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EIXO 1 – EDUCAÇÃO, INTERVENÇÕES SOCIAIS E POLÍTICAS
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Queliomara Dias Lage Miranda Pereira – UNIPAC
queliomara@gmail.com
Bill Robson Monteiro Lisboa
Docente da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia
billrobsonmg@hotmail.com
Resumo
Falar de educação inclusiva, num primeiro momento, nos remete especificamente a ideia de
pessoas que têm deficiência física ou mental integradas em espaços comuns para pessoas que
não possuem tais limitações. No entanto, a palavra inclusão em sua real essência tem como
princípio promover a socialização e integração entre todos os indivíduos, seja no âmbito
escolar, ou em outros espaços sociais. O objetivo deste trabalho é discutir as diferenças, mais
do que se atentarem às deficiências, valorizando o outro em suas ações, atitudes e
sentimentos, sem qualquer forma de discriminação e/ou segregação. A comutação de valores
se inicia no “seio” familiar estendendo-se à escola até a construção de relações que o próprio
indivíduo constrói ao longo de sua vivência. A sociedade emite uma série de “modelos”
pragmáticos que nos leva a criar um padrão de normalidade sem levar em conta os princípios
éticos e morais que cada indivíduo possui em sua leitura enquanto civil. Este padrão ao qual
nos referimos vê o “diferente” como estranho, gerando, assim, uma produção ilusória no que
se refere à perfeição. Esta estranheza está ligada as diferenças culturais, sociais, étnicas,
religiosas e de gênero. Portanto, a educação inclusiva, deve ser repensada como
responsabilidade social e dever de todos os cidadãos.

Palavras-chave: Educação inclusiva, comutação, respeito.

EIXO 2 – EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E HISTORIOGRAFIA

O SEXISMO NO COTIDIANO ESCOLAR: DISCUTINDO AS RELAÇÕES GÊNERO
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Resumo
A prática sexista é atribuída como algo que já é imposta mesmo antes de nascer, a sociedade
constrói representações simbólicas destinadas aos/as meninos e meninas, com isso limita o
desenvolvimento da expressão, capacidade de criatividade, invenção e ousadia. Nesse
contexto, a escola enquanto instituição social esta permeada por práticas como: meninos
devem jogar futebol, desenvolver atividades de raciocínio lógico e as meninas atividades
relacionadas ao ambiente doméstico, constituindo-se como um espaço generificado. Sendo
assim, a presente comunicação tem como objetivo promover debates acerca das relações de
gênero no cotidiano escolar, entendendo que existem diversas possibilidades de manifestações
de masculinidade e feminilidade. Partimos do pressuposto de que gênero é uma construção
social muito diferente da relação homem e mulher, macho e fêmea ou simplesmente coito,
então "não se nasce mulher, mas se torna mulher", a masculinidade e feminilidade se fazem
ao longo da vida, ou seja, gênero refere-se às expectativas que a sociedade tem em torno do
ser homem ou mulher. Esperamos por meio dessa comunicação, contribuir para os debates na
formação de pedagogas/os que lidam com a temática em seu cotidiano de trabalho, bem como
desconstruir mecanismos de hierarquia e desrespeito ao outro.
Palavras-chave: Sexismo; Construção social; Educação escolar.
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Resumo
O presente trabalho consiste em uma reflexão a respeito da afetividade como agente
mediador na construção da aprendizagem escolar. Este trabalho esta sendo construído a
partir de um projeto desenvolvido no 2º semestre de 2007 na UNIPAC intitulado como:
“As relações existentes entre a afetividade e o desenvolvimento Infantil”, visto a
percepção de teóricos que acreditam nesta possibilidade de intervenção pedagógica.
Diversos autores já demonstraram preocupação em torno deste assunto e desta forma a
metodologia adotada para a realização deste trabalho é a pesquisa bibliográfica que
possibilita a interpretação das teorias por eles defendidas. Contudo ao prosseguir os
estudos e pesquisas a problematização ganha um ressignificado para a pesquisadora e a
compreensão da interferência pedagógica no ambiente escolar por meio de ações
afetuosas interferem de forma significativa o desenvolvimento educacional. A postura
do docente e as interações interpessoais que ocorrem em sala de aula são importantes
fatores no desenvolvimento infantil. Haja visto que toda interação com o meio contribui
para a formação da identidade da criança o que possibilita as construções cognitivas,
destacando desta forma a importância do meio na formação do ser. A preocupação deste
trabalho é evidenciar a importância da postura do professor em sala de aula como parte
relevante no processo de construção da aprendizagem significativa. Desta forma, vale a
reflexão do professor e a relação existente no meio são fatores que possibilitam a
construção das relações em sala de aula. A exposição da criança à situações negativas e
conflituosas possivelmente marcam o seu desenvolvimento e principalmente a sua
forma de estabelecer e produzir discursos. Logo, cabe aos profissionais da educação
preocuparem na construção de um ambiente possibilitador de vivências de valores que
contribuem positivamente para o desenvolvimento pleno da criança como sujeito de sua
própria história.

PALAVRAS CHAVE: Afetividade, ambiente escolar, desenvolvimento educacional.
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EIXO 3 – DIVERSIDADE SOCIAL, EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA

INCLUSÃO SOCIAL E O GRUPO DE PERCUSSÃO DO BAIRRO PATRIMÔNIO DE
UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS: O GRUPO DE PERCUSSÃO TABINHA

Leocidio da Silva1
Priscila Freitas da Costa Xavier1
Ana Cristina Dias2

Resumo
Uma sociedade inclusiva é aquela apta de considerar sempre, todas as qualidades humanas,
descobrindo meios para que cada ser humano, do mais privilegiado ao mais comprometido,
desempenhe o direito de cooperar com seu melhor talento para o bem comum. A música se
torna uma janela para a entrada de uma compreensão mais significativa das questões sociais,
pois o conhecimento através do universo musical abre perspectivas para que o aluno tenha
uma compreensão do mundo no qual a dimensão musical seja a expressão de que é possível
transformar continuamente a existência, que é preciso mudar referências a cada momento. Isto
se torna condição fundamental para aprender. O objetivo deste artigo é desenvolver a questão
da educação escolar a partir da participação de crianças e adolescentes residentes no bairro
Patrimônio, integrantes do Grupo de Percussão Tabinha, compreendendo que esta inserção
social, cultural e escolar é a necessidade destes moradores em um movimento que se direciona
a prática da inclusão social. Considerando a importância da educação formal e informal,
juntamente com a cultura popular, a qual objetiva especificamente a formação pedagógica e
desenvolvimento e a formação do indivíduo no contexto da educação, percebe que a inserção
de crianças e jovens em um movimento de combinações de ritmos, notas musicais, percepção
sonora, audição, cantigas e outros sons, fizeram com que os participantes do Grupo Tabinha
tenham como objetivo a inclusão, no cotidiano de suas vidas, a sala de aula. A metodologia
utilizada para a elaboração deste artigo consistiu em um levantamento e análise bibliográfica,
acerca do tema proposto, uma vez que este trabalho caracteriza-se como um trabalho de
revisão bibliográfica.
Palavras-Chaves: Educação. Inclusão Social. Música. Percussão.

1. INTRODUÇÃO
A inclusão social é um conjunto de meios e ações que buscam eliminar a exclusão aos
benefícios da vida em sociedade, acarretada pela diferença de classe social, procedência
geográfica, educação, idade, existência de deficiência ou preconceitos raciais. Inclusão social
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é proporcionar aos mais necessitados oportunidades de ingresso a bens e serviços, dentro de
um sistema que favoreça a todos e não somente aos mais favorecidos no sistema meritocrático
brasileiro.
A Escola de Samba Tabajara foi fundada em 1954 pelos moradores do Bairro
Patrimônio da Abadia em Uberlândia, MG. O bairro é isolado do centro da cidade e alguns de
seus moradores preocupam-se em preservar suas tradições culturais, sendo este o berço de
nomes expressivos da cultura popular. Diante desta necessidade, alguns desses moradores e
amigos se organizaram e, em 1998, idealizaram a fundação de um Grupo de Percussão com a
proposta de uma futura escola de samba mirim.
Destas discussões, surgiu o “Grupo de Percussão Musical Tabinha” que, inicialmente,
apresentava a idéia de uma escola de samba mirim e de buscar também uma alternativa de
ocupação para as crianças, jovens e adolescentes que estavam se envolvendo com drogas e
assaltos, fazendo com que o contato com a música e o instrumento de percussão passasse a ser
um incentivo à educação através da escolaridade.
Além do caráter cultural, o grupo realiza também uma ação social, pois o público
atendido é proveniente de famílias de baixa renda. Dentre as várias atividades proporcionadas
pelo grupo, também são desenvolvidos trabalhos de percussão, canto, dança, artes plásticas e
outros. O resgate de costumes que o Grupo de Percussão Tabinha se propõe a fazer para que
estes jovens e adolescentes tornem-se uma prova concreta da importância das relações
educacionais e sociais do ser humano.
O objetivo deste artigo é desenvolver a questão da educação escolar a partir da
participação de crianças e adolescentes residentes no bairro Patrimônio, integrantes do Grupo
de Percussão Tabinha, compreendendo que esta inserção social, cultural e escolar é a
necessidade destes moradores em um movimento que se direciona a prática da inclusão social.
A escolha do tema “Projeto Grupo de Percussão Musical Tabinha – Educação e
Cultura Popular” se deu em busca do enriquecimento cultural e social, permitindo, assim, a
valorização da cultura dos afro-descendentes.
A abordagem sobre a percussão e a educação na sala leva a uma reflexão de que a
educação informal tem um papel importante no desenvolvimento do ser humano, sendo esta
arte um meio de educar e influenciar a personalidade das pessoas. Portanto, partindo deste
contexto de que as percussões com os instrumentos musicais e a educação possam se
completar na perspectiva da inclusão dentro e fora da escola, analisando o desempenho
escolar dos componentes deste grupo no cotidiano escolar e familiar, podemos compreender e
valorizar a arte e cultura de uma comunidade.
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A metodologia utilizada para a elaboração deste artigo consistiu em um levantamento
e análise bibliográfica, acerca do tema proposto, uma vez que este trabalho caracteriza-se
como um trabalho de revisão bibliográfica.
Segundo Lakatos e Marconi (2001), a pesquisa bibliográfica é o procedimento básico
na obtenção de dados para os trabalhos acadêmicos de modo geral. Através da pesquisa
bibliográfica procurou explicar e discutir um tema com base em referências teóricas
publicadas em livros e periódicos, buscando conhecer e analisar as contribuições científicas
quando realizadas independentemente - análise teórica - como parte da investigação empírica.

2. INCLUSÃO SOCIAL

Segundo Werneck (1999), a inclusão social é uma nomenclatura ampla, empregada em
contextos distintos, em menção a questões sociais diversas. De modo geral, o termo é usado
ao fazer referência à inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência às escolas de ensino
regular e ao mercado de trabalho, ou ainda a indivíduos considerados excluídos, que não
possuem as mesmas oportunidades dentro da sociedade, por motivos como: condições sócioeconômicas, gênero, raça e falta de acesso a tecnologias.
De acordo com Freitas (2003), os projetos de inclusão social mais distinguidos na
atualidade são: o processo de inclusão das pessoas com necessidades educacionais especiais
nas escolas de ensino regular; a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho
nas empresas com mais de cem funcionários, proporcionalmente e o sistema de cotas para
negros, índios e estudantes egressos da escola pública nas universidades.
Para Werneck (1999), a inclusão social é realizada através de políticas públicas, que
além de oficializar, devem viabilizar a inserção das pessoas aos meios sociais. Uma sociedade
inclusiva é aquela apta de considerar sempre, todas as qualidades humanas, descobrindo
meios para que cada ser humano, do mais privilegiado ao mais comprometido, desempenhe o
direito de cooperar com seu melhor talento para o bem comum.
A educação é o fator maior de inclusão social, cidadania e realização profissional,
deste modo é através da educação de qualidade que o ser humano torna-se cidadão e aprende
a ler a realidade social como partícipe ativo. Contudo ainda é imprescindível prosseguir na
maior inclusão social pela educação, na procura de processos mais hábeis de entrada de
crianças e jovens em escolas com qualidade, nas quais os conhecimentos estejam
pronunciados à realidade social dos educandos, adequando de fato à concepção de uma nova
consciência intelectiva e cidadã.
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3. A UTILIZAÇÃO DA PERCUSSÃO MUSICAL PARA INSERÇÃO NA ESCOLA

O tema que envolve a percussão é muito vasto, visto os inúmeros tipos de
instrumentos e gêneros musicais, mas, uma simplória definição deste tema pode ser dada
como: são instrumentos executados por impacto com o elemento produtor de som, que pode
ser uma pele, corda ou o próprio corpo do instrumento (ROCCA, 1986). Mesmo existindo
uma variedade de instrumentos que podem produzir estes impactos, qualquer batuque feito
com objetos comuns podem ser considerados percussão.
A educação está presente nos mais variados espaços de convívio social. Partindo do
preceito, de que a “Educação engloba ensinar e aprender” (BRANDÃO, 1995), a educação
coincide com os conceitos de socialização e endoculturação. A prática educativa formal
observada em instituições específicas dá-se de forma intencional e com objetivos
determinados, como no caso das escolas, sendo estas locais de ensino, onde aprendem-se
várias matérias.
A participação da sociedade na elaboração de projetos que tenham como foco
principal a inserção deste em ação comunitária, tem sido a principal responsável pelo
desenvolvimento de atividades junto às camadas empobrecidas das população nos grandes e
pequenos bairros perifericos.
Conforme a Lei nº. 11.769, publicada no Diário Oficial da União no dia 19/08/08,
altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
onde todas as escolas públicas e particulares do Brasil terão de acrescentar, no prazo de três
anos, conteúdos obrigatórios no ensino de arte. A escola pode oferecer artes visuais, música,
teatro e dança, entretanto, a música é conteúdo optativo na rede de ensino, a cargo do
planejamento pedagógico das secretarias estaduais e municipais de educação.
Até 2011, uma nova política definirá em quais séries da educação básica a música será
incluída e em que freqüência. Pode-se ainda enfatizar a Lei nº. 11. 645, de 10 de março de
2008, que estabelecem as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena.
Atualmente, a aprendizagem musical deve fazer sentido para o aluno. O ensino deve
se dar a partir do contexto musical e da região em que o indivíduo está inserido, no seu grupo
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social e na escola, a partir de estruturas isoladas. Assim, busca-se compreender a criação e a
utilização das diferentes expressões musicais.
O ensino de arte/percussão musical sempre pareceu ocupar uma posição marginal na
educação escolar brasileira. Prova disso é a incompreensível razão de que a arte, por estar
presente e fazer parte da vida dos seres humanos, ainda que anteriormente aos processos de
colonização, não tenha assegurado e garantido historicamente um espaço como área do
conhecimento nas instituições de ensino formal.
Através dos Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte - vol. 6, publicado pelo
Ministério da Educação em 1997, para auxiliar a LDB, propõem as funções de comunicação,
de prazer estético, de contribuição para a continuidade e estabilidade da cultura, de
contribuição para a integração da sociedade e representação simbólica.
Neste contexto, considera-se que os estudantes gostam e admiram a música, tanto
quanto os professores, porém eles ainda não ampliam os universos de referência nem se
aproximam do patrimônio musical que a humanidade construiu e constrói como já citado,
através da percussão musical individual ou em grupo, dentro e fora da escola. Construindo sua
competência artística nessa linguagem musical, sabendo comunicar-se e expressar-se
musicalmente, o aluno poderá desenvolver sua criatividade e compreensão do mundo onde
vive.
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico,
que caracteriza um modo particular de dar sentido às experiências das
pessoas: por meio dele, o aluno amplia a sensibilidade, a percepção, a
reflexão e a imaginação. Aprender arte envolve, basicamente, fazer trabalhos
artísticos, apreciar e refletir sobre eles. Envolve, também, conhecer, apreciar
e refletir sobre as formas da natureza e sobre as produções artísticas
individuais e coletivas de distintas culturas e épocas (PCN, 1997).

Segundo Niskier (2001), a educação é a percepção de como este discurso é o manto no
qual a educação está envolvida. Muito mais do que o desenvolvimento dos indivíduos, é
preciso colocá-los dentro deste mundo e incumbi-lo da função que possui, por compreender
sua colaboração ao desenvolvimento de seu país; que é preciso educá-lo e inseri-lo no
processo de educação das crianças, jovens e adultos neste processo.
Daí perceber-se que, para a educação em si, é necessário que as crianças, jovens e
adolescentes das classes desfavorecidas estejam inseridas em um sistema de aprendizado que
não tenha ligação com o desenvolvimento intelectual, apenas técnico, na medida em que a
educação deva voltar-se para a preparação e qualificação da mão de obra do "futuro".
De acordo com Brandão (1995), não há uma forma única nem um único modelo de
educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino
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escolar não é a sua única prática e o professor profissional não é o seu único praticante,
portanto, sabemos que esta educação da sala de aula não é a única que o cidadão pode
compreender e, partindo deste contexto, sabemos que a esta poderá ser adquirida na relação
dos grupos sociais ou populares.
Devem-se levar em conta as desigualdades sócio-econômicas locais e regionais
presentes no país, além da deficiência educacional que a população continua submetida,
sobretudo, quando o assunto é implementar políticas de ensino das artes musicais nas escolas
e universidades com um mínimo de qualidade e eficiência, verifica-se que as possibilidades
de acesso ao ensino de música e ao ensino da percussão, são oferecidas a uma minoria de
privilegiados que apresentam condições financeiras para arcar com as mensalidades das
instituições particulares e representam as alternativas quase exclusivas no quadro do ensino de
arte no país.
Partindo deste contexto, alguns projetos sociais estão sendo desenvolvidos com
crianças, jovens e adolescentes que não possuem oportunidade de freqüentar instituições
particulares, e, um exemplo disso, é o Projeto de Percussão do Grupo Tabinha.

4. TRAJETÓRIA E PERSPECTIVAS DO GRUPO DE PERCUSSÃO MUSICAL
TABINHA

Conforme Alcântara (2008), o Grupo de Percussão Musical Tabinha surgiu em 1998, e
foi idealizado com o objetivo de criar alternativas para as crianças, jovens e adolescentes do
bairro, que estavam se envolvendo com drogas e roubos. Este grupo lhes seria uma alternativa
de ocupação.
Segundo Alcântara (2008), o grupo foi formado inicialmente com crianças e
adolescentes, moradores do Bairro Patrimônio, com idade entre 5 a 10 anos de idade, sendo
todos matriculados e freqüentes às escolas do ensino fundamental e médio, conforme
estabelece a proposta da criação da entidade mantedora. Dentro desta ideologia, o Grupo de
Percussão Tabinha preocupou-se em manter as raízes da cultura afro-descendente e, ao
mesmo tempo, estar esclarecendo aos jovens e adolescentes que, através da musicalidade,
podem ter uma educação de qualidade.
O ensino da percussão, através da musicalização, voltado para crianças, adolescentes
e jovens das classes populares tem sido colocado, principalmente pela mídia e pelo governo,
como uma estratégia para “tirar crianças das ruas”, “previnir a violência nos grandes centros
urbanos” ou mesmo como proposta de ação junto à população em “situação de risco social”.
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O Bairro Patrimônio do município de Uberlândia (MG) pertence a uma comunidade
que luta em busca da preservação de suas tradições desde sua fundação. Fica localizado na
região periférica da cidade e é considerado um dos locais de maior concentração de famílias
negras da cidade. O grupo iniciou suas atividade de educação e movimento cultural com os
jovens e adolescentes do bairro com a ajuda e colaboração de algumas integrantes oriundos da
sociedade local e da Escola de Samba Tabajara (ALCÂNTARA, 2008).
Em 1999 o Grupo Tabinha recebeu o patrocínio da CTBC (Companhia Telefônica do
Brasil Central) e conseguiram a doação de um terreno de 600 metros quadrados localizado na
Rua Arpoador, no bairro Patrimônio, para construção do Centro de Formação Cultural do
Grupo Tabinha. Conquistou também a aquisição de instrumentos musicais, uniformes e
outros, tornando realidade os sonhos dos jovens e adolescentes do grupo (ALCÂNTARA,
2008).
Neste contexto, é possível perceber e valorizar e importância da educação popular e
cultural do ser humano dentro e fora da sala de aula de uma escola, com os educadores com
formação pedagógica e formal popular. A interação com os participantes do grupo tornou-se
um incentivo para a permanência dos jovens e adolescentes na sala de aula, como uma
condição obrigatória para participar do grupo, porque a escola é um espaço privilegiado, um
espaço onde se trabalha com o saber, onde se formam cidadãos preparados para interagir na
sociedade e na família.
Valorizando a educação e a cultura popular, mediante o incentivo de seus familiares,
sociedade e empresas locais, tornou-se necessário e capaz a realização de alguns projetos,
como a gravação de CD em parceria com o grupo mineiro „Uakiti‟ de Belo Horizonte, que
proporcionaram várias oficinas, tais como ritmos, percussão, danças, pintura, desenhos e
outros, em seu primeiro álbum “Mulungu do Cerrado” que tem em seu repertório músicas de
congado e outras já conhecidas, com músicas mescladas entre o popular e o regional. Este
trabalho proporcionou uma troca de valores culturais como à realização de um show no
ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (ALCÂNTARA, 2008).
Em um segundo momento foi realizado a gravação de um segundo CD, “Nosso
Patrimônio”, com músicas de congado, jongo, samba e tantos outros ritmos. Neste projeto
destaca-se a valorização da cultura popular e regional, dos costumes populares e da educação
familiar através das brincadeiras, assim os jovens e adolescentes passam a preservar e
valorizar a educação de uma comunidade (ALCÂNTARA, 2008).
Com estes trabalhos e com a participação em projetos culturais regionais e estaduais, o
Grupo de Percussão Musical Tabinha tornou-se conhecido nacional e internacionalmente, o
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que resultou em um convite para a participação no Festival Internacional de Ritmo em Aveiro
- Portugal em 2001, nos permitindo verificar uma troca de valores culturais e de costumes.
Diante aos valores de educação e cultura propostos para os jovens e adolescentes
pertencente ao grupo, observa-se que esta participação e envolvimento com uma diversidade
de costumes podem contribuir para uma percepção de que estes jovens venham em busca de
educação, como uma forma de saber como a cultura se apresenta formalmente na escola e
como se dá a construção pedagógica, partindo do pressuposto de que a educação, cultura
popular e a sociedade fortalecem e direcionam os valores da humanidade.
Percebe-se que vários trabalhos na área têm desvendado a importância da música na
constituição da identidade das crianças e adolescentes da periferia urbana das grandes cidades.
Nesta situação, a música torna-se uma linguagem hábil de demonstrar com lealdade a austera
realidade dos cotidianos de exclusão. A música apresenta-se então como uma respeitável
ferramenta de concepção de identidade e construção da cidadania onde agentes
multiplicadores de cultura adotam o papel de transformadores da realidade social.

5. ANÁLISE DO GRUPO

A participação destes jovens neste projeto favorece a aquisição de conhecimento,
formação e de educação dentro da sociedade e, ao mesmo tempo, favorece o desenvolvimento
cognitivo, sendo o som da percussão musical um mecanismo que age diretamente e
intuitivamente no ser humano e desenvolve capacidades mentais, físicas e afetivas.
A percussão musical de qualidade pode assimilar e influenciar a formação das pessoas
e dos indivíduos na sonorização através dos ritmos musicais, para que, assim, os jovens e
adolescentes possam gerar a aprendizagem de cidadania. Entretanto, são grandes os
problemas enfrentados pela área da educação musical dentro e fora do contexto da sala de
aula, sendo o de maior relevância a falta de sistematização do ensino de música nas escolas de
ensino fundamental, médio e o desconhecimento do valor da educação musical como
disciplina integral das escolas.
Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não é
o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar
não é a sua única prática e o professor profissional não é o seu único
praticante (BRANDÃO, 1995, p.9).

O educador musical do grupo de percussão, em grande parte, não se preocupa muito em
conhecer as teorias de aprendizado, embora as escolas exijam esse conhecimento. Na verdade,
o educador da cultura popular utiliza o caminho mais fácil e natural que os apresentados nos

9

estabelecimentos de ensino. É compreensível que haja medo de errar, de arriscar, de buscar
novos caminhos, sendo considerado melhor, assim, lançar mão daquele método que, bem ou
mal, lhe trouxe resultados.
Aqueles que procuram um curso de licenciatura quase sempre passaram por um
processo de desenvolvimento musical, baseado na pedagogia tradicional da música, no
desenvolvimento técnico, na leitura e escrita musical tradicional. Esse educador possui um
bom domínio técnico de seu instrumento, uma leitura à primeira vista excepcional e domina
muito bem aquele repertório. Entretanto, quando se vê diante de um grupo que tem outras
expectativas quanto à música, fica sem ação ou aborta a possibilidade de instaurar um processo
dialético, justamente porque o aluno rejeita sua metodologia. A única solução acaba sendo, às
vezes, a imposição daquela metodologia à qual foi submetido.
A aprendizagem com a música para aqueles jovens e adolescentes inseridos na
educação através da cultura popular prova que, segundo BRANDÃO (2006 p.32):
Existe a educação sem haver o ensino especializado e formal, como um tipo
de prática social separada das outras. Neste sentido, faz com que o educador
adquira maior consciência de sua função e, certamente, acabará
desenvolvendo uma pedagogia mais moderna, mais democrática e mais eficaz
dentro da realidade deste grupo.

A presença da percussão no cotidiano das crianças, jovens e adolescentes é um dado
relevante, uma vez que nas escolas não se faz de maneira efetiva, como uma área de
conhecimento sociológico e cultural. Neste contexto, a educação e a cultura popular dentro da
escola cumprem um papel fundamental na construção do cidadão com uma cultura entre
inúmeras manifestações artísticas, religiosas e cientificas.
Nos PCNs, encontra-se a afirmação de que a arte na escola se constitui como uma
possibilidade para que os alunos exercitem suas responsabilidades pelos destinos de uma vida
cultural individual e coletiva mais digna, sem exclusão de pessoas por preconceitos de
qualquer ordem (BRASIL, 1997).
Nos Parâmetros consta ainda que, ensinar arte em consonância com os modos de
aprendizagem do aluno, significa não isolar a escola da informação social e, ao mesmo tempo,
garantir ao aluno a liberdade de imaginar e edificar propostas artísticas pessoais ou grupais.
Nesse contexto, o aluno aprende com prazer a investigar e compartilhar sua aprendizagem com
os colegas e com as outras pessoas, ao relacionar o que aprende na escola com o que se passa
na vida social de sua e de outras comunidades (BRASIL, 1997).
Os PCN tratam o tema a partir das possibilidades que a diversidade cultural permite e
oferece, em termos de respeito, trocas de conhecimentos e noções históricas de permanente
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transformação da identidade educacional e cultural.
A inserção da musicalização com o tema da “Pluralidade Cultural” com outras
disciplinas pode ser realizada através dos meios de aprendizagem na escola. A percussão
musical quando apreciada através da produção sonora, envolve várias atividades de criação e
execução do repertório e aprendizagem. Portanto, a prática musical na escola passa a ser um
espaço de aprendizado cultural e educacional nos conteúdos escolares.
Abordaremos a arte e a tradição popular como culturais capazes de promover
a educação e seus princípios de transdisciplinaridade, da participação
democrática, do respeito à pluralidade cultural e ética e da igualdade de
oportunidade (REVISTA DE EDUCAÇÃO POPULAR Nº4 p.147,2005).

A educação musical propicia o desenvolvimento do pensamento e da percepção, que
caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido às pessoas em que são desenvolvidas
as sensibilidades, a percepção e a imaginação, elementos extremamente significativos em todo
e qualquer processo de aprendizagem, porque a música, enquanto expressão artística de cada
cultura revela o modo de perceber, sentir e articular significados e valores (BRASIL, 1997).
A música se torna uma janela para a entrada de uma compreensão mais significativa das
questões sociais, pois o conhecimento através do universo musical abre perspectivas para que o
aluno tenha uma compreensão do mundo no qual a dimensão musical seja a expressão de que é
possível transformar continuamente a existência, que é preciso mudar referências a cada
momento. Isto se torna condição fundamental para aprender.
A escola agregando valores, atuando no campo social como mediadora dessa ação que
parte do ideal, vem ganhando uma forma real através do fazer pedagógico. Porém, não apenas
as escolas vêm ocupando esse papel na esfera social, os meios de comunicação, mais do que
nunca, constituem-se como dos mais importantes elementos formadores da estrutura cultural e
de valores dessa nova geração, estes são mais eficazes quando, com maior rapidez, atingem um
maior número de pessoas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A função da música como eixo condutor em políticas de inclusão social tem tomado
um espaço de evidência nos projetos que procuram o resgate da dignidade e o completo
exercício da cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco. A cultura pode ser
observada como um respeitável meio de reconstrução da identidade sociocultural e a música
está entre as atividades de expressivo convite para a efetivação de projetos sociais.
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É necessário procurar procedimentos dinâmicos de difusão do conhecimento, bem
como das parcerias e dos meios para concretizá-lo, proporcionando aos jovens em situação de
risco uma chance de divulgarem e aperfeiçoarem sua capacidade, independente de sua
procedência, uma vez que a cultura é a reprodução mais simples da cidadania cumprida por
mecanismos justos de inclusão social.
Considerando a importância da educação formal e informal, juntamente com a cultura
popular, a qual objetiva especificamente a formação pedagógica e desenvolvimento e a
formação do indivíduo no contexto da educação, percebe que a inserção de crianças e jovens
em um movimento de combinações de ritmos, notas musicais, percepção sonora, audição,
cantigas e outros sons, fizeram com que os participantes do Grupo Tabinha tenham como
objetivo a inclusão, no cotidiano de suas vidas, a sala de aula.
Nestas perspectivas, concluí que a participação destes jovens e adolescentes
moradores do Bairro Patrimônio da cidade de Uberlândia-MG, integrantes do Projeto Grupo
de Percussão Musical Tabinha, em permanente desenvolvimento e aprendizagem com os
instrumentos de percussão, sejam incentivados e facilitados à permanência destes jovens e
adolescentes no contexto escolar.
Observa-se ainda que este projeto possa oportunizar para alguns integrantes, através da
percussão musical, a educação formal e informal, permitindo assim sua inclusão na esfera
educacional, tais como a formação no nível fundamental e a inserção nos níveis médio,
técnico profissionalizante e universitário. Considera ainda que a família seja o alicerce desta
caminhada, pois, através dela, os participantes do projeto buscam amor; compreensão e
orientação em sua caminhada na busca de um futuro melhor de valorização do indivíduo.
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EIXO 3 – DIVERSIDADE SOCIAL, EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: INCLUSÃO OU INTEGRAÇÃO?
Josiane Arantes Silva Miranda – UNIPAC
josianearantes@yahoo.com.br
Pâmela Silva Davi Borges – UNIPAC
pamelinhamel21@hotmail.com
Bill Robson Monteiro Lisboa
Docente da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia
billrobsonmg@hotmail.com
Resumo
A inclusão social pressupõe oportunizar aos cidadãos o direito de igualdade, oportunidades e
o convívio com as diferentes manifestações culturais, de gênero, sexuais e étnicas. No âmbito
escolar, percebemos que a inclusão ainda está fortemente marcada na perspectiva da
integração das pessoas com deficiência física ou mental nas escolas comuns. O objetivo deste
trabalho é discutir a diferença entre integrar e incluir, bem como, refletir essas duas questões.
Integrar uma criança é simplesmente aceitar sua deficiência, facilitar o seu acesso nos
diferentes espaços da escola e caracterizar a sua realidade como sendo um problema
particular, isentando da escola o “papel” de ajudar essa criança. Incluir vai além de cumprir
leis e garantir acessibilidade. Parte do princípio da equidade, uma vez que todos somos
diferentes e temos o direito de sermos respeitados por isso. Nessa perspectiva inclusiva, a
aprendizagem deve adaptar-se a essas diferenças de forma interativa. Por mais que as
propostas contemporâneas sejam positivas a respeito da inclusão, ainda são priorizadas as
práticas de integração, considerando que a sociedade, os/as professores/as e as instituições
escolares estão em processo de “garantir” acesso e permanência a todos independente dos
fatores que caracterizam as diferenças existentes entre os indivíduos.
Palavras-chave: Inclusão, integração, respeito.

EIXO 3 – DIVERSIDADE SOCIAL, EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA
INCLUSÃO SOCIAL E O GRUPO DE PERCUSSÃO DO BAIRRO
PATRIMÔNIO DE UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS: O GRUPO DE
PERCUSSÃO TABINHA
Leocidio da Silva
Aluno do Curso de Especialização em História e Cultura Africana e AfroBrasileira da Universidade Federal de Uberlândia.
Priscila Freitas da Costa Xavier
Aluna do Curso de Especialização em História e Cultura Africana e AfroBrasileira da Universidade Federal de Uberlândia.
Ana Cristina Dias
Pedagoga
Resumo
Uma sociedade inclusiva é aquela apta de considerar sempre, todas as qualidades
humanas, descobrindo meios para que cada ser humano, do mais privilegiado ao mais
comprometido, desempenhe o direito de cooperar com seu melhor talento para o bem
comum. A música se torna uma janela para a entrada de uma compreensão mais
significativa das questões sociais, pois o conhecimento através do universo musical abre
perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão do mundo no qual a dimensão
musical seja a expressão de que é possível transformar continuamente a existência, que
é preciso mudar referências a cada momento. Isto se torna condição fundamental para
aprender. O objetivo deste artigo é desenvolver a questão da educação escolar a partir
da participação de crianças e adolescentes residentes no bairro Patrimônio, integrantes
do Grupo de Percussão Tabinha, compreendendo que esta inserção social, cultural e
escolar é a necessidade destes moradores em um movimento que se direciona a prática
da inclusão social. Considerando a importância da educação formal e informal,
juntamente com a cultura popular, a qual objetiva especificamente a formação
pedagógica e desenvolvimento e a formação do indivíduo no contexto da educação,
percebe que a inserção de crianças e jovens em um movimento de combinações de
ritmos, notas musicais, percepção sonora, audição, cantigas e outros sons, fizeram com
que os participantes do Grupo Tabinha tenham como objetivo a inclusão, no cotidiano
de suas vidas, a sala de aula. A metodologia utilizada para a elaboração deste artigo
consistiu em um levantamento e análise bibliográfica, acerca do tema proposto, uma vez
que este trabalho caracteriza-se como um trabalho de revisão bibliográfica.
Palavras-Chaves: Educação. Inclusão Social. Música. Percussão.

EIXO 4 – FORMAÇÃO DO EDUCADOR

FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO

Belair Borges de Sousa Oliveira - UNIPAC
(discente do curso de Pedagogia)
belairborges@yahoo.com.br
Resumo

A religião está presente na história da cultura de todos os povos, influenciando os costumes e
a arte (pintura, música e teatro). O Ensino Religioso no Brasil está assegurado no Ensino
Fundamental pela Constituição Federal. Considerada como ciência, a disciplina é amparada
legalmente sendo um dos componentes curriculares. A matrícula é facultativa e quaisquer
formas de proselitismo são vedadas. A Escola, portanto, não deve se ocupar de divulgar
doutrinas ou crenças de alguma instituição religiosa. Este trabalho visou investigar a formação
do professor que atua nessa área do conhecimento. A metodologia utilizada foi pesquisa
bibliográfica. O Conselho Nacional de Educação reconhece a Educação Religiosa como uma
das dez áreas do conhecimento, mas decide passar aos Estados e Municípios a competência de
organizarem os conteúdos do Ensino Religioso assim como as normas para a habilitação e
admissão dos professores. Com a expectativa de reforço do controle social, a disciplina é bem
aceita pelos docentes, os quais procuram aliar os conhecimentos técnicos e científicos à
solidariedade religiosa. Nas escolas confessionais, os educadores são teólogos e a disciplina é
chamada de Aula de Pastoral Escolar. Nas demais escolas, principalmente na educação
infantil, os educadores são generalistas (atuam simultaneamente em todas as áreas). Em
ambos os casos, a educação é isenta de preconceitos e assegura o respeito à diversidade
cultural religiosa. No entanto, para melhor aproveitamento dessas aulas, sugere-se repensar na
habilitação desses professores através de cursos específicos, cuja grade curricular seja
diferenciada. . A partir da revisão bibliográfica realizada, concluiu-se até o momento que não
existe formação específica para estes profissionais A dimensão religiosa infantil carece de
atenção e cuidados pedagógicos, por ser elemento importante na formação integral do ser.
Palavras-Chave: Formação. Educador. Ensino Religioso.
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Resumo
No Brasil, as pesquisas que enfocam com profundidade o impacto da discriminação de gênero
na educação, embora não sejam numerosas, têm alcançado um alto grau de qualidade e
respeitabilidade internacional e fornecem diagnóstico que apontam a escola brasileira como
um importante espaço de reprodução de modelos particularmente autoritários,
preconceituosos e discriminatórios em relação aos “papéis” masculinos e femininos. Esses
dados apontam para a necessidade e urgência de discutirmos as questões de gênero na escola,
no âmbito da formação inicial e continuada de pedagogas/os. Nesse contexto, a presente
proposta tem como objetivo promover o debate e reflexões críticas entre os/as profissionais da
educação sobre a construção dicotômica de gênero em nossa sociedade na rígida demarcação
de masculinidade e feminilidade possíveis de gerar discriminações e preconceitos, bem como
oportunizar acesso a um referencial teórico para embasar discussões de conceitos como
igualdade e violência generificada, de modo a garantir formas de inclusão para todos/as que
sofrem discriminação de gênero. A metodologia do mini-curso baseia-se na exposição de
vídeos/documentários, dinâmicas, discussões e trabalhos em grupos.

Palavras-Chave: Formação da/o Pedagoga/a; relações de gênero; estereótipos.

A CONTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: pensar, falar, ouvir...
Eni Benedita Lina da Silva – UNIPAC/FEESU
Orientação: Profª Ms.Lidônia Maria Guimarães– UNIPAC/FEESU
lidoniaguimaraes@unipac.br

Resumo
O presente trabalho objetiva mostrar o quanto o projeto político pedagógico é importante para o
desenvolvimento de uma escola, pois é através dele que todos os segmentos discutem, falam,
ouvem, opinam. A metodologia do trabalho é a pesquisa bibliográfica, pois é através de autores
como VEIGA, PADILHA e ANTUNES que buscaremos respostas a dúvidas constantes sobre o
tema. A construção do PPP deve ser feita em conjunto com todos os membros da escola e da
comunidade envolvida, participando deste ato que é de suma importância para que suas ações
sejam organizadas e seus projetos concretizados, você estará fazendo parte da Instituição em que
trabalha, estarão lutando para que se torne realidade sonhos da construção da escola que
sonhamos, da escola ideal e, consequentemente para que a sociedade mude para uma sociedade
mais humana e igual, mas tolerante e justa. Devemos pensar que um Projeto Político Pedagógico
deve ser flexível, não deve ser estático e o educador deve saber discernir o que deve ser
trabalhado de acordo com a faixa etária e de acordo com o desenvolvimento cognitivo do aluno,
outra característica que deve ser observada ao se construir o PPP é a situação socioeconômica da
comunidade em que a escola está inserida, pois somente compreendendo a realidade que envolve
seu aluno é que se pode atendê-lo e com qualidade. O PPP deve representar fidedignamente o
bairro e a comunidade onde se encontra a instituição, pois as especificidades locais devem estar
presentes na proposta a ser desenvolvida na e pela escola.

Palavras chave: escola, comunidade, projeto político pedagógico

EIXO 5 – PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E A PRÁTICA EDUCACIONAL POR
PROJETOS DE TRABALHOS
Viviane de Oliveira da Rocha-UNIPAC
pedagogia2010pedagogia@hotmail.com
Resumo
Notamos inúmeras práticas educacionais nas escolas que rompe com a tendência
tradicional de ensino, são ações que valorizam o aluno no desenvolvimento de suas
dimensões; afetiva, social e cognitiva. Baseado nessa proposta a pesquisa foi desenvolvida
como tema: A Pedagogia dos Projetos de Trabalhos nas escolas. Pesquisar como trabalhar
com esta concepção é o objetivo deste trabalho. Para elucidar melhor o assunto abordado,
fez-se necessária leitura de livros teóricos científicos que nos subsidia através de suas
análises para um conhecimento mais elaborado sobre o tema discutido em questão. Visitas
em escolas Estaduais e Municipais foram fundamentais para verificarmos como acontece a
dinâmica das ações pedagógicas existentes; analisamos e refletimos sobre as possibilidades
da implantação sobre a concepção da Pedagogia por Projetos de Trabalho. Foram
desenvolvidos neste trabalho dois tipos de pesquisas: Teórica na qual analisamos livros,
artigos científicos; revistas científicas e internet. Pesquisa de campo: Realizada com
professores e coordenadores da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), Escola
Estadual Professora Juvenília Ferreira dos Santos e Professores Especialistas do curso de
Pedagogia da Universidade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia (UNIPAC). A
pesquisa pauta-se em teóricos como Santomé (1998), Cunha (1994), Hernández (1998) e
Alvarez Leite (1996), com intuito de direcionamento e enriquecimento deste trabalho.
Pudemos observar que a (re) significação das práticas educacionais colaboram para
aprendizagens significativas, possibilitam trocas de experiências dos diversos saberes
culturais e modificam o olhar da prática docente em favor da educação na construção
integral do indivíduo assim, a proposta por Projetos de Trabalho adentra-se nessa vertente
que potencializa e favorecem essa dinâmica.

Palavra chave: aprendizagem-significativa; práticas educacionais; projetos de trabalho.
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Resumo

Trabalhar com a psicomotricidade significa compreender a criança na totalidade, este
trabalho tem como objetivo revisitar autores que discutem a temática e ainda refletir como
a psicomotricidade interfere na construção dos diferentes conhecimentos, sua importância
e as suas contribuições no desenvolvimento infantil. A metodologia que utilizada é a
pesquisa teórica fundamentada em livros, artigos científicos e outros. Os principais autores
que fundamentam este trabalho são ALVES (2009) ALMEIDA (2009), entre outros. A
brincadeira é uma forma gostosa de construir a aprendizagem e capaz de oportuniza à
criança vivenciar situações significativas utilizando o seu corpo, o movimento e as
possibilidades de se expressar por meio dele. Segundo Almeida (2009) um bom trabalho de
psicomotricidade na escola básica precisa de uma junção de fatores: concepção,
comportamento, compromisso, materiais e espaços. Diante das pesquisas apresentadas
podemos dizer de forma positiva que o lúdico constitui-se em uma abordagem teórico
metodológica que contribui de forma significativa na construção psíquica e social da
criança. O trabalho psicomotor nos apresenta uma possibilidade para lidar com as
emoções. Pode-se afirmar que uma criança que é estimulada desde a mais tenra idade
apresentará maiores facilidades, pois a psicomotricidade implica no amadurecimento de
suas capacidades emocionais e cognitivas. Por isso, é imprescindível que a criança receba a
estimulação por meio do toque ou contato corporal com pais e educadores de forma que
este contato tende a diminuir com o passar do tempo. A estimulação corporal levará
certamente a uma evolução psicomotora e cognitiva possibilitando que a criança vivencie
por todas as etapas de seu desenvolvimento intelectual, tornando-se um sujeito social capaz
de compreender o mundo que a cerca.
Palavras-chave: Psicomotricidade, desenvolvimento motor, cognitivo, criança.
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Resumo
O trabalho foi realizado dentro de estágio supervisionado obrigatório para titulação de
Psicopedagogia clínica e Institucional. A escolha do cliente deu-se forma sucinta, sendo a
atendente uma profissional em língua de sinais, O objetivo deste é evidenciar que surdez não
tem relação com dificuldade de aprendizagem, mas trata-se de uma questão de atraso na
aquisição de linguagem, atraso na inserção deste aluno no ambiente escolar. Com apoio
específico e ajustando o ambiente cognitivo o aluno terá um desenvolvimento compatível com
os demais alunos, desde que respeitado suas especificações. A metodologia utilizada efetivouse sob forma de atendimentos invidualizado, semanalmente com uma hora e meia ou até
tolerância do cliente, após diagnóstico realizado por meio de instrumentais psicopedagógicos,
o trabalho foi direcionado sob forma de projeto partindo do micro para o macro, ampliando
assim a área de domínio do cliente. As dificuldades evidenciadas dentro de cada etapa eram
trabalhadas sob forma de jogos e atividades orientadas. Após 80 (oitenta) horas de
atendimento fica assim o resultado da pesquisa: A sua relação com a aprendizagem necessita
ser orientada, uma vez que o cliente necessita de intérprete de língua de sinais, evitando a
responsabilidade diante das suas habilidades reconhecidas e conquistadas. As descobertas e os
significados feitos pelo cliente são ricos em: relação entre os temas, conteúdos, comparações e
definições. Quanto à organização, apresenta um pouco de autonomia nas atividades com mais
critério, reconhecendo e fazendo escolhas, tendo como pano de fundo um projeto inicial. No
entanto, para manter a organização e chegar ao final de alguma proposta, necessita ser
acompanhado de perto, pois, desiste da proposta ou realiza de qualquer forma, com falta de
atenção, tem uma boa memória visual, o que e uma característica das pessoas com surdez, isto
contribui com o trabalho pscicopedagogico. Tais competências ajudaram, e muito, no
amadurecimento Allan Steferson, frente a interpretação de escrita. Toda a mudança de Allan,
na relação ensino-aprendizagem, foi desenvolvida via linguagem pictórica. As dificuldades
eram reconhecidas e trabalhadas via linguagem plástica em primeiro lugar, para,
posteriormente, serem transpostas para as competências verbais e/ou lingüísticas, bem como
as lógico-matematica, via jogos, principalmente. Conclusão: Pelo aqui exposto, o cliente não
continuara com o acompanhamento psicopedagógico. Ele recebera apoio da escola com
Atendimento Educacional Especializado e com o apoio com interprete de língua de sinais. E
de estrema importância ressaltar que a presente avaliação tem um caráter situacional, não
sendo a mesma rígida ou definitiva, quanto até aqui apostado sobre o atendimento do cliente.
Palavras-chave: Psicopedagogia; Aprendizagem; Desenvolvimento cognitivo.
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RESUMO

O tema proposto nesta Monografia é FILOSOFIA PARA CRIANÇAS: O despertar da
consciência crítica e reflexiva na infância, no intuito de entender o que realmente é e como
desenvolver em sala de aula, a partir do problema de estudo, “Como trabalhar a filosofia nas
séries iniciais?”. Será desenvolvida uma pesquisa a fim de verificar a importância da filosofia,
o despertar para a reflexão através de processos dialógicos que contribuam para a formação de
cidadãos conscientes e éticos. Os objetivos específicos desenvolvidos foram pesquisar em
livros para conhecer os diversos métodos trabalhados, entrevistar professores que atuam com
a disciplina de Filosofia nas séries iniciais, perceber como ocorre o desenvolvimento do
processo reflexivo por métodos investigativos, afirmar como a Filosofia contribui para a
formação de cidadãos mais conscientes de sua atuação na sociedade. Foram desenvolvidas a
pesquisa teórica, baseada em livros, e a pesquisa de campo, com professores atuantes na
ESEBA (Escola de Educação Básica), no Colégio ÊXITUS e UNIPAC (Universidade
Presidente Antônio Carlos). O procedimento metodológico escolhido foi a pesquisa através de
entrevistas com professores que atuam com a disciplina de Filosofia para séries iniciais e
registros escritos das respostas, detalhando os processos. Afirmamos que a Filosofia para
crianças se altera para Filosofia para/com crianças, é uma disciplina de tamanha importância
porque sua proposta é aplicada desde as séries iniciais até o ensino superior, adaptado à nossa
realidade, com o objetivo de atender às expectativas da educação que busca crescimento e
desenvolvimento para o ser humano na plenitude de suas capacidades.

Palavras-chave: filosofia, despertar, crítica, reflexiva, infância.
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INTRODUÇÃO

A educação é uma prática que promove a formação de conceitos, sendo que, a
pedagogia traduz concepções filosóficas que têm suas contribuições para essa formação. A
filosofia é um campo de entendimento que nos permite refletir sobre o cotidiano que é
vivenciado e propicia ao ser humano uma compreensão da sua existência oferecendo um
direcionamento para suas ações.
Na antiguidade, e depois na modernidade, a criança é vista como um ser incompleto,
insuficiente, inferior, que representa a falta da razão, da compreensão e deve se submeter aos
adultos que irão moldá-la para transformá-la no que deve ser. A infância corresponde à
primeira etapa do desenvolvimento humano que é passageira e prepara para a vida adulta,
nesse período, cabe à educação, trabalhar valores e ideais da sociedade.
Nas últimas décadas, muitas concepções foram construídas. A criança passou a ser
vista como um ser que pensa a partir de suas experiências e nas interações com outras e com
adultos, recria uma série de ideias e teorias sobre o mundo físico e social, por esse motivo, é
preciso que a escola tenha um olhar que a respeite e ao seu direito de ser criança e ser
percebida, que possibilite um encontro marcado pelo diálogo que implica em respeito e amor
de uns para com os outros.
O ensino da filosofia para crianças não tem os mesmos pressupostos teóricos que são
ensinados no ensino médio e superior, refere-se a estimular o pensamento e a reflexão sobre
diferentes áreas da lógica e da ética, então, por que e como trabalhar a filosofia, se é um tema
complexo? As respostas passam pela compreensão do que seja a filosofia, de sua história
enquanto área de conhecimento, porém, a princípio é necessário se desfazer de preconceitos e
se fazer ouvir ao que essa proposta pode trazer de valioso para a educação.
A percepção sobre a realidade se baseia no processo histórico de cada pessoa, com sua
ideologia, cultura, interesses sociais, políticos, religiosos e educacionais que são transmitidos
por sua família, portanto, estudar e refletir sobre o processo histórico permite a percepção de
que a educação necessita de ser voltada para o pensar e o ensinar a pensar, considerando que
toda ação educativa é um processo político que influencia, de alguma maneira, a atuação das
pessoas na sociedade. Portanto, se o educador deseja contribuir na formação de um aluno que
tenha autonomia para pensar, percepção ética, que saiba respeitar opiniões e mediante um
diálogo consiga aprimorar seus conhecimentos, ele deve analisar a proposta da Filosofia para
crianças com atenção, pois é o que se propõe a desenvolver.
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A Filosofia ajuda a olhar as coisas de um jeito diferente daquele que foi observado até
o momento, permite experimentar a busca com alegria com sabor na descoberta, faz com que
se apresente de forma mais leve e contribui para a formação de pessoas cada vez melhores,
dessa forma, tê-la como disciplina significa contribuir para uma sociedade melhor, onde a
ética, a compreensão e a preocupação com o outro são mais valorizados.
O tema proposto nesta Monografia é Filosofia para Crianças, no intuito de entender o
que realmente é e como desenvolver em sala de aula a filosofia, a partir do problema de
estudo, “Como trabalhar a filosofia nas séries iniciais?”, será desenvolvida uma pesquisa a
fim de verificar a importância da filosofia trabalhada na infância, o despertar para a reflexão
através de processos dialógicos que contribuem para a formação de cidadãos conscientes e
éticos.
Os objetivos específicos a serem desenvolvidos foram:


Pesquisar em livros e revistas pedagógicas o tema do projeto para maior
entendimento;



Conhecer os diversos métodos a serem trabalhados em sala de aula;



Entrevistar professores que atuam nas escolas com a disciplina Filosofia nas séries
iniciais no intuito de entender a prática;



Perceber nas crianças, através das entrevistas, como ocorre o processo de despertar
para a reflexão com perguntas e análises, para que descubram, por si mesmas, as
respostas;



Afirmar como a Filosofia contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e de
sua atuação na sociedade.

Neste trabalho, foram desenvolvidos dois tipos de pesquisa: a pesquisa teórica, baseada
em livros, artigos científicos, revistas acadêmicas e internet; e a pesquisa de campo, que será
realizada com professores atuantes na ESEBA, Escola de Educação Básica vinculada à
Universidade Federal de Uberlândia, no Colégio ÊXITUS e UNIPAC, Universidade
Presidente Antônio Carlos.
Esta pesquisa terá como universo os alunos do Ensino Fundamental da cidade de
Uberlândia, no estado de Minas Gerais. O procedimento metodológico escolhido será a
pesquisa através de entrevistas com professores que atuam com a disciplina Filosofia para
Crianças e registros escritos das respectivas respostas detalhando os processos aplicados para
a disciplina. Foram escolhidos professores da ESEBA, Escola de Educação Básica pelo fato
de ser uma escola modelo vinculada à Universidade de Federal de Uberlândia; a professora do
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Colégio Êxitus, por atuar há 04 (quatro) anos com a disciplina e tê-la implantado em escola
municipal, e ainda, uma professora de Universidade pelo fato de ensinar o que é a filosofia
para as crianças e como deve ser trabalhada.
A escola não se preocupa somente com a transmissão de conteúdos, mas também com
a formação de professores que construam com seus alunos valores, concepções e posturas que
influenciam as noções de cidadania, ética e outros aspectos relativos a comportamento para o
crescimento desses. É importante que a escola compreenda o seu papel de responsabilidade na
educação de cada cidadão com capacidade de transformar. A educação também acontece fora
das instituições: na família, no grupo religioso, em partidos e empresas, todos esses grupos se
constituem como escolas, pois nelas o ser humano aprende e constrói uma maneira de ser, de
pensar, de aderir a uma realidade e juntos compõem a escola da vida.
É de grande importância que nos espaços de formação se resgatem os diálogos, que se
invista na formação cultural, transformando os espaços em lugares que proporcionem
aprendizado que possibilitem pensar uma formação que aprenda com a infância, um espaço
marcado pela experiência, que proporcione relações mais infantis consigo, com os outros e
com o mundo.
O profissional da educação necessita de formação acadêmica e de amor por si e pelo
outro, precisa acreditar no potencial de ambos, no processo de vir a ser como pessoa
totalmente apta ao crescimento moral e intelectual. A filosofia para crianças ensina que é
preciso escutar, respeitar o colega, desenvolver o interesse pela leitura e que é possível
encontrar respostas para suas curiosidades. Busca despertar na criança o gosto pelo
conhecimento.
Educadores são participantes na construção da história e pode fazê-la de maneira
prazerosa. A iniciativa da Filosofia para crianças permite mudanças, na maneira como as
crianças percebem o mundo, na necessidade de formar alunos que se tornem indivíduos mais
autônomos, conscientes, críticos e participativos.
Será apresentado nesta monografia, dividida em três partes: no primeiro capítulo, a
definição do que é a Filosofia para crianças; no segundo capítulo, verificaremos como
trabalhar a filosofia nas séries iniciais; e no terceiro capítulo, serão registradas informações
advindas de questionários aplicados aos professores que atuam na disciplina de Filosofia
aplicada na Educação Básica, com o intuito de transmitir como o processo acontece na prática
e sua importância, na transformação no pensamento e ações dessas crianças.
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CAPÍTULO I

O CONTEXTO DA FILOSOFIA PARA CRIANÇAS

Neste capítulo, será abordado o que é a Filosofia para Crianças e como surgiu através
de seu idealizador, Mattew Lipman, que desenvolveu métodos no intuito de perceber a
filosofia na infância como um processo educacional de libertação, para que as crianças
tenham o direito de conhecer opções antes de escolher o significado que darão às palavras,
pois, na verdade, a filosofia é mais que uma disciplina normativa, é também descritiva, ou
seja, preocupa-se não somente como as coisas são, mas como deveriam ser.
Conhecido como autor e pioneiro na metodologia aplicada à Filosofia para Crianças,
Matthew Lipman foi professor de filosofia na Universidade de Columbia, começou a se
preocupar com o trabalho realizado com seus alunos e se perguntava se eles já teriam hábitos
linguísticos e psicológicos estabelecidos em qualquer tipo de prática ou instrução no
raciocínio faria alguma diferença ou os estudos dessa disciplina de Lógica os ajudavam a
raciocinar melhor sobre fatos e ações. Observou o trabalho de um professor com crianças
Portadoras de necessidades especiais, com deficiência neurológica, ele os ensinava a ler, os
mais novos conseguiam ler as palavras, mas não percebiam o sentido do parágrafo, portanto
Lipman sugeriu exercícios para chegar a deduções lógicas e tal prática foi útil para o
aprendizado. Esse resultado respondeu para Lipman o que se perguntava, afirmou que as
crianças poderiam aproveitar a instrução no raciocínio, contanto que recebessem em seu
desenvolvimento.
A filosofia é uma proposta para ser incorporada ao currículo da escola, com o objetivo
de estimular a capacidade das crianças no desenvolvimento cognitivo, emocional e reflexivo,
sendo que, a educação para Lipman deve-se pautar no pensar, o ensino seria um processo de
investigação do qual o professor participa como orientador ou facilitador, pois o enfoque é a
percepção das relações existentes nos temas investigados.
Mattew Lipman trabalhou numa história voltada para as crianças, não em uma que os
adultos sabem tudo e explicam as diferenças entre pensar bem e pensar mal, mas uma em que
as crianças se reúnam em comunidades de pesquisa, para que reflitam e que cada uma
participasse na busca cooperativa e na descoberta de modos mais efetivos de pensar, que a
história servisse de modelo na qual elas pudessem se identificar, vivendo juntas de maneira
inteligente e respeitando-se mutuamente.
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As histórias deveriam ter personagens diferentes uns dos outros, tanto no modo de ser
como no estilo de pensamento, um seria empirista, outro intuitivo, analítico, cético, etc,
nenhum apresentado como melhor ou pior que o outro. Em uma delas, Ari dos Teles era um
personagem paciente e explorador alternando entre o maravilhar-se, o perguntar-se e o
duvidar de si mesmo, atraindo a simpatia das crianças através de situações embaraçosas e
habituais confusões.
O objetivo é que os alunos pensem, reflitam e desenvolvam cada vez mais o uso da
razão, tornando-se criteriosos. O mais importante é a metodologia do programa “Comunidade
de investigação”, que consiste em: dispor as crianças em círculo alternando-as na leitura em
voz alta de um episódio do romance que estiver sendo trabalhado em grupo; em seguida, o
professor solicita que apontem os assuntos que gostariam de discutir; selecionam os temas que
consideram mais importantes, usando como critério o interesse das crianças; feito isso, tem
início a discussão em que todos são estimulados a falar com liberdade o que pensam sobre os
assuntos abordados, respeitando as opiniões uns dos outros. Cabe ao professor coordenar e
orientar essas discussões.
O tema Filosofia para Crianças propõe um trabalho que amplia o modo como as
crianças percebem a realidade do que é vivenciado dentro e fora da escola, através de métodos
de investigação e aulas dialogadas, promove a estimulação da curiosidade conduzindo para
um universo diferente e reflexivo diante de conteúdos e situações já vistas, mas por um outro
ângulo de pensamento.
A filosofia manifesta ao ser humano como uma forma de entendimento que
tanto propicia a compreensão da sua existência, em termos de significado,
como lhe oferece um direcionamento para a sua ação, um rumo para seguir
ou, ao menos, para lutar por ele. Ele estabelece um quadro organizado e
coerente de “visão de mundo” sustentando, consequentemente uma
proposição organizada e coerente para agir (LUCKESI, 1994, p.23).

Não basta o indivíduo ser inteligente, é preciso ter caráter e ensinar o que é
importante, de várias maneiras para que todos possam compreender educando de forma que
traduza a realidade do cotidiano vivenciado. Repetíamos o comportamento dos nossos pais,
mas com as transformações mundiais, como a globalização, revoluções biológicas e a era
digital, se torna necessário aprender a decidir e se as pessoas não tiverem um entendimento de
si e de todos os valores que permeiam sua existência, ocorrerão erros que dificultam o seu
crescimento.
O programa de filosofia para crianças é uma proposta pedagógica idealizada
pelo filósofo norte-americano Matthew Lipman para ser incorporada ao
currículo escolar, a fim de estimular o desenvolvimento da capacidade de
pensar dos alunos (SILVEIRA, 2003, p.01).
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Nesse contexto em que o mundo exige das pessoas habilidades para transformar
informação em conhecimento, e ao mesmo tempo, em ações consequentes, a educação tem
papel fundamental na formação e, a partir do que já foi construído, é possível elaborar novos
conhecimentos, com criatividade, relacionar as informações e ajudar as crianças a encontrar
diversas respostas aos seus questionamentos, portanto quando a filosofia é ensinada através de
diálogo investigativo, como é proposto no programa de Filosofia para Crianças, a tendência é
de que cresçam mais críticas e sensíveis ao contexto em que vivem.
O objetivo mais explícito do programa é, portanto, desenvolver nas crianças
essa racionalidade, mediante o cultivo e o fortalecimento de habilidades
lógicas que, por serem consideradas pré-requisitos para o “pensar bem”,
devem estar presentes nas crianças “antes e durante os vários momentos da
aprendizagem” (SILVEIRA, 2003, p.06).

A realização de diálogos investigativos, transformam as crianças em comunidades de
investigação que expõem ideias, se escutam, fazem questionamentos, comparam as opiniões e
complementam seus conhecimentos, na realidade o que ocorre é um processo de cooperação
intelectual, afetiva e criativa: “ Para iniciar o exercício do filosofar, a primeira coisa a fazer é
admitir que vivemos e vivenciamos valores e que é preciso saber quais são eles. [...]
inventariar os valores que explicam e orientam a nossa vida.” (LUCKESI, 1994, p.29), e
ainda, é preciso passar por momentos de crítica, faz parte do processo: “ A crítica é um modo
de penetrar dentro desses valores, descobrindo-lhes sua essência.” (LUCKESI, 1994, p.29)
O Programa Filosofia para Crianças foi criado com o objetivo de desenvolver
habilidades cognitivas através de discussões sugeridas por temas filosóficos, que visam à
iniciação filosófica de crianças e jovens. Em 1994, Matthew Lipman foi auxiliado pela Dra.
Ann Margareth Sharp e juntos fundaram um instituto vinculado a uma Universidade que
estruturou o currículo no intuito de preparar professores para trabalhar em sala de aula.
No final dos anos sessenta, Lipmam era professor de lógica e teoria do
conhecimento na Universidade de Columbia, Nova York, EUA, e ao
perceber as falhas no raciocínio de seus alunos, achou necessário que eles
tivessem contato com a lógica e a filosofia bem antes da Universidade
(KOHAN, 2000, p.85).

O diálogo cumpre um papel fundamental, motiva o exercício de um pensar criterioso,
criativo, autocorretivo e, ao mesmo tempo, um exercício de cidadania enquanto respeito ao
outro, à diversidade cultural. Ao criar temas filosóficos em textos narrativos, novelas
filosóficas, Matthew Lipman quer aproximar as discussões do cotidiano de crianças e jovens
para transformar as salas de aulas em pequenas comunidades de investigação capazes de
dialogar e defender o seu ponto de vista, mas também de respeitar a opinião do outro.
Quando você participa de uma discussão, você é estimulado e provocado
por ela, faz diversas observações e, depois, ao lhe perguntarem sobre tal
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fato, resume o ocorrido narrando seus próprios comentários. [...] Mas
aqueles comentários incluem os significados do ocorrido que tornamos
nosso, os significados que não consideramos simplesmente “subjetivos”,
porque não surgiram só de nós (ou das nossas “mentes”), mas sim, do
próprio diálogo (LIPMAN, 2001, p.24).

O conceito de comunidade de investigação de Matthew Lippman envolve a
necessidade de um espaço educacional onde todos se sintam participantes na construção do
pensar com autonomia trazendo para suas vidas a percepção do que é descobrir, inventar,
analisar e criticar em grupo.
Quando observamos o mundo, percebemos muita injustiça, muita falta de
liberdade, muito ódio em vez do amor e nós gostaríamos de conceber e criar
um mundo mais justo, mais belo, mais verdadeiro. Para isso, é necessário
sabedoria e bom julgamento; precisa-se saber pensar e pensar bem, saber
quais são aquelas opções e, também, cultivar a imaginação para, talvez,
propor outras opções; precisa-se, também ser crítico, ser capaz de olhar as
instituições da sociedade e perguntar se elas cumprem aquilo que deveriam
fazer (SHARP, 2000,p.18).

Algumas palavras, normalmente não fazem parte do vocabulário das crianças, como
investigação, metáforas, analogias, mas utilizam outras para expressar conceitos iguais, talvez
uma criança de 5 (cinco) anos não conheça o significado da palavra justiça, mas percebe que
muitos acontecimentos são injustos. Elas não compreendem todos os significados que cercam
os acontecimentos à sua volta, mas se empenham em descobrir, buscam compreender o
significado das palavras que as pessoas maiores utilizam permanentemente, como bem, tempo
e verdade. As crianças são socializadas através da linguagem e aprendem a utilizar as palavras
de uma determinada maneira, sem pensar muito nelas, trata-se de libertá-las para que possam
pensar por elas mesmas sobre os significados das palavras e não se pode tratá-los como
depósitos de informações.
De modo que através da filosofia, as crianças podem investigar o que
significam essas palavras que utilizamos no dia-a-dia. A decisão de como
utilizar estas palavras que tem muito a ver com o modo como
desenvolvemos nossa visão do mundo, nossa cosmovisão(...). Quando o
processo filosófico dá certo, as pessoas podem chegar a serem pessoas que
fazem bons julgamentos (SHARP, 2000, p.19).

Assim existem educadores que acreditam no despertar da criança através da filosofia,
na preparação dessas para que se tornem pessoas capazes de decisões sem se deixar
influenciar por outros, sem manipulações, pois o homem é educado para viver em sociedade.
Por esse motivo, a Filosofia para Crianças propõe esse novo paradigma para a educação,
transformar cada sala de aula em comunidade de investigação na qual seriam desenvolvidas as
inteligências emocional, cognitiva e social. Serão explorados não somente o que se pensa e
sim como se pensa, como a sociedade deveria ser e como se deve relacionar.
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A filosofia é importante na infância e como a educação deve acompanhá-la, pois
ambas se complementam. Enquanto a primeira propõe a reflexão sobre a vida em sociedade, a
outra caminha para o conhecimento. É preciso trabalhar esses conceitos desde o início,
quando as crianças começam a falar, trata-se de conscientizar os educadores que, sobre
mudanças na educação, devem pensar não somente na informação, mas que comecem a
refletir sobre o próprio pensar, em sentimentos apropriados e boas relações sociais, pois assim
estaremos proporcionando uma oportunidade às crianças de fazer julgamentos inteligentes em
suas vidas, serão apresentadas opções para escolher e as ferramentas de que precisam para
repensar em outras, novos sentidos e significados, novas relações. Nesse sentido, somos
agentes de uma revolução educativa.
Enquanto a educação trabalha com o desenvolvimento dos jovens e das
novas gerações de uma sociedade, a filosofia é o reflexo sobre o quê e como
devem ser ou desenvolver estes jovens e esta sociedade (LUCKESI, 1994,
p.31).

Percebi que esses programas criados em especial para as crianças com a filosofia
através de imagens, leituras e lógica - ex. Você deve ser gentil com os outros? Quem deve ser
gentil primeiro: você ou os outros? (BRENIFIER, 2005), seu entendimento de mundo será
mais claro, pois elas têm capacidade de raciocinio e de se envolverem no seu cotidiano.
Quanto mais rico for o conjunto de inferências que as crianças podem
lógica ou linguisticamente extrair do que lêem, percebem ou experimentam
por qualquer outra forma, mais satisfatórias e mais salutares serão para elas
essas experiências (LIPMAN; OSCANYAN; SHARP, 2001, p.36).

Acredito que esse processo estimula o raciocínio e promove uma reflexão para
compreensão do conteúdo, sendo assim, tornam-se capazes de enxergar a relação existente
entre teoria e prática, ou seja, entender por que aprender certas disciplinas na escola e como
serão úteis no seu cotidiano. Portanto para o sucesso na formação do homem e para sua vida
em sociedade, verifica-se a importância da consciência analítica que pode ser desenvolvida na
proposta da Filosofia para Crianças inserida como disciplina escolar.
Filosofia para Crianças pode satisfazer a ambos, proporciona às crianças os
instrumentos intelectuais e imaginativos que necessitam e fornecem o meio
de transitar de uma disciplina para outra estabelecendo uma ponte e uma
conexão entre as várias disciplinas às quais as crianças são expostas durante
a jornada escolar (LIPMAN; OSCANYAN; SHARP, 2001, p.54).

A filosofia pressupõe um compromisso com a investigação aberta, pode ser ou não
bem recebida em determinados ambientes e talvez o melhor lugar para desenvolver esse
programa não seja em regiões com valores culturais convencionais muito fortes, por outro
lado, se comprovado o amadurecimento nas relações sociais e em especial no respeito em
família, comprova que é uma excelente forma de educação.
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As crianças que estão em relação com esses procedimentos são crianças cujo
juízo moral tem mais probabilidades de melhorar no decorrer de sua
educação (LIPMAN; OSCANYAN; SHARP, 2001, p.249).

É necessário que as escolas resgatem as narrativas, que invistam na formação cultural,
transformando-as em espaços poéticos que questionem a possibilidade de uma formação que
aprenda com a infância, um espaço marcado pela experiência que permita ser criança e
experimente, através das brincadeiras, suas vivências de dentro e/ou fora da escola
propiciando crescimento nas relações consigo, com outros e com o mundo.
No segundo capítulo, verificaremos como trabalhar a Filosofia para Crianças nas
séries iniciais, todo o processo que é desenvolvido em sala de aula.
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CAPÍTULO II

COMO DESENVOLVER A FILOSOFIA PARA CRIANÇAS EM SALA DE AULA

Neste segundo capítulo, destacaremos como é trabalhada a filosofia em sala de aula,
voltada para o ensino da criança. Como introduzir uma aprendizagem voltada para o pensar
com materiais e metodologias desenvolvidos por ideias e práticas que necessitam de uma
reflexão teórica que contribua para com essas funções práticas, consequências e finalidades.
Uma aula de filosofia precisa ser prazerosa para que aconteça com sucesso e envolva
toda a turma, isso ocorre através de uma base chamada “Comunidade de questionamento e
investigação”, que permite às crianças oportunidades de reflexão através de temas orientados
pela professora. É um momento criado para que coletivamente surjam trocas de ideias,
sentimentos e, ao mesmo tempo, aprendam a ouvir e respeitar a opinião de outros, “A duração
de uma reunião será determinada pela capacidade da turma de manter a concentração”
(JACKSON; OHO, 1999, P.25). Todo esse processo ocorre pautado em regras e
procedimentos básicos, sendo que, a cada passo conquistado, pode ser acrescida outra etapa:


No 2° ano, as atividades serão desenvolvidas no primeiro semestre e a introdução das
novelas no segundo semestre;



Nas séries seguintes, a escolha das atividades é adequada a cada turma de acordo com
a maturidade.

Segundo Kohan, a “Comunidade de questionamento e investigação” se refere a um lugar
seguro em que as crianças sentem liberdade para expressar seus pensamentos, fazer perguntas
sem se sentirem constrangidas e com a certeza de serem respeitadas, também incute a
importância da participação coletiva, incluindo o respeito ao saber ouvir os colegas.
Nesse lugar acontecem acordos realizados entre professores e as próprias crianças,
envolvendo valores éticos e que permitem uma segurança intelectual:
1. Um lugar seguro com pessoas amáveis;
2. Um lugar seguro em que se permitem risos decorrentes da partilha de um trabalho
divertido e significativo;
3. Um lugar seguro com regras criadas por todos que estão envolvidos na
comunidade;
4. Um lugar seguro com pessoas que se escutam e demonstram interesse.
A investigação somente é iniciada quando há interesse e envolvimento da comunidade,
o tema tem que estar relacionado a alguma curiosidade escolhida pela turma, pois assim
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surgem crianças trabalhando ativamente no processo de investigação e, a cada passo, elas
trazem informações que evidenciem ou desbanquem as afirmações colocadas em pauta. À
medida que o investigador se torna mais reflexivo, aumenta sua capacidade de diálogo e/ou
discussão, deixando claro que essa qualidade provém da capacidade de ouvir. Nesse momento
percebe-se que, aos professores, ocorre um crescimento educacional, pois ocorre uma
reavaliação da sua formação, o que permite a criação de novas abordagens.
Em todo esse processo, podemos recorrer a um método conhecido como caixa de
ferramenta, usado para incentivar o esforço intelectual em que são usados os nove
componentes de QRIPS e SVEC que devem ser divulgados como orientadores de
investigação:
 Q
- Que quer dizer com...
- Que é que está acontecendo aqui?
- Que é que isto tem a ver comigo?
- Que foi que eu esqueci de perguntar?
- Que mais preciso saber?
-Qual o problema: o significado das palavras ou o foco?
 R
- Por que você diz que...?
- Que Razões você tem para sustentar o que está sendo dito?
- São boas Razões?
- O que faz uma Razão ser uma boa Razão?
 I
Inferências (conclusões)
- Que Inferências temos feito do que foi dito?
Implicações
- Quais as Implicações que foram propostas?
 P
Provas
- Que Provas podemos dar para sustentar esta afirmação?
 S
Suposições
- Se o que foi dito é verdade, então o que acontece?
- Que estamos Supondo? Que outras Suposições poderíamos fazer?
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 V
Verdade
- É Verdade o que foi afirmado? Como podemos saber?
 E
Exemplo
- Tem algum Exemplo para ilustrar o que você está querendo dizer?
 C
Contra-exemplos
- Temos algum Contra-exemplo para esta afirmação?
Ao iniciar uma atividade, é preciso que todos se concentrem no que vai acontecer. A
princípio, reunimos todas as crianças que normalmente falam todas ao mesmo tempo em
assuntos diferentes. O que contribui para que elas falem uma por vez e ouçam os colegas é o
uso de um objeto que pode ser uma bola, quando sentadas em círculo no chão ou em cadeiras
(no intuito de ajudar na coordenação), inicia o diálogo aquela que estiver com a bola e que lhe
dá o poder mágico de escolher o próximo a falar ao jogá-la. É importante falar da segurança
física de cada um que receber a bola, portanto cuidado ao jogar: ajuda atirá-la sem levantar as
mãos, sem usar muita força, mirar as mãos do escolhido e acompanhar o percurso da bola
com os olhos até a chegada nas mãos do colega para garantir a escolha. “O objetivo é passar a
bola para o maior número possível de colegas diferentes, no espaço de um minuto. Enquanto
as diversas crianças recebem a bola, o professor conta em voz alta e para quando se completa
o minuto.” (JACKSON; OHO, 1999, p.26).
É possível que ocorra resistência, por parte de algumas crianças, de ouvir o colega, por
isso o professor pode usar técnicas como, por exemplo, usar os dedos para indicar os
segundos que passam; podem decidir que todos, ao falar em, ganhem alguns segundos antes
do professor intervir; as crianças podem escolher intercaladamente entre 01 menino e 01
menina para que não sejam sempre os mesmos amigos a receberem a bola; as perguntas
devem ter respostas curtas para que todos possam participar dentro do tempo, respeitando o
direito de querer responder ou não; o uso de cartas ou fichas também contribui para a
organização; cuidado com a rigidez das regras que pode comprometer o interesse pelas
investigações; conforme a turma for assimilando, comece a afrouxá-las para tornar o processo
mais divertido.
Serão descritas algumas atividades a seguir para trabalhar filosofia em sala de aula:
O que é um lugar seguro? : Ainda em círculo com a bola, pode-se fazer a pergunta “O
que é um lugar seguro?”, considerando a resposta sobre qual lugar as crianças consideram
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seguro. A maioria considera, no aspecto físico, a casa junto da mãe ou a escola ao lado do
professor, porém o assunto deve ser conduzido por perguntas como: O que já lhe aconteceu de
importante e que seus colegas riram? Fazer relação com o aspecto emocional. Nesse momento
é importante que os colegas ouçam como aconteceu e o que sentiram para gerar empatia e
compreensão para que as crianças percebam o que significa sentir-se emocionalmente seguro.
É necessário perceberem a importância de sentir-se seguro no sentido físico e emocional, pois
ajuda a desenvolver o respeito para com os outros.
Fazer um círculo com barbante: É uma atividade que permite o exercício de aprender a
escutar o outro, pois ao se sentarem em círculo e passar o barbante, cada um que o recebe tem
que dizer o seu nome e de que gosta..., a professora fará intervenções escolhendo uma criança
para repetir o que a outra falou. Como está sendo desenvolvida a escuta atenta, pode ser
pedida a repetição literalmente da resposta, visto que muitos professores observam que seus
alunos não escutam uns aos outros. São sugeridas palavras mágicas que ajudem alguma
criança que fale muito baixo, ou ainda, jogar a bola mais devagar para fazer uma comparação
entre a bola que não chega até o colega assim como a voz não é ouvida por todos para que
seja falada no momento em que a criança precise de incentivo ao falar ou jogar a bola. Ao
final, quando o barbante acabar, perguntar o que fizeram e o significado de círculo, abrir um
diálogo que evidencie o significado de círculo como unidade da comunidade.
Fazer uma bola comunitária: Usar como material uma placa de papelão rígido com
medida de 30x10 cm e novelos de lã de várias cores. Cortar os fios coloridos e pedir às
crianças que escolham suas cores preferidas, em seguida, pegue a placa de papelão e dobre ao
meio, passe para cada criança no intuito de que cada uma enrole seu fio colorido
transversalmente no papelão e conte algo sobre si mesma. Ao final, forma-se uma bola
coletiva colorida, sendo que cada criança reconhece a sua cor, o que proporciona um
sentimento de trabalho coletivo, despertando para o respeito a algo que pertence a todos e a
necessidade de cuidar, pois cada cor representa um colega. Ficam entusiasmados com o
resultado. É uma atividade que não deve ser realizada em um único dia para que não fique
exaustivo e permitindo assim que outras crianças, que cheguem durante o ano, possam
participar. A ideia de comunidade fica representada pela bola e ajuda a criar a unidade, o
respeito e a segurança, itens necessários para a formação de uma comunidade reflexiva de
investigadores.
Participar e compartilhar – Praticar habilidades de escuta: As crianças colocam-se
sentadas em círculo e, ao centro, coloca-se uma cadeira em que uma delas se sentará e guiará
a brincadeira perguntando às outras: do que gosta e do que não gosta de fazer, qual

22

brincadeira preferida e porque e se alguém tem alguma pergunta. Ela é o foco da discussão e
com suas perguntas, estimula os colegas a dialogar e ela mesma pode indicar quem irá
responder. Esta atividade tem por objetivo fazer com que todos compartilhem de suas
criações, livros que leram, entre outros.
Que acontece no círculo: Essa atividade desenvolve o espírito de equipe. Depois de
deixar claro o significado de círculo para a turma, a professora distribui 04 cartões: LUGAR
SEGURO, PENSAR, ESCUTAR e REVEZAR-SE. Entusiasmada com as crianças, a
professora propõe falar no círculo sobre FI-LO-SO-FI-A e o seu significado. Em seguida, uma
criança escolhe um cartão iniciando a brincadeira.
LUGAR SEGURO – Na primeira carta faça uma breve recordação da atividade
significativa sobre segurança física e emocional, se preciso dramatize com gestos.
Dialogue que a filosofia é um lugar seguro em que é possível expor as ideias e fazer
perguntas com segurança, sem se sentir e/ou ser constrangido. Se quiser, pode registrar
essa frase.
PENSAR – Faça perguntas sobre o que elas fazem na aula de matemática, aprendem a
pensar? e/ou educação física, exercitamos o quê? os músculos? Compare o exercício
físico e a filosofia. De forma que, no caso da filosofia, trabalhar ao máximo a reflexão
sobre essas comparações, deixando claro para as crianças.
ESCUTAR – Para filosofar é preciso saber escutar e podemos contar com a ajuda das
palavrinhas mágicas que auxiliam nas ações como volume da voz durante as
atividades.
REVEZAR-SE – A palavra está com quem segura a bola e os outros respeitam, a bola
indica quem fala, ou seja, revezamo-nos e passamos a palavra uns aos outros.
Resumo do que acontece no círculo em filosofia: Registrar em uma cartolina, através
de desenho ou frase, o que cada criança compreendeu do diálogo realizado na atividade sobre
filosofia, com o intuito de reforçar os conceitos e desenvolver na comunidade os processos.
O nome e o sobrenome: Converse com as crianças sobre o seu nome e sua importância
e que as pessoas podem ter o nome composto por um ou mais nomes, pergunte se conhece
alguém que tem o mesmo nome que o deles, se, por ser o mesmo, significa que sejam a
mesma pessoa ou da mesma família. Pode usar o método de QRIPS e SVEC para auxiliar nas
reflexões, sugerir exemplos e contra-exemplos. É importante que as crianças prestem atenção
às apresentações dos colegas para que repitam ao apresentar ao vizinho.
Dar razões: A palavra “porque” é fundamental para encontrar razões pelos
acontecimentos. O fazer da filosofia se baseia na razão das crenças e comportamentos. Reúna
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a turma em círculo e diga que pensou em uma palavra especial, dê algumas dicas de qual seria
essa palavra, peça que adivinhem e pode fazer mímicas. Será preciso fazer perguntas para se
chegar a essa palavra especial, que permitam perguntar “Por quê?” ou “O que você faria se
tivesse duas cabeças?” e depois “Por quê?” ou “ Qual o seu programa de TV favorito?”,
enquanto isso a professora anda em volta do círculo como se estivesse fazendo uma
entrevista. Quando ouvir a resposta, pergunte se as crianças ouviram alguma palavra que
possa ser a palavra especial, assim que for identificada, coloque no círculo um cartão com a
palavra “por quê” e questione com elas o que vem depois quando alguém diz “por quê”. A
professora pode dizer que é uma “razão” a resposta ao porque, então coloca outro cartão com
essa palavra no centro e continue a entrevista de modo que elas possam continuar
respondendo às perguntas, recomeçando a brincadeira. Usar um microfone, pois elas adoram
falar nele e frisar sempre que se está dando uma razão a algo. Se usar ludicamente uma forma
de representar a palavra “por quê”, as crianças farão o mesmo e será mantida a atenção na
atividade.
As novelas desenvolvidas por Matthew Lipman são importantes ferramentas nesse
processo filosófico porque podem levantar questionamentos sobre identidade e outras
vivenciadas no cotidiano e que possam auxiliar nas decisões diárias. Uma boa sugestão de
atividade é Apresentando Elfi: compartilhe um capítulo dessa história com as crianças,
mostre a capa da novela e estimule-as a realizar algum comentário, a cada etapa da leitura,
pare e pergunte se estão estranhando alguma coisa ou querem fazer alguma pergunta. Anote
em uma cartolina as perguntas e, a partir delas, será desenvolvido um diálogo e discussão na
comunidade de investigação.
O objetivo na introdução de textos nas atividades é orientar as crianças a perceber o
sentido dos mesmos, o professor inicia esse trabalho quando perceber que a turma está
adequada a esse avanço. A sugestão é que no primeiro semestre desenvolva somente
atividades e no segundo semestre, as novelas.
Cada nova atividade não significa necessariamente uma nova aula. Segundo
a característica da turma, uma atividade pode ser suficiente para seus
componentes. Você pode combinar uma atividade com a seguinte, parar na
metade do caminho e avaliar. Pode, também, continuar a atividade na
seguinte aula. Se houver várias atividades que ensinam a mesma habilidade,
você pode optar por aplicar todas ou apenas algumas (JACKSON, OHO, p.
25) .

Portanto, de acordo com Lipman, nesse processo o objetivo claro de filosofar com as
crianças envolve o desenvolvimento da capacidade de raciocínio, da criatividade, e ao mesmo
tempo, crescimento pessoal e interpessoal, da compreensão ética, principalmente no que se
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refere a desenvolver a capacidade de encontrar sentido nas experiências: descobrir
alternativas, coerência, oferecer razões para as crenças, descobrir as relações parte-todo.
Avaliar é fundamental para que o professor se certifique de que o resultado está de
acordo com o planejamento, o que é esperado nesse processo ensino e aprendizagem da
Filosofia para as crianças. Uma sugestão muito importante é avaliar usando símbolos culturais
que podem ser universais ou com valor cultural mais específico. Exemplos:
Avaliação do ritmo do grupo: usar imagens de quadros que mostram casais dançando
tango, peça que observem cada detalhe, em seguida, peça que façam uma relação com o que
foi discutido na aula anterior, usando o processo investigativo. Pergunte: Vocês diriam que
investigar um tema em comunidade é como dançar? Por quê? Qual imagem representaria o
nosso tango investigativo de hoje? Qual escolheria para representar o próximo tema
investigativo? Por quê?
Auto-avaliação: Selecionar várias obras com elementos diferentes, pode ser de Picasso,
apresentá-las e pedir que observem com atenção e que escolham a imagem que estiver mais
próxima à sua autoavaliação, sentimentos e ações, apresentando suas razões.
Ao observar a responsabilidade e a participação das crianças nas pesquisas, leituras dos
textos e discussões, o professor será capaz de avaliar o grau de entendimento alcançado por
cada um, a qualidade de reflexão no sentido de superar o senso comum manifestado no
exercício do estilo reflexivo.
Avaliar, portanto, permite “re-conhecer” o conhecido, o que gera um
aprimoramento cognitivo e metacognitivo. Ao buscar compreender o
sentido de avaliar, passa-se a saber como se sabe e a entender o próprio
entendimento (SÁTIRO, p.173).

No próximo capítulo, apresentaremos a análise da aplicação de questionários, realizadas
com professores que atuam na escola ESEBA, Escola de Educação Básica ligada à
Universidade Federal de Uberlândia, que desenvolve a filosofia nas séries iniciais como
disciplina inserida no currículo, e também aos professores do Colégio ÊXITUS e UNIPAC,
Universidade Presidente Antônio Carlos. Essa pesquisa tem por objetivo mostrar como é, na
prática, o desenvolvimento da disciplina e os resultados obtidos com as crianças.
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CAPÍTULO III

AS EXPERIÊNCIAS APLICADAS PELOS PROFESSORES EM SALA DE AULA
Neste capítulo serão apresentadas as informações fornecidas pelas professoras que
atuam na disciplina de Filosofia aplicada nas séries iniciais, suas opiniões e experiências às
quais acrescentaram informações essenciais relacionadas às questões teóricas e práticas.
A primeira professora com quem conversei atua no Ensino Fundamental e se interessou
em saber quais autores foram pesquisados nessa monografia. Respondi-lhe que inicialmente
foi Mathew Lipman, por ser pioneiro em desenvolver a filosofia para as crianças no intuito de
desenvolver-lhes o raciocínio lógico. Ela sugeriu outro autor, já pesquisado, chamado Kohan,
cuja base está relacionada à Filosofia com as crianças, uma forma diferente de desenvolver,
com material que permite a construção de ideias através das reflexões, o que permite a troca
de informações de acordo com o conhecimento de cada criança. Nesse momento, começa
surgir a diferença entre Filosofia para Crianças e Filosofia com Crianças.
As professoras que atuam com Filosofia no Ensino Fundamental são poucas, pois é
pequeno o número de escolas que têm em seu currículo essa disciplina, portanto foram
distribuídos cinco questionários. As pessoas foram receptivas e demonstraram bastante
interesse em contribuir com essa pesquisa, apenas uma professora demonstrou pouca
disponibilidade em responder.
O questionário encaminhado às professoras de filosofia continha perguntas que
registram o processo de ensino e aprendizagem, e como este processo contribui para o
crescimento da criança.
No primeiro contato, a professora (A) respondeu ao questionário e entregou-o no mesmo
dia. Ela atua na rede de ensino particular e superior, com cinco anos de experiência, registrou
com clareza a importância de ensinar aos profissionais da educação a Filosofia aplicada às
crianças. É importante a opinião de uma professora que atua na universidade porque ela
abrange a teoria e a prática em sua formação, portanto mesmo não atuando diretamente com
as crianças, tem conhecimento da disciplina de filosofia e como desenvolver seus
procedimentos com as crianças.
Foi com dificuldade que a segunda professora (B) foi contactada para responder o
questionário, pois atua na ESEBA (Escola de Educação Básica) com a disciplina de filosofia
nas turmas de 1° ciclo: 1°, 2° e 3° anos do ensino fundamental no período de 01 ano. Essa
rede de ensino é federal, escola ligada à Universidade Federal de Uberlândia. Ela é
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coordenadora da área de filosofia da escola e para poder localizá-la foi preciso ir até a ESEBA
durante o expediente de aula. Mas foi muito prestativa ao me receber e se propôs responder o
questionário via internet, e o enviou.
A terceira professora (C) a responder o questionário também atua na ESEBA, com a
disciplina de filosofia, há 02 anos, nas turmas do 2° ciclo: 4°, 5° e 6° anos do ensino
fundamental. Ela foi meu primeiro contato, explicou a diferença entre Filosofia para Crianças
e Filosofia com Crianças.
A quarta professora (D), cuja referência partiu de uma outra, inspirou confiança e
entusiasmo pela disciplina da filosofia, quando foi contactada, mas só depois de muitas
tentativas, marcou um encontro em sua residência no turno da noite. Conversou sobre sua
atuação e respondeu ao questionário. Registrou que atua com filosofia no ensino fundamental
e ensino médio há 04 anos, porém como docente há 10 anos, também atuou na rede
municipal, estadual e atualmente na rede particular. Comentou sobre as diferenças no
desenvolvimento da disciplina com as crianças que têm realidades sócio-econômicas
diferentes, tanto na escola pública quanto na particular. Em relação ao comportamento em
sala de aula e interesse dos pais na participação da vida escolar não há diferença, porém o que
as diferencia é o acesso às informações: crianças da rede particular têm maior acesso ao
universo de informações e esse fato possibilita as discussões, e um maior nível de
conhecimento e reflexão.
Analisaremos as respostas desse estudo:

Pergunta: 1. Como você desenvolve a filosofia em sala de aula com as crianças?
A. “A filosofia é desenvolvida em sala de aula abordando temas atuais, despertando a
criticidade de acordo com o interesse dos alunos. Basicamente sendo periférica e o centro, os
alunos” (professora A, 2010).
É importante analisar nessa resposta que, de acordo com Lipman, todos somos atraídos
por aspectos sensacionais e coloridos da vida, esse fato torna mais estimulante o processo
investigativo quando envolve temas que são de interesse das crianças. O professor é
fundamental no papel de coordenar, na prática escolar, o exercício prático e teórico, pois o
“fazer acontecer” não é impor um modelo determinado, é propor um trabalho realizado pela
comunidade ou grupo, conforme Kohan e Waksman.
B. A filosofia com/para crianças deve ser desenvolvida e pensada a partir de
alguns aspectos. O primeiro é saber qual é a idade do seu público alvo. É
preciso respeitar as limitações de aprendizagem da criança. Para facilitar a
reflexão filosófica é necessário levar a filosofia à vivência e experiência da
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criança. Por exemplo, com alunos do 1° ano, que normalmente estão em
fase pré-silábica, deve-se tratar de assuntos filosóficos que envolvam a
imaginação, como contação de história, filmes, imagens. Pode-se trabalhar
com a mitologia grega, mas é certo que não é possível ensinar a história da
mitologia, apenas apresentar os personagens e animais mitológicos e,
também, fazer com que eles compreendam porque era necessário o mito
(professora B, 2010).

A partir do conjunto de conceitos e concepções que as crianças apresentam,
correspondentes ao seu conhecimento de mundo e experiências, juntamente com os conteúdos
filosóficos, é que se buscará uma nova visão, através da investigação e discussão. Dessa
forma, o professor conseguirá subsídios para uma análise teórica e compreensão do cotidiano
do aluno, porém é necessário introduzir a criança na filosofia trabalhada por um processo
realizado passo a passo, adequadamente com a idade e aprofundando os assuntos de acordo
com o desenvolvimento intelectual.
C. A filosofia é desenvolvida em sala de aula “Pautada no diálogo”,
coordenado entre o professor e o aluno. Todos os temas propostos estão
necessariamente fundamentados em correntes filosóficas; mas procuramos
desenvolver os conceitos de forma a conduzir todo conhecimento abstrato
àquilo que é concreto ao aluno, que faz parte da sua vivência. Em nossas
aulas, lançamos mão de diversos recursos didáticos que possibilitem a
reflexão e o desenvolvimento do pensamento crítico, lógico e ético
(professora C, 2010).

A palavra ordem está presente nesse trabalho da proposta de filosofia, o professor deve
estar com os conteúdos de estudo, sequência, forma de trabalhar, competências atitudinais e
cognitivas de modo planejado, ordenado para ser desenvolvido pelo grupo. Dessa forma, a
proposta responde às expectativas e o objetivo fica esclarecido, de modo a ser trabalhado de
acordo com Kohan.
D. “O trabalho é desenvolvido por meio de temas que conduzem ao diálogo, através de
perguntas que levam a criança a refletir sobre a realidade. Há histórias que servem para iniciar
as discussões, filmes e a própria história da filosofia”(professora D, 2010).
As respostas são importantes para relatar o desenvolvimento das disciplinas, com suas
adaptações de acordo com a idade e as séries, quanto maior a idade da criança, maior
aprofundamento das discussões no intuito de aumentar a capacidade de raciocínio, reflexão,
diálogo, argumentação e criticidade.

Pergunta: 2. Quais temas você considera importante para trabalhar a filosofia com as
crianças?
A. “Os temas que considero mais importantes a serem trabalhados são sobre a ética, moral,
valores, política, certo e errado, etnocentrismo”(professora A, 2010).
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Ao se trabalhar a filosofia com as crianças, percebe-se facilmente que elas têm
inclinação natural para a curiosidade, admiração, indagação, discussão e reflexão. Esses são
traços cognitivos do empenho que a criança faz para descobrir como as coisas funcionam no
mundo. Ann Sharp diz que as crianças buscam compreender o significado das palavras e as
ações das pessoas que estão à sua volta. Os conceitos de bem, verdade, tempo, amizade,
liberdade, amor, são centrais para o modo como a criança constrói o mundo. Por isso, é
essencial que discuta esses conceitos e sentimentos e lhes dê significado.
B. Todos os temas, como já explicitado, devem ser pensados a partir da
idade da criança. É muito importante trabalhar, por exemplo, com a
investigação da identidade para que elas tentem compreender melhor o seu
próprio “eu”. A metafísica, para que elas possam entender que algumas
perguntas não são possíveis de responder e comprovar empiricamente. A
ética, a estética. No entanto, todos os temas devem ter necessariamente
fundamentação filosófica, ou seja, precisam apresentar, de forma breve,
qual filósofo ou quais filósofos, trabalharam também com aquele tema.
Pode-se ensinar e dialogar qualquer tema da filosofia desde que o professor
saiba contextualizar a temática, respeitando as limitações dos alunos
(professora B, 2010).

A busca pode ser filosófica ou não-filosófica, dependendo dos meios e métodos
utilizados para chegarmos à construção de conceitos e interpretação do mundo, podemos
então questionar o que caracteriza um pensamento filosófico. Se as conversas, os diálogos
estabelecidos com as crianças forem uma simples troca de opiniões, não indicarão um debate
filosófico. Reconhecemos se uma troca de ideias é filosófica, analisando se os temas são da
alçada da filosofia e se estão sendo usados os procedimentos filosóficos: as habilidades de
raciocínio, o diálogo de auto-avaliação e a reflexão em torno dos diferentes assuntos devem
exigir capacidade de raciocínio e chegar a diferentes modelos de fazer, dizer e agir.
C. “É evidente que tais temas não esgotam a infinidade que pode ser
trabalhadas, contudo os temas abaixo merecem destaque devido à
abrangência dos mesmos: epistemologia para o desenvolvimento cognitivo;
ética para a reflexão acerca de valores; lógica desenvolvimento do
raciocínio lógico, coerente e da capacidade de argumentação (professora C,
2010).

Um processo ideal deve consolidar as potencialidades cognitivas das crianças, de forma
a prepará-las para pensar no futuro, com o objetivo de auxiliá-nas a se tornarem reflexivas na
tomada de decisões. O princípio é trabalhar no autoconhecimento, a identidade e todos os
acontecimentos envolvidos em seu cotidiano, elas começam a fazer conexões e estabelecer
distinções, avaliar objetiva e criticamente informações, fazer relação entre fatos e valores,
diferenciar suas crenças e aquilo que é verdade da sua compreensão do que é logicamente
possível. Tais habilidades ajudam as crianças a pensar, estudar e se expressar melhor.
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D. Temas que considero importantes: “Ética, virtudes e vícios, estética (belo e feio), teoria do
conhecimento (como conheço?), imaginação, autoconhecimento, liberdade”(professora D,
2010).
Quando se refere ao tema “estética”, nessa questão de número 02, ela está falando sobre
concepção de beleza: Como eu percebo as coisas ao meu redor? A partir de quê? Através dos
meus sentidos? Quais são os meios através dos quais adquiro conhecimento (teoria do
conhecimento)?
Ao considerar temas que envolvam valores, ética, entre outros, considera-se a
importância de transformar essa criança em um ser humano capaz de respeitar, amar e agir
com consciência em relação a si e ao próximo. Essas discussões, promovidas em sala de aula,
propiciam um aprofundamento de conhecimento que, consequentemente, aumenta a
capacidade de argumentar e avaliar o que é certo ou errado.

Pergunta: 3. Quais práticas pedagógicas você utiliza para instigar as crianças a refletirem
sobre esse tema?
A. “Formando comunidades investigativas e novelas filosóficas” (professora A, 2010).
B. “Quadro e giz, livros, filmes, imagens, contação de histórias”(professora B, 2010).
De acordo com Kohan e Waksman, a internalização do hábito de pensar reflexivo e
investigativo através do diálogo é extremamente necessário como processo contínuo,
exercício realizado em sala de aula, pois o pensamento é retomado constantemente para
examinar suposições ou afirmações, quanto aos conceitos fundamentados, quanto à coerência
nas deduções do tema investigado. Os recursos materiais usados pelos professores são
ferramentas que estimulam o pensar, através do visual e do concreto.
C. São muitas, mas merece destaque aqui o diálogo que tem como ponto de
partida uma “pergunta”. Essa é a prática mais constante em nossa sala de
aula, pois possibilita a investigação a respeito do tema proposto, levando a
criança a desenvolver de forma autônoma seu pensamento, sua capacidade
de questionar e produzir conceitos. E para que seja promovido o diálogo,
utilizamos os diversos recursos didáticos que instiguem a curiosidade do
aluno, como música, teatro, pictografia, escultura, vídeos, dentre outros e
que o conduzem à investigação (professora C, 2010).

Proposto por Kohan e Waksman, as escolas podem, provocativamente, desenvolver o
programa de filosofia como forma de trabalhar os conteúdos de estudo, interdisciplinarmente,
preocupando-se com o “pensar melhor”. Neste processo, garante a manutenção da curiosidade
natural das crianças, aproveitando para focar nas questões filosóficas com o intuito de ampliar
o interesse e aprofundar seus conhecimentos, proporcionar crescimento através das
metodologias investigativa e dialógica.
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D. “Método do diálogo socrático, observação do próprio corpo e das coisas do mundo,
música, filmes, trabalho com argila e gesso.”(professora D, 2010).
A resposta da questão número 03, ao citar o método socrático, ela esclarece que esse
método instiga o conhecimento da criança a partir da sua realidade, quanto mais simples os
diálogos para elas, maior é o grau de aprofundamento das discussões; o método da observação
é o conhecimento do eu... através do toque e propriamente da observação. Sugeriu coleções
sobre virtudes, título “Construindo valores”, material rico que conduz as discussões para o
ambiente da criança.
O sucesso desse programa se deve ao incentivo do pensamento lógico que pode ser
através de atividades criativas, e ao mesmo tempo a criatividade alimentada pelo
desenvolvimento da lógica. Podem ser utilizados diversos recursos como jogos,
dramatizações, marionetes e várias outras formas de expressão artística, que auxiliam no
modo como elas expressam suas experiências, exploram as consequências e significados,
enriquecendo os diálogos com seus argumentos.

Pergunta: 4. Durante o ano, ao desenvolver a filosofia em sala de aula, como você percebe
se os objetivos estão sendo alcançados?
A. “Quando os alunos demonstram interesse pelos assuntos abordados, participando
ativamente, demonstrando a transição do senso comum para o senso crítico”(professora A,
2010).
B. “Eu percebo que os objetivos estão sendo alcançados através da coerência e do
aprofundamento no pensamento, da melhora na redação e do interesse pelas aulas”(professora
B, 2010).
C. “Durante o ano, percebo que os objetivos estão sendo alcançados “Pelo envolvimento do
aluno nas aulas, e por meio das avaliações qualitativas e quantitativas que são dadas ao longo
do ano”(professora C, 2010).
D. “Por meio da participação oral e das atividades desenvolvidas em grupo e
individualmente”(professora D, 2010).
Como o objetivo é desenvolver capacidades nas crianças, as professoras deixaram claro
que avaliam se o processo está de acordo com as propostas através dos diálogos e
participações. Esse trabalho não é medido por atividades e avaliações escritas, mas considerase cada fala, argumentação, informação acrescida à discussão.

Pergunta: 5. Você percebe alguma mudança no comportamento das crianças?
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A. “As mudanças no comportamento são percebidas quando as crianças se tornam mais
participativas, entusiasmadas, curiosas”(professora A, 2010).
B. Sim. As crianças mais interessadas nas aulas de filosofia sempre trazem
pesquisas ou comentam sobre o assunto da aula passada. Quando se
relaciona ao tema da ética, por exemplo, elas perguntam quando o seu ou o
comportamento do outro está sendo ético. (professora B, 2010).

Segundo Lipman, Oscanyan e Sharp, o professor ajuda os alunos a dominarem as regras
de inferência (dedução) lógica e as normas da discussão em sala de aula e, nessa abordagem,
incentivar a variedade de perspectivas e aborgagens. Mas no acompanhamento diário, ele
percebe quem participa e contribui com suas falas nas discussões. Se todos desenvolvem o
mesmo ponto de vista, haverá algo de errado, pois os alunos são individuais, cada criança tem
suas experiências de vida, pensamentos diferentes, metas e objetivos diferentes uns dos
outros, portanto é possível esperar variedade de perspectivas filosóficas. Nesse momento é
que o professor avalia no comportamento das crianças, em comparação com o início do
programa e a cada passo, o que mudou no pensamento e nas ações.
C. “Depende de qual mudança, por exemplo, se for em relação à sua
capacidade de investigar e dialogar com a turma, se for em relação ao
desenvolvimento do seu raciocínio, ou seja, habilidades cognitivas e
reflexivas, ou até mesmo na capacidade de argumentação - dentro desses itens, notamos mudanças significativas. Essas mudanças trazem benefícios
para todo o contexto da vida do aluno; sem querer aqui esgotar os
“benefícios” da prática de filosofia para/com crianças. (professora C, 2010).

D. “Sim, a criança torna-se mais crítica, curiosa e participativa”(professora D, 2010)
Essas informações reforçam a pesquisa teórica, mostram claramente que a prática é
importante para o crescimento das crianças na formação de um ser humano mais consciente
de suas ações e escolhas.

Pergunta: 6. Ao final do ano, de que forma acha que a filosofia, como disciplina no ensino
fundamental, contribui para o crescimento da criança?
A. Ao final do ano, acredito que a filosofia contribuiu da seguinte forma:
por natureza, as crianças têm sede de saber, o papel do professor é estimulálas. Quando isso ocorre, percebemos nitidamente a evolução como ser,
tornam-se mais críticas e curiosas, interessadas pelo conhecimento, pela
busca, pelo saber. Sentem prazer em ir para a escola, um entusiasmo nítido
(professora A, 2010).

Nas novelas, criadas por Lipman, as crianças lutam por compreender, defender seu
ponto de vista, são receptivos a novas sugestões e têm um compromisso com um tipo de
investigação humanitária, em que aprendem uns com os outros. Ao ajudar a criança a se
identificar com os procedimentos, ela se envolverá por sua própria vontade, internalizando

32

ações e comportamentos que proporcionam mudanças e crescimento positivo, tanto no pensar
quanto no agir.
B. A filosofia promove melhoras na coerência do pensamento, ajuda a
observar melhor os fatos e acontecimentos, faz a criança refletir sobre
questões a que, sem a filosofia, não teriam acesso. O ensino de filosofia
para/com é pautado em uma educação humanitária e tem o objetivo de
desenvolver sujeitos-cidadãos autônomos e críticos (professora B, 2010).

Ajudar a criança no crescimento, promove desafios a cada estágio, depende do estímulo
oferecido à sua criatividade, imaginar como as coisas poderiam ser a partir de uma realidade
ajuda a projetar o seu futuro, consequentemente, provoca mudanças, tornando-a a cada estágio
mais reflexiva e autônoma.
C. Ao final do ano, essa disciplina “Contribui em geral, para desenvolver
nela, habilidades reflexivas que a conduzem ao entendimento de si e de sua
relação com o mundo, e ainda propõe a trabalhar o seu raciocínio lógico e
coerente, esse potencializa o processo de investigação, construção e
interpretação de conceitos filosóficos, e ouso dizer, compreensão do mundo,
ao menos, “do seu mundo” (professora C, 2010).

D. “A filosofia contribui na formação intelectual e emocional da criança, já que ela aprende a
apreciar as diferentes formas do pensamento e da elaboração de argumentos para defender sua
ideia.”(professora D, 2010).
No momento em que respondia ao questionário, a quarta professora reforçou seus
registros quando comentou sobre a admiração e preocupação por uma criança do 1° ano que
lia o livro “O mundo de Sophia”, provavelmente influenciada pela escolha do seu próprio
nome e pela mãe que lhe deu o livro, mostrando a capacidade das crianças quando instigadas
desde cedo, mesmo achando ainda muito precoce a leitura desse livro. Esclareceu que o
trabalho da filosofia ocorre em sala de aula basicamente com diálogos e poucas tarefas de
casa.
A professora (D) falou da diferença de trabalhar a filosofia com as crianças, que permite
discussões abertas com possibilidades inúmeras, desenvolvidas através da investigação e
reflexões, amadurecidas por diversos pontos de vista relacionadas à realidade de cada criança,
enquanto que a filosofia para crianças, mesmo abrindo para a investigação, diálogo e
reflexões, precisa de um direcionamento do professor que condiciona algumas informações
prontas e acabadas.
Prefere, especialmente, trabalhar com alguns recursos como massa, argila, filmes,
músicas (Grupo encantar), partir do concreto, principalmente com as crianças menores,
porque a filosofia permite extrair muitas informações a partir de um único objeto.
A professora falou da importância da formação intelectual desde a infância, o
desenvolvimento das capacidades de raciocínio, de argumentação ao defender a sua ideia e
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questionar as concepções a partir do senso comum. Trabalhar a imaginação sempre em todos
os momentos, instigar a criatividade. Nesses momentos, a criança trabalha a questão
emocional, a relação que ela tem consigo e com os outros, através do desenvolvimento da
ideia do espaço-corpo, da identidade (quem sou eu? A aparência não é tudo.), pois nos
percebemos como corpo, pensamento e sentimento.
Com essa riqueza de informações, finaliza-se o terceiro capítulo, afirmando que a
Filosofia para crianças se altera para Filosofia para/com crianças, é uma disciplina de tamanha
importância porque sua proposta é aplicada desde as séries iniciais até o ensino superior.
Surgiu nos Estados Unidos e veio para o Brasil, com a necessidade de adaptação à nossa
realidade, com o objetivo de atender às expectativas da educação que busca crescimento e
desenvolvimento para o ser humano na plenitude de suas capacidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização dessa pesquisa possibilitou abrir um campo de visão para novos trabalhos
que envolvem o processo ensino e aprendizagem. A Filosofia para/com Crianças é uma
disciplina envolvente que desperta a vontade de ensinar de modo que propicie às crianças
crescimento, não apenas ler e escrever o alfabeto, formar palavras e formar frases ou textos, e
sim, compreender a leitura, fazer interpretações, relacionar com as suas vivências, e ainda ser
capaz de transformar em novos saberes esse conhecimento.
É possível entender que cada criança é um ser único, com suas experiências adquiridas
inicialmente na família e, por isso, sofre influência social, cultural e política de acordo com a
sua realidade, depois na escola, serão acrescentados às suas experiências as trocas vivenciadas
através das relações com outras crianças.
Em conformidade com o que foi citado anteriormente nesta monografia, a educação e a
filosofia se complementam, pois enquanto a primeira promove conhecimento, a segunda
prepara para o entendimento e juntas proporcionam, desde a infância, desenvolvimento das
capacidades intelectuais, cognitivas e emocionais como um processo educacional de
libertação, permitindo às crianças percepção do mundo à sua volta, reflexão sobre como as
coisas são e como deveriam ser.
Mattew Lipman, professor de filosofia e pioneiro na aplicação da metodologia na
disciplina de Filosofia para Crianças, tem por objetivo estimular a capacidade das crianças no
desenvolvimento cognitivo, emocional e reflexivo com a proposta de incorporá-la ao
currículo escolar. Uma educação pautada no pensar, na qual o professor participa como
orientador com o enfoque na percepção das relações existentes entre os temas investigados.
Através do programa “Comunidade de investigação”, promove com os alunos diálogos
em que todos são estimulados a falar com liberdade, no intuito de ampliar o modo como as
crianças percebem a realidade do que é vivenciado dentro e fora da escola.
No cotidiano, as pessoas vivenciam mudanças nos campos científico, econômico,
tecnológico e político, a globalização permite a agilidade dessas informações e
acontecimentos, por isso é importante que as famílias acompanhem toda essa evolução. A
educação está diretamente ligada à preparação das pessoas para viver numa sociedade, e
torna-se necessário aprender a tomar decisões significativas através do conhecimento de si e
dos valores que permeiam sua existência. Nesse contexto, o mercado exige das pessoas a
transformação de informação em conhecimento e, ao mesmo tempo, em ações e a educação
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promove essa formação, sendo que a filosofia, ensinada por meio de diálogo investigativo,
transforma a criança em adulto mais crítico e sensível ao contexto em que vive.
Os valores têm papel fundamental no exercício de filosofar, segundo Luckesi, o
primeiro passo será admitir sua existência e descrever minuciosamente, ou seja, inventariar os
valores que orientam a vida de cada um e através da crítica, penetrar dentro deles para se
chegar à essência. Através do diálogo, sendo ele um exercício de um pensar criterioso, auto
corretivo e criativo, corresponde à proposta das novelas criadas por Lipman que envolve
discussões do cotidiano das crianças para ajudar a promover, na sala de aula, a transformação
em comunidades de investigação; envolve a necessidade de criar um espaço educacional onde
elas se sintam participantes na construção do pensar com autonomia.
As crianças são socializadas através da linguagem e aprendem a utilizar, inicialmente, as
palavras sem pensar no seu significado; ao trabalhar a reflexão através da filosofia, tornam-se
capazes de decidir sem manipulações, desenvolvendo a inteligência emocional, cognitiva e
social, considerando importante não somente o que pensamos e sim, como pensamos.
De acordo com as pesquisas realizadas, em sala de aula, o desenvolvimento do trabalho
exige segurança e confiança de todos os participantes da “Comunidade de investigação”; o
ambiente precisa ser prazeroso e , para que isso ocorra, é preciso estipular regras entre os
participantes do grupo, como exemplo: um lugar seguro com pessoas amáveis, que permitam
segurança ao falar e diversão ao aprender, e principalmente as regras têm que ser criadas por
todos os envolvidos na comunidade.
O professor que conduz e orienta o programa, precisa avaliar se os resultados estão de
acordo com os objetivos, se as crianças estão contribuindo com sua participação, e ainda se
conseguem praticar o exercício da reflexão, se estão mais críticas e estimuladas, se a sua
compreensão de mundo está sensível aos acontecimentos, se as discussões estão ricas de
argumentos.
As mudanças, ao final do ano, podem ser visíveis ou não, mas de alguma forma, o
programa de Filosofia para/com crianças contribui, mais cedo ou mais tarde, para o
crescimento intelectual de cada criança. Para que o currículo seja eficiente para a educação, os
conteúdos relacionados aos procedimentos que visam desenvolver o raciocínio lógico, a
sensibilidade estética, a capacidade de reflexão e crítica, elas poderão desenvolver juízo moral
que podem aperfeiçoar-se no decorrer de sua educação.
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FUPAC- FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS
FACULDADE UNIPAC DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS SOCIAIS UBERLÂNDIA/MG.

Roteiro de questões a serem respondidas pelo Docente
Caro(a) Docente,

Sou aluna do 7° período de Pedagogia da UNIPAC e esta pesquisa faz parte do meu
trabalho monográfico de conclusão do curso, intitulado: “ FILOSOFIA PARA CRIANÇAS”.
Solicito sua colaboração em responder o questionário que se segue, com o objetivo de
verificar as suas concepções sobre a temática abordada.
É importante ressaltar que suas respostas serão utilizadas, exclusivamente para fins de
pesquisa e sua identidade será mantida em absoluto sigilo.
Conto com sua compreensão e apoio.

Atenciosamente,

Simone Rosa Silva
Orientadora : Msc.(a) Cláudia Augusta Goulart
Dados do Docente:

1. Tempo de atuação como docente:
____________________________________________________________

2. Níveis de ensino em que atua:
( ) Ensino fundamental – Série: _________________________________
( ) Ensino médio – Série: _________________________________

3. Rede de ensino em que trabalha:

( ) Rede particular
( ) Rede federal
( ) Rede municipal
( ) Rede Estadual
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QUESTIONÁRIO
1. Como desenvolve a filosofia em sala de aula com as crianças?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Quais temas você considera importante para trabalhar a filosofia com as crianças?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Quais práticas pedagógicas você utiliza para instigar as crianças a refletirem sobre esses
temas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Durante o ano, ao desenvolver a filosofia em sala de aula, como você percebe se os
objetivos estão sendo alcançados?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Você percebe alguma mudanças no comportamento das crianças?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Ao final do ano, de que forma acha que a filosofia, como disciplina no ensino fundamental,
contribui para o crescimento da criança?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

EIXO 5 – PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM

O ENSINO DE ARTE NA ESCOLA: ALGUMAS REFLEXÕES
Denis de Melo Ferreira1
Resumo
O presente artigo tem como escopo subsidiar a ação pedagógica do professor para que ele, ao
iniciar suas atividades na escola com intuito de ensinar Arte, possa conceber idéias que sejam
vinculadas ás propostas emanadas dos documentos oficiais e mantenha um conhecimento
apurado daquilo que ele se propõe ensinar. O ensino de Arte no contexto escolar proporciona
benefícios aos alunos e também aos docentes que, ao trabalhar Arte na escola exercita sua
capacidade de motivar os discentes em busca de um conhecimento que seja estruturado em
valores sólidos. Para isso, é fundamental conhecer alguns conceitos e idéias acerca do que
venha ser Arte e seu papel na formação do discente e como ela pode contribuir para a
formação crítica do aluno e do próprio professor envolvido no processo de ensinar.
Palavras-chaves: Comunicação – linguagem – ensino de Arte – habilidade – pensamento
crítico
Pensar sobre o ensino de Arte na escola demanda uma reflexão acerca do que, como se
faz e quais são as formas de expressão artística que podem ou não serem trabalhadas em sala
de aula pelo docente. Para subsidiar o trabalho do professor é relevante entender alguns
conceitos sobre Arte, sua história e as diferentes formas de manifestações para então
fundamentar seu ensino aos jovens por meio de uma proposta pedagógica que viabilize o
ensino pautado nas recomendações advindas de documentos como os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs).
Sabemos que nos primórdios da civilização o homem primitivo ao se perceber como
ser social iniciou um processo de interação com os de sua espécie. Mesmo em um ambiente
rústico como as cavernas que já serviram de abrigo para o homem, este já delineava suas
primeiras manifestações através das pinturas rupestres com intuito de comunicar-se, sendo
que estas imagens denotam indícios de seu desejo e necessidade de exprimir suas idéias por
meio de sinais externos ao seu mundo interior.
Assim, com essa necessidade crescente de comunicação o homem procurou criar
maneiras para se expressar por meio de figuras ou imagens que representassem aquilo que ele
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pensa, ou seja, ele precisou criar e mostrar através de sinais aquilo que muitas vezes não
poderia ser expresso apenas por palavras conforme demonstrado:
Desde tempos imemoriais, usamos símbolos – mensagens
sintéticas de significado convencional. São como
ferramentas especializadas que a inteligência humana cria
e procura padronizar para facilitar a sua própria tarefa – a
imensa e incansável tarefa de compreender.
A característica dominante do símbolo é fugir da palavra
ou frase, escrita por extenso. (WEIL e TOMPAKOW,
1986, p.25).

Deste modo, podemos ver que para se expressar com clareza e se relacionar, o homem
ao longo de seu processo evolutivo busca se conhecer e se fazer conhecido, e para isso ele
criou um instrumento, que assumiu diversas formas em seu processo de estruturação, que por
sua vez atende seus desejos de forma profícua aos seus anseios, a linguagem.
A linguagem durante sua organização sofreu variações e tornou-se matéria de ampla
discussão e embate por vários autores que tentam explicar as manifestações culturais
produzidas pelo homem através da história e elencar as obras que o homem confeccionou
durante sua evolução para sistematizar o conhecimento que foi produzido pelas gerações
anteriores.
Dentre as diversas manifestações emanadas do homem primitivo, uma forma de
expressão tornou-se relevante, a linguagem da Arte, cujo enfoque é compreender e indagar
sobre o sentido existencial do homem e seu “papel” na sociedade onde está inserido, por isso
dentre as diversas linguagens, a Arte se destacou, pois assumiu um papel diferenciado porque
desperta os sentidos de uma forma peculiar e desta maneira proporciona uma análise mais
crítica do contexto vivido pelo homem.
Nesse contexto a Arte assume função de conduzir o homem a uma introspecção para
que ele pense acerca daquilo que vê, senti e ouve. Por conseguinte, a linguagem artística
objetiva despertar sentimentos necessários à crítica de idéias a fim de transmitir uma
mensagem ao ouvinte que poderá ser impelido a tomar decisões acerca de problemáticas que
se apresentarem durante suas reflexões.
Nesta perspectiva, a linguagem artística proporciona sentido à senda, que ao iniciar-se
será pautada em um trabalho rigoroso cujo objetivo será o questionamento dos valores
estabelecidos. Para isso o professor assume o “papel de artista” ao tentar fazer surgir no aluno
o sentimento de busca pelo conhecimento conforme podemos ver:
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Dentre elas uma linguagem se fez especial, a linguagem
da arte. Feita para o homem mergulhar dentro de si
mesmo trazendo para fora e para dentro dos outros
homens as emoções do próprio homem. (…). Por isso é
que quando um homem quer falar ao coração dos outros
homens ele o faz pela linguagem da arte. Quando isso
acontece, naquele homem sente e age o artista.
(MARTINS, PICOSQUE e GUERRA, 1998, p.7).

Ademais, o homem antes do surgimento da escrita tem manifestado suas emoções por
meio da linguagem artística cuja produção remonta aos tempos da pré-história onde ele
deixou seus registros em pinturas que tinham o escopo de representar as experiências
vivenciadas por ele, “antes mesmo de saber escrever, o homem expressou e interpretou o
mundo em que vivia pela linguagem da arte.” (MARTINS, PICOSQUE e GUERRA, 1998,
p.34), ou seja, a história humana tem sido contada por meio de sinais e imagens que tem o
escopo de registrar aquilo que o homem tem feito durante sua existência sobre a terra.
Portanto, para compreendermos a definição de arte nos pautamos em Reis que afirma:
“Arte é composição estética de elementos com a finalidade de emocionar, através da
realização da beleza e de comunicar fatos, idéias, sentimentos ou puras sensações.” (REIS,
1993, p. 14), logo, a Arte é a expressão dos sentimentos, a concretização do belo, a
representação de idéias e fatos, ou ainda pode denotar valores e conceitos vigentes de
determinada época.
Para o autor a obra de arte pode ser definida “como todo trabalho que nos emociona
por sua perfeição, beleza e originalidade” (REIS, 1993, p. 9). Assim, a obra de arte pode ser
definida como objeto cuja aparência desperta sentimentos que afloram do âmago do
indivíduo, ou ainda, segundo enuncia Luft (1999): “Atividade criadora que expressa, de forma
estética, sensações ou idéias.”.
Esse sentimento advindo do íntimo de cada indivíduo recebe o nome de emoção
estética e pode ser resumido em beleza, entretanto sua definição é subjetiva porque sofre
variação devido à cultura, a época e visão que o artista mantém.
Esclarecendo, Reis (1993) define Estética como sendo “a ciência do belo”, e continua
explicando que este conceito vem se delimitando e “atualmente representa o estudo do belo e
da arte sob os pontos de vida histórico, científico e filosófico” (REIS, 1993, p. 9). Nesse
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contexto, a Arte assume importância para o indivíduo, porque por meio dela o homem
manifesta e comunica-se em busca daquilo que ele considera belo prazeroso, e que vai ao
encontro de seus anseios.
Neste ínterim, o autor define a sensibilidade despertada por meio da contemplação da
Arte como emoção estética, a qual ele afirma que “consiste num momento de felicidade e de
simpatia, decorrente do acordo do pensamento e da sensibilidade com a obra de arte;
assentimento, admiração e alegria íntimos; integração harmônica do mundo subjetivo com a
objetividade da obra apreciada” (REIS, 1993, p. 9), por conseguinte, essa percepção esboça o
equilíbrio entre o subjetivo e o objetivo.
Logo, a Arte suscita uma característica universal porque “como linguagem da beleza,
atinge, no íntimo, a pessoa humana, independente de raça, credo ou língua” (REIS, 1993, p.
10), ou seja, proporciona a união entre os diferentes povos. Para isso, ela mantém um
“conjunto de características essenciais que definem a maneira de trabalhar de um artista”, que
é a definição de Estilo.
Assim, as individualidades de artistas expressivos, como Van Gogh, cuja
manifestação se dava por meio de cores onde suas emoções patológicas eram externadas, e
Beethovem, que desenvolveu uma dialética musical por meio da forma sonata, destacam-se
dos demais artistas. Ademais, ao vislumbrar a evolução artística da humanidade, podemos
definir os estilos de época por meio das características preeminentes de cada tempo, como por
exemplo, o estilo Barroco que predominantemente está inserido nas Arte Plásticas do século
XVII, cujas características são a dramaticidade, teatralidade, movimento inerente no objeto
estático, efeitos sensoriais, adornos e ilusionistas, e as obras do século XX que são marcadas
pela manifestação de várias escolas artísticas com diferentes estéticas e contrastes, cujo
escopo é preencher a lacuna deixada pelo declínio da arte tradicional.
Desse modo, ao analisar estes conceitos verificamos que a Arte é disposição plástica e,
por conseguinte tem forma, e esta representa a essência da organização estética de uma Obra
de Arte, cujo caráter cada artista deve buscar em seu âmago com escopo de estabelecer limites
e tornar sua obra única, diferenciada das demais.
Logo, conforme demonstra Martins, Picosque e Guerra (1998), “A arte é uma forma
de criação de linguagens – a linguagem visual, a linguagem musical, a linguagem cênica, a
linguagem da dança e a linguagem cinematográfica, entre outras.”, ou seja, toda manifestação
artística é distinta porque está carregada de sentimentos que foram externados pelo artista que
em seu íntimo buscou uma maneira singular de expressar sua visão de mundo.
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Além disso, Reis (1993) salienta ainda que a formação das novas gerações deve ser
integral e, portanto deve contemplar, não apenas o ensino técnico, mas a personalidade
humana e para isso, a Educação Artística, por meio de suas variadas formas, tem a finalidade
de aperfeiçoar a sensibilidade humana, possibilitar a expressão e comunicação, refinar a
percepção das coisas, estimular a criatividade e possibilitar ao jovem conhecer a evolução
humana.
Por conseguinte, os jovens que têm oportunidade de receber uma educação intelectual,
física, espiritual e artística, não se enganam ao fazerem jugo de valores nem tampouco se
contaminam por modismos e, portanto eles são mais autônomos em suas decisões e mais
críticos ao pensar o mundo onde se encontram inseridos, isso possibilita aos jovens um
conhecimento e um crescimento intelectual mais estruturado que o de alunos privados do
conhecimento elaborado por meio das atividades artísticas como pode vemos:

Um jovem que convive com as grandes obras de arte da
Humanidade não se confunde ao julgar na atualidade os
novos valores; não aceita falsos ídolos artísticos
consagrados pela publicidade ou pela força econômica; e
nem inverte os valores, subjugado por elementos
superficiais
supervalorizados
em
sociedades
subdesenvolvidas culturalmente. (REIS, 1993, p.15).

Isso significa dizer que o discente, cuja oportunidade de manter contato com obras
conceituadas acontece desde a tenra idade, desenvolve um senso crítico mais apurado e
conseqüentemente possui maior capacidade para análise e resolução de problemas que por
ventura apareçam em seu cotidiano escolar e social.
Nessa perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) elencam que o aluno
cuja educação não proporciona contato com manifestações artísticas de diversos autores,
formas e linguagens, tem sua capacidade laborativa reduzida e, portanto seu pensamento
crítico pode ser prejudicado pela ausência de estímulos porque sua visão acerca do sentido
existencial do homem em sociedade pode resumir-se em uma fuga onde sua realidade de
mundo se reduz à reprodução de ideais pré-estabelecidos por aqueles que mantêm
informações privilegiadas em detrimento dos saberes que não são compartilhados por todos os
atores sociais na busca por uma sociedade igualitária e assim, as “correntes” da escravidão
intelectual são perpetuadas ao longo do tempo devido ausência das possibilidades e
desenvolvimento de habilidades que são oportunizadas pelo ensino da Arte na escola,
conforme demonstrado:
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O ser humano que não conhece arte tem uma experiência
de aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão do
sonho, da força comunicativa dos objetos à sua volta, da
sonoridade instigante da poesia, das criações musicais,
das cores e formas, dos gestos e luzes que buscam o
sentido da vida. (BRASIL, 1997, vol. 6, p.21).

Nesse sentido, o indivíduo privado de uma educação em arte está sujeito a cometer
erros porque sua capacidade de trabalho torna-se limitada e, por conseguinte sua competência
de discernimento reduzida em face da ausência do exercício da comunicação, criatividade,
imaginação e crítica.
Logo, a educação em arte tem por objetivo favorecer o relacionamento do aluno com o
mundo que o cerca e proporcionar a construção de conhecimentos que contemplem a
diversidade de valores. Ademais, o ensino de arte na escola pode favorecer o exercício de
atividades de interpretação, investigação e reformulação de conceitos e comportamentos
estabelecidos. Desta forma, a arte tem papel importante para fomentar e motivar o aluno à
crítica em seu sentido mais amplo, ou seja, inventariar valores, criticá-los e propor novas
maneiras de se pensar e fazer determinadas ações em sociedade.
Além disso, o ensino de Arte possibilita ainda conhecer novas culturas e por meio da
contemplação, estudo, observação e crítica, o aluno será capaz de saber a relatividade dos
valores estabelecidos e, por conseguinte elencar as diferentes manifestações artísticas e a
individualidade inerente às relações humanas a fim de perceber o cotidiano escolar e social
onde ele está inserido, e por meio de análise dos conceitos estabelecidos na sociedade, o
discente será capaz de propor alternativas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas
que estão a sua volta e também transformar a realidade que na qual ele vive. Logo, a Arte irá
possibilitar uma nova “visão” de mundo onde as discussões são objeto de partejamento de
idéias para melhoria do trabalho desenvolvido em qualquer área do conhecimento.
Assim, o discente que tem uma educação que possibilite reflexão acerca de conteúdos
artísticos pode rever conceitos, estabelecer rotinas, pensar em como transformar uma
realidade e adquirir respeito pelas diferentes manifestações culturais, ou seja, ele será um
cidadão capaz de se relacionar com diferentes pessoas sem preconceitos oriundos da falta de
conhecimento.
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Nesta ótica os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) descrevem que o aluno que,
por meio de seu professor, recebe educação em arte será instruído para ser um cidadão cujo
discernimento de valores ultrapassa a simplicidade de pensamentos, e assim pode
compreender os pensamentos implícitos na maneira de pensar e agir das pessoas e desta
maneira adquirir habilidades no trato com os demais indivíduos para que o convívio seja
pacífico e livre de preconceitos acerca da forma de pensar das demais pessoas com quem ele
se relaciona seja na escola ou em outro lugar, conforme vemos abaixo:

Conhecendo a arte de outras culturas, o aluno poderá
compreender a relatividade dos valores que estão
enraizados nos seus modos de pensar e agir, que pode
criar um campo de sentido para a valorização do que lhe
é próprio e favorecer abertura à riqueza e à diversidade
da imaginação humana. Além disso, torna-se capaz de
perceber sua realidade cotidiana mais vivamente,
reconhecendo objetos e formas que estão à sua volta, no
exercício de uma observação crítica do que existe na sua
cultura, podendo criar condições para uma qualidade de
vida melhor. (BRASIL, 1997, vol. 6, p.19).

Por conseguinte, o ensino de Arte proporciona ao educando a oportunidade de ampliar
sua capacidade de criação, expressão e socialização com as pessoas com quem ele convive, e
desta forma aprender a respeitar as diferenças e individualidades que são inerentes ao
convívio social. Nessa perspectiva, Neto (2005) afirma que “a aquisição de bons
comportamentos significa uma modelagem de como o ser humano deve se comportar para que
a vida social possa existir dentro de alguns critérios de convivência.”, ou seja, por meio do
ensino de Arte o professor pode fomentar no discente uma conduta aceitável na sociedade
onde ele está inserido, livre de preconceitos ou segregação e, além disso, pode fazer com que
o aluno compreenda que o direito de qualquer pessoa cessa quando se inicia o de outra pessoa,
ou seja, todo cidadão possui direitos e deveres que são necessários ao convívio em sociedade
e, portanto deve ser permeado de consideração e respeito à individualidade das pessoas.
O autor ainda lembra que os valores cultivados ao longo da vida serão subsídio para
que qualquer pessoa tome decisões acertadas cuja intrepidez frente aos desafios propostos
pela aventura existencial do homem não serão empecilhos diante de novas situações ou
mudanças que se apresentem durante as relações com outras pessoas e assim, o indivíduo tem
capacidade de se adequar aos comportamentos estabelecidos para que sua conduta não seja
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objeto de segregação e preconceitos que denigrem as ligações afetivas que emergem durante o
convívio com as demais pessoas envolvidas em sociedade conforme ele demonstra:

Quando a pessoa carrega valores duradouros, é capaz de
empreender missões que busquem se aproximar de sua
visão pessoal; consegue avaliar as novas situações,
respeitando as mudanças e resultados que surjam,
diferentemente do que antevia; compreende o valor do
tempo e sabe esperar quanto assim se faz necessário; é
firme em suas convicções e sabe articulá-las com as
diferenças que encontra na vida grupal; busca adaptar-se,
até certo limite, aos valores da sociedade de que faz parte
(…). (NETO, 2005, p.96)

Destarte, o discente que recebe uma educação pautada em valores perenes mantém
uma vida mais ativa em qualquer momento de sua atuação social, e assim, pode ser uma
pessoa menos preconceituosa, pautada em valores que ultrapassam as diferenças sociais,
religiosas e culturais em busca de uma sociedade onde o respeito às individualidades seja um
ideal de todas as pessoas que mantém um vinculo social seja na escola ou em qualquer outro
local.
Nessa perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) ainda descrevem que
a arte é uma maneira diferenciada de conhecimento porque fomenta a diminuição entre as
fronteiras culturais que segregam as pessoas e, além disso, pode ser ensinada por meio das
diferentes formas de arte como, por exemplo, a poesia, literatura, teatro, cinema, arquitetura,
pintura, filosofia e outras maneiras de expressão artística.
Logo, a educação em Arte nas escolas deve estimular o aprendizado por meio de
conteúdos que contemplem as obras artísticas produzidas em contexto regional, nacional e
internacional para que o aluno possa por meio de uma análise crítica, que também deverá
focar obras produzidas pela mídia, analisar e democratizar o conhecimento para estender sua
perspectiva de participação social.
Nesse contexto, o professor precisa elencar trabalhos que facilitem o acesso do aluno
às diferentes obras a fim de propiciar ao discente um contato com várias produções para que
ele seja estimulado à prática da observação crítica dos conteúdos apresentados de forma
peculiar para então compreender que cada artista, em diferentes contextos, tenta explicitar sua
visão acerca do momento histórico em que ele vive e desta maneira externar conhecimentos
que foram produzidos por meio de observações sobre a realidade vivenciada pelo artista,
conforme podemos ver:
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“Arte é um modo privilegiado de conhecimento e
aproximação entre indivíduos de culturas distintas, pois
favorece o reconhecimento de semelhanças e diferenças
expressas nos produtos artísticos e concepções estéticas,
num plano que vai além do discurso verbal: uma criança
da cidade, ao observar uma dança indígena, estabelece
um contato com o índio que pode revelar mais sobre o
valor e a extensão de seu universo do que uma
explanação sobre a função do rito nas comunidades
indígenas. E vice-versa.” (BRASIL, 1997, p.45).

Para isso a escola deve criar momentos de reflexão onde o aluno poderá exercitar sua
capacidade de ver, observar, ouvir, atuar, tocar e ponderar sobre a atividade artística
produzida por ele e por outros autores a fim de cultivar o pensamento crítico do discente e
possibilitar o contato com diferentes maneiras de ver e pensar o mundo, sempre pautando suas
ações no respeito e consideração às demais pessoas.
Nesse contexto, o papel do professor assume relevante valor porque ele deverá propor
práticas inovadoras que tenham por escopo iniciar os alunos no hábito de se produzir,
observar e contestar as diferentes manifestações artísticas com propósito de obtenção de um
conhecimento que mantenha significação para o aluno.
Logo, cabe ao docente fomentar pesquisas que contemplem as diferentes
manifestações artísticas e, por conseguinte não seja limitada aos estudos de grandes obras
porque o objetivo é apreciar as diferentes manifestações culturais para assim tornar o ensino
de Arte algo prazeroso e não um enfadonho estudo que segrega a expressão artística de
sociedades cuja cultura é diferente daquelas já consagradas pelo tempo.
Portanto, o ensino de Arte deve primar pela valorização do contexto onde o aluno está
inserido para só então alcançar os grandes autores, motivo pelo qual é fundamental que o
professor pesquise junto aos discentes seus interesses, curiosidades e conceitos que possuem
sobre o que é Arte, para depois iniciar pesquisas em diferentes culturas e desta forma
proporcionar ao educando oportunidade de contemplar, observar e ponderar as diferentes
obras e os conceitos implícitos em cada uma delas para então construir sua opinião acerca dos
valores estabelecidos e debater a fim de propor novas idéias sobre como devem ser
estabelecidas as relações com o outro, conforme vemos no fragmento abaixo:
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(…) atuar através de uma pedagogia mais realista e mais
progressista, que aproxime os estudantes do legado
cultural e artístico da humanidade, permitindo, assim, que
tenham conhecimento dos aspectos mais significativos de
nossa cultura, em suas diversas manifestações. E, para
que isso ocorra efetivamente, é preciso aprofundar
estudos e evoluir no saber estético e artístico. (FUSARI e
FERRAZ, 2001, p.53).

Finalmente, ao pensar a prática do ensino de Arte na escola concluímos que ela
contribui significativamente para o desenvolvimento de habilidades importantes como a
introspecção, capacidade de comunicação, criatividade e contemplação, competências cujo
valor ultrapassa o modismo e por sua peculiaridade enobrece o talento do jovem educando
que, por conseguinte tem um conhecimento mais crítico e pode contestar as idéias
estabelecidas e propor uma nova perspectiva para solução de problemas sociais como
preconceito, violência, drogas e outros, e assim melhorar a qualidade vida dos atores sociais
por meio de uma reflexão acerca de conceitos propostos.
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EIXO 5 – PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM

FILOSOFIA PARA CRIANÇAS:
O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA CRÍTICA E REFLEXIVA NA INFÂNCIA.
SIMONE ROSA SILVA
Resumo
O tema proposto nesta Monografia é FILOSOFIA PARA CRIANÇAS: O despertar da
consciência crítica e reflexiva na infância, no intuito de entender o que realmente é e como
desenvolver em sala de aula, a partir do problema de estudo, “Como trabalhar a filosofia nas
séries iniciais?”. Será desenvolvida uma pesquisa a fim de verificar a importância da filosofia,
o despertar para a reflexão através de processos dialógicos que contribuam para a formação de
cidadãos conscientes e éticos. Os objetivos específicos desenvolvidos foram pesquisar em
livros para conhecer os diversos métodos trabalhados, entrevistar professores que atuam com
a disciplina de Filosofia nas séries iniciais, perceber como ocorre o desenvolvimento do
processo reflexivo por métodos investigativos, afirmar como a Filosofia contribui para a
formação de cidadãos mais conscientes de sua atuação na sociedade. Foram desenvolvidas a
pesquisa teórica, baseada em livros, e a pesquisa de campo, com professores atuantes na
ESEBA (Escola de Educação Básica), no Colégio ÊXITUS e UNIPAC (Universidade
Presidente Antônio Carlos). O procedimento metodológico escolhido foi a pesquisa através de
entrevistas com professores que atuam com a disciplina de Filosofia para séries iniciais e
registros escritos das respostas, detalhando os processos. Afirmamos que a Filosofia para
crianças se altera para Filosofia para/com crianças, é uma disciplina de tamanha importância
porque sua proposta é aplicada desde as séries iniciais até o ensino superior, adaptado à nossa
realidade, com o objetivo de atender às expectativas da educação que busca crescimento e
desenvolvimento para o ser humano na plenitude de suas capacidades.

Palavras-chave: filosofia, despertar, crítica, reflexiva, infância.

EIXO 5 – PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM
O BRINCAR SOB UMA NOVA PERSPECTIVA

Aline de Paula Rodrigues Oliveira, UNIPAC
alinediga@hotmail.com.

Resumo
Desde os primórdios da educação greco-romana utiliza-se o brinquedo na educação,
porém somente a partir dos estudos de Comenius, Rousseau e Pestalozzi que se percebe
o quão importante é a brincadeira no desenvolvimento social e cognitivo das crianças.
Essas vivem sob os olhares dos adultos, que constantemente tentam prepará-las para se
desenvolver no contexto social até que se tornem adultos e possam fazer suas próprias
escolhas. Porém, existe uma ação que é própria da infância, em que a criança inventa
um mundo só dela, partindo do que já conhece para criar novas situações, com efeitos
reais que a ajudará a entender o mundo onde ela vive. Para que as crianças brinquem,
não é preciso de brinquedos eletrônicos, bonecas ou carrinhos sofisticados, é preciso
apenas de objetos que lhe pareçam interessantes e que lhes possibilitem criar inúmeras
brincadeiras, por meio das quais a criança possa inventar um mundo novo, para
entender o mundo real. Ao brincar, a criança representa a possibilidade de imaginar ser
o que não é, de estar em lugares e planetas diferentes; vivencia o prazer de satisfazer o
desejo, mesmo que de forma imaginária, vive o suspense, o inesperado, se diverte e
constrói seu conhecimento. Brincar é um imaginário em que a criança explora os
materiais, o espaço e o tempo, nesse sentido, a criança tem a possibilidade de explorar
seu corpo representando papéis, estabelecendo relações, conhecendo e se reconhecendo
no mundo adulto. O espaço criado na brincadeira permite que as crianças experimentem
e compreendam as experiências vividas. A criança brinca de ser grande integrando com
o mundo, juntando passado, presente e futuro, construindo um cenário que representa o
que ela realmente quer vivenciar. Enfim, brincar é indispensável para a aprendizagem,
pois, enquanto brinca, cada criança explora, investiga, elabora hipóteses, faz
descobertas, ressignifica o mundo, forma conceitos, reforça habilidades, potencializa a
construção do conhecimento através do prazer, da curiosidade e das surpresas.
Instintivarnente, entende que tudo em sua volta está para ser vivido, ou seja, explorado,
investigado, observado, descoberto e criado. Por isso é extremamente necessário
propiciar espaço, material e ambiente diversificados para que a criança explore as
possibilidades e realize o exercício de vida até partir para outras descobertas e desafios.
É por meio desses momentos de brincadeira que as crinças se desenvolverão nos
aspectos fisicos, sociais, afetivos e cognitivos, pois o contato com o outro e com o
imaginário são os elementos necessários para tal desenvolvimento.
Palavra chave: Brincar Aprendizagem - Possibilidades
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RESUMO
O presente trabalho mostrar a importância da arte na educação infantil e o quanto à filosofia
nos ajuda a entender o universo de cada criança, pois só em 1996, através da Lei de Diretrizes
e Base da Educação Lei 9394 veio garantir este espaço a Educação Infantil. O ensino da arte
aborda uma serie de significações tais como o senso estético, a sensibilidade, a criatividade, o
desenvolvimento total da personalidade reunindo em harmonia a atividade intelectual e a
habilidade manual. Os primeiros rabiscos chamados de grafismo é um meio pelo qual a
criança expressa sua expressão e visão do mundo, constituindo- se assim como linguagem
artística, conforme o nível de desenvolvimento psíquico infantil que é variável a cada criança
e envolve também estado de animo e o exercício de uma atividade imaginaria que relacionase a um processo dinâmico, em que a criança procura representar o que conhece e entende.
Dessa forma concluímos que a perspectiva união da arte com a filosofia como possibilitadores
de caminhos de uma educação diferente, mais rica, reflexiva, coerente e profunda vem
contribuindo para o desenvolvimento pleno das crianças, através do desenvolvimento de suas
múltiplas inteligências ajudando- as a pensar por si mesmas capazes de resolver problemas e
de decidir a partir de critérios que foram estabelecidos durante o processo percorrido em
busca do conhecimento.
Palavra chave: Arte, Filosofia, Educação Infantil.
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Resumo
O presente trabalho propõe abordar e analisar como a filosofia pode contribuir para a
construção de conhecimentos no que concerne a formação do raciocínio e conceitos da
criança. A escola do século XXI necessita de práticas pedagógicas que priorizem o
estímulo a análise crítica e reflexiva. Acompanhar, observar o desabrochar da criança no
decorrer do dia a dia, incentivando a sua imaginação, sensibilidade, curiosidade,
potencial de inteligência. Devemos considerar o “ponto” de interesse em descobrir as
coisas que a rodeiam e juntos encontrar possíveis respostas para os seus “por quês?”,
“para quê?” As crianças como sujeitos históricos, têm direito às respostas de suas
perguntas, a fim de se tornarem livres, autoras na construção de seus conhecimentos.
Sendo assim, um ser pensante, dotado de identidades sociais e culturais. Cabe, portanto,
a escola, ao professor como mediador na construção do conhecimento, promover uma
educação de qualidade, que respeite suas peculiaridades, estimule a descoberta e a
vontade de aprender cada vez mais, pois educar é diferente de treinar, domesticar,
moldar. A proposta de trabalhar a filosofia para crianças exerce um dos papeis
fundamentais neste processo ensino e aprendizagem, articular a educação escolar às
práticas sociais.
Palavras- chave: Filosofia, criança, educação, construção do conhecimento.

EIXO 6 – TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO, CULTURA E
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: POSSIBILIDADE NA FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA DE/A PROFESSORES/AS

Suélen Azevedo dos Reis
Discente do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de
Uberlândia
Suelen100nutriudi@yahoo.com
Bill Robson Monteiro Lisboa
Docente da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia
billrobsonmg@hotmail.com

Resumo
O presente artigo apresenta reflexões da educação a distância, bem como as
possibilidades para formação de qualidade dos/as professores/as e outros profissionais.
Na educação à distância no Brasil no século XIX, foram utilizados vários mecanismos
de comunicação como rádio, correspondência, televisão, com a finalidade de atender
pessoas que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos na idade própria.
Atualmente a educação a distância está presente nos cursos de formação inicial e
continuada, em processo de evolução no processo e ensino aprendizagem. A pesquisa
tem como objetivo, refletir as contribuições da educação à distância para a formação
inicial e continuada de/a professores/as. A metodologia foi por meio de pesquisa teórica
fundamentada em livros, artigos, revistas acadêmicas. Os principais autores são
VALENTE (2009), MORAN (2000), SARAIVA (2010) que consideram a educação à
distância enquanto possibilidade de formação continuada. No entanto, essa modalidade
de ensino compreende e auxilia a educação presencial, recente nos cursos de Pósgraduação. Com as novas tecnologias de informação e comunicação visam contribuir e
superar a distância, a interação do/a professor e aluno, contribuindo para a educação
presencial. As idéias propostas pelos teóricos analisados nos mostram que futuramente
não acontecerão, mas a separação do ensino a distância do presencial, provavelmente
pelo uso de recursos tecnológicos e culturais que hoje já estão no interior das salas de
aula.
Palavras- chave: Educação à distância, Formação continuada, Interatividade.
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Resumo
A filosofia é uma palavra grega que significa "amor pelo saber" ou "amizade pela
sabedoria”, uma ciência que é estudada de maneira que nada lhe passe indiferente, o que a
faz uma busca incessante pelo conhecimento em seus mais diferentes ângulos,
possibilitando ao ser humano novas maneiras de pensar, de sentir, de agir e de produzir. A
Educação e a Filosofia se unem para que a sociedade possa progressivamente aprimorar-se
e tornar-se capaz de fazer autocríticas sobre qualquer assunto. Ao se abordar em sala de
aula a educação ambiental juntamente com as práticas filosóficas, a conscientização da
necessidade da reciclagem será bem quista pelos alunos, pois a abordagem jamais será
realizada de maneira monótona e desinteressante, baseada em reflexões e participação ativa
dos educandos. A reciclagem é um tema no qual os professores e educadores em geral vêm
enfrentando dificuldades para transmitir a importância de reaproveitar e reutilizar o lixo
que é produzido pela população. É importante "reciclarmos" o conceito que temos de lixo,
deixando de enxergá-lo como uma coisa suja e inútil, pois grande parte dos materiais que
são descartados podem (e devem) ser reaproveitados, até porque o tempo de decomposição
natural de alguns materiais são enormes, como o plástico (450 anos), o vidro (5.000 anos),
a lata (100 anos), o alumínio (de 200 a 500 anos), causando uma grande degradação ao
ambiente. Para abordar o assunto em sala de aula podemos iniciar ensinando as crianças a
selecionar o lixo e a produzirem seus próprios brinquedos, assim implantaremos uma
consciência ambientalista, para uma melhoria da qualidade de vida atual e para que haja
condições ambientais favoráveis a vida das futuras gerações. Esses ensinamentos serão
transmitidos pelos alunos a todos a sua volta, como seus pais, irmãos, tios, entre outros,
formando-se assim, um forte ciclo conscientizador o que, por conseguinte, poderá evitar
futuros desastres ambientais. Portanto a reciclagem pode parecer um assunto banal, mas é
de extrema importância para nossa sociedade, e assim formaremos pessoas conscientes e
esclarecidas, futuros defensores do meio ambiente.
Palavras chave: Educação, Reciclagem e Filosofia
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TEMA
O uso do jogo pedagógico na interdisciplinaridade

TÍTULO
O uso do jogo pedagógico na interdisciplinaridade

AUTORES
Simone Rosa Silva, Viviane Oliveira da Rocha e Ligia Paula Silva

CLIENTELA
Professores

Justificativa
A educação exige que os professores sejam multifuncionais, não apenas educadores,
mas pedagogos, psicólogos, filósofos, sociólogos, psicopedagogos, recreacionistas, e ainda,
tudo o que pudermos desenvolver em habilidades nas crianças para que tenham sucesso no
processo ensino e aprendizagem.
Em diversos momentos, o professor se encontra desestimulado devido a indisciplina e
desinteresse das crianças em sala de aula, por isso, quando estimuladas a trabalharem através
dos jogos, é possível despertar maior interesse pelos cálculos matemáticos, leitura e escrita,
auxiliando no desenvolvimento do trabalho do professor.
Os jogos e brincadeiras, trabalhados como estratégias motivacionais da aprendizagem,
são excelentes meios de diagnósticos, intervenções e principalmente transmissores de
conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Desempenham um importante papel na
transmissão de mensagens capazes de resgatar a auto-estima, o auto-conhecimento, auto
aceitação, tolerância, concentração, alegria, entre outros que são de fundamental importância
para o crescimento da criança.

OBJETIVO GERAL
Ensinar aos professores jogos que podem ser trabalhados de forma interdisciplinar,
auxiliando no processo ensino e aprendizagem, desenvolvidos como estratégia, metodologia e
avaliação dos conteúdos a serem trabalhados na sala de aula.

OBJETIVO ESPECÍFICO
 Construir jogos;
 Desenvolver os conteúdos através dos jogos;
 Incentivar a utilização dos jogos como metodologia de ensino.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O projeto será desenvolvido por meio de mini-curso apresentado na VIII Semana
Pedagógica, com duração de um dia no tempo 03 horas, da seguinte forma:
 Palestra
 Confecção dos jogos

RECURSOS DIDÁTICOS

Será utilizado nesse projeto, como recurso didático, o material escrito abaixo:
 Folha sulfite A4
 Giz de cera, lápis de cor e canetinha
 Tesoura, cola e durex
 Folhas de color-set de diversas cores
 Data-show e caixa de som
 CD com jogos para presentear as participantes

AVALIAÇÃO
Será disponibilizado aos participantes do curso, 0:15 minutos antes do encerramento,
para discussão e perguntas sobre o tema apresentado, nesse momento será avaliado o
aproveitamento do trabalho realizado.
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