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Non lembramos cando, pero 
do que si estamos certas é 

de que foi Javier F. Rouco o que 
acendeu a chama. No ano 2012 
comezou a nosa andaina ao re-
dor da Filosofía para crianzas 
(FpN). Facía apenas tres anos 
que nos iniciaramos na docen-
cia universitaria, impartindo as 
materias de Teoría da Educa-
ción nos Graos en Educación In-
fantil e Primaria da Universidade 
da Coruña (UDC). Nese momen-
to formabamos parte dun grupo 
de profesoras da Facultade de 
Ciencias da Educación que, mo-
vidas pola necesidade de ache-
gar a práctica diaria nas aulas de 
Infantil e Primaria á formación 
das futuras mestras e mestres, 

comezamos de xeito informal a 
visitar algúns centros educativos 
nos que sabiamos se estaban a 
desenvolver experiencias edu-
cativas valiosas.

Foi ese mesmo ano cando se 
estreou a película documen-
tal “Só é o principio” (Ce n’est 
qu’un debut) de Pierre Barou-
gier e Jean-Pierre Pozzi, na que 
se amosa o devir dun proxecto 
de Filosofía con nenos e nenas 
de Infantil nunha escola france-
sa. Aproveitando esa estrea, or-
ganizamos unha proxección do 
filme nos Cines Filmax da Co-
ruña á que convidamos a asis-
tir tanto ao conxunto do noso 
alumnado de Infantil e Primaria, 

A Filosofía 
para crianzas 
na Facultade 
de C. da 
Educación da 
UDC: relato 
dun tempo 
compartido
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como ao profesorado da Facul-
tade. Tamén acudirían mestras 
e mestres en exercicio, movidas 
polo seu interese ao redor dun 
campo de intervención que en 
Galicia conta xa cunha longa e 
frutífera traxectoria. Alí nos xun-
tamos máis de trescentas per-
soas, ficando cativadas pola 
emocionante experiencia narra-
da no filme, e unidas por inque-
danzas comúns que comezaban 
a medrar á présa en moitas de 
nós. Uns días máis tarde, orga-
nizariamos un relatorio dirixido 
novamente ao noso alumnado 
e que, tomando como eixe cen-
tral a análise do filme, pretendía 
achegarnos dun xeito más pro-
fundo ao universo da Filosofía 
para crianzas, precisamente da 
man do noso compañeiro Javier.

Como xa se albiscaba no pro-
pio título da película, aquilo se-
ría só o comezo dunha serie de 
iniciativas formativas que resul-
tarían esenciais para iniciarnos 
no “Xogar a pensar”, co propó-
sito de poder trasladar logo ás 
nosas aulas esa bagaxe en per-
manente construción. Con esa 
idea no maxín, durante o cur-
so 2013/2014 promoveriamos 
dúas accións formativas ao re-
dor desta temática: o “Encontro 
sobre Filosofía para nenos e ne-
nas: arte para xogar a pensar”, 

no que participaron Carmen 
Loureiro e Mar Santiago, dando 
conta non só do transfondo teó-
rico senón tamén da concreción 
práctica da mesma nas aulas 
de Infantil, Primaria e Secunda-
ria; e o curso de verán “Filosofía 
para nenos e nenas: aprenden-
do a pensar”, co que se preten-
día afondar na fundamentación 
teórica e metodolóxica da pro-
posta, así como coñecer expe-
riencias innovadoras en tódalas 
etapas do ensino, vivenciando 
as estratexias das que se serve 
a FpN e construíndo un espa-
zo de encontro, reflexión e crea-
ción entre docentes e alumna-
do. Así, a través de obradoiros 
como os de Angélica Sátiro, Mar 
Santiago ou Carmen Loureiro, 
entre outras, xogamos a pensar 
de forma creativa, crítica e coi-
dadosa, empregando a arte, a 
narrativa e os sentidos.

Ámbolos dous encontros foron 
apoiados pola Comisión de Cul-
tura da Facultade de Ciencias 
da Educación e a Universidade 
da Coruña, e constituíron o xer-
molo que nos levaría a comezar 
a aplicar de xeito continuado e 
decidido o enfoque metodo-
lóxico da FpN, camiñando cara 
a novos xeitos máis innovado-
res, eficaces e motivadores de 
ensinar e aprender. 

Foi deste xeito como comeza-
mos a descubrir os piares teó-
ricos, conceptuais e episte-
molóxicos que sustentan esta 
proposta educativa, mergullán-
donos nas achegas de autoras 
e autores referentes no cam-
po, nomeadamente, Lipman 
(2001), Lipman, Sharp e Osca-
yan (2002), De Puig (2004) ou 
Sátiro (2006, 2010). Fomos pro-
fundando así nunha proposta 
pedagóxica que persegue ensi-
nar a pensar creativamente e ac-
tuar eticamente, empregando 
diversas ferramentas didácticas 
que, partindo da arte, a narrati-
va ou o audiovisual, e dende un 
prisma lúdico, tentan conducir 
á formación dunha cidadanía li-
bre, comprometida, crítica e di-
ficilmente manipulable.

De seguido presentamos unha 
síntese da forma en que a Filo-
sofía para Nenas e Nenos en-
caixa en diferentes materias de 
Grao e Mestrado na Facultade 
de Ciencias da Educación.
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Como podemos ver na liña do 
tempo, as materias de Teoría da 
Educación (impartidas en pri-
meiro curso do Grao en Edu-
cación Infantil e do Grao en 
Educación Primaria), Acción so-
cioeducativa con minorías e co-
lectivos vulnerables (de terceiro 
curso do Grao en Educación So-
cial) e Valores, igualdade e cul-
tura da mediación en contextos 
socioeducativos (Mestrado Uni-
versitario en Dirección, Xestión 
e Innovación de Institucióna Es-
colares e Socioeducativas) ve-
ñen mantendo ao longo dos su-
cesivos cursos académicos unha 
traxectoria de integración conti-
nuada da FpN.

No caso de Teoría da Educa-
ción comezou a traballarse 
como contido engarzado cun 
dos nosos obxectivos nucleares: 
“potenciar o exercicio  dunha 
cidadanía aberta, culta, com-
prometida e solidaria, capaz de 
analizar a realidade, diagnosti-
car problemas, formular e im-
plantar solucións baseadas no 
coñecemento e orientadas ao 
ben común”. Na actualidade, 
a FpN forma parte dun bloque 
temático denominado “A edu-
cación como proceso de co-
municación interpersoal: algu- 

nhas tendencias pedagóxicas 
actuais”, onde a Filosofía para 
crianzas se erixe en ferramen-
ta de formación e educación en 
valores a prol dunha cidadanía 
crítica e democrática. Partindo 
da análise do programa Philoso-
phy for Children ou dos proxec-
tos Noria e Miroscopio –dende 
unha perspectiva histórica que 
permite asomármonos ao pano-
rama nacional, estatal e interna-
cional neste campo–, imos des-
cubrindo os seus fundamentos a 
partir do estudo de diversas ex-
periencias reais. Pouco a pouco, 
converteríase ademais en meto-
doloxía esencial da materia, de 
modo que o fundamental para 
nós nestes intres é lograr que 
as nosas estudantes comecen 
a vivir a FpN dun xeito intenso 
e directo, construíndo unha pe-
quena comunidade de diálogo 
e investigación na propia aula, 
a partir do deseño de obradoi-
ros prácticos. Organizadas en 
pequenos equipos de traba-
llo colaborativo e guiadas pola 
docente (quen leva a cabo co 
alumnado obradoiros de Filoso-
fía nas diversas sesións interac-
tivas), as estudantes deseñan e 
aplican os seus propios talleres 
de FpN, practicando en sesións 

específicas de aula. Nos últimos 
anos, asemade, demos un paso 
máis aló promovendo proxectos 
de aprendizaxe-servizo (ApS) 
xunto a distintos centros educa-
tivos, coma o CPI Plurilingüe Vir-
xe da Cela (Monfero) ou a Esco-
la Infantil Carmen Cervigón (A 
Coruña). A materia veuse trans-
formando así nun laboratorio de 
experimentación e práctica da 
ApS, onde o alumnado colabo-
ra coas mestras e mestres na for-
mación e adquisición de com-
petencias ao redor do eido da 
FpN, desenvolvendo e avalian-
do (dun xeito reflexivo, dialóxi-
co e lúdico) obradoiros reais coa 
cativada das escolas, tentando 
contribuír a estimular o seu pen-
samento crítico, ético, creativo e 
coidadoso, por medio de xogos, 
arte e narrativa. En suma, a FpN 
constitúese, xa que logo, nun fío 
condutor de enorme relevancia 
nos contidos e metodoloxías de 
Teoría da Educación, adquirindo 
hoxe en día un carácter autenti-
camente transversal.

A materia Acción socioeducati-
va con minorías e colectivos vul-
nerables, do Grao en Educación 
Social, recolle entre os resulta-
dos de aprendizaxe “coñecer e 
promover estratexias de inclu-
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sión social, favorecedoras do 
apoderamento e participación 
das persoas protagonistas, que 
permitan problematizar e trans-
formar a realidade”. A FpN é 
unha das propostas metodolóxi-
cas que se abordan como conti-
do específico, xunto con outras 
como a aprendizaxe-servizo, o 
teatro do oprimido e a carto-
grafía social. En base a lecturas 
previas nas que se exemplifica a 
súa aplicación no ámbito social 
(Lago, 2002; López, 2010; Ma-
teo, 2010), dedicamos unha se-
sión expositiva a xogar a pensar 
a partir da arte en relación a te-
mas traballados na materia (ex-
clusión social, prostitución, pri-
sión...), á vez que descubrimos 
as principais características da 
FpN. A maiores, o alumnado 
pode optar por esta proposta 
metodolóxica, definindo activi-
dades específicas no programa 
de acción socioeducativa para 
a inclusión social e laboral dun 
colectivo en risco ou exclusión 
social, que ten que deseñar no 
marco da materia. Á concreción 
de propostas de acción dedíca-
se unha sesión interactiva, ade-
mais do traballo autónomo do 
alumnado e as titorías de segui-
mento. 

Dándolle continuidade ao labor 
desenvolvido nestas materias, 
comezamos a introducir tamén 
a temática da FpN na oferta de 
liñas de investigación dos Traba-
llos de Fin de Grao das tres titu-
lacións xa citadas. Isto materiali-
zouse, ata o momento, en catro 
proxectos de diferentes ámbi-
tos: dende a educación da in-
fancia en situación de despro-
tección atendida en centros de 
día, ou da adolescencia en risco 
de fracaso escolar; ata o traballo 
ao redor da educación emocio-
nal no ensino primario; pasando 
pola creación dunha iniciativa 
de educación para o desenvol-
vemento e a cidadanía global, 
recentemente aplicada nunha 
escola rural hondureña (no mar-
co dos denominados PCR ou 
Proxectos de Coñecemento da 
Realidade que se impulsan den-

de a Oficina de Cooperación 
e Voluntariado da UDC). No 
Grao en Educación Infantil lé-
vanse defendido ata o momen-
to sete TFG centrados na análi-
se da práctica da FpN nas aulas 
e o desenvolvemento de instru-
mentos de avaliación.

Do mesmo xeito, o Practicum 
II de Educación Social foi outra 
das materias nas que tamén fo-
mos incorporando a FpN, ten-
do sido abordada nalgúns dos 
proxectos de prácticas do noso 
alumnado tanto en centros de 
día de menores, como en aso-
ciacións de familiares de enfer-
mos/as de Alzheimer ou en cen-
tros escolares, por exemplo.

Por último, procuramos integrar 
as liñas metodolóxicas da FpN 
en Mestrados como o de Direc-
ción, Xestión e Innovación de 
Institucións Escolares e Socioe-
ducativas, nomeadamente na 
materia de Valores, igualdade e 
cultura da mediación en contex-
tos socioeducativos, abordando 
os diferentes núcleos temáticos 
a través de dinámicas propias 
da FpN e avaliando cada se-
sión cunha metodoloxía figu-
ro-analóxica, ou mesmo des-
envolvendo uns obradoiros en 
colaboración coa ANPA do CEIP 
Juana de Vega en Culleredo; ou 
o Mestrado en Políticas Sociais 
e Intervención Sociocomunita-
ria, iniciando o alumnado nos 
obradoiros interxeracionais de 
xogar a pensar, na materia de 
Intervención socioeducativa con 
persoas maiores.

Neste tempo compartido procu-
ramos asemade fomentar a coo-
peración entre institucións so-
cioeducativas, fortalecendo os 
necesarios alicerces colabora-
dores escola-universidade, que 
para nós se erixían como irre-
nunciables. Naceron tamén la-
zos de cooperación con dife-
rentes organismos, asociacións 
e institucións nas nosas mate-
rias, así como con diversas pro-
fesionais da educación en exer-
cicio, que nos acompañaron e 
compartiron xenerosamente co 

noso estudantado a súa rica ba-
gaxe formativa e experiencial 
durante todos estes anos. A elas 
quixeramos reiterar o noso sin-
cero agradecemento, pois foi un 
privilexio poder aprender delas 
e canda elas. Seguimos logo fa-
cendo camiño.
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