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RESUMO 

Mudanças tanto de pensamento como de comportamento vêm acontecendo no 

contexto social e no espaço escolar, trazendo reflexos na unidade ainda menor, a 

sala de aula. Assim, esta torna-se espaço privilegiado para a percepção das 

emoções. Desenvolvido pela Universidade Paulista de 2010 a 2014, o Projeto de 

Extensão Universitária “Filosofia para crianças dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental da escola pública estadual: perspectivas para o pensar reflexivo” 

buscou discutir e analisar vivências do cotidiano destas crianças, de forma a 

aprimorar competências e habilidades e aperfeiçoar o modo de ser, agir e pensar. 

Apoiados em Triviños (1992) e Minayo (2000) e por meio de análise dos dados 

coletados em entrevista com os alunos e em suas atividades, objetivamos saber se 

são capazes de perceber e nomear suas emoções, bem como os sentimentos de 

outras pessoas. Os dados demonstram autoconhecimento dos alunos ao 

descreverem o que sentem quando estão tristes ou com raiva, e apontam que 

consideram que uma mesma situação pode desencadear as mais variadas 

sensações. Demonstram, ainda, que eles são capazes de perceber o sentimento de 

outra criança e de se sensibilizar com seu sofrimento, sendo que um deles até se 

dispôs a brincar com ela, para que sua tristeza se dissipasse mais rapidamente. 

Segundo Primi (2003), a Inteligência Emocional permite o manejo bem-sucedido na 

formação de relacionamentos, solução de problemas do dia-a-dia e adaptação às 

demandas e exigências do crescimento humano, incluindo autoconsciência, controle 

da impulsividade, trabalho cooperativo e compreensão de si mesmo e dos outros. É 

o que se observa ter acontecido durante o desenvolvimento do Projeto de Extensão 

“Filosofia para crianças”. 
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INTRODUÇÃO 

Escolas e professores vêm sentindo as dificuldades que se enfrenta nos 

últimos tempos; mudanças radicais tanto de pensamento como de comportamento 

vêm acontecendo no contexto mais abrangente da sociedade e no espaço mais 

particular de cada instituição escolar, refletindo-se na unidade ainda menor, a sala 

de aula.  

Diante de tal constatação, parece absurdo falar de Filosofia na sua formação 

das crianças. Porém, Severino (2004) enfatiza que é justamente nesta realidade que 

se precisa mostrar a importância do pensamento filosófico. 

Neste sentido, Cunha (2008) propõe como objeto importante na educação 

escolar a Filosofia e destaca o exercício que ela proporciona na prática da mente, 

possibilitando a criação de ideias, de crenças, ou de hipóteses e, até mesmo, de 

solução de problemas. 

Para Lipman (1990), desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, as 

crianças podem e devem trabalhar com Filosofia, pois são capazes de pensar e 

compreender o pensamento, sendo assim, sensíveis à justificação. Sócrates 

utilizava a Filosofia como modo de vida, praticando-a durante sua vivência e 

afirmando que qualquer pessoa pode se dedicar a ela. 

Sabe-se que o ponto de partida para a prática filosófica é a atividade de 

questionar, perguntar e refletir, não tendo como objetivo a verdade absoluta, mas as 

formas de sempre contestá-la. O diálogo permanente é fundamental; numa 

comunidade de amigos as respostas que tiverem a seu favor maior número de 

justificações é a que está mais próxima da verdade. A quantidade de argumentos 

usados em uma resposta é o que a torna a mais “razoável” e deve ser acolhida 

como verdadeira perante a “comunidade de diálogo”. 

Assim, a sala de aula é o ambiente privilegiado para o desenvolvimento da 

Filosofia para o bem pensar, onde cada aluno necessita desenvolver seu ponto de 

vista, seu estilo de pensamento, sua perspectiva de vida. 
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EMOÇÕES 

As emoções são adaptações que integram os mecanismos pelos quais os 

organismos regulam a vida, quer numa reação específica a uma situação, quer na 

regulação do estado interno do indivíduo. São conjuntos complexos de reações 

químicas e neurais, formando um padrão; todas têm algum tipo de papel regulador a 

desempenhar, levando à criação de circunstâncias vantajosas para o organismo em 

que o fenômeno se manifesta. Estão ligadas à vida de um organismo, ao seu corpo, 

e seu papel é auxiliar o organismo a conservar a vida (DAMÁSIO, 2000). 

Segundo LeDoux (1996, p. 16), as várias classes de emoções são mediadas 

por sistemas neurais distintos, os quais evoluíram para resolver diferentes 

problemas enfrentados na vida diária; “não existe a faculdade da emoção, e 

tampouco existe um sistema cerebral único encarregado dessa função fantasma”. A 

posição do autor encontra-se em conformidade com as ideias de Damásio (2000, p. 

88), para quem “não existe um único centro cerebral de processamento das 

emoções, e sim sistemas distintos relacionados a padrões emocionais separados”. 

 Conforme Damásio (1996), as emoções mais universais, ou primárias, são 

alegria, a tristeza, a cólera, o medo e o nojo; consequentemente, as pessoas 

sentem-se felizes, tristes, irados, receosos ou repugnados. E o sentimento é o 

processo de viver uma emoção. Além destas, o autor apresenta as emoções 

secundárias, tais como a vergonha, o ciúmes, a culpa e o orgulho, que são 

denominadas “emoções de fundo”. Assim, emoções como tristeza, alegria e medo 

são reações subjetivas e experiências associadas às variações fisiológicas e 

comportamentais.  

A respeito da alegria, é a emoção básica mais “procurada” pelo ser humano e 

decorre, muitas vezes, de conquistas e vitórias, e suas realizações, de efeito 

contagiante, promovem a elevação da autoestima e a aproximação física entre as 

pessoas, manifestada com beijos e abraços. Ela “estimula a flexibilidade cognitiva e 

respostas inovadoras, sendo que a busca de estímulos pode ser a fonte de 

motivação intrínseca” (RUEDA e SISTO, 2007, p. 394). 

Em relação ao medo, é uma “emoção que paralisa o indivíduo e relaciona-se 

a atitudes evitadoras e autoprotetoras” (RUEDA; SISTO, 2007, p. 394). Como alerta 
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de perigo, geralmente leva à luta para enfrentar o perigo ou a fugir dele, já que o 

corpo é preparado para ação física e causa forte impacto fisiológico: o coração 

começa a bater mais forte, as mãos tremem, os músculos contraem. 

No que se refere à tristeza, está relacionada a perdas significativas, cujo 

sentido é grandemente valorizado pelo indivíduo que a sofre. Ela “força uma espécie 

de retirada reflexiva das atividades da vida, deixando-nos num estado de suspensão 

para chorar a perda, meditar sobre o seu significado e, finalmente, fazer 

ajustamentos psicológicos necessários e novos planos que permitirão a nossa vida 

prosseguir” (GOLEMAN, 1995, p. 90). 

E, quanto à raiva, está relacionada à frustração, devido a não concretização 

de objetivos desejados pelos indivíduos. É a emoção que as pessoas têm mais 

dificuldade em regular. Contudo, é a “mais sedutora das emoções negativas, em que 

o monólogo autojustificativo interior a alimenta, enche a mente com os argumentos 

mais convincentes, dando energia ao indivíduo” (GOLEMAN, 1995, p. 79). Canalizá-

la de modo a reagir de forma aceitável e benéfica por meios intelectuais, requer 

autocontrole e consumo de energias.  

 

AUTOCONTROLE DAS EMOÇÕES 

Apesar de as emoções serem de forte impacto, podemos desenvolver 

aptidões para o autocontrole sobre elas. Para isso, o conhecimento emocional é 

essencial e está inserido na definição de Inteligência Emocional, tida por Primi 

(2003, p. 75) como “capacidade de identificar e perceber emoções, de usá-las para 

facilitar o pensamento, usar o conhecimento emocional e de regular as emoções em 

si e nos outros”.  

Para que isso ocorra, a Alfabetização Emocional amplia os limites em relação 

ao autoconhecimento e aumenta as opções para trabalhar a empatia, a 

automotivação e os demais processos emocionais. Por meio de ações planejadas, 

os alunos participam de atividades que envolvem jogos e estratégias vivenciadas 

que aguçam as funções cerebrais e promovem aprendizagem. Assim, é possível 

aprender a conviver consigo mesmo e com o outro, a ter limites, a controlar 

pensamentos e emoções para uma tomada de decisão. 
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Segundo Primi (2003), a Inteligência Emocional permite o manejo bem-

sucedido na formação de relacionamentos, solução de problemas do dia-a-dia e 

adaptação às demandas e exigências do crescimento e desenvolvimento, incluindo 

autoconsciência, controle da impulsividade, trabalho cooperativo e compreensão de 

si mesmo e dos outros. Permite, ainda, desenvolver outras habilidades, tais como, 

motivar-se e persistir diante das frustrações, canalizar emoções para situações 

apropriadas, praticar gratificação prorrogada, motivar pessoas, ajudando-as a 

liberarem seus melhores talentos e conseguir seu engajamento e objetivos de 

interesse comum. Goleman (1995) afirma que pessoas inteligentes são capazes de 

lidar bem com os sentimentos e controlar impulsos. 

Considerando as vivências familiares e escolares, é necessário que crianças 

e adolescentes tomem consciência de seus sentimentos, e também dos outros, e 

aprendam a administrar e controlar suas emoções.   

Sobretudo, a escola deve se tornar ambiente acolhedor e estimulador do 

desenvolvimento emocional que, por meio de atividades cuidadosamente 

planejadas, promoverá aos alunos oportunidades de compartilhar suas emoções, 

tomando consciência delas em relação a si mesmo e as outras pessoas. 

É o que se constata ter acontecido com os alunos do Projeto de Extensão 

“Filosofia para crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental da escola pública 

estadual: perspectivas para o pensar reflexivo”, oferecido pelo curso de Pedagogia 

da Universidade Paulista, em parceria com uma escola do interior do estado de São 

Paulo, no período de 2010 a 2014, quando duas turmas cursavam o Ciclo I do 

Ensino Fundamental. Utilizando-se da linha teórica e metodológica de Lipman (1990 

e 1994) e de Oliveira (2004), adaptada aos interesses e às necessidades dos 

alunos, as discussões filosóficas apresentaram-se de forma aberta e foram 

desenvolvidas por meio de histórias e personagens próximas aos padrões culturais 

brasileiros.  
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OBJETIVOS 

O presente estudo objetivou verificar se o exercício do filosofar propiciou às 

crianças competência e habilidades para perceber e explorar suas emoções e seus 

sentimentos, quando confrontadas com situações adversas e de conflito vivenciadas 

no seu dia-a-dia. Apoiados no instrumento de pesquisa adotado por Dias (2000), 

buscou-se saber se são capazes de perceber e nomear suas emoções, bem como 

os sentimentos de outras crianças. 

 

METODOLOGIA 

Para atender aos objetivos traçados, o presente trabalho caracteriza-se como 

estudo descritivo, de caráter qualitativo, fundamentado em Triviños (1992) e Minayo 

(2000). 

A pesquisa constou da análise dos dados obtidos em 2013 em uma atividade 

escrita realizada pelos alunos durante as aulas e em uma entrevista 

semiestruturada.  

São sujeitos da pesquisa 17 alunos das turmas A e B, aqui denominados de 

A1 a A17. Dentre eles, somente o A17 não participou da atividade escrita. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados levantados foram organizados em duas categorias e analisados e 

discutidos com as ideias dos autores constantes em nossa fundamentação teórica. 

 

Categoria 1: ATIVIDADE ESCRITA 

Nesta categoria é apresentado o registro de dezesseis alunos, no qual 

expuseram a percepção que têm de si mesmos quando sentem tristeza e raiva.  

1) Como você se sente quando está triste? 

 

Dor, magoado e um pouco de raiva. (A1) 

Eu me sinto sozinha, desanimada, não quero sair, começo a ficar brava, começo a chorar 

muito. (A13) 
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2) Como você se sente quando está com raiva? 

 

Triste, com medo, desanimada. (A2) 

Eu me sinto triste por estar com raiva. (A15) 

 

3) Você sente o mesmo toda vez? Explique. 

 

Não, as vezes choro, as vezes não, as vezes me escondo e as vezes não, é assim, 
só sei que não sinto a mesma coisa. (A4) 

Não, as vezes raiva as vezes vergonha. (A5) 

 

As respostas demonstram autoconhecimento dos alunos ao descreverem o 

que sentem quando estão tristes ou com raiva, e indicam que eles consideram que 

uma mesma situação pode disparar as mais variadas sensações. 

Segundo Vaz (2009), para identificar eficazmente uma emoção é necessário 

que o indivíduo consiga diferenciar a emoção identificada de outra semelhante, 

sendo que o fato de conseguir identificar e diferenciar grande parte das emoções 

proporcionará um bom conhecimento emocional, o qual, por sua vez, conduzirá a 

uma regulação emocional eficaz.  

Para que não reaja impulsivamente, é importante que a criança seja orientada 

a refletir acerca do que está sentindo e dos comportamentos que advêm das suas 

emoções já que tanto os sentimentos, quanto as emoções, sempre estarão 

presentes na sua vida. 

 

Categoria 2: ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Encontram-se aqui as respostas de quatro alunos (A5, A8, A9 e A17), os 

quais expõem seu pensamento a respeito do sofrimento de outra criança e o que é 

possível fazer para ajudá-la a amenizar ou a sanar tal sofrimento.  

As respostas referem-se à análise de duas figuras: a primeira, de uma menina 

sendo zombada pelos amigos, e a segunda, de um grupo de crianças, do qual uma 

delas foi proibida pelo seu pai de brincar com um colega. A figura 1 foi apresentada 

aos sujeitos A8 e A9 e a figura 2, a A5 e A17. 
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1) menina sendo zombada pelos amigos 

a) o que ela está sentindo? 

 Bem triste, por causa que ela foi lá com os amigos dela e eles começaram a zoar ela. 
(A9) 

 

b) quanto tempo ela pode ficar assim? 

Por um bom tempo. (A8) 

 

c) o que ela pode fazer para não ficar tão triste assim? 

Se distrair e não dar atenção para o que eles estão falando. (A8) 

 

d) o que outra pessoa poderia fazer para ajudá-la a não ficar tão triste? 

Chamar ela pra brincar. Aí, se ela brincar ela esquece as coisas, ela fica melhor. (A9) 

 

2) criança, cujo pai de uma delas a proibiu de brincar com um colega 

a) o que ela está sentindo? 

Tristeza, ou raiva também. As duas coisas. (A5) 

 

b) quanto tempo ela pode ficar assim? 

Depende, se ele deixar brincar com o irmão ou com alguém, ela 
esquece. (A17) 

 

c) o que ela pode fazer para não ficar tão triste assim? 

Ela pode brincar comigo então se ela quiser. Porque ela ia estar 
brincando com outro amigo dela. (A17) 

 

d) o que outra pessoa poderia fazer para ajudá-la a não ficar tão triste? 

Dizer que ainda eles têm outro dia pra brincar. (A5) 

 

As respostas indicam tranquilidade frente à situação adversa, ao afirmarem 

ser possível mudá-la e sugerir à pessoa que sofre fazer algo diferente. Assim, os 

alunos sugerem formas claras e diretas de resolver conflitos, já que propõem 

esquecer o problema, brincar de outra coisa, não dar atenção ao problema. O  

Segundo Gottman (1997), regular as emoções é um dos avanços mais 

importantes no desenvolvimento da criança, e na escola, em interação com os 
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colegas, é uma ótima chance para que esse desenvolvimento ocorra. A criança 

aprende a se comunicar com clareza, a trocar informações e resolver mal-

entendidos. Aprende a compartilhar. Aprende a aceitar as regras, a enfrentar 

conflitos e a resolvê-los. Aprende a compreender os sentimentos, as vontades e os 

desejos do outro.  

Segundo Lipman (1994) a educação deveria partir do que é problemático na 

vida dos alunos. Assim, as questões colocadas para reflexão caracterizam-se como 

fatos do cotidiano das crianças, situação-problema que parte de suas experiências e 

que as incentivam a pensar sobre si mesmas e sobre os acontecimentos que a 

cercam. Tal reflexão as ajuda a desenvolver senso mais concreto de suas próprias 

vidas.  

Assim, atingir o controle emocional requer o exercício da autopercepção e 

inteligência emocional para gerir as emoções. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A criança, desde muito pequena, está imersa em experiências de pensar e 

refletir sobre seu próprio pensar. Tais experiências contêm multiplicidade de 

problemas; são situações diversas que presencia e, muitas vezes, não consegue 

uma explicação, uma resposta.  

Assim, o pensar filosófico é uma maneira de conduzir aos questionamentos e 

à crítica sobre os vários aspectos do cotidiano; inclusive, sobre si mesmo e os 

outros. Assim, refletindo sobre as emoções é possível obter resultados positivos 

quanto à resolução de conflitos, por exemplo, o que pode reduzir os índices de 

violência e melhorar a capacidade de se expressar. Tal processo torna as crianças 

seres cada vez mais desenvolvidos emocionalmente e, consequentemente, 

melhores nas suas relações sociais e até mesmo nas aprendizagens. 

No caso do tema aqui pesquisado, a ideia de utilizar a filosofia para trabalhar 

com as emoções funcionou como excelente estratégia para a exploração da 

inteligência emocional das crianças, o que lhes proporcionou relações interpessoais 

mais positivas, tal como defendido por Lipman (1994) e Dias (2000). 
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Ademais, ao nosso ver, a proposta de filosofia para crianças desenvolve 

conceitos e metodologias que envolvem uma das questões mais urgentes da 

educação atual: ensinar a pensar. 
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