao ensino escolar seu 
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verdadeiro lugar” (DEWEY, 1979, p. 4). Assim, pensamos na prática dialógica como 

contribuinte para os objetivos que almejamos. Pensar a concepção de diálogo na 

infância e na prática pedagógica escolar abre um leque amplo de possibilidades na 

medida em que todos podem pensar o próprio aprender, ou seja, o que é, o como, o 

porquê e para que da educação na vida e a razão dos conteúdos para o crescimento 

da mesma. Pensar e dialogar sobre os conteúdos, mas ligados ao problemas da 

experiência gerando a possibilidade de ressignificar e ampliar o conhecimento. 

 O diálogo na infância deve ter como objetivo elevar o nível de conversa até 

que se alcance o efetivo diálogo. Isso é feito respeitando a infância e não exigindo 

que a criança pense no mesmo nível que um adulto. Preservar a curiosidade infantil, 

contribui para que a criança consiga aprimorar sua fala e seu pensamento. O que é 

imprescindível no processo de ensino e aprendizagem é que, nós professores, 

acreditemos na capacidade dos nossos alunos. O desenvolvimento do pensamento 

do aluno também vai se aprimorando na medida em que o diálogo e o bem pensar 

vão sendo tranformados, alcançando níveis mais consistentes e coerentes. 

 Estabelecer uma relação dialógica, que busca o diálogo, em sala de aula é, 

ainda, um desafio. O diálogo exige romper com estruturas de poder que se negam 

ao diálogo, mas que podem ser transformadas no próprio objeto de discussão como 

aponta Freire: 

Já temos afirmado que a educação reflete a estrutura do poder, daí a 
dificuldade que tem um educador dialógico de atuar coerentemente 
numa estrutura que nega o diálogo. Algo fundamental, porém, pode 
ser feito: dialogar sobre a negação do próprio diálogo (FREIRE, 
2013, p. 86). 

 Para que o pensamento do aluno se transforme num pensar excelente, ele 

precisa de condições para isso. Ele precisa ouvir e precisa se pronunciar. É 

contrastando opiniões que trabalhamos a autocorreção dos alunos. Eles começam, 

pouco a pouco a entender as diferentes visões sobre um mesmo ponto. Por isso, 

converter a sala de aula em uma comunidade de investigação se mostra uma 

louvável maneira de proporcionar aos alunos momentos como esse, de opiniões 

divergentes, de reformulação de pensamento, de respeito ao próximo e de 

aprendizado para a vida. A educação reflexiva está intrinsecamente relacionada a 

esse movimento de pensar sobre o pensar, assim, o aluno compreende a ação de 
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valorar para usá-la nas escolhas que fizer. Esse é o aluno ativo, reflexivo, crítico, 

autônomo e ético que tanto almejamos nas discussões acadêmicas. Louvável seria 

se a formação de docentes no Ensino Superior abrangesse na teoria e na prática o 

que discutimos neste trabalho. Quiçá todos os professores chegassem em sala de 

aula com o intuito de contribuir para o desenvolvimento do pensamento dos seus 

alunos por meio do diálogo e reflexão e não apenas na esperança de cumprir 

conteúdos.  

 Desafios para educação sempre existirão. Vivemos em um mundo que está 

em constante transformação, que nos apresenta novos contextos. Estes, trazem 

consigo novos desafios. Cabe a nós, professores, repensarmos a nossa existência e 

consequentemente a nossa prática. Dentre outros desafios, como podemos pensar a 

comunidade de investigação num contexto de opressão? É um desafio e tanto, 

merecedor de pesquisas futuras sobre isso. 
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ANEXO A 

 

Diálogo do Livro Agora não Bernardo 

 

- Oi Pai – Disse o Bernardo. 

- Agora não, Bernardo – disse o pai. 

- Oi, mãe – disse o Bernardo. 

- Agora não, Bernardo – disse a mãe. 

- Tem um monstro no jardim e ele vai me devorar – disse o Bernardo. 

- Agora não, Bernardo – disse a mãe. 

Bernardo foi para o jardim. 

- Oi, monstro – ele disse para o monstro. 

O monstro devorou o Bernardo inteirinho, pedacinho por pedacinho. 

Então, o monstro entrou na casa. 

- RUAUR – fez o monstro, por trás da mãe do Bernardo. 

- Agora não, Bernardo – disse a mãe do Bernardo. 

O monstro mordeu o pai do Bernardo. 

- Agora não, Bernardo – disse o pai do Bernardo. 

- Seu jantar está pronto – disse a mãe do Bernardo. 

E ela pôs o jantar na frente da televisão. 

O monstro jantou. 

Depois ele viu televisão. 

Leu uma revistinha do Bernardo. 

E quebrou um brinquedo dele. 

- Vá para a cama. Já deixei seu leite no quarto – gritou a mãe do 

Bernardo. 

O monstro subiu para o quarto. 

- Mas eu sou um monstro – disse o monstro. 

- Agora não Bernardo – disse a mãe do Bernardo. 


