
Objetivos
• Investigar a temática do ensino de filosofia

para crianças;
• Contribuir para a Formação Inicial e

Continuada de professores da
Educação Básica;

• Colaborar para que políticas públicas
fortaleçam o ensino de filosofia no
município de São Mateus, visando
pensar/promover uma outra educação;

• Fundamentar a temática do ensino de
filosofia para crianças no contexto do
ambiente escolar da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental;

• Vivenciar experiências do pensar no ensino
de filosofia para crianças;

• Promover articulação no campo das
pesquisas em Ensino de Filosofia, entre
a Universidade Federal do Espírito
Santo, a Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, a Secretaria Municipal de
Educação de São Mateus e o Conselho
Municipal de Educação de São Mateus.

Metodologia
Este Projeto visa discutir a iniciativa de

inserção da filosofia para/com crianças
na rede municipal de São Mateus, propondo
uma metodologia compartilhada, em que se
mesclem estudos, pesquisas, trocas de
experiências, oficinas, produção de material
para o ensino na educação infantil e ensino
fundamental, numa perspectiva de aprender

e fazer corpo com as práticasdocentes,
considerando a ignorância socrática nosso
princípio, no dizer de Rancière (2004) e
Kohan (2007, 2009), buscando potencializar o
espaço de infância do pensamento nas aulas
de filosofia para/com as crianças.

Assim, a metodologia prevê: exposição
oral, debates, oficinas, experiências de
pensamento.

Programação

Dia 30/11/17 (Quinta-feira)
Noite

18h - 18h30min – Credenciamento

18h30min - 19h – Apresentação Cultural,
Abertura

19h - 20h30min – Palestra: “Filosofia,
educação, infância – encontros,
experiências” (Vanise de Cássia de
Araújo Dutra Gomes e Edna Olímpia da
Cunha - Núcleo de Estudos de Filosofias
e Infâncias-Nefi, Proped-Uerj –
Prefeitura Municipal de Duque de
Caxias,)

20h30min - 20h45min - Intervalo
20h45 - 22h – Roda de conversa - Mediação:

Profº Jair Miranda de Paiva

Dia 01/12/17 (Sexta-feira)
Manhã

09h30min – 11h30min – Experiência de
pensamento (aula numa escola municipal)

Dia 01/12/17 (Sexta-feira)
Noite

18h - 18h30min – Apresentação Cultural
18h30min – 20h – Experiência de
pensamento. Vanise de Cássia de Araújo
Dutra Gomes e Edna Olímpia da Cunha (Duque
de Caxias, Nefi-Proped-Uerj)
20h - 20h15min - Intervalo
20h30min – 21h15min - Mesa redonda: “A
história da nossa filosofia pela via da formação
do professor e as experiências no cotidiano
escolar - desafios e perspectivas (Ana Paula
Rocha Silvares” - Pedagoga da Prefeitura
Municipal de São Mateus e Mauro Britto Cunha
- Professor de filosofia da Prefeitura Municipal
de São Mateus/Mestrando do Ppgeeb-Ceunes-
Ufes
21h15min – 22h – Conversa com professores

Dia 02/12/17 (Sábado)
Manhã

08h - 08h30min – Café coletivo
08h30min - 10h30min - Experiência de
pensamento - Vanise de Cássia de Araujo
Dutra Gomes e Edna Olímpia da Cunha (Duque
de Caxias, Proped-Uerj)
10h30min - 11h30min – Relatos de
experiência - “A história da nossa filosofia
pelas experiências no cotidiano escolar” –
Apresentação de relatos de prática por
professores da Rede Municipal de São Mateus

11h30min - 12h - Exposição de publicações

Encerramento



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO - UFES

Centro Universitário Norte do Espírito Santo –
CEUNES

Programa de Pós-graduação em Ensino na 
Educação Básica (PPGEEB) 

Núcleo de Pesquisa em Ensino, Política e 
Sociedade 

Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias –
Nefi  

(Proped-UERJ) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Secretaria Municipal de Educação

Seminário

“Filosofia com Crianças, Infância do 
Pensar: movimentos nas escolas 

públicas de São Mateus”

Palestrantes convidadas:
Profª Drª Vanise de Cássia Dutra Gomes (Profª
Município de Duque de Caxias, PropEd-UERJ)
Profª Ms. Edna Olímpia da Cunha (Profª Município
de Duque de Caxias, PropEd-UERJ)

30/novembro, 01 e 02/dezembro

2017

Filosofia Infância 
Pensamento

“[...] para nós, é importante a pergunta, o
problematizar. É importante o diálogo, é
importante ler textos, e escutarmos uns aos
outros. Nós queremos que isso aconteça,
agora, a maneira como isso acontece... Nós
ajudamos o professor a encontrar a sua
própria forma de se localizar” (KOHAN,
2011b, p. 1).

“[...] A filosofia aparece como uma atividade,
um exercício que afeta a própria vida e as
outras. Ela não é saber, mas uma relação
com o saber, um afeto pelo saber, que toca
os modos de vida dos que a praticam, uma
qualidade que outorga sentido à vida dos
seus praticantes” (KOHAN, 2012, p.32).

“Quando se ensina filosofia para afirmar uma
política – ou uma moral, uma pedagogia, uma
religião, que para este caso é o mesmo, são
todas ordens determinantes – se impossibilita
a filosofia porque a moral, a pedagogia, a
política e a religião são para a filosofia um
problema e não um ponto de chegada.
Quando se busca finalidades morais,
políticas, pedagógicas, religiosas, a filosofia
se torna impossível” (KOHAN, 2003, p.47).

Pintura de Henri  Matisse
(1869-1954)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nefi – Núcleo de Estudos de Filosofias e 
Infâncias

Programa de Pós-graduação em Educação -
PropEd


