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FILOSOFIA PARA CRIANÇAS  

1. RESUMO 

Esta pesquisa de abordagem qualitativa pautada em observação participativa com 

registros dos sentimentos, reações e motivações das crianças sobre os personagens 

de filmes infantis quando participavam da “hora do cinema”. Partiu-se do 

pressuposto que os pensamentos filosóficos emergem das indagações e 

interpretações sobre as ações do faz de conta. Adotou-se o pensamento filosófico 

como objeto de estudo por entender que a reflexão sobre as regras de conduta  

podem  estruturar um pensamento organizado, investigativo e crítico. Para tanto, 

foram feitos estudos sobre a teoria de Lipman (1991) associados à observação 

participativa numa escola de educação infantil. Foram determinantes para realização 

dessa pesquisa dois aspectos: aulas da disciplina de Filosofia da Educação, bem 

como, as vivências da pesquisadora que envolve auxiliar o trabalho docente previsto 

pela proposta da „hora do cinema‟, onde as crianças assistem filmes infantis e 

depois cantam as músicas e discutem algumas cenas. Sendo assim, esta pesquisa 

tem como objetivos centrais ler, discutir e refletir sobre o pensar, o saber 

convencional e o tratamento didático pedagógico que o professor pode adotar a fim 

de garantir às crianças um pensamento crítico, cuidadoso e criativo. Adota como 

objetivos específicos: analisar e propor possibilidades para desenvolver a iniciação 

filosófica relativa à educação para o pensar e a preparação para uma cidadania 

responsável, e também, observar o desenvolvimento e intervenções visando 

compreender as habilidades cognitivas que auxiliam o aluno na compreensão e 

busca de sentido, de significado e da direção das ações do homem e do mundo em 

que vive. 

Palavras-chave – Filosofia; Educação Infantil; Conhecimento; Pensamento Criativo 

 

2. INTRODUÇÃO 

Os estudos efetivados nas aulas de Filosofia despertaram algumas indagações sobre 

quais conhecimentos os docentes precisam ter para entender os pensamentos, afetos e 

emoções vividos pelas crianças desde o momento que se inserem no mundo escolarizado, 

principalmente na Educação Infantil. Sendo assim, buscando entender algumas 

semelhanças e diferenças entre a educação voltada para a filosofia no século passado e 

neste século a pesquisa de campo emergiu do encantamento da aluna pesquisadora pelas 

possibilidades despertadas no curso de Pedagogia para trabalhar Filosofia desde a mais 

tenra idade, de forma que a criança seja participativa e ativa na sociedade.  
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Partindo do pressuposto de que os procedimentos didáticos devem favorecer 

à criança a aquisição de um olhar critico e mais profundo sobre o mundo sabendo se 

portar, se comunicar, expressar suas ideias adotou-se como metodologia de 

pesquisa  estudos teóricos e observação participativa com registros dos 

sentimentos, reações e motivações da crianças sobre os personagens  de filmes 

infantis quando participavam da “hora do cinema”.   

Nesse contexto, a pesquisadora iniciou o processo de busca de aproximações 

do trabalho docente com os estudos sobre a proposta de Lipman (1991) que 

evidenciam a necessidade de transformar as salas de aula e a própria escola num 

espaço de reflexão e interação contínuas onde as diferentes „visões de mundo‟ do 

aluno, do professor, dos pais e dos atores da escola articulam-se e permeiam tanto 

os currículos escolares quanto os conflitos vividos pela nossa sociedade.  Essa 

aproximação com a proposta de Lipman (1991) trouxe a compreensão sobre 

pensamento reflexivo o qual é inerente a filosofia, pois é o pensamento que corrige e 

melhora a si mesmo, uma vez que, “a filosofia procura examinar e elucidar a 

natureza do pensamento, quando esse pensamento se preocupa com assuntos de 

julgamento e apreciação” (SPLITTER, SHARP. 1999, p.122). 

 Ao considerar a importância da iniciação filosófica desde a tenra idade e por 

concordar que “a filosofia é vital para o processo de educação porque está 

preocupada com questões sobre como devemos pensar” (SPITTER, SHARP, 1999, 

p.122), verificou-se a possibilidade de desenvolver essa pesquisa a partir de leitura, 

discussão e reflexão sobre o pensar e sobre o saber convencional.  

 Tais argumentos justificam a importância dessa pesquisa e acrescenta-se 

que alguns autores afirmam que o tratamento didático pedagógico do professor 

precisa ser aprimorado para garantir às crianças a compreensão e busca de sentido, 

de significado e da implicação das ações do homem e do mundo em que vive, e 

dessa forma compreende-se que o trabalho envolvendo a filosofia pode iniciar na 

Educação Infantil. Para tanto o foco dessa pesquisa centra-se no desenvolvimento 

de um trabalho filosófico que busque despertar o pensar crítico, criativo e cuidadoso, 

ou seja, o pensar que envolve reflexão sobre regras de conduta e de convivência, 

entre outros.  

Sendo assim, esta pesquisa constituiu-se de três fases, sendo que 

inicialmente foram realizados estudos teóricos e bibliográficos sobre a contribuição 

da Filosofia para a Educação, simultaneamente à observação participativa na „hora 

do cinema‟ pela aluna pesquisadora, nas quais, eram feitos os registros no diário de 

campo dos relatos espontâneos dos alunos durante a exibição ou durante a audição 
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das músicas. A fase final constituiu-se da preparação do artigo com a apresentação 

dos estudos realizados associados à análise dos dados coletados e revisitação aos 

depoimentos e registros com apresentação de outras possibilidades de análise.    

 

3. OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivos gerais analisar e discutir possibilidade de 

garantir a iniciação filosófica relativa à educação para pensá-lo reflexivo desde a 

Educação Infantil.  Adota como objetivos específicos: ler, discutir e refletir sobre o 

pensar, o saber convencional e o tratamento didático pedagógico que o professor 

precisa ter para garantir às crianças um pensamento crítico, cuidadoso e criativo.   

 

4. METODOLOGIA 

Tendo como propósito divulgar as possibilidades de favorecer a iniciação 

filosófica no processo de escolarização da educação Infantil, a metodologia adotada 

para essa pesquisa foi qualitativa pautada em estudos teóricos sobre a evolução da 

filosofia desde a antiguidade até os dias atuais e também as contribuições  da 

Filosofia para Educação. Durante a realização dos estudos, simultaneamente, a 

pesquisadora realizou a observação participativa na „Hora do Cinema‟ quando as 

crianças de 5 anos assiste um filme infantil, escolhido pela professora e discutem 

algumas cenas e cantam as músicas. Aproveitando essa prática a aluna 

pesquisadora anotou depoimentos e comentários das crianças, procedimentos 

esses que serviram como objetos de análise da pesquisa.    

Assim sendo, a realização deste trabalho, que ainda está em 

desenvolvimento, aconteceu em três fases: a primeira os estudos bibliográficos 

focados na Filosofia para Crianças, ou seja, pautado nas pesquisas de Lipman 

(1991 e 1995) e em outros  estudiosos que pensaram e basearam suas teorias neste 

tema; concomitantemente, a aluna participando do cotidiano escolar, fez anotações 

sobre relatos das crianças sobre as cenas dos filmes assistidos durante 8 semanas 

(abril e maio) anotando depoimentos dos alunos e da professora titular, bem como 

as intervenções emergentes naturalmente do contexto das histórias; ainda em fase 

de finalização esses dados estão sendo analisados e iniciou-se a produção do artigo 

final da pesquisa realizada.  

Destaca-se que as observações estão favorecendo mudanças de postura 

didática para seleção e intervenções docente. Sendo assim, a direção juntamente 

com a equipe docente fez a leitura dos registros efetivados, os quais foram 

analisados e serviram para expor a necessidade da intencionalidade educacional e 
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filosófica: ação essa determinante para discutirem antecipadamente questões 

curriculares e de pensamento reflexivo relevantes para idade das crianças antes de  

apresentarem o filme para as crianças.  

Portanto, mesmo que de forma singular, essa pesquisa despertou mudança 

nas formas de organização escolar, sendo assim, a pesquisadora estará dedicando-

se e investindo na análise dos dados para preparação do artigo final que terá 

acrescido as possíveis contribuições da pesquisa para despertar a importância do 

ensino de Filosofia se fazer presente em meio a outras formas de divulgação do 

conhecimento que envolve a representação de um tempo, um espaço, um interesse 

e as consequências resultantes das formas de estabelecer relações com o outro e 

com o mundo.  

Esclarece-se ainda que a metodologia adotada justifica-se pelo enorme leque 

de possibilidades que temática envolve e pelo intuito e finalidade pretendida, uma 

vez que, o Ensino da Filosofia para Crianças depende de estudos teóricos 

associados com os conteúdos práticos significativos e investigativos, quando se trata 

de pesquisa no segmento da Educação Infantil.   

Para ampliar a visualização sobre o espaço onde foram coletados os dados 

da pesquisa esclarece-se que as observações e levantamento de dados 

aconteceram de nos meses de abril e maio numa escola particular de educação 

infantil que atende em média 50 alunos de 4 e 5 anos.  Nesse contexto, a 

preparação de questões envolvendo o como, o quando e qual resultado da ação de 

personagens e/ou cenas de filmes infantis será o objeto dessa pesquisa, na intenção 

de ampliar as habilidades cognitivas que auxiliam as crianças na aquisição de um 

pensamento crítico, cuidadoso e criativo 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Tendo como foco de pesquisa ler o discutir sobre a importância da Filosofia 

desde a mais tenra idade foram efetivados estudos teóricos sobre a contribuição da 

Filosofia para Educação, pois assim como Cortella (2013) entende-se que pelo seu 

desenvolvimento histórico ela já foi ciência única, pois dela nasceram outras 

ciências. Nesse sentido, a Filosofia tornou-se uma ferramenta para auxiliar o mundo 

medieval nos estudos teológicos e serviu, no renascimento, para desenvolver o ato 

de pensar sobre o próprio pensamento e, atualmente, é uma ciência necessária para 

lidar com uma das fases do conhecimento e da existência humana.  

Concorda-se com Cortella (2013, p.12) quando afirma:  
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A Filosofia confunde-se com sua História – a História da Filosofia – 

exatamente porque é nela que se expressa a forma como algumas 

pessoas, em determinadas épocas, movidas por interesses 

específicos e inseridas no confronto das classes sociais, 

responderam aos porquês e para onde! E é por isso, também, que 

ela “foi” crítica/ dogmática, conservadora/ revolucionária etc e 

continua sendo.  

Diante da contextualização acima, outros estudos foram necessários entre 

eles a contribuição da Filosofia para a Educação. 

5.1 – A contribuição da Filosofia para Educação 

Inicialmente é importante destacar que o ensino de Filosofia é fundamental, 

na medida em que, existe o entendimento de que ela se faz presente em meio 

outras formas de conhecimentos, por situar as teorias que trazem tanto a 

representação de um tempo e de um espaço, como a  de interesses inerentes a 

ação do homem. Essa importância se amplia quando os educadores fazem 

perguntas como: quem é o homem que educamos, ou, qual a função da educação e 

como se dá e como deve ser o processo educativo, o que deve ser ensinado e a que 

interesses a educação atendem fazem parte dos conhecimentos produzidos a partir 

de uma reflexão filosófica, histórica e constitutiva da humanidade. 

Para Cortella (2013) o conhecimento tem uma especificidade inerente que o 

liga a História que quando o homem manifesta o sentido nele encontrado, ou seja, 

ao relativizar a origem e o significado do conhecimento faz uso da Filosofia como 

ciência. Nesse contexto a contribuição da Filosofia ao garantir a compreensão do 

sentido ideológico – ora conservador, ora transformador – dos conhecimentos 

produzidos pela Humanidade na sua historia, aponta que “o verdadeiro sentido da 

Filosofia que pauta-se na sua contribuição na estrutura de manutenção ou ruptura 

das formas de dominação e desigualdade social, como consequência das condições 

de produção e repartição do produto cientifico e socialmente elaborado”. (p.13) 

A partir dessa compreensão e buscando entender a Filosofia unida a uma 

intenção pedagógica, Severino (1986) apresenta em seus textos uma preocupação 

que emerge da Filosofia Clássica e da Filosofia da Educação. Destaca que a partir 

do século XVIII e XIX – Iluminismo e Positivismo – e no ultimo século com o 

neopositivismo a separação das ciências (rompimento da unidade do saber – 

Filosofia – ciência única) e a consequente desvinculação entre a Filosofia e a 

Educação determinaram que o conhecimento científico se sobrepusesse ao 

filosófico.  Para o mesmo autor a filosofia tem papel fundamental para pensar sobre 

educação e „alguns aspectos da problemática educacional exigem uma abordagem 
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especificamente filosófica que condiciona inclusive o adequado aproveitamento da 

própria contribuição científica (CORTELLA, 2013, p.20)  

Para o autor a contribuição da filosófica para educação se faz presente em 

três frentes: reflexão antropológica, axiológica e epistemológica, sintetizadas no 

quadro a seguir:  

CONTRIBUIÇÃO DA FILOSOFIA: REFLEXÃO ANTROPOLÓGICA, AXIOLÓGICA E EPISTEMOLÓGICA. 

1.Reflexão Antropológica (Relações entre os homens e o meio) 
- Cabe à filosofia da educação a construção de uma imagem de homem enquanto sujeito fundamental da educação; 
- Problema: O homem não é uma imagem abstrata, um fim em si mesmo, desconectado do mundo natural e social (visão 
essencialista), mas também não é apenas um prolongamento da natureza, nem determinado apenas por ela (visão 
naturalista); 
-Necessidade de pensar o homem dentro de sua historicidade, na intersecção entre o social e o histórico; 
- EDUCAÇÃO: Entendida como necessária para dar um sentido à ação humana, dentro do contexto histórico e a 
FILOSOFIA pode contribuir para a busca deste sentido, ligado às outras ciências humanas. 

2.Reflexão Axiológica (relacionada aos valores de uma sociedade) 
- Pensar a função da educação (para que educar): Reflexão dos fins que a norteiam; 
- Para que educar? Tendência de estipular valores, fins e normas para a educação baseados em um tipo ideal de 
indivíduo, sem considerar a realidade sócio histórica; 
- FILOSOFIA: Tenta trazer a realidade sócio histórica para se pensar a função da educação. 

3.Reflexão Epistemológica (relacionada ao conhecimento) 
- Relacionada à questão da transmissão do conhecimento, que por si só já é uma atividade subjetiva/d consciência 
-FILOSOFIA: Tenta entender a relação entre a produção do conhecimento e o processo educativo; 
- EDUCAÇÃO: (produção do conhecimento e o processo educativo): Deve ser formada por várias disciplinas 
(interdisciplinaridade) e é a reflexão filosófica que irá fazer a relação entre todas elas; 
- Necessário pensar: A consciência pode estar alienada da realidade objetiva e acaba por transformar em verdades 
universais aquelas que representam apenas os interesses de um grupo (pode incorporar representações falsas, ou 
esconder situações de dominação). Neste sentido, é tarefa da filosofia o trabalho de denúncia, de crítica e de superação 
do discurso ideológico que se incorpora ao discurso pedagógico. 

Sendo assim, o sentido e o significado para o aluno sobre os conhecimentos 

escolarizados que definem seu contato com o estreito conjunto de saberes que 

definem sua estrutura cognitiva e seu envolvimento na organização social que se 

insere são ingenuamente seus „ritos de passagem‟ com compreensão ou não dos 

conhecimentos produtivos e dos conhecimentos acessórios, com a mínima 

compreensão que não existem conhecimentos verdadeiros.  Ainda segundo Cortella 

(2013) „quase a totalidade dos nossos alunos e da população em geral está 

estigmatizada, involuntariamente, por uma compreensão do real como um produto 

acabado, finito‟.  

5.2 – Filosofia para crianças: a proposta de Lipman 

A partir das mais atuais teorias da educação aplicadas na tradição do 

pensamento filosófico, Matthew Lipman  desenvolveu um programa de ensino – a 

Filosofia para Crianças – para aprimora no aluno a capacidade de analisar 

conceitos, tomar decisões equilibradas e relacionar-se eticamente com a 

comunidade. Os autores Splitter e Sharp (1999) apoiados nessa teoria apresentaram 

estudos sobre a importância de proporcionar espaços de reflexão e interação 

contínuas entre os alunos, onde diferentes „visões de mundo‟ são exploradas 

preparando os alunos para os muitos desafios de sua formação.  

Destaca-se que para Lipman (1995) assim como para Splitter e Shapr (1999) : 
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Filosofia para Crianças é ao mesmo tempo centrada na criança é 

sensível com relação ao professor. Encoraja as crianças a 

mergulharem e construírem sobre suas idéias, conceitos e problemas 

que elas mesmas classificam como interessantes e importantes.          

( p.165).  

De acordo com os autores acima, é o professor que deve encorajar os alunos 

a falar e a ouvir, a organizar de forma coerente seus pensamentos e idéias e, 

também, a ele deve exemplificar modos de comportamento. Contudo, devido à 

diversidade de estilos e metodologias de ensino e, também, aos conhecimentos 

referentes a ensino de Filosofia, pesquisas demonstram que “o contorno da 

educação tem valor duvidoso quando os professores confundem ensino de filosofia 

com oferecimento de conselhos para os estudantes” (SPLITTER e SHARP, 1999, 

p.165). Os mesmos autores afirmam que  para diminuir a dificuldade e para 

aumentar a confiança que a filosofia apresenta para o „fazer docente‟, são 

necessários  procedimentos e estratégias no cotidiano, entre eles estão: o raciocínio 

e a investigação, a formação de conceitos e a constituição de significados, que 

resumidamente podem ser apresentados pelas seguintes estratégias: 

Raciocínio e a Investigação Formação de Conceitos Constituição de Significados 

- dar motivos 
- distinguir bons de maus motivos 
- construir inferência e avaliar argumentos 
- generalizar e usar analogias 
- identificar e, questionar e justificar suposições 
- reconhecer contradições 
- esforçar-se para ser coerente 
- fazer perguntas e procurar problemas 
- desenvolver-se sobre os interesses mútuos  
- ouvir os outros 
- fazer predições, formular hipóteses 
- formular e usar critérios  
- detectar imprecisão e ambigüidade 
- ter a mente aberta e ser imaginativo  

- conceitos comuns a experiência 
de todos – justo, verdadeiro,bom, 
arte, conhecimento,..  
- conceitos centrais à maneira 
como entendemos e vemos 
sentido nas experiências – 
amizade, beleza, liberdade, 
identidade 

-Conceitos contestáveis ou 
problemáticos, ou seja, sem 
completa clareza e finalidade – 
espaço tempo, pessoal, regras, 
obrigações, direitos, deveres  

 Quadro produzido pela pesquisadora – adaptado do texto A prática da Filosofia na sala de aula - SPLITTER E SHAPR (2004, p. 168 - 170) 

Neste contexto, entende-se que o professor ao utilizar esses procedimentos e 

essas estratégias precisa ter consciência de possibilidades filosóficas, conforme 

anuncia a teoria de Lipman (1991), fazendo perguntas que levem os alunos a 

procurar conexões e construir suas próprias respostas, assumindo uma postura 

coerente com seu perfil cognitivo e afetivo mantendo o respeito mútuo e a 

honestidade inerente ao caso em discussão.  

Inseridos na mesma concepção Splitter e Shapr (1999, p.185) defendem que 

“a tarefa essencial de refletir sobre o que constitui pedagogia efetiva em Filosofia 

para Crianças vai acontecer como um resultado direto de professores trabalhando 

juntos com os alunos”. Consideram ainda de suma importância para a ação que 

envolve fazer filosofia o aprendizado que garanta a formulação de  perguntas – ou 
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de afirmações –, que tendem a estimular as observações pessoais, as questões 

psicológicas, as motivações, os resultados  e avaliações referentes aos 

procedimentos diante dos conflitos.  

 

6. RESULTADOS 

A análise em desenvolvimento demonstra inicialmente que apresentaremos a 

cena evidenciada e a música que as crianças apontaram como marcante – e muitas 

vezes cantavam os trechos mais significativos - acrescidos da participação dos 

alunos quando assistiram três filmes: A Bela e Fera, O Rei Leão, e Sherek. Para o 

filme A Bela e Fera as discussões direcionaram-se à elaboração dos conceitos e 

significados das palavras: conquista e compreensão. Quando assistiu o Rei Leão as 

reflexões pautaram-se na importância de seguir as orientações dos adultos - pais e 

professores- e também atenção quando estão nas mais diversas situações, até 

mesmo, quando estão sozinhos em algum lugar. Quando os alunos assistiram ao 

filme a professora apresentou alguns questionamentos sobre „o que somos e o que 

queremos ser‟.  

 

Filme:  A Bela E a Fera 
Algumas considerações  Música – Sentimentos                                                                  

Quando assistiram o filme “A Bela e Fera”  os temas 
tratados que foram relevantes para discussão direcionaram-se aos 
conceitos e significados das palavras:  conquista e compreensão. 
Esclarece-se que para a idade de 5 anos a temática foi significante e 
os alunos manifestam diante os acontecimentos do filme que é 
possível conquistar a confiança do outro quando existe compreensão 
e amizade. Entre as cenas que mais apareceram nos depoimentos 
dos alunos está a do momento final quando a maioria dos alunos se 
impressiona de faz comentários sobre o momento em „a Fera se 
transforma em príncipe e o castelo torna-se mágico, e acaba o feitiço 
e todo os objetos voltam a ser personagens humanos desde  as  
xícaras dançantes, chaleiras falantes, talheres que se movimentam e 
o que parece impossível acontece, com a insistência e confiança‟.  A 
música “Sentimentos” também fica gravada na memória das crianças 
pelo momento da felicidade apresentada e a dança emocionante feita 
pela Bela e pela Fera.  

Um dos alunos confirma esse aspecto quando faz a 
seguinte afirmação: „no filme tudo parecia difícil e dava medo. 
Quando vi a xícara dançar e ajudar o jantar dar certo, vi que o castelo 
ajudava a Fera não ser tão feia e   vi que ia dar certo o casamento, 
por que não desistiram de serem felizes.  

Ressalta-se ainda que a música “Sentimentos” trouxe para 
as criança segurança sobre a importância de confiar nas situações. 
Dentre os registros efetivados pela pesquisadora um deles confirma 
essa constatação: „todos nós precisamos respeitar o que o outro 
pensa. As vezes não sabemos o passa na cabeça e o que as 
pessoas estão sofrendo. A Fera queria ser bom, mas sua feiúra „fazia 
ele‟ ser bravo, chato e até malvado. Precisou da „pessoa‟ da Bela 
para mostrar o mundo melhor. 

Tais registros demonstram que existe a possibilidade de 
reflexão sobre a construção de uma imagem de homem enquanto 
sujeito histórico cujo sentido de sua ação traz uma imagem da sua 
relação com o meio. Esses aspectos justificam a reflexão 
antropológica associada a contribuição da Filosofia na Educação.  
Para favorecer uma visão menos abstrata e entender o sentido 
encontrado pelos alunos e expostos em alguns depoimentos 
coletados a seguir optou-se por apresentar a letra da música: 

Sentimentos são fáceis de mudar 
Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par 
Basta um olhar que o outro não espera 
Para assustar e até perturbar, mesmo a Bela e a Fera 
Sentimento assim, sempre é uma surpresa 
Quando ele vem nada o detém 
 
É uma chama acesa 
Sentimentos vêm para nos trazer 
Novas sensações, doces emoções 
E um novo prazer 
Numa estação como a primavera 
Sentimentos são como uma canção para a Bela e a Fera 
 
Sentimentos são como uma canção para a Bela e a Fera 
Sentimento assim, sempre é uma surpresa 
Quando ele vem nada o detém 
É uma chama acesa 
Numa estação como a primavera 
 
Sentimentos são como uma canção para a Bela e a Fera 
Mas  as vejam só, não posso crer. 
Nem eu tambem, não pode ser. 
Como é que podem se entender assim tão bem. 
Que coisa estranha! 
O que será que pode haver? 
 
Estamos vendo alguma coisa acontecer. 
É, acho que estamos vendo alguma coisa acontecer 
Estamos vendo alguma coisa acontecer.. 
"E o que é mamãe?" 
"Eu te conto quando crescer." 
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Filme: O Rei Leão 
Algumas considerações  Música: Ciclo sem fim                                           

 O filme O Rei Leão possibilitou a discussão na classe sobre o aprendizado que o 
filhote do leão teve desde que nasceu.  A professora fez comentários sobre a 
importância de seguir as orientações dos pais e professores e também nas mais 
diversas situações, até mesmo, quando estão sozinhos em algum lugar.  

Uma das alunas associa a cena do filme  a uma situação que ela viveu 
quando foi numa viagem e seu pai mostrou que quando estão no meio de muita 
gente devem ficar perto dos pais, assim como, quando o Rei Leão apresenta ao 
Simba o „vale encantado‟ e o mundo tio dele que é muito cruel. Outro aluno 
explicou  que na perua com seus amigos, outro dia, o Tio explicou como devem 
se comportar e que quando viu a cena do Timão e Pumba, lembrou dos 
conselhos de respeito ao outro e de esperar a vez de falar.  

A música que marcou essa „Hora do cinema‟ foi a intitulada “Ciclo sem 
fim”, pois a professora aproveitou as aulas previstas para comemorar o Dia das 
Mães e ensaiou essa canção para as crianças apresentarem no dia da 
homenagem.  

Ressalta-se que a professora escolheu essa canção devido aos 
estudos que estão presentes nessa pesquisa e tal procedimento encantou a 
direção, bem como as mães, que ao apreciarem a classe entoar a música em sua 
homenagem emocionaram-se e agradeceram a possibilidade de vislumbrar os 
filhos entendendo o processo da vida.  
Nesse contexto, para referenciar o papel da filosofia nos aspectos registrados e 
na letra da música a seguir verificou-se que o aspecto direcionado à reflexão 
axiológica, citada nos estudos efetivados, são pertinentes quando as crianças 
compreendem os valores expostos para educação presente que exige fins e 
meios. 

Desde o dia em que ao mundo chegamos 
Caminhamos ao rumo do sol 
Há mais coisas pra ver 
Mais que a imaginação 
Muito mais que o tempo permitir 
E são tantos caminhos pra se seguir 
E lugares pra se descobrir 
E o sol a girar sobre o azul deste céu 
Nos mantém neste 
 
É O Ciclo Sem Fim 
Que nos guiará 
A dor e a emoção 
Pela fé e o amor 
Até encontrar 
O nosso caminho 
Neste ciclo, neste ciclo sem fim 

 

 

Filme: Sherek    

Diante de alguns questionamentos sobre „o que somos e o que queremos ser‟ 

as crianças externaram sentimentos que envolviam os conceitos relativos aos 

sentidos que damos às nossas experiências  anunciados nos estudos feitos nesta 

pesquisa. Foi interessante, pois, ficou confirmado que a professora poderia ampliar 

suas estratégias para fomentar as investigações filosóficas que se espera desde a 

mais tenra idade. Dentre os aspectos destacados a seguir no quadro é possível 

confirmar que alguns questionamentos da professora receberam respostas diretivas 

dos alunos e não houve aprofundamentos. Isso também ocorreu no registro da 

música “Somos Um”, entregue para as crianças colarem no caderno sem exploração 

do contexto do filme e das conexões possíveis com a realidade que está inserida.  

Pergunta da professora  Resposta dos alunos  

Quando a Fiona tem vergonha de ser ogra – deixa 
ser princesa a noite – você se lembra de alguma 
vez que teve vergonha de ser como é e o que é?  

- „Eu já tive vergonha quando fiz xixi nas calças‟.  
– „Eu já tive vergonha quando escorreguei no barro e me sujei‟ 

Quando Sherek descobre que a Fiona é ogra e se 
declara apaixonado, mesmo ela não sendo 
princesa, vemos uma situação de respeito a outro 
do jeito que ele é. Vocês conseguem respeitar uns 
aos outros?  

- „Eu respeito todo mundo‟. 
- „Eu sempre gosto das pessoas. Elas podem ser feias ou bonitas‟. 
- „Eu gosto das pessoas limpinhas e arrumadas. Tenho medo de gente 
feia, suja e que mora na rua‟.  

A música Somos Um  apresenta que podemos viver 
juntos, ouvir os outros – igual no filme – e discutir os 
pontos que não concordamos. Vocês concordam  

- “No filme dá certo. Aqui na classe não acho que a gente é um. Aqui 
tem  muitas crianças do grupo 5‟ 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante considerar que diante os estudos efetivados e os dados levantados 

a Filosofia para a Criança precisa de investimentos intensos no que tange a 

formação dos professores para que tenham propósitos claros sobre o que 

pretendem quando faz perguntas que envolvem julgamento, suposição, 

relacionamento, inferência, entre outras possibilidades de investigação filosóficas.  O 

professor precisa ter pistas sobre a dimensão que envolve a discussão filosófica, 

como também, sobre o que fazer com as respostas dadas pelos alunos a fim de 

alimentar a linguagem e desenvolver consciência filosófica conforme anunciamos 

durante os estudos efetivados. A reflexão epistemológica relacionada aos 

conhecimentos subjetivo do personagem e durante a cena e dos alunos ao tentarem 

associar a cena à realidade que está inserida permitem reconhecer que as verdades 

e os interesses e o sistema de dominação.  

Esse panorama leva também a considerar que é importante ensinar Filosofia 

para as crianças, desde pequenas, para que aos poucos elas estruturem um 

pensamento organizado, investigativo e crítico sobre o mundo e os sentimentos que 

se inserem. Neste sentido, verifica-se que o aluno precisa ser instigado a refletir 

sobre o que acontece à sua volta, sobre o que sente e sobre como as pessoas agem 

para  apropriar-se progressivamente raciocínio e de consciência sobre a vida e o 

mundo. 
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