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RESUMO 
Este texto visa apresentar os resultados do subprojeto de pesquisa em Pedagogia, 
vinculado ao Programa PIBID e desenvolvido no CEI Campus UEL. O subprojeto 
tem por objetivo aprofundar reflexivamente a experiência do olhar com a criança e 
sua relação com o pensar na Educação Infantil. Procurou-se investigar concepções 
de olhar, buscando elementos conceituais para evidenciar como este processo 
ocorre nas atividades educacionais. Por outro lado, o projeto procura organizar 
experiências pedagógicas para avaliar as possibilidades e resultados de trabalho 
com o desenvolvimento do olhar na Educação Infantil. Desta forma, o projeto 
procura compreender a importância do olhar como comportamento filosófico, que 
contribui para aprimorar a visão social da criança e sua experiência ética e 
democrática. A metodologia consiste em fazer um estudo bibliográfico tomando 
como referência a filosofia da infância de Mathew Lipman. Inclui também pesquisa 
de campo com observações participantes, leituras e estudo dirigido com participação 
nas atividades de Projeto de Pesquisa relacionado, planejamento de ações de 
trabalho e intervenções didático pedagógicas. Apresentaremos uma das 
intervenções realizadas, a partir do conteúdo curricular que trata dos animais, em 
que se analisa imagens dos olhos como forma de identificar os animais. Os 
resultados obtidos com essa atividade foram significativos, visto que as crianças 
conseguiram identificar os animais e compreender que cada animal enxerga o 
mundo de uma maneira peculiar. O trabalho proporcionou reflexões sobre as 
diferentes formas de olhar de pessoas e a importância de se respeitar o modo de ver 
o mundo de cada um. 
 
Palavras-Chave: Olhar. Educação Infantil. Visão social. 

 

INTRODUÇÃO 

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 que o campo da docência na educação infantil vai 

além da sala de aula, o que exige que o profissional dessa área esteja ancorado por 
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um conjunto de saberes necessários a um trabalho significativo e de maior 

qualidade.  

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

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

Universidade Estadual de Londrina, buscou-se realizar uma pesquisa com 

embasamentos teórico-metodológicos acerca das temáticas que envolvem o 

trabalho pedagógico com crianças de 0 a 5 anos. O exercício de leitura, estudo e 

pesquisa, proporciona ao estudante de pedagogia contribuições efetivas em torna 

das práticas pedagógicas docentes com crianças da educação infantil.   

Além disso, a proposta visa oferecer o 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. 

Este estudo tem como objetivo principal analisar conceitualmente a 

habilidade do olhar na infância e seu desenvolvimento em relação ao pensar na 

Educação Infantil, a partir das considerações de Lipman. O problema da pesquisa é: 

o que é o olhar e como pode ser trabalhado na Educação Infantil? Para desenvolver 

este problema definimos como objetivo geral: Analisar a dimensão do olhar e sua 

contribuição para o desenvolvimento do pensar da criança. Os objetivo específicos 

ficaram assim estipulados: compreender a importância do olhar para o 

desenvolvimento da capacidade de pensar; observar as práticas escolares que 

focam a dimensão do olhar nas experiências entre as crianças e as(os) 

professoras(es) na Educação Infantil; compreender a importância do aprimoramento 

do olhar para a aprendizagem da criança; planejar e avaliar atividade pedagógica 

tendo em vista o aprimoramento da capacidade do olhar na formação da criança.  

A metodologia consiste no estudo bibliográfico tendo como 

referencial a filosofia da infância de Matthew Lipman. Além disso, fizemos uso da 

pesquisa de campo com observações participantes, leitura e estudo dirigido com a 

participação do estudante do Grupo de Estudo e participação no Projeto de 

Pesquisa relacionado, planejamento de ações de trabalho e intervenções didático 

pedagógicas.  

Para a concretização dos objetivos propostos, será utilizada a 

pesquisa bibliográfica e de campo, pois segundo Lakatos; Marconi (1991) a 
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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 à parte prática, essa pesquisa será realizada em escolas 

públicas do município de Londrina.  

O projeto buscou analisar com mais profundidade aspectos da 

filosofia da infância especialmente os atos dos comportamentos filosóficos na 

educação infantil. Nesta pesquisa, analisamos a dimensão do olhar e a relação com 

os processos de pensar e aprender. O trabalho indicou possibilidades alternativas de 

práticas visando o aprimoramento do olhar como comportamento filosófico na 

infância. Para tanto, foram tomadas como referências de aporte teórico de Lipman 

(1990; 1995; 2001; 2003 e 2006) e Splitter & Sharp (1999). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Filosofia da infância de Lipman  

Como referencial para embasar a pesquisa buscamos a contribuição 

de Lipman para o campo da filosofia e da educação, que está na sua intuição 

original de uma filosofia da infância. Segundo o autor “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 existe 

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. 

Para desenvolver inicialmente sua filosofia da infância, Lipman 

compreende que a atividade filosófica requer um comportamento filosófico, que 

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

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 
feita manifestará necessariamente criatividade. (LIPMAN, 1990, p. 
203) 
 

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”, é também 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) Esta práxis busca pensar o significado da experiência nas 

diversas dimensões: ética, estética, epistemológica etc.   

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 que?”. Ele explica que 

A pergunta “por que?” é sem dúvida a favorita das crianças 
pequenas, mas não é uma pergunta simples. Normalmente atribuem-
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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, Lipman entende que podemos identificar o 

nascimento do pensamento filosófico na criança por meio de suas perguntas, 

especialmente aquelas que questionam os por quês do mundo. 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 conceitos, pressupostos, usos e suas 

consequências. Por isso, a contribuição da Filosofia na educação para o 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 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 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

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

numa experiência de lidar com a abstração, nível em que os significados são 

construídos. 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 ser trabalhados com crianças na 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) 

Lipman 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. Em 

outras palavras, o diálogo leva a criança a desenvolver a capacidade de raciocinar 

como forma de compreender e internacionalizar seu agir.  

 

Filosofia, criatividade e infância  

Para Lipman a filosofia é uma arte. A criança pratica o 

comportamento filosófico quando se envolve numa experiência criativa. Mas para o 

pensamento filosófico é preciso desenvolver a atitude filosófica. O autor cita que é 

preciso que este indivíduo tenha atos que são característicos de filósofos, onde pode 
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se comportar filosoficamente com qualquer ação expondo suas suposições, 

elaborando argumentos, interpretando significados e conceitos.  

As metáforas no ambiente infantil permitem às crianças fazer 

comparações de novos significados com algo que está em seu convívio e que possui 

o conhecimento. Um exemplo que o autor trouxe relacionando às metáforas é o do 

unicórnio, que para nós é uma criação mística, mas para a criança é um cavalo com 

chifre. Com isso podemos perceber que o unicórnio é comparado ao cavalo, pois é 

um animal ao qual é possível perceber semelhança.  

Pensando em incentivar a prática filosófica, o experimento de 

Lipman contém um currículo preparado especialmente para o universo da criança, 

com proposta de formação de professores para estimular este comportamento 

filosófico e criativo. Este currículo apresenta temas e problemas da história da 

filosofia, com uma linguagem acessível e temas interessantes da experiência da 

criança de forma a gerar o desejo de aprender. 

A filosofia reescrita conforme a idade e série dos alunos, é essencial 

para que aprendam a formar conceitos e desenvolvam o raciocínio, principalmente 

antes dos dez anos. Os alunos de dez a os treze anos estudam para compreender 

os raciocínios, e os maiores (quatorze a dezessete anos) que ajudam na utilização 

dos princípios. Em relação aos professores e coordenadores, eles devem ter 

experiência com monitoramento de filósofos com seminários, reuniões, aulas a fim 

de praticar a filosofia.  Compreendida a concepção de prática filosófica, o professor 

passa a avaliar de que forma influenciou seus alunos no comportamento filosófico, 

no raciocínio e na criatividade.  

O professor tem o papel de compreender a importância da cultura na 

vida da criança, ele é o responsável por disponibilizar material cultural, organizar o 

espaço para maior contato da criança a cultura, planejar atividades significativas que 

proporcionem às crianças a vontade de aprender e viver experiências novas.  

 Este projeto nos fez compreender que a filosofia pode ser usada 

como ponto de partida para pensar sobre o olhar na percepção do mundo. A 

reflexão sobre o olhar nos faz pensar a relação com o mundo: “Porque cremos que a 

visão se faz em nós pela fora e, simultaneamente, se faz de nós para fora, olhar é, 

ao mesmo tempo, sair de si e trazer o mundo para dentro de si. (CHAUÍ, 1989, p. 

33) No movimento de entra e sair de si, os filósofos possuem um olhar indagador 

como os das crianças, elas têm um olhar curioso em entender sobre as coisas que 
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os rodeiam. A Filosofia na Educação Infantil colabora para o desenvolvimento de 

pensamento crítico das crianças, ajuda a despertar nelas a vontade de conhecer e 

dar significado a acontecimentos do seu dia a dia, além de incentivar a sair do senso 

comum, ser criativo, saber se expressar é essencial para se tornar um verdadeiro 

cidadão. 

No decorrer das intervenções no Centro de Educação Infantil no 

Campus da Universidade Estadual de Londrina (CEI) foi possível notar a presença 

da Filosofia na instituição, para que isto ocorra as professoras têm papel 

fundamental, visto que a todo momento fazem perguntas, comparações, pedem para 

dialogar sobre suas observações e pensamentos.  

Durante as observações realizadas no Centro de Educação Infantil-

Campus Uel foi possível notar que ocorrem diversas ações relacionadas ao olhar 

(através de atividades, aulas de educação física, entre outros projetos que são 

realizados no mesmo). No decorrer das intervenções, em algumas aulas ocorreram 

atividades que estavam diretamente relacionadas ao olhar das crianças e seus 

significados. Vale mencionar uma das atividades mais significativas que tivemos a 

oportunidade de presenciar: as crianças deveriam observar as árvores, o céu, as 

folhas, as flores, tudo o que estava ao seu redor e falar sobre o que estavam 

admirando. Foi possível constatar os diversos significados que o mesmo objeto tinha 

para cada criança, as diversas maneiras de olhar e atribuir significado a um mesmo 

ambiente. Notamos que durante esta atividade a professora estava a todo momento 

motivando, questionando, fazendo intervenções e comparações. Ao final da 

atividade cada aluno deveria pegar uma folha que lhe chamou mais a atenção 

durante a observação. 

 Relacionando esta atividade com a filosofia de Mathew Lipman 

podemos perceber como de fato a filosofia é uma arte. A prática filosófica tem tudo a 

ver com o comportamento artístico, pois exige diferentes olhares, diferentes 

perspectivas, imaginação, criatividade, indagação, investigação e abertura para o 

novo. Quando a escola permite o comportamento filosófico está desenvolvendo a 

criatividade da criança em todas as suas potencialidades. 

Deste modo desenvolvemos uma intervenção com os alunos onde 

as criança deveriam exercer o olhar por meio das imagens dos animais além de 

compreender a maneira peculiar que cada animal enxerga o mundo. 
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O olhar dos animais 

A intervenção realizada no Centro de Educação Infantil- Campus Uel 

teve como tema os Animais. Para pensar no planejamento realizamos uma reunião 

com os professores orientadores, para que eles nos ajudassem a pensar na 

atividade a se desenvolver com as crianças pensando no tema de cada aluna do 

PIBD.  

O planejamento deveria ser pensado em abordar o olhar dos 

animais. Decidimos realizar uma atividade com os alunos de discussão sobre os 

olhos dos animais e a maneira como enxergavam, em seguida assistiram o vídeo: 

“Como os animais veem o mundo”. Após o vídeo cada aluno falou de qual animal 

gostou, o porquê da escolha e como esse animal enxerga. 

Logo após este momento iniciamos a atividade de um jogo no qual 

entregue as crianças imagens apenas com os olhos de algum animal. Após a 

atividade, foi colocado no centro da roda de conversa imagens de animais 

recortadas sem a parte dos olhos, com isso um aluno de cada vez deveria ir até ao 

centro e virar uma folha para tentar completar com a parte dos olhos. Esta situação 

ocorreu algumas vezes até todas as crianças conseguirem completar a imagem com 

os olhos dos animais. 

Durante essa intervenção foi possível notar que as crianças tiveram 

um grande interessem em entenderam sobre o olhar dos animais, tanto que pediram 

para ver o vídeo novamente. Durante toda atividade fomos fazendo perguntas 

específicas sobre cada animal e vimos que eles conseguiam responder e tirar suas 

dúvidas em relação a cada animal.  

O roteiro de planejamento da intervenção referente ao olhar dos 

animais foi elaborado considerando cinco etapas: ambientação, leitura, 

problematização, investigação e conceituação. Em cada etapa do projeto foi 

proposto trabalhar com os seguintes aspectos: objetivos específicos, procedimentos, 

recursos e relações interdisciplinares, conforme segue.  

Título: O olhar dos animais 

Objetivos: Identificar os animais pelos seus olhos; descobrir o que 

eles veem. Reconhecer os animais por meio de imagens dos olhos; descobrir a 

importância do olhar para viver. Falar sobre o que sabe sobre os animais. 

Procedimentos: Iniciar a aula pedindo para os alunos falarem o que 

sabem sobre os animais terrestres, aquáticos e aéreos. 
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Recursos: Imagens de animais, brinquedos, papel, jogos de 

imitação, televisão etc. 

Problematização: Elaborar perguntas a partir das imagens. 

Perguntar as crianças as diferenças entre os animais; Como são os olhos dos 

animais? Como será que eles enxergam? Quais são as diferenças das cores, 

tamanho, formas dos olhos? Por que os olhos são importantes para os animais? 

Você pode pensar / imaginar sem ver? 

Logo após as crianças fazer perguntas apresentar o vídeo “Como os 

animais veem o mundo” 

Investigação: discutir sobre as perguntas feitas pelos alunos e 

completar os rostos dos animais. Iniciar a discussão com as perguntas do grupo, 

logo após distribuir para as crianças apenas imagens dos olhos dos animais e em 

seguida eles deverão procurar e identificar o restante do rosto dos animais para que 

os alunos completem. 

Conceituação: Organizar o painel com os rostos dos animais depois 

de completados e pedir para classificar entre terrestre, aquático e aéreos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação aos resultados e dados coletados durante as 

intervenções e vivencias no Centro de Educação Infantil, compreendemos que a 

todo momento os alunos se interessaram pelas atividades que foram propostas, não 

havendo grandes dificuldade ao decorrer delas. Conseguimos, além de trabalhar 

com o desenvolvimento do olhar, também a autonomia e cooperação com as 

crianças, pois pedimos ajuda a eles para pegar os materiais necessários para 

realização da atividade, ajudar a arrumar a sala.  

Podemos entender que para a criança ser um indivíduo pensante é 

preciso que desde a Educação Infantil as instituições elaborem atividades que 

estimulem os alunos de maneira que possam ter pensamentos críticos e reflexivos 

relacionados ao meio social. Estas atividades podem ser por meio de diálogos, 

comparações, questionamentos, exposições de ideias. 

Posso concluir que durante este percurso no PIBID pude aprender o 

quanto o olhar da criança e sua a maneira de dar significado a este olhar são 

diversificadas, pois a ela pode ver o mesmo objeto que nós adultos e dar outros 

significados. Além de tudo, o olhar infantil permite revelar fenômenos sociais que os 
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adultos não dão tanta importância. Por isso, é importante um olhar reflexivo no 

entrar e sair de si no encontro com o mundo, com o outro. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: MEC, 2012. 
 
CHAUÍ, Marilena. Janela da alma, espelho do mundo. In. NOVAES, Adauto. O olhar. 
São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
 
DANIEL, Marie-France. A filosofia e as crianças. São Paulo: Nova Alexandria, 
2000. 
 
LELEUX, Claudine. Aprender a pensar desde os cinco anos por meio do modelo de 
Matthew Lipman? In. LELEUX, Claudine (org.). Filosofia para crianças: o modelo 
de Matthew Lipman em discussão. Porto Alegre: Artmed, 2008, p. 127 a 140. 
 
LÉVINE, Jacques. Ensaio sobre o mundo filosófico da criança: o diálogo Eu Mundo – 
Instância Mundo. In. LELEUX, Claudine (org.). Filosofia para crianças: o modelo 
de Matthew Lipman em discussão. Porto Alegre: Artmed, 2008.  
 
LIPMAN, Matthew. A Filosofia na Sala de Aula. São Paulo: Nova Alexandria, 2001. 
 
________. A Filosofia vai à Escola. São Paulo: Summus Editorial, 1990. 
 
________. Getting our Thougths Together: Instructional Manual to Accompany 
Elfie. 2ª ed. New Jersey: Montclair State University , 2006. 
 
________. O pensar na Educação. Petrópolis: Vozes, 1995. 
 
________. Thinking in Education. 2ª ed. Cambridge: Cambridge University Press,  
2003. 
 
SPLITTER, Laurence J.; SHARP, Ann M. Uma nova educação: a Comunidade de 
Investigação na sala de aula. São Paulo: Nova Alexandria, 1999. 
 
VYGOTSKY, Lev. Semenovich. A formação social da mente: o desenvolvimento 
dos processos psicológicos superiores. 7ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 


