
	 	

 



	 	

 
 
 
Universidade de Brasília – Instituto de Ciências Humanas 
Projeto de Extensão Falas ICH 2 –Integração Humana contra o COVID 19 
 
EQUIPE FALAS ICH 2 
Dr. Matheus Gamba Torres (coordenador geral) 
Monitores 
Lara Cristina Radis Saenger 
Nathanael Martins Pereira 
Equipe de Comunicação ICH  
Ana Beatriz Conceição da Silva 
Murilo Dias Ferreira 
Paulo Augusto Carvalho Cruz 
 
Filosofia com crianças: o que é isto?  
Minicurso de Extensão (30 h) 
Período: de 29 de abril a 10 de junho de 2020  
Reuniões virtuais: quartas-feiras, das 16h às 18h  
Vagas: 45 
 
EQUIPE DOCENTE FIL/UNB 
Drª Ana Miriam Wuensch (coordenadora) 
Esp. Nális Torres de Carvalho - Licenciatura em Filosofia e Bacharelado em 
Psicologia pela UnB. 
 
Monitores FIL/UnB  
Gabriel Vieira Alves  
Rodrigo Ribeiro Alves 
Vitória Nara de Freitas Paulo 
 
OBJETIVOS 
Apresentar um panorama da área de investigação teórica e prática em filosofia com, 
para, ou	 de crianças, em suas linhas de pesquisa e experiências, nacionais e 
internacionais. Por meio de materiais e referências selecionadas, atividades e relatos 
de experiência, os participantes são orientados refletir sobre a educação filosófica 
entre as gerações, e a produzir registros de estudo, lúdicos e responsáveis; recriando 
assim ou mesmo iniciando diálogos de investigação com as crianças, pela escuta 
atenta de suas falas e perguntas na situação de quarentena. 
 
 
 
 



	 	

 
 
PROGRAMA |  Filosofia com crianças: o que é isto? 
 

1. Apresentação do minicurso e da equipe. A filosofia e as crianças: 
filosofia para/ com/ ou de crianças. As idades do filosofar segundo os 
filósofos; a filosofia e a educação das crianças; o pensamento, a linguagem e 
o mundo. Registros de experiência. 

2. A área de pesquisa contemporânea	filosofias da infância	e a investigação 

filosófica com crianças na escola. Referências: filosofia	para/com	crianças 

de Matthew Lipman e Ann Margaret Sharp; a filosofia	das	crianças de	Gareth 
B. Matthews. 

3. Experiências pedagógicas com a filosofia em Brasília, dois exemplos: escola 
privada e escola pública. O projeto de extensão	Filosofia na Escola	(1998-
2002 e 2003-2012). Registros de experiência. 

4. Vivência em comunidade de investigação filosófica (virtual): texto	Sapo vira 

rei vira sapo	(Ruth Rocha). Literatura e filosofia. O que é investigação 
filosófica em comunidade? Registros de experiência. 

5. Vivência em comunidade de investigação filosófica (virtual): novela 
filosófica	Luísa	(Matthew Lipman). O que é investigação filosófica em 
comunidade? Registros de experiência. 

6. 	Comunidade de investigação filosófica como experiência, metodologia e 
conceito (Lipman & Sharp; Catherine McCall). 

7. Compartilhando trabalhos de conclusão. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
Quino El mundo está enfermo (2014) 
- https://www.quino.com.ar/exposiciones 
- https://www.quino.com.ar/post/cuidarte-es-cuidarnos-10-cuidados-ilustrados-
contra-el-coronavirus 



	 	

 
 
TRABALHOS DIVULGADOS 
 

• Arthur Augusto Rotta, Clarice da Silva Pinheiro, Evellyn Cristina Lopes 
Guerbe, Sandra Estela Bonfim, Talita Camilo Lemos e Vitória Nara de Freitas 
Paulo. Tradução do texto de Catherine McCall, 2007, Socrates for six years 
old: theory and practice (Socrátes para seis anos de idade: teoria e prática). 
 

• Marina Gomes Timm – Texto de conclusão.  
 

• Rodrigo Ribeiro Novaes e Vitória Nara de Freitas Paulo – Legendas em 
português para o vídeo da BBC, Socrates for six years old (1990) – Sócrates 
para crianças de seis anos. 
 
 

Os trabalhos divulgados podem ser acessados no site do Instituto de 
Ciências Humanas: http://ich.unb.br/ 
 

 


