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Walter Omar Kohan foi Presidente do
Conselho Internacional para a
Investigação Filosófica com crianças
(ICPIC). Publicou mais de 100
trabalhos em periódicos
especializados em vários países e
publicou ou organizou mais de 50
livros. Coordena desde 2007 o Projeto
de Extensão em Escola Pública ("Em
Caixas a Filosofia em-caixa?,
UERJ/FAPERJ) e Projetos de Pesquisa
Interinstitucionais junto a
Universidades Nacionais e
Internacionais. É orientador de
monografia, mestrado, doutorado e
pós-doutorado nas áreas de ensino de
filosofia, infância e filosofia da
educação. Seus livros estão publicados
em castelhano, português, francês,
italiano e inglês.
Autor dos livros, entre outros:
- Infância. Entre educação e filosofia;
- Paulo Freire mais do que nunca

(2019)
- Uma viagem de sonhos possíveis

(2022)

“Para isso, é fundamental uma
educação que seja ela mesma curiosa e
que alimente a curiosidade e o
assombro de educadores e educandos.
A narração de uma anedota durante
um encontro de formação de
educadores populares em área
periférica de Buenos Aires permite que
Paulo Freire introduza a questão
fundamental, vinda de um morador de
uma favela da periferia de Buenos
Aires: o que significa mesmo
perguntar? (Freire; Faundez, 2017, p.
70). É a questão primeira, principal, de
toda a educação, porque é quando
temos uma pergunta que começamos a
buscar saber e sair do lugar que
habitamos. Por isso, para Paulo Freire,
o perguntar não pode ser apenas um
jogo intelectual, mas uma postura
existencial e epistemológica que dá
sentido à vida de educadores e
educandos quando vivem a pergunta, a
indagação e a curiosidade como partes
deles mesmos e quando esse
perguntar permite iniciar um processo
de conhecimento relacionado à
transformação efetiva da própria
realidade” (KOHAN, W. Paulo Freire
um menino de cem anos. Rio de
Janeiro: Nefi edições, 2020. p. 45).



Lara Sayão é atuante no Ensino Médio da
Rede Pública e Particular de Ensino.
Professora de Filosofia na Graduação.
Professora na modalidade EAD.
Desenvolve pesquisas sobre Ensino de
Filosofia no NEFI-UERJ. Membro do
coletivo que organiza as Olimpíadas de
Filosofia do Estado do Rio de Janeiro
desde sua criação. É professora do Ensino
Superior e Educação Básica.

Autora do livro: Olimpíadas de filosofia
no Rio de Janeiro: o pensamento na roda.
Rio de Janeiro: Nefi edições, 2022).

SEMINÁRIO DE PESQUISA E ENSINO 
NA EDUCAÇÃO BÁSICA

(SEMPED)

Trata-se de um seminário que buscará
discutir temas caros ao contexto
educativo, como olimpíada do ensino de
filosofia e o pensamento de Paulo Freire,
afins à formação docente e discente,
articulando a formação básica na
licenciatura, as práticas de ensino na
universidade e na educação básica feitas
e vividas por docentes e discentes
ensinantes, pesquisadores e estudantes
em variados contextos: universidade, na
educação infantil, ensino médio,
educação de jovens e adultos, educação
no sistema prisional, mediante oficinas,
palestras, lançamento de livros.
O evento contará com a participação do
professor e pesquisador Walter Omar
Kohan, docente titular da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, Cientista
do estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e
Procientista (UERJ), e a professora Lara
Sayão, Doutora em Filosofia da Educação
pela Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ). Mestre em Filosofia da
Educação e Licenciada em Filosofia pela
Universidade Católica de Petrópolis
(UCP).

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira, 14/12/2022
* 7:30 às 11h - CEIM “Nossa Senhora Aparecida” - -
Experiência de filosofia com crianças com Profa. Lara 
Sayão (Nefi-UERJ)

* 13h às 14h - Auditório PPGEEB, Ceunes 
- Palestra da Profa. Lara Sayão (Nefi-UERJ) com os/as 

alunos/as do Mestrado em Ensino do Ceunes
Inscrição no local, entrada livre

*18:30h às 20:30h - EMEF “Roseli Pires”- Experiência 
dos alunos da EJA com a Profa. Lara Sayão (Nefi-UERJ)

Quinta-feira, 15/12/2022
* 7:30h às 11h - CEIM “Nossa Senhora Aparecida” -
Experiência de filosofia com crianças com Profa. Lara 
Sayão (Nefi-UERJ)

* 14h às 17h - Escola do Presídio de S. Mateus (Sedu-
ES) - Diálogos de filosofia dos alunos do Sistema 
Prisional com Profa. Lara Sayão (Nefi-UERJ)

* 19h às 21h - Auditório SME, Bairro Carapina
- Lançamento do livro: “Olimpíadas de filosofia do Rio 
de Janeiro: o pensamento na roda” (Nefi Edições, 
2022), com autora Lara Sayão (Nefi-UERJ)
Inscrição no local, entrada livre

Sexta-feira, 16/12/2022
* 7:30h às 11h - EMEF “Almir Queiroz”
- Experiência filosófica com crianças e Prof. Walter 
Kohan (UERJ)
* 14h às 17h - SME, Bairro Carapina 
- Oficina com servidores e docentes da Secretaria 

Municipal de Educação, reunião de trabalho

* 19h às 21h, Auditório Mestrado em Ensino, Ceunes
- Lançamento do livro: “Uma viagem de sonhos 
impossíveis” (Autêntica, 2022), com o autor, Walter 
Kohan (UERJ). 
Inscrição no local, entrada livre.


