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Resumo 
Buscamos compreender neste estudo o ato de perguntar como comportamento 
filosófico na infância para pensar a prática educativa na Educação Infantil. O objetivo 
principal desse estudo é compreender o ato de perguntar como comportamento 
filosófico na infância para pensar a prática educativa na Educação Infantil articulado 
às atividades desenvolvidas no PIBID, programa vinculado ao Centro de Educação 
Infantil da Universidade Estadual de Londrina. A metodologia desse estudo consiste 
em estudos bibliográficos baseados em Matthew Lipman. Além disso, inclui pesquisa 
de campo com observações participantes, leitura e estudo dirigido com a 
participação do estudante do Grupo de Estudo, planejamento de ações de trabalho e 
intervenções didáticos pedagógicos. Os resultados obtidos da pesquisa em questão 
foram o progresso na participação das crianças na sala de aula que passaram de 
um caráter espectador para investigadores da realidade na medida em que 
aperfeiçoaram a capacidade de perguntar. Para a minha formação como estudante e 
futura pedagoga ampliou o entendimento de que o comportamento filosófico está 
presente na infância por meio de seus questionamentos buscando sentidos. Em 
vista dos argumentos apresentados e dos os aspectos observados em campo, 
entendeu-se a importância da pergunta na formação da comunidade investigativa 
que se tornou real junto à atividade de planejar, executar e avaliar tendo em vista o 
aprimoramento do ato de perguntar.  
 
Palavras-Chave: Educação Infantil. Pergunta. Infância. Comunidade de 
investigação. 

 

Introdução 

Este estudo tem por objetivo principal, conhecer e analisar um dos 

aspectos filosóficos desenvolvidos pela criança que é a pergunta. O problema que 

nos orientou foi: O que é perguntar como comportamento filosófico-investigativo e 

como ela pode ser trabalhada no universo da infância. O estudo se baseia na 

mailto:marcella.vacario11@gmail.com
mailto:murarodnm@gmail.com
mailto:tiliaribeiro@uel.br


XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

perspectiva da filosofia da infância de Lipman que indica a pergunta como indício e 

primeira atividade ou prática filosófica, contribuindo para a construção conceitual da 

criança. Para o autor, a constituição de uma comunidade investigativa na sala de 

aula se realiza quando o docente tem a habilidade pedagógica de apropriar-se da 

pergunta dos alunos como contribuição e também perguntar fazendo convites à 

investigação cooperativa entre docentes e alunos. Ele visa superar a ideia de que 

crianças não podem se engajar nos tipos de processos cognitivos que requerem 

investigação, pois sustenta que a investigação na sala de aula começa quando a 

prática doa questionamento é prioridade no decorrer da rotina da classe. O 

questionamento é um estímulo à investigação e quem pergunta está em busca de 

uma informação.  

Vê-se a importância do estudo da pergunta como atividade filosófica 

das crianças quando se torna necessário a ruptura do pensamento de que a criança 

não faz filosofia. Considera-se importante entender a necessidade da pergunta na 

formação inicial de pedagogos. A educação que se torna mais eficaz quando é 

considerada a pergunta como centro da discussão dos conteúdos e não apenas 

vista como inutilizável e barreira para continuidade da aula ou do planejamento do 

professor. Este estudo é importante também para compreender a própria infância, 

pois seus questionamentos passam a tomar forma como processo de construção 

intelectual da mesma e do desenvolvimento de sua consciência de sujeito 

constituinte da sociedade. 

Considerando o exposto, o projeto busca analisar com mais 

profundidade aspectos da filosofia da infância especialmente os atos do 

comportamento filosóficos na educação infantil. Nesta pesquisa, o ato do 

comportamento filosófico a ser analisado é a pergunta. Este trabalho de 

compreensão do ato de perguntar como comportamento filosófico ajudará na 

observação das práticas escolares. E, por fim, indicará possibilidades alternativas de 

práticas visando o cultivo do perguntar como comportamento filosófico na infância. 

Para tanto, foi tomado como referência o aporte teórico de Lipman (1990; 1995; 

2001; 2003 e 2006 Splitter & Sharp (1999). 

 

Objetivo geral 

Analisar o ato de perguntar como comportamento filosófico na 

infância para pensar a prática educativa na Educação Infantil. 
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Objetivos específicos 

- Compreender o ato de perguntar como atividade filosófica. 

- Observar a prática de perguntas das crianças e professora na 

Educação Infantil. 

- Entender a importância da pergunta na formação da comunidade 

investigativa. 

- Planejar e avaliar atividade pedagógica tendo em vista o 

aprimoramento do ato de perguntar 

 

Metodologia 

A metodologia consiste no estudo bibliográfico à luz dos 

fundamentos críticos da educação e de leituras que dialogam com essa perspectiva 

teórica e, pesquisa de campo com observações participantes, leitura e estudo 

dirigido com a participação do estudante no Grupo de Estudo e no Projeto de 

Pesquisa relacionado, bem como no planejamento de ações de trabalho e 

intervenções didáticos pedagógicos.  

Para a concretização dos objetivos propostos, será utilizada a 

pesquisa bibliográfica e de campo, pois segundo Lakatos; Marconi (1991) a 

pesquisa bibliográfica possibilita ao pesquisador conhecer a perspectiva de 

diferentes autores que se debruçaram sobre a temática em questão. De um modo 

geral a finalidade é contribuir para a formação tanto pessoal, quanto social do 

pesquisador. Quanto a parte prática, essa pesquisa será realizada em escolas 

públicas do município de Londrina. 

Para a realização desse estudo, algumas etapas foram percorridas: 

Em primeiro lugar foram realizadas reuniões mensais de leitura, 

estudo e discussão teórico-metodológica com autores renomados da área de 

educação infantil. Ainda, estudo dos referenciais teórico-metodológicos que 

sustentam a prática pedagógica (Teoria Histórico-Cultural, Pedagogia Histórico-

Crítica, Teoria Crítica e Filosofias da Infância). 

No momento que podemos chamar de segunda etapa do estudo, 

ocorreram reuniões mensais para levantamento de roteiro aberto para diagnose da 

realidade escolar; elaboração e sistematização de ações didático-pedagógicas 
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discentes no contexto escolar em sintonia com os professores supervisores e, 

socialização dos registros (portfólio) das ações na docência. Em seguida, na terceira 

etapa a sistematização que nascia das reuniões se tornou realidade com a 

elaboração de propostas de trabalho e planejamento temático de ensino para 

possíveis intervenções no processo de ensino e aprendizagem de crianças da 

educação infantil. Confecção de materiais didáticos e lúdicos para o 

desenvolvimento das ações de intervenção do ensino juntamente com as crianças 

da educação infantil. 

Na quarta etapa unimos o caráter sistematizador das reuniões e o 

caráter observatório da realidade, houve então a elaboração e sistematização dos 

dados coletados, das observações e das ações didáticas no contexto escolar com a 

disseminação em eventos na área de educação e áreas afins; 

Assim, para dar uma face ao estudo, na quinta etapa da elaboração 

do estudo foram confeccionadas produções textuais de materiais científicos (artigos, 

publicações de textos em anais de eventos); produções de narrativas descritivas 

sobre a realidade observada; produções imagéticas com uso de registro fotográfico, 

publicação de vídeos/documentários; produções orais sobre o processo formativo 

docente na educação infantil. 

 

Referencial teórico 

Esta proposta de estudo justifica-se pela necessidade de ampliar as 

discussões relacionadas ao universo da educação infantil e sua complexidade 

pedagógica de ensino. Sabe-se, desse modo, que o campo da docência na 

educação infantil vai além da sala de aula, necessitando de que esse profissional da 

infância esteja ancorado por um conjunto de saberes necessários a um trabalho 

significativo e de mais qualidade.  

Nesse sentido, em sintonia com o Programa de Formação para a 

Docência em que envolve estudantes da 1ª e 2ª séries do Curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina, há a necessidade de buscar pela pesquisa 

embasamentos teórico-metodológicos acerca das temáticas envolventes no trabalho 

pedagógico com crianças de 0 a 5 anos. Ainda, pelo exercício de leitura, estudo e 
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pesquisa, proporcionar ao estudante de pedagogia contribuições efetivas em torna 

das práticas pedagógicas docentes com crianças da educação infantil.   

Além disso, a proposta visa proporcionar um constante 

aprimoramento profissional e pessoal, para coordenadores, supervisores e bolsistas, 

reconhecendo principalmente o caráter dinâmico e social da profissão do professor e 

o papel representado pela escola e, em especial, pela sala de aula na formação 

inicial e continuada.  

A contribuição de Lipman para o campo da filosofia e da educação 

está na sua intuição original de uma filosofia da infância. Com seus estudos, a 

infância aparece como conceito para a filosofia de forma pioneira na história da 

tradição da filosofia. Diz o filósofo: “a infância é uma dimensão legítima do 

comportamento humano e da experiência humana e que não é menos habilitada ao 

tratamento filosófico que as outras dimensões para as quais já existem filosofias” 

(LIPMAN, 1990, p. 215) 

Esta sua intuição surge, como ele diz “da descoberta de que as 

crianças podem fazer filosofia – e que elas o fazem de maneira competente e com 

prazer (...)” (LIPMAN, 1990, p. 218) Neste sentido, Lipman critica as teorias 

desenvolvimentistas que colocam a infância como período preparatório para a 

maioridade: “frequentemente assumem que a infância é um preparo para a 

maioridade e deve ser vista apenas como um meio para um fim, ou como uma 

condição incompleta movendo-se em direção da completude.” (LIPMAN, 1990, p. 

219) Para Lipman, as crianças não estão se movendo em direção ao que os adultos 

sabem, acreditam e valorizam. A Infância abre as portas à novidade, ela é 

criatividade. 

Lipman coloca em questão a dimensão educativa da filosofia. Ele 

entende que é necessário considerar seriamente o pensar da criança como condição 

para uma prática dialógica numa comunidade de infância. Sua alerta parece ser 

pertinente para a experiência atualmente do mundo em que vivemos e um convite a 

repensar nossa prática: 

Se não pudermos fazer filosofia com crianças, privamos sua 
educação do verdadeiro componente que pode fazer tal educação 
mais significativa. E se negamos às crianças uma educação 
significativa, asseguramos que a ignorância, irresponsabilidade e 
mediocridade que prevalecem atualmente entre os adultos 
continuarão a acontecer. Tratar as crianças como pessoas pode ser 
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um preço baixo para se pagar, a longo prazo, alguns benefícios 
sociais substanciais.” (LIPMAN, 1990, p. 223)  

 
Para desenvolver inicialmente sua filosofia da infância, Lipman 

compreende que a atividade filosófica requer um comportamento filosófico, que 

consiste “[...] (n)um comportamento quem contém um número significativo de atos 

que prima facie parecem os movimentos característicos dos filósofos” (LIPMAN, 

1990, p. 198) Estes “modos de comportamento característicos” podem ser 

observados nas mais diversas modalidades de atividades, como esportes, negócios, 

artes, práticas profissionais. Este modo de comportamento filosófico pode ser 

cultivado sobre as mais diversas práticas, inclusive com a filosofia.  Alguns destes 

comportamentos são descritos por Lipman como sendo:  

Procurar expor suposições subjacentes é, naturalmente, apenas um 
dos muitos movimentos que são característicos do comportamento 
filosófico; poderíamos especificar outros como solicitar razões, 
procurar determinar a validade das inferências, elaborar argumentos, 
interpretar significados, clarificar conceitos, avaliar a coerência e a 
força explanatória das teorias e assim por diante.  (LIPMAN, 1990, p. 
200)  
 

Em linhas gerais, Lipman entende que este conjunto de atos se 

alinha ao fazer da filosofia como sendo “exame autocorretivo de modos alternativos 

de fazer, dizer e agir” (LIPMAN, 1990, p. 202) Em outra passagem o autor 

caracteriza a filosofia da seguinte forma:  

A filosofia é uma disciplina que leva em consideração formas 
alternativas de agir, criar e falar. Para descobrir essas 
alternativas, os filósofos persistentemente avaliam e examinam 
suas próprias pressuposições, questionam o que outras pessoas 
normalmente têm como certo e especulam imaginativamente 

sobre quadros de referência cada vez mais amplos. (LIPMAN, 
1998, p. 144) 
 

Nesta perspectiva, Lipman entende que este comportamento 

filosófico está presente na infância por meio de seus questionamentos buscando 

sentidos. Para ele, não é possível separa o fazer filosófico com o filosofar, da 

mesma forma que não podemos distinguir o dançarino da dança. Isto quer dizer que 

o filosofar pode acontecer em diversas situações:  

Se é possível dizer que estamos fazendo filosofia por discutirmos 
assuntos filosóficos racionalmente numa sala de aula de faculdade, 
devemos estar fazendo filosofia também quando discutimos 
racionalmente assuntos filosóficos numa sala de aula de primeiro 
grau. E se – seja numa conferência de filosofia ou num jardim de 
infância – o fazer da filosofia é criativo, então a filosofia que tem sido 
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feita manifestará necessariamente criatividade. (LIPMAN, 1990, p. 
203) 

 
Desta forma, Lipman justifica a possibilidade e a importância da 

filosofia nas práticas educacionais da infância. Filosofia não se resume na 

capacidade de “produção de trabalhos filosóficos de qualidade publicável”, mas um 

fazer criativo que comporta alguns atos filosóficos. Conforme se posiciona: “As 

crianças têm capacidade de mergulhar na filosofia (como Sócrates mergulhou como 

forma de vida na qual atividade e resultado final foram uma só e mesma coisa) não 

como preparação para algo que ainda está por vir, mas como práxis aqui e agora.” 

(LIPMAN, 1990, p. 203). 

Lipman desenvolveu uma concepção de filosofia da infância pioneira 

na história da filosofia e da educação partindo da problemática da formação 

filosófica das crianças desde a infância. Segundo este autor, a Filosofia pode 

contribuir para a educação das crianças porque pode “[…] ajudá-las a aprender a 

pensar por si mesmas” (LIPMAN, 2001, p. 81). E quando inicia o pensamento 

filosófico na criança? Em A Filosofia na sala de aula, Lipman (2001) afirma que o 

princípio do pensamento filosófico nas crianças se faz presente quando elas 

começam a perguntar “Por quê?”. Ele explica que 

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 explicação causal, e a segunda é determinar uma finalidade. 
(LIPMAN, 2001, p. 87) 
 

Neste sentido, para Lipman podemos identificar o nascimento do 

pensamento filosófico na criança por meio de suas perguntas. Isto as coloca no 

patamar da filosofia na medida em que há algo em comum entre a criança e o 

filósofo: a capacidade de se maravilhar com o mundo. A criança e a Filosofia são 

aliadas porque ambas se intrigam com uso das palavras para falar do mundo. Os 

filósofos levam esta capacidade de maravilhamento às últimas consequências, 

descobrindo e investigando os problemas da experiência humana. Tais problemas 

giram em torno de significações e de conceitos centrais, comuns e controversos da 

nossa experiência. O filosofar começa quando fazemos perguntas sobre esses 

significados e conceitos – os “por quês” das crianças – e assumimos o compromisso 

de analisar os sentidos que atribuímos a alguns conceitos, os pressupostos e as 

suas consequências. Por isso, a contribuição da Filosofia na educação para o 
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pensar das crianças, desde a idade pré-escolar, tem o intuito de alimentar o 

questionamento e introduzir a reflexão como um processo contínuo e acumulativo de 

formação de conceitos como possibilidade de desenvolvimento das demais 

capacidades.  

A prática dialógica e investigativa tem como base a postura de um 

professor que considera que “[…] a criança está cercada por um universo […] que 

tanto estimula o pensamento quanto provoca o encantamento e a ação” (LIPMAN, 

1995, p. 23) Neste universo enigmático a criança espera a descoberta de sentidos 

para sua experiência. Matthew Lipman, no livro A Filosofia na Sala de Aula, explica 

que o maravilhamento das crianças com o mundo se dá porque elas se deparam 

“[…] não com problemas de fácil solução, mas com verdadeiros mistérios.” (LIPMAN, 

2001, p. 56) O filósofo aponta três possibilidades de explicação que a cultura oferece 

à criança para tentar explicar o maravilhamento com o mundo que se encontram ao 

seu redor: o primeiro é por meio de uma explicação científica, o segundo é em forma 

de faz-de-conta e o terceiro é “[…] formulando o assunto filosoficamente em forma 

de pergunta.” (LIPMAN, 2001, p. 57)  

Para tanto, Lipman (1995) argumenta que a experiência de aprender 

a pensar juntos deve começar no jardim de infância. Neste sentido, ele toma posição 

crítica diante das pedagogias que criam dualismo entre a dimensão concreta e a 

abstrata:   

[…] o concreto deveria predominar na educação das crianças 
pequenas (pois estas “não são capazes de lidar com abstrações”), 
enquanto que o abstrato deveria predominar na educação de nível 
superior (pois os alunos universitários precisam somente “ter 
conhecimentos”; não precisam “fazer julgamentos”). (LIPMAN, 1995, 
p. 259) 
 

Para Lipman (2001, p. 23), as crianças anseiam por descobrir o 

significado de suas próprias experiências que deve ser procurado “[…] por meio do 

envolvimento no diálogo e na investigação”. (LIPMAN, 2001, p. 24). Assim, para 

perceber os sentidos e significados é preciso ir além do concreto, lançando a criança 

numa experiência de lidar com a abstração. E esta prática pode ser uma realidade 

na Educação Infantil se considerarmos, conforme afirma Lipman (1995, p. 32), que 

“muitos aspectos do mundo – especialmente aqueles que dizem respeito à conduta 

humana – não podem ser lidados ou formulados com a precisão característica da 

ciência”. Alguns conhecimentos da ciência podem trabalhados com crianças na 
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medida em que auxiliam no entendimento de certas relações de causa e 

consequência podendo ser observados e incorporados para melhorar a própria 

experiência. No campo da conduta humana, as crianças se deparam com um 

universo de conceitos que não podem ser tratados pela ciência, e que são questões 

tratadas no campo da filosofia. Neste sentido, as crianças podem perfeitamente falar 

sobre solidariedade, justiça, amizade, verdade, o bem e o mal, o corpo, etc. O autor 

destaca a necessidade de pensar sobre a linguagem que vem sendo adquirida no 

convívio social. As palavras intrigam as crianças, porque elas não se referem 

somente às coisas, mas a outras palavras, à possibilidade de agir, brincar e se 

relacionar com os outros, elas têm poder de afetar os outros. Neste sentido, a 

filosofia é uma atividade que se ocupa de pensar a linguagem: “A filosofia começa 

quando podemos discutir a linguagem que usamos para discutir o mundo”. (LIPMAN, 

1995, p. 133) 

Na perspectiva do autor, a Filosofia deve estar presente desde cedo 

na vida das crianças contribuindo com seu esforço de lidar com a linguagem, pois, 

segundo ele, sabe-se que 

[…] depois que adquirem a linguagem, suas mentes ficam 
imediatamente cheias de pensamentos, então elas estão 
constantemente à procura de critérios para classificar os temas e 
assuntos, para distinguir os mais confiáveis dos menos confiáveis, os 
melhores dos piores. (LIPMAN, 2006, p. 10) 
 

Desse modo, considerando nas palavras de Lipman (2006, p. 10) 

que “[…] as crianças pensam sem parar e refletem sobre o que pensam”, a Filosofia, 

por meio da prática do diálogo filosófico, é uma alternativa para “ajudá-las a aplicar 

seus conhecimentos da forma mais eficaz, para que elas possam tomar melhores 

decisões no curso de suas vidas”. Lipman (1995, p. 340) entende que a experiência 

do pensar por meio do diálogo filosófico coloca em destaque a relação de 

reciprocidade dos articulares da fala - professor e crianças - em relação uns aos 

outros e ao mundo social e natural. O diálogo é uma experiência interpessoal em 

que tanto o eu quanto o outro juntos pensem sobre si, sobre o mundo e sobre seu 

estar existindo no/com o mundo. Este agir tem um caráter intencional, portanto é 

atividade de pensamento. Tal intencionalidade se evidencia na própria dinâmica da 

investigação filosófica uma vez que, quando, por meio dela, 

[...] se torna possível ajudar as crianças a compreenderem os ideais, 
os valores e os critérios adotados por uma sociedade, elas estão 
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melhor equipadas para julgar até que ponto as instituições e práticas 
desta sociedade estão funcionando bem. (LIPMAN, 2001, p. 44) 

 
Em outras palavras, o diálogo leva a criança a desenvolver a 

capacidade de raciocinar como forma de compreender e intencionalizar seu agir. 

Neste sentido, o professor deve ter sensibilidade em relação ao pensar da criança, e 

paciência no tratamento das questões conceituais na prática dialógica: 

Devemos nos contentar em chegar a uma solução imparcial, não 
necessariamente aquela que esteja correta em todos os seus 
detalhes. Devemos ficar satisfeitos com um resultado sensato e 
razoável mesmo que este não seja inteiramente racional. […] 
Devemos fazer concessões mútuas e que permitam a cada uma das 
partes preservar sua dignidade e amor-próprio. (LIPMAN, 1995, 32-
33) 

 
A solução ao problema que se consegue num diálogo pode ser 

questionada em outro momento. O nascimento e desenvolvimento do pensar 

filosófico na infância se dá por meio dos questionamentos originados pelo 

encantamento com o mundo. As crianças têm a mesma atitude de um filósofo. No 

contexto da sala de aula, é considerável, para iniciar a discussão acerca do 

perguntar ou problematizar na infância, a contribuição das ideias de Lipman em seu 

livro A filosofia vai à escola,  onde é explicitado que o ensino direto de habilidades 

não deixam de ser possíveis em uma sala de aula convencional, através de métodos 

de instrução convencionais. Assim sendo, o professor pode manter a mascara de 

autoritarismo e os alunos contribuem com a aula apenas a partir de respostas, em 

um cenário que mostra que não é necessário envolver estudantes e professores em 

uma investigação. Lipman completa se raciocínio afirmando que a filosofia não pode 

ser trabalhada dessa maneira e apresenta sua concepção dizendo que 

O fazer filosofia exige conversação, diálogo e comunidade, que não 
são compatíveis com o que se requer na sala de aula tradicional. A 
filosofia impõe que a classe se converta numa comunidade de 
investigação, onde estudantes e professores possam conversar 
como pessoas e como membros da mesma comunidade [...] 
(LIPMAN, 1990, p. 61) 
 

Em outras palavras para que a filosofia ocupe seu espaço na sala de 

aula, é preciso um ambiente preparado para que ela flua, condição essa que não se 

encontra em salas de aula tradicionais. Visto que a criança naturalmente faz 

filosofia, e é um ser questionador, o que é necessário é um ambiente que permita 

comunicação e diálogo para aflorar suas questões: uma sala de aula que trate o 

aluno como participante da investigação. 
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Retomando um recorte do referencial teórico deste estudo baseado 

no texto A Filosofia na sala de aula, Lipman (2001) entende que o princípio do 

pensamento filosófico nas crianças se faz presente quando elas começam a 

perguntar “Por quê?”, como já afirmado. O que torna esse recorte necessário para a 

discussão do trabalho é a concepção de Lipman frente a esse tipo de pergunta 

acerca do “por quê?”. Esse questionamento, que pode parecer simples esconde a 

sua complexidade quando se compreende que significativamente faz parte de um 

processo de explicação causal e determinação de finalidade. Entretanto o que 

instiga é o fato do adulto quere buscar explicações, porém não com maravilhamento 

como as crianças o fazem. A diferença significante é que para as crianças tudo é 

novo e elas precisam entender a realidade que as cercam. Nesta obra citada, o 

autor expõe que as crianças se maravilham com o mundo porque elas se deparam 

“[…] não com problemas de fácil solução, mas com verdadeiros mistérios.” (LIPMAN, 

2001, p. 56). 

Assim, o nascimento do pensamento filosófico na infância se dá por 

meio dos seus questionamentos e do encantamento com o mundo, colocando as 

crianças no mesmo lugar de um filósofo. A contribuição da Filosofia quando 

permitida e mediada para as crianças, ainda pequenas, na educação dentro do 

ambiente escolar alimenta esse caráter questionador introduzindo a reflexão e a 

discussão que tornarão possível o desenvolvimento das variadas capacidades 

cognitivas.  

Como já referenciado, o desenvolvimento da criança a partir de seus 

questionamentos e do seu comportamento filosófico tem como base a postura de um 

professor que considera que a criança faz parte de um todo “[…] que tanto estimula 

o pensamento quanto provoca o encantamento e a ação” (LIPMAN, 1995, p. 23). 

Assim, como parte do todo, a criança anseia por descobertas e 

sensações que irão construir sua vivência neste novo ambiente.  

 

Resultados e Discussão  

As vivências no Centro de Educação Infantil da UEL, em 

concomitância com os estudos à luz dos fundamentos de Lipman, tornaram possível 

uma convergência significativa entre a teoria e a prática, possibilitando intervenções 

que geraram, na sala de aula, uma comunidade investigativa. 
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Em todos os momentos o ponto essencial da intervenção que levou 

os alunos a serem investigadores foi a mediação consciente do professor, que 

trouxe grandes resultados e contribuições para o desenvolvimento cognitivo das 

crianças e para tornar realidade a concepção desse autor acerca da formação de 

sujeitos questionadores e investigadores. 

Retomando os planejamentos das intervenções e as atividades na 

sala de aula da turma da Educação Infantil 5, vê-se o caminho percorrido que 

construiu bases para os resultados. No início do programa, na primeira intervenção, 

houve dificuldades para planejar uma aula que fizesse os alunos questionarem e 

discutissem mais sobre o assunto com as professoras e as próprias crianças. Depois 

de planejar, o mais difícil foi conseguir aplicar. Os resultados gerados a partir da 

primeira intervenção foram mínimos, porém significativos. Os alunos foram 

colocados em duplas e o tema da aula era “moradias”. O exercício em questão que 

eles iriam fazer se baseava em desenhar a moradia do outro colega. Assim, foram 

mostradas a eles as palavras conhecidas como instrumentos de pergunta (onde, 

quem, para que, porque e o que) que eles utilizariam para gerar a discussão sobre 

as características de cada moradia, trazendo informações para a realização do seu 

desenho. As crianças inicialmente estranharam a possibilidade de eles comandarem 

a discussão, porém ao longo do trabalho foi possível ouvir as perguntas, inclusive 

algumas inesperadas, como: 

- “O que a sua mãe fica fazendo na janela?”. Para um aluno que 

disse para desenhar a mãe dele na janela. 

- “Como eu faço você chegar lá em cima no seu apartamento pelo 

desenho?” Para um aluno que mora no sétimo andar de um prédio. 

- “Por que você não pinta sua casa de verde?” 

Porém em comparação com a última intervenção aplicada, a 

primeira se tornou apenas um começo de uma comunidade investigativa e de 

conhecimentos dos elementos de pergunta.  

Na última investigação em sala de aula a necessidade de dirigir a 

discussão foi menor pelo grande envolvimento das crianças. O tema a ser estudado 

foi “Instrumentos de medida”. A atividade planejada foi levar à sala de aula um saco 

com vários instrumentos de medida (metro, trena, régua etc). A atividade estimulou a 

muito a curiosidade das crianças. Elas perguntaram o que havia sido trazido, porque 

tinha trazido isso para a sala, e o que eu iria fazer com o que trouxe. No momento 
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de retirada de cada peças foi possível uma pequena discussão na roda sobre cada 

instrumento. Assim como esperado, as crianças começaram a comentar os 

conhecimentos prévios sobre os instrumentos segundo a sua realidade, perguntar 

sobre os mesmos, sobre como usar, o que dava para fazer com cada um. Ao falar 

sobre o instrumento algumas alegavam que não sabiam como manusear. Os 

instrumentos foram passando de mão em mão, sendo que manifestavam vontade 

entender como aquilo funciona e quando eles utilizariam. A proposta da aula era 

medir algo da preferência deles. Neste caso, o quadro negro foi escolhido para ser 

medido. Foram feitas medidas usando diversas formas: palmos, passadas, metros. 

Houve ainda pedido de um aluno que fez questão de lembrar de medir com 

polegadas, assunto tratado anteriormente. Ainda que pareça trabalhoso demais 

medir um quadro por polegadas, o próprio aluno me motivou a medi-lo com os dedos 

dele. O que foi surpreendente é que a aula praticamente foi tomada e conduzida por 

seus questionamentos e apontamentos. 

A experiência nos leva a entender o ponto essencial do profissional 

da educação que conduz o trabalho com uma turma: estar preparado para escutar 

os alunos, suas perguntas e suas tentavas de resolver as situações que surgem. 

Implica em romper com a atitude de ver a participação das crianças com suas 

perguntas e falas, por vezes até desarticuladas, como algo maçante ou perda de 

tempo ou, ainda, que elas estão atrapalhando a aula. 

Ao longo do tempo passado na turma e com as intervenções 

realizadas foi possível ver mudanças no comportamento das crianças. As crianças 

não passaram a questionar e fazer filosofia apenas depois das intervenções, o que 

elas tiveram foram espaço de fala e participação como sujeito ativo das discussões. 

Como Lipman nos diz, as crianças começam a fazer filosofia quando começam a 

perguntar, o que ocorre em todos os ambientes de sua vida. A sala de aula deve ser 

um espaço de acolhida das perguntas das crianças com um encaminhamento que 

as ajude a pensar suas perguntas, respondê-las e continuar perguntando.  

Viu-se na realidade que a criança intrinsicamente já possui a 

essência questionadora, maravilhada com o mundo, que ela traz para o ambiente 

escolar todos os dias. 

 

Considerações finais 
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Este trabalho discutiu a necessidade da organização de uma 

comunidade investigativa na sala de aula para que as crianças se desenvolvam 

como sujeitos filosóficos, críticos e questionadores que serão capazes de praticar o 

ato de ponderar ações problematizando-as. Dessa forma, a educação reflexiva 

prepara os estudantes desde pequenos a pensar alternativas e decidir cientes das 

consequências de suas escolhas. 

No entanto, na realidade vivenciada abranda-se a confiança nos 

profissionais da educação. O sistema conservador educacional do cenário atual 

estabeleceu um lugar para os alunos como meros expectadores do processo 

educativo na sala de aula. Muitas vezes seus questionamentos são tratados como 

desnecessário, como mera distração para os outros alunos, e quando escutados, 

não são levados como importantes ou necessários, o que os torna incapazes de 

uma discussão ou de até um diálogo filosófico.  

 Sendo assim, levando em conta o que foi observado e em vista dos 

argumentos teóricos apresentados de Lipman, todos e principalmente os 

profissionais da educação que acompanham o trabalho das crianças, podem se 

conscientizar do papel do aluno na sala de aula como investigador. Reconhecer que  

a criança faz filosofia e que os questionamentos que partem dela contribuem para 

uma comunidade investigativa dentro da sala de aula e para a sua formação 

humana. 

Faz-se necessário então, que assim como a concepção e o 

entendimento do papel do aluno, o profissional da educação entenda também o seu 

papel como agente intermediador das discussões que ocorrem na sua comunidade. 

Para isso acontecer, ele deve compreender que a habilidade pedagógica de 

apropriar-se da pergunta dos alunos como contribuição e de fazer convites à 

investigação cooperativa entre docentes e alunos na sala de aula, implicará 

modificações que ocorreram no seu ambiente pedagógico e que trarão resultados 

para além dos limites escolar, atingindo a realidade total da nossa sociedade. 
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