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O estágio atual da pesquisa se concentra em considerar o fenômeno da intencionalidade
que se caracteriza como o conteúdo de estados mentais ocorrendo no campo da
consciência. Este tema retorna à filosofia para encontrar questões, por exemplo, “como
ocorrem os processos de formação de estados intencionais?”. O processo de socialização
se relaciona à pesquisa na medida em que faz o papel de orientar o modo de agência do
sujeito. Isto é, a socialização é também um dos meios pelos quais o sujeito obtém
consciência do mundo e constrói suas próprias intenções. Associando os conceitos de
formação de estados intencionais e de socialização, o objetivo do projeto é averiguar se uma
socialização deficiente em decorrência das desigualdades sociais afeta a formação de
intenções do sujeito e, consequentemente, sua agência no mundo. A essa socialização
deficiente poderia ser atribuída à aquisição de linguagem incompleta, e falta de acesso a
uma segunda língua, além da privação de conteúdos escolares previstos na base nacional
comum curricular nacional, por exemplo. No caso de a hipótese estar correta, uma
socialização deficiente resultaria em uma formação de estados intencionais comprometidos,
que limitariam possíveis linhas de ações do sujeito no mundo. Dado que determinados
conhecimentos contribuem para a formação crítica da mentalidade e do pensamento, faz
diferença manter ou não os estudos de filosofia e sociologia no currículo obrigatório do
ensino brasileiro? A privação da aquisição destes conhecimentos afetaria as ações dos
agentes em fase de formação? A discussão é longa e densa e está longe de ser esgotada.
As leituras e discussões, até agora, evidenciam que apesar das subjetividades intrínsecas a
todos os indivíduos, o aspecto social exerce grande influência sobre o desenvolvimento da
mentalidade e, consequentemente, sobre as ações. A metodologia que vem sendo utilizada
é a pesquisa de revisão bibliográfica e a discussão em grupo de pesquisa, visando alcançar
um caráter interdisciplinar.
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