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Resumo 
O presente trabalho apresenta uma pesquisa realizada em uma instituição de Educação 
Infantil no Município de Álvares Machado SP. Tal estudo assumiu os seguintes objetivos: 
analisar de que maneira as mídias televisivas estavam presentes nas culturas lúdicas 
infantis; compreender como aconteciam as mediações das educadoras; e assim, levantar 
posicionamentos que poderiam ser assumidos frente ao tema. A pesquisa teve como 
suporte teórico a Teoria Histórico-Cultural, a Sociologia da Infância e autores da 
Comunicação Social. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, caracterizando-
se como Pesquisa Etnográfica e contou com a participação de educadoras, crianças, pais, 
direção e funcionários da instituição. Os resultados alcançados demonstraram que a 
influência televisiva, tais como desenhos, novelas e filmes estão presentes de forma 
perceptiva nas brincadeiras infantis, e as educadoras, muitas vezes, não sabem como 
agir frente a tantas mudanças, diante disso, o trabalho  traz indicativos que podem 
contribuir para a prática educativa dos profissionais. 
Palavras-chave: Infância; Mídias; Mediação. 
 

 

1. Introdução 

O presente trabalho apresenta o projeto de pesquisa, “Culturas lúdicas e 

mediações no contexto escolar”, financiado pelo Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação Científica - PIBIC/CNPQ. A pesquisa foi realizada em uma instituição de 

Educação Infantil no Município de Álvares Machado SP, na qual, participaram 

aproximadamente 180 crianças na faixa etária entre três e cinco anos e conta com um 

quadro de nove professoras. 

A investigação procurou compreender os significados que as educadoras revelam 

sobre as culturas lúdicas infantis e, ainda, se os processos de mediação valorizam a 

brincadeira como forma de conhecimento, de expressão, de comunicação, de 

desenvolvimento da criança no mundo e com o mundo. 

As atividades lúdicas estão diretamente ligadas às experiências e vivências das 

crianças, assim, é necessário conhecer e considerar a realidade em que elas estão 

inseridas, ou seja, são representações do meio social, pois as crianças não nascem 

sabendo brincar, elas aprendem com os irmãos mais velhos, com pais, vizinhos e pares. 

Nesse sentido, as crianças trazem para a escola diversos conhecimentos, pois não 

são tábulas rasas a serem preenchidas pelos professores, pelo contrário, a maioria das 
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crianças traz informações não apenas de sua realidade, mas também informações que 

foram obtidas através do contato direto com os meios de comunicação. 

Dessa forma, faz-se necessário que os educadores busquem identificar os 

conteúdos oriundos das mídias, em especial da televisão, os quais se revelam nas 

brincadeiras infantis, nas falas das crianças e nas atitudes; e assim saibam problematizar 

e mediar tais relações entre crianças e mídias, gerando um desenvolvimento pautado no 

respeito às culturas da infância e valorizando a atividade lúdica na Educação Infantil como 

um elemento promotor de humanização. 

 

2. Objetivos 

 Analisar de que maneira as mídias, em especial a televisão, influenciam as 

culturas lúdicas das crianças, buscando explicitar alguns tipos de influências exercidas 

nas brincadeiras e na cultura de pares. 

 Compreender os significados que as educadoras têm sobre as culturas 

lúdicas infantis, e verificar se valorizam a brincadeira como forma de conhecimento, de 

expressão, de comunicação, de desenvolvimento da criança no mundo e com o mundo. 

 Levantar posicionamentos que possam ser assumidos frente ao tema, e 

assim colaborar no processo de formação continuada de professores, visando 

instrumentalizá-los para que consigam superar concepções e representações que são 

entraves para o emprego das atividades lúdicas como recursos pedagógicos na Educação 

Infantil.  

 

3. Metodologia 

Na busca de elucidar os objetivos propostos a investigação adotou a metodologia 

qualitativa, pois não tem como objetivo enumerar e/ou medir dados coletados, assim 

focaliza um determinado espaço social e cultural, visando compreender seus valores e 

práticas (VIÉGAS, 2007, p. 104). 

Dessa forma, elegeu a Etnografia como suporte metodológico. Para Lüdke e André 

(1986, p. 6) esse procedimento “tem um sentido muito próprio: é a descrição de um 

sistema de significados culturais de um determinado grupo”, do qual o ensino deve ser 

pensado dentro de um contexto cultural amplo. Desse modo, essa abordagem 

metodológica implicou em: estar no local, participar, observar, conversar e registrar as 

experiências por escrito. 

Em relação aos procedimentos metodológicos, a pesquisa utiliza técnicas de 

observação, entrevistas, questionários, levantamento bibliográfico e diário de campo. 
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Desse modo, a metodologia e os procedimentos adotados foram aplicados no trabalho de 

campo realizado pela pesquisadora. Após a aprovação do Comitê de Ética (protocolo 

CEP nº 71/2009) a pesquisa contemplou nove turmas da Educação Infantil no Município 

de Álvares Machado/SP, entre elas crianças de três, quatro e cinco anos de idade 

pertencentes ao Infantil I e Infantil II, totalizando aproximadamente 180 crianças e nove 

educadoras. 

Assim, o conhecimento produzido foi elaborado por meio do aprofundamento 

teórico e do trabalho de campo, trazendo relatos, conhecimentos e informações a respeito 

da cultura lúdica e da mediação no contexto escolar, e por fim possibilitou apresentar 

posicionamentos referentes ao tema. 

 

4. Fundamentação Teórica 

Mello (2007, p. 90), apoiada na Teoria Histórico Cultural, destaca a criança como 

um ser histórico-cultural, que é “desde muito pequena, capaz de explorar os espaços e os 

objetos que encontra ao seu redor, de estabelecer relações com as pessoas, de elaborar 

explicações sobre os fatos e fenômenos que vivencia”. Através da convivência e das 

experiências sócio-culturais a criança vai se apropriando dos significados presentes no 

mundo e se humanizando. 

Já a Sociologia da Infância, concebe a criança como um sujeito social com 

características próprias, que percebe o mundo de maneira diferente do adulto e que, além 

disso, tem distintas formas de comunicação e interação entre as pessoas e objetos, 

expressas através do brincar. Redin (2009, p. 123) explica que por meio da “[...] 

brincadeira a criança mergulha na vida, criando um espaço que expressa, que atribui 

sentido e significado aos acontecimentos”. Sarmento (2003, p.15) acrescenta, que 

diferentemente aos adultos, para as crianças não há distinção entre brincar e fazer coisas 

sérias, “sendo o brincar muito do que as crianças fazem de mais sério”. Porém, a criança 

não nasce sabendo brincar, pois este tipo de atividade não é inato no ser humano, mas 

uma atividade repleta de significação social que necessita ser aprendida assim como 

tantas outras.  

Nesse sentido, os ambientes colaboradores do processo de humanização são 

determinantes na formação da criança. Em geral, as instituições que mais estão 

presentes na vida da maioria das crianças são: a família, a igreja e a escola. A Educação 

Infantil constitui-se, então, como importante espaço de socialização, cuidado, local de 

aprendizagem e desenvolvimento onde a criança se apropria das qualidades tipicamente 

humanas que são externas a ela (MELLO, 2007).   
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A criança, em idade pré-escolar, está em processo de formação de conhecimentos, 

habilidades e qualidades psíquicas mais gerais e fundamentais para a vida em sociedade; 

dito de outro modo, aquisição qualitativa e quantitativa da linguagem, ação sobre os 

objetos, percepção, pensamento, memória, imaginação, concentração, orientação 

espaço-temporal, domínio da vontade, maior socialização, desenvolvimento da 

motricidade e da personalidade, etc. 

Nessa perspectiva, a Teoria Histórico-Cultural aponta que a brincadeira (jogos de 

papéis) é entendida como atividade principal no desenvolvimento da criança na idade pré 

escolar. Por atividade principal, compreende-se ser aquela que gera maior influência no 

desenvolvimento da criança em determinada idade. Segundo Leontiev (1987, apud 

FACCI, 2006, p.13) “o desenvolvimento dessa atividade condiciona as mudanças mais 

importantes nos processos psíquicos da criança e nas particularidades psicológicas da 

sua personalidade”.  

Brougère (1998, p. 6) afirma que a cultura lúdica (conjunto de procedimentos que 

tornam possível o jogo; referências que permitem identificar tal atividade como jogo) está 

inserida em uma cultura geral, consequentemente se apodera de elementos como a mídia 

para compor-se. “A televisão, assim como o brinquedo, transmite hoje conteúdos e às 

vezes esquemas que contribuem para a modificação da cultura lúdica que vem se 

tornando internacional”. Desde muito cedo, as crianças têm contato com os meios de 

comunicação e, nessa interação, elas se apropriam dos conteúdos e os expressam por 

meio das brincadeiras.  

A respeito da presença da mídia no contexto escolar, Buckingham (2007, p. 293) 

afirma: “é extraordinário que o currículo das escolas continue a negligenciar as formas de 

cultura e comunicação que cominam tão inteiramente o século XX e continuarão a 

dominar o século XXI”. Segundo o autor, duas são as visões que imperam quando 

relacionamos mídia e crianças; a primeira de cunho mais conservador aponta que as 

crianças são passivas e vulneráveis, e a segunda compreende que a criança é um ser 

que nasce com competências para as mídias e que sabe tudo a respeito destas. 

Podemos perceber que ambas as visões possuem concepções distintas ao 

tratarem sobre a relação mídia e criança; assim, é relevante entender quais concepções 

os professores possuem sobre criança, infância, brincadeiras e mídias, pois assim se 

compreenderá como acontece a mediação no contexto da Educação Infantil. É impossível 

negar o contato da criança com as mídias, por isso ressalta-se que o educador deve estar 

atento as ações que a criança apresenta – em especial nas brincadeiras – para que assim 

possa exercer o seu papel de mediador de forma a ajudá-las a refletir sobre os conteúdos 
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produzidos. “As crianças apenas poderão tornar-se ‘cidadãs ativas’, capazes de fazer 

escolhas sensatas em questões políticas, se forem consideradas capazes de fazê-lo” 

(BUCKINGHAM, 2007, p. 245). 

A Teoria Histórico-Cultural, ressalta que o docente se torna o mediador, ou seja, é 

aquele que tem conhecimentos sobre a criança e a infância e, a partir disso, propõe 

situações intencionalmente desafiadoras auxiliando o desenvolvimento da criança. 

Vygotsky (1988, apud MELLO, 2007, p.98) indaga que o professor atua na zona de 

desenvolvimento próximo “que se expressa pelo que a criança não é ainda capaz de fazer 

de forma independente, mas pode fazer com ajuda do outro”. Aquilo que está latente ou 

em estado de formação pode ser desenvolvido com a intervenção docente, já que na 

zona de desenvolvimento próximo está alocado o estágio em que há aprendizagem. 

Portanto, a atuação com pares, adultos (dentre eles, os professores) e objetos são 

fundamentais para o desenvolvimento multilateral da criança. 

Nesse sentido, o educador deve estar presente nos momentos de brincadeiras das 

crianças, sempre interagindo, conversando e observando a concepção que as crianças 

têm em relação às brincadeiras com conteúdos das mídias, e assim, atuar 

problematizando as questões que suscitam durante as atividades. 

Nas brincadeiras infantis, o objeto brinquedo assume um espaço privilegiado. 

Porém, essa importância já é conhecida pelas mídias, em geral, pois são diversos os 

produtos, brinquedos, objetos, roupas e calçados desenvolvidos para o público infantil, 

tais produtos estão presentes a todo o momento nas atividades lúdicas, na cultura de 

pares e nas conversas das crianças, sendo possível observar o contato direto com as 

mídias, porém é a televisão que se sobressai. 

Nessa perspectiva, em relação às brincadeiras e produtos infantis influenciados 

pelas mídias, Girardello (2010, p.4) aponta que “os heróis, heroínas e aventuras da TV 

são usados como matéria-prima da vida de fantasia das crianças. As narrativas da 

televisão funcionam como uma espécie de pré-roteiro para a brincadeira imaginativa das 

crianças”. Perguntamo-nos, então: por que não aproveitar essas narrativas na Educação 

Infantil e problematizar e enriquecer os conteúdos que alimentam a imaginação das 

crianças durante as atividades lúdicas? 

 Para tal posicionamento, é preciso consciência por parte do educador para que 

esse tipo de linguagem seja incorporado nas práticas cotidianas, ou seja, o papel do 

professor não é o de impedir as vivências lúdicas das crianças, com argumentos e 

conteúdos assimilados em outros espaços sociais ou pela televisão, mas, a partir da 
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constatação, ressignificar as experiências assimiladas pelas crianças e auxiliar para a 

incorporação de outros referenciais na esfera lúdica. 

 

5. Discussão dos Resultados  

As observações realizadas, com base nos tipos de mediações exercidas até o 

momento, nos mostraram que os sentimentos sobre a infância estão sobrepostos, ou 

seja, algumas educadoras vêem as crianças como adulto em miniatura, que precisam 

controlar seus movimentos e, outros, alimentam o sentimento de paparicação que se 

caracteriza pelo cuidado, mimo, proteção (não pode se expor a perigos para não se 

machucar). Nas entrevistas, a maioria das educadoras afirmou que a infância é um 

período que a criança precisa brincar e associam esse fato com um ar de saudosismo. 

Porém, o que predomina no cotidiano escolar são atividades dirigidas tendo como foco a 

alfabetização na leitura e escrita, ficando explicitada uma antecipação do Ensino 

Fundamental.  

Outro ponto importante, trata-se de como as educadoras percebem as mídias nas 

brincadeiras das crianças; a entrevista revelou que grande parte delas entendem que as 

mídias interferem negativamente, ou seja, elas prejudicam a criança, pois estimulam a 

violência e a agressividade. Porém, entendemos que as crianças possuem e trazem para 

a escola um repertório próprio de atividades lúdicas e é papel da escola e do professor 

ampliar e ressignificar a cultura lúdica, inclusive, aquelas influenciadas pelas mídias. 

A análise dos questionários, aplicados com os pais/responsáveis das crianças da 

instituição pesquisada, permitiu inferir que 99% das crianças possuem aparelho de 

televisão em casa, sendo que 85,2% passam de 1 a 4 horas diárias assistindo televisão. 

Esses dados refletem no consumo infantil, pois as crianças apresentam materiais 

escolares, roupas, calçados e brinquedos oriundos das programações infantis. Assim, 

percebeu-se que a programação preferida das crianças são os desenhos animados, em 

especial Pica-pau, Turma da Mônica, Pato Donald e Bob Esponja. Entretanto, verificou-se 

que os desenhos animados suscitam a imaginação infantil, porém, são as propagandas e 

comerciais, que levam as crianças a desejarem os objetos. 

 

6. Considerações Finais 

Em virtude desses elementos, podemos afirmar que no contexto escolar há 

necessidade de compreender a influência da televisão na cultura lúdica. Tal fator pode 

favorecer o posicionamento do educador no sentido de compreender melhor a 
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brincadeira, recurso de conhecimento e compreensão do mundo real no qual a criança 

está inserida, e assim, assumir o papel de mediador das culturas da infância. 

Nesse sentido, a investigação se faz importante devido a sua preocupação com a 

formação continuada das educadoras da instituição pesquisada, além de fornecer 

aspectos teóricos e práticos. 

Por fim, concluímos que, trabalhar a concepção de educadoras que já atuam 

durante vários anos na Educação Infantil não é uma meta que se alcança em curto prazo, 

entretanto, é necessário persistir considerando que as crianças são os sujeitos 

privilegiados com a inserção do lúdico na instituição, resultando assim na ampliação do 

repertório de brincadeiras e no desenvolvimento integral das crianças  
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Resumo 
O presente trabalho demonstra uma abordagem teórica sobre a inserção da Filosofia na 
grade curricular do Ensino Fundamental. Realizou-se um levantamento bibliográfico sobre 
a importância da filosofia na construção do conhecimento significativo, assim como 
algumas de suas particularidades quanto ao tema Ensino e Aprendizagem. O problema 
motivador é a análise de um material didático que apresenta-se como um novo 
paradigma, pois propõe-se a ensinar filosofia para crianças sob a justificativa de que esta 
será o fundamento e facilitadora de todo tipo de conhecimento a ser adquirido. O criador 
deste material é o filósofo norte-americano Matthew Lipman, e seu material é intitulado 
Filosofia para Crianças – Educação para o Pensar. A análise realizada nos primeiros 
livros didáticos de Lipman, tem uma pretensão: identificar se seu material didático, é 
dialético ou dialógico. Para esta análise o material didático de Lipman é mais dialógico - 
conversação que é acompanhada por princípios da coerência lógica -, do que dialético - 
conversação caracterizada pela contraposição de idéias. 
Palavras–chave: Filosofia. Ensino de crianças. Dialética e dialógica 

 

 

Introdução 

Este artigo nasceu de uma indagação sobre a Educação de nossos dias. O 

incômodo e a insatisfação com o sistema educacional vem nos afetando de forma 

assustadora. Não há como negar o problema de que as escolas estão distantes daquilo 

que poderíamos denominar “educação ideal”. Os resultados, constantemente divulgados 

pelas mídias, mostram-nos essa infeliz realidade: os alunos não estão aprendendo. 

Entender que algo precisa ser transformado e sair à procura deste possível 

elemento transformador é o que justifica esse trabalho. 

Nesta procura, entramos em contato com o Programa de Filosofia para Crianças 

do filósofo norte-americano Matthew Lipman. Lipman cria um Programa de Filosofia para 

Criança que traz como idéia central a busca contínua pelo conhecimento através da 

reflexão dialógica. Segundo ele, é possível desenvolver em sala de aula, e em qualquer 

série do ensino fundamental ou médio, uma filosofia que contribua significativamente para 

a construção do conhecimento. 

O Programa Filosofia para Crianças é uma proposta pedagógica que abrange 

desde a educação infantil até o ensino médio e que se apóia no pressuposto de que o 

ensino dito tradicional não é capaz de desenvolver habilidades de reflexão e crítica, isto é, 
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desenvolver o pensar deliberativo, dialógico e reflexivo (LIPMAN 1990, p. 34). Segundo 

Lipman, o filosofar consiste, basicamente, em “discutir assuntos filosóficos racionalmente” 

(1995b, p. 28-29). Uma aula dialógica não é possível dentro do modelo tradicional de 

educação, pois este baseia-se na “transmissão de conhecimento”, na autoridade do 

professor e na noção de aprendizagem como absorção de informação. Uma aula 

dialógica é possível dentro de um ambiente cujo paradigma seja da “educação para o 

pensar”, onde, segundo Lipman, a educação é resultado de um processo de investigação, 

do qual o professor despido de uma infabilidade, participa apenas como orientador e 

facilitador, pois a ênfase não está na “aquisição de informações, mas na percepção  

das relações contidas nos termos investigados” (LIPMAN, 1995B, p. 28-29). 

Apresenta-se como objetivo deste trabalho a elaboração de uma análise 

investigativa do material didático do Programa de Filosofia para Crianças com o intuito de 

verificar se a utilização da dialética como instrumento metodológico pode ser agregado 

e/ou encontrado no material didático de Lipman. Isso porque entendemos que a idéia de 

Comunidade de Investigação, pressuposto fundamental na implantação e 

desenvolvimento do Programa de Lipman, abre um significativo espaço para o 

desenvolvimento de uma aula dialética. 

O material a ser analisado é direcionado às séries iniciais do Ensino 

Fundamental, a saber: 

- Issao e Guga, material proposto ao 2º. e 3º1. anos do ensino fundamental. 

Nesta narrativa, escrita por Matthew Lipman, as personagens Issao e Guga nos contam 

sobre umas férias inesquecíveis que viveram juntos. Issao visita a fazenda de seus avós e 

torna-se amigo de Guga, que mora com sua família ali perto. 

- Pimpa, material proposto ao 4º e 5º anos do ensino fundamental. Novela escrita 

por Matthew Lipman, indicada para crianças de 9 a 11 anos, narra as aventuras de uma 

garota questionadora, preocupada em descobrir os significados das coisas e suas 

possíveis relações. 

Este trabalho será sustentado pela metodologia da pesquisa qualitativa, própria 

para as ciências humanas, pois, muitas vezes, seu objeto de estudo não pode ser 

quantificado (MINAYO, 1994, p. 21). Para Minayo, a abordagem qualitativa aprofunda-se 

no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não 

captável em equações, medidas e estatísticas (MINAYO, 1994, p. 22). 

                                                            
1 A nomenclatura utilizada nesta pesquisa já encontra‐se atualizada, seguindo a orientação da LDB nº 11 274/2006.  
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Também é pertinente, com o intuito de esclarecer a metodologia adotada neste 

trabalho de pesquisa, citar Alves Mazzotti que nos esclarece sobre a dimensão de campo 

da pesquisa que contém dados qualitativos: 

[...] descrições detalhadas de situações, eventos, pessoas, interações e 

comportamentos observados; citações literais do que as pessoas falam 

sobre suas experiências, atitudes, crenças e pensamentos; trechos ou 

íntegras de documentos, correspondências, atas ou relatórios de casos 

(PATTON apud ALVES-MAZZOTTI, 1999, p. 132). 

 

Tal proposta metodológica é pertinente a esta investigação, pois, nosso objeto de 

estudo perpassa por uma bibliografia básica de filosofia e do Programa de Filosofia para 

Crianças de Lipman que fundamentam o tema. Esta bibliografia é composta por 2 (dois) 

livros de Lipman, específicos para as séries iniciais do ensino fundamental e 2 (dois) 

manuais de apoio ao professor. 

De posse desses elementos realizamos uma análise do objeto que envolve a 

pesquisa, cujos resultados serão expostos no trabalho. 

O Programa de Filosofia para Crianças e, conseqüentemente, o material didático 

criado por Lipman nasce da insatisfação do próprio Lipman com o sistema educacional 

americano, no qual ele estava inserido como professor. Seus objetivos gerais 

apresentam-se bem definidos: iniciação filosófica e o cultivo das habilidades de 

pensamento das crianças. Para atingir tais objetivos, Lipman elabora uma literatura 

própria composta por material de leitura destinado aos alunos e seus respectivos manuais 

de instrução destinados ao professores. 

Nossa discussão apresenta alguns requisitos teóricos que nos auxiliarão a 

identificar, nos materiais do Programa de Lipman, suas tendências metodológicas 

ressaltando que há como objetivo deste trabalho verificar se a dialética e suas atribuições 

podem ser encontradas em sua literatura.  

Mediante a história da filosofia, definir conclusivamente o termo dialética seria 

muita pretensão de nossa parte, pois pensadores-filósofos de todos os tempos já assim o 

fizeram. Porém, nos deixaram possibilidades e campo de investigação ainda aberto para 

esse assunto. Entre os vários possíveis adjetivos que encontramos ao tentar definir o que 

realmente seja dialética há algo que tanto Sócrates, Platão, Marx ou Hegel parecem 

comungar: a dialética é movimento e transformação das coisas (GADOTTI, 1995, p. 94). 

Em nossos estudos, assumimos o conceito dialética basicamente fundamentado 

em sua raiz etimológica, ou seja, dialética é uma palavra de origem grega e traz como 

Colloquium Humanarum, vol. 8, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 386

significado o conceito de discussão. Uma discussão que visa movimento no processo do 

conhecer. Ora são idéias consolidadas,  ora são críticas a essas idéias. Movimentos 

contraditórios. 

Com a finalidade de atingir a relação entre os conceitos (dialética e dialógico), 

falta-nos a conceituação da palavra dialógico. União das palavras diálogo, conversar; 

mais o conceito de lógica que segundo Japiassu e Marcondes (2006, p. 171), lógica quer 

dizer razão, argumentação válida, prova, demonstração. Portanto dialógico é o diálogo, a 

conversa, que se dá sob o jugo da razão demonstrativa e provável. 

A questão que nos remete a essa discussão é o fato de termos identificado no 

material didático de Lipman uma tendência investigativa, filosófica, muito mais apoiada na 

metodologia do diálogo (dialógico) do que na dialética. 

Não precisa muito esforço para perceber que ambos os conceitos (dialética e 

dialógico) possuem suas semelhanças. Seus radicais são os mesmos, por exemplo. 

Porém, é preciso enfatizar que há diálogos lógicos, portanto coerentes ao princípio da 

racionalidade, que necessariamente não são dialéticos, não possuem nenhuma 

necessidade de mudança ou transformação. Não são contraditórios, ou não buscam 

relações de contraposição de opiniões. São diálogos. Interessante pensar que o mesmo 

não acontece no processo inverso, ou seja, todos os discussões dialéticas serão também 

discussões dialógicas. 

Sendo a dialética o movimento de transformação das coisas, seu campo de 

atuação é muito mais amplo do que o campo de atuação dialógico. Pode-se falar de 

dialética nas relações históricas (ENGELS, 1971,), dialética do pensamento, dialética das 

idéias (Platão, 2004), e assim por diante. O termo dialética aplica-se a qualquer momento 

e lugar que implique transformação, mudança, um movimento. 

Refletindo sobre o material didático do Programa de Lipman e sua metodologia 

encontramos o seguinte: lê-se o material, que fora escrito em forma de diálogo; pós 

leitura, os alunos participantes da Comunidade de Investigação problematizam esse texto 

lido, extraem do texto os temas, os problemas, ou aquilo que, por algum motivo, tenha 

lhes causado maior interesse; e, levam esse tema/ problema, à discussão. Se necessário, 

o professor pode utilizar os manuais que contém planos de discussão já preparados para 

estimular melhor o diálogo entre os participantes. 

Haverá o diálogo, e, segundo Lipman, este deve ser realizado sob o maior rigor 

da lógica (dialógico). Os alunos da Comunidade de Investigação devem realmente 

investigar os temas, sejam eles relações tais como familiares, de distância, de formas 

geométricas, amizade, contradição, analogia, etc. 
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Nas palavras de Lipman: 

[...] o objetivo não é desnortear os estudantes levando-os ao 
relativismo, mas encorajá-los a empregar as ferramentas e métodos de 
investigação para que possam, completamente, avaliar evidências, 
detectar incoerências e incompatibilidades, tirar conclusões válidas, 
construir hipóteses e empregar critérios até que percebam as 
possibilidades de objetividade com relação a valores e fatos (LIPMAN, 
1990, p. 22). 

 

È exatamente neste ponto que Lipman nos leva a inferir que seu material 

didático é mais propenso ao método dialógico do que dialético. A citação acima nos ajuda a 

esclarecer melhor nosso posicionamento. Por desnortear, entendemos justamente o ponto 

em que há algo que por algum motivo perde-se o norte, a direção. Pensando num diálogo, 

fica-se desnorteado quando fica-se sem resposta, encurralado, pressionado, confuso, 

perdido, isso porque alguém, através de provocações ou pensamentos contrários, ou 

qualquer outro motivo provocou essa situação. Perde-se o norte quando não se consegue 

demonstrar com maior clareza, evidência, o que se pensa, ou até mesmo quando se enxerga 

em completo engano, falha de raciocínio, falta de lógica.  

Se o objetivo não é desnortear (LIPMAN, 1990, p. 22) não há aí interesse pela 

metodologia dialética que se caracteriza justamente pela contraposição, portanto 

desnorteadora das idéias. O jogo dialético se dá exatamente na antítese que tem a função de 

desbancar radicalmente a idéia estabelecida. Se a dialética foi utilizada como método 

filosófico, foi justamente com a intenção de contrapor, contradizer, desbancar o estabelecido, 

o pré-conceito existente. Sócrates assim fez, incomodou, desnorteou ao ponto de ser 

condenado à morte. Platão queria a ascensão do mundo das sombras ao mundo inteligível e, 

para tanto utilizava a metodologia dialética capaz de demonstrar o caráter errôneo das 

impressões sensoriais pelas quais formamos nossas opiniões. Purificar o conhecimento de 

erros e equívocos era seu objetivo. A dialética é, na sua essência, desnorteadora. 

Desnortear é induzir ao processo de busca e criação de conceitos, princípios. 

Fazer filosofia para crianças ou com crianças necessita de cumprir os rigores da conduta 

filosófica, ou seja, não limitar-se à conversação que corre o risco de não obter nenhuma 

mudança (SILVEIRA, 2001), ficar como estar não é procurar o saber, é acomodação 

conceitual. 

No decorrer deste trabalho vimos que há casos em que os personagens das 

histórias de Lipman, contidos em seu material didático, não chegam a nenhum debate crítico, 

dialético. Se isso acontece, não é no material didático, mas sim na aplicação metodológica do 

material. Os personagens dialogam, expõem suas curiosidades e, por que não, até 
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estimulam o leitor à reflexão. É fato que, se as crianças, através da leitura do material 

didático do Programa de filosofia de Lipman, são instigadas a pensarem ou repensarem seus 

conceitos, a mudança, a construção de opiniões, a síntese, não está no mesmo material. Se 

essa reflexão será dialética acreditamos depender muito mais dos participantes do que dos 

escritos do material, (Issao e Guga e Pimpa) de Lipman. 

 

Considerações Finais 

Embora os materiais didáticos de Lipman, analisados nesta pesquisa, não 

possuam o raciocínio dialético em evidência, isto é, eles são por princípio dialógico, não 

quer dizer que a dialética não perpassa pelos fundamentos do Programa. 

Como vimos, o Programa é para ser desenvolvido mediante uma nova proposta 

pedagógica. Esta deve ser capaz de permitir que os próprios educandos sejam 

autônomos no pensar e capazes de inferir e interpretar o mundo no qual eles estão 

inseridos. Novo paradigma este que contesta diretamente o modelo tradicional de ensino 

e seus materiais didáticos sem perder o objetivo de querer propiciar uma Educação que 

alcance significado e expressão capaz de transformar positivamente a realidade em que 

vivemos. 

Mais do que um jogo de opostos, a ação pedagógica fundamentada na dialética 

pressupõe uma construção significativa do conhecimento, pois, para tanto, para chegar a 

algum fim, alguma inferência, algum conceito, tem de haver o processo de reconstrução 

do mesmo. Desconstruir para construir com mais firmeza pode ser uma proposta 

pertinente à pedagogia, como afirma Platão: “O conhecimento que os seres humanos 

adquirem do mundo inteligível pela dialética é mais claro” (1987, Republica, 509e – 510b). 

Sendo assim, acreditamos que o material didático do Programa de Filosofia para Crianças 

de Lipman acrescido à metodologia dialética garantiria maior êxito no processo ensino-

aprendizagem, pois os alunos participantes deste novo modelo de aprender e construir 

conhecimento hão de desenvolver duas grandes habilidades: a primeira é a percepção e 

compreensão advinda da leitura do material do Programa, esse primeiro momento se 

encerra quando os mesmos participantes são capazes de identificar um tema/problema 

para iniciar a discussão, o diálogo; a segunda habilidade é a da discussão aberta ao novo, 

sem doutrinações, onde o professor é o responsável em mediar para que não se afastem 

dos princípios lógicos que o diálogo exige. Isso feito, o resultado é a criação de novas 

idéias e conceitos o que segundo Deleuze e Guattari (1992) é fazer filosofia. 
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Resumo 
Ao longo das últimas décadas, com o avanço do capitalismo e adoção de políticas 
neoliberais pelos governos do nosso país, a educação profissional tem crescido e 
contribuído sobremaneira para o desenvolvimento econômico, no aprimoramento e na 
formação de trabalhadores. A compreensão do processo de transformação social e 
econômica e dos reflexos deste na educação profissional nos conduz a uma reflexão 
crítica sobre o processo de ensino-aprendizagem no Brasil e as distorções sociais, 
também, sobre a alienação das classes menos favorecidas e o domínio da burguesia, 
ainda nos dias atuais, como consequência, resultando no agravamento do 
desnivelamento das classes sociais e entre os países. 
Palavras-chave: Educação Profissional, Ensino Técnico, Ensino Tecnológico. 
 

 

Introdução e Justificativa 

A questão primordial desse artigo é analisar a Educação Profissional no Brasil, 

desde o seu surgimento ao atual modelo de inserção apresentado na conjuntura 

brasileira, fazendo-se necessário apontar fatos relevantes que ocasionaram mudanças 

significativas na sociedade, transformando profundamente a organização social e técnica 

do mundo do trabalho. Trata-se, portanto, do advento da Revolução Industrial. 

Sendo assim, de forma clara e objetiva pode-se dizer que esse advento foi um 

processo de transformações econômicas e sociais, caracterizadas pela aceleração do 

processo produtivo e pela consolidação da produção capitalista. Tal processo liquidou os 

resquícios da produção baseada em relações feudais e consolidou definitivamente o 

modo de produção capitalista, atualmente vigente e enraizado na sociedade. 

Esse advento não se descortinou de maneira simples, uma série de 

acontecimentos contribuiu para que tal evento pudesse ocorrer: a acumulação de capitais, 

a existência de matérias-primas, mão-de-obra barata e existência de mercados 

consumidores, fatos que irão se reportar durante o desenvolvimento desse texto. 

Frente a esse contexto histórico, faz-se necessário pontuar o processo de 

desagregação feudal e salientar que as revoluções burguesa e industrial significaram uma 

nova sociedade com classes diferentes, burguesia e proletariado, e a organização de um 

novo modo de produção, o capitalismo. 
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Ao longo dos anos, temos presenciado uma enorme mudança nos sistemas 

produtivos, daí surge no universo do trabalho à necessidade de um novo profissionalismo, 

impactando no campo da educação e da formação profissional. 

´ 

 

Objetivo 

Este artigo tem por objetivo descrever os principais processos de transformação 

social e econômico e os reflexos na educação profissional do Brasil. Ao final demonstra a 

estrutura vigente e promove uma reflexão crítica sobre o processo de ensino-

aprendizagem, sobre a alienação pelo qual as classes menos favorecidas são submetidas 

e o domínio da classe burguesa, ainda nos dias atuais e o agravamento do 

desnivelamento das classes sociais e entre os países. 

 

Metodologia 

Com a finalidade de descrever o processo de transformação pela qual passou  a 

Educação Profissional e seus reflexos na atualidade de nosso país, esse artigo foi 

construído com base no aperfeiçoamento bibliográfico, inclusive na legislação que trata da 

Educação Profissional no Brasil. 

 

Resultados e Discussão 

As transformações que ocorreram na sociedade européia, significaram uma ruptura 

nos costumes e mudanças nas instituições existentes. Na sociedade feudal havia duas 

classes (senhor feudal e servo) que se relacionavam por meio da obediência e 

submissão.  

A intensificação do comércio entre os feudos resultou na diversificação das formas 

de trabalho, a estrutura sócio-econômica francesa, predominantemente agrária e feudal 

era a forma de realização do trabalho pelos camponeses. O sistema feudal (nobreza e 

clero) era composto por uma pequena parcela da população que usufruía todo o trabalho 

dos camponeses e abusavam dos direitos feudais e senhoriais. Não participavam de 

atividades laborativas e ainda estavam isentos do pagamento de impostos e taxas. As 

idéias iluministas, racionalistas e individualistas, também se fizeram presentes nesse 

cenário e juntamente com a crise econômica monárquica, deflagra a revolução francesa. 

Em relação à revolução inglesa, afirma-se que foi um período de profundas 

transformações no setor econômico, a indústria têxtil afeta o setor produtivo, acelera a 

produção do carvão e altera o perfil na zona rural que se volta para a produção de 
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matéria-prima para a indústria têxtil (lã). Essas transformações interferiram na estrutura 

social e alteraram-na de cima a baixo, favorecendo o poder político por parte da burguesia 

que seguidamente, monopoliza fortemente o poder econômico. 

No período feudal, existia apenas um pequeno comércio, quase não havia estradas 

e suas condições de tráfego eram péssimas. Os senhores feudais cobravam pedágios 

altíssimos dos comerciantes que precisassem atravessar suas terras. A moeda era 

regional e por isso dificultava o comércio. 

Gradativamente, a troca entre os feudos foi se expandindo através do 

desenvolvimento do artesanato. Nos cruzamentos das estradas, perto dos castelos eram 

formadas feiras. Dessa forma, alguns servos deixam o trabalho agrícola e passam a 

desenvolver o artesanato, transformando-se em ferreiros, sapateiros, marceneiros, 

tecelões, entre outros. No desenvolvimento do seu trabalho, esses profissionais eram 

donos absolutos do seu tempo, das ferramentas e da matéria-prima, possuíam liberdade 

e autonomia. Essas feiras foram intensificando as rotas de comércio terrestre, e 

transformando-se em pequenas cidades chamadas “burgos”. Logo, nesses burgos 

começaram a surgir os ricos comerciantes, que eram chamados de “burgueses”. 

A expansão desses burgos ocasionou transformações na sociedade feudal, pois 

nos feudos, a exploração dos servos era constante gerando fugas e revoltas. Em muitos 

feudos os servos eram responsáveis por toda a produção, entregavam parte do que 

produziam, e não tinham que ir mais para a plantação. Esse fato contribuiu para o 

aumento do trabalho dos servos, que produziam um excedente que podia ser trocado por 

outros produtos nos burgos. 

Nas cidades nascentes, o número de artesãos que sofriam exploração dupla era 

crescente, pois de um lado, os impostos e taxas exigidos pelos senhores feudais, e de 

outro os ricos comerciantes detinham todo o trabalho dos artesãos. 

O artesanato produzido pelo artesão era confeccionado em pequenas oficinas, cujo 

dono, o mestre artesão, contava com alguns ajudantes aprendizes para realizar o 

trabalho, porém, não havia uma relação de exploração, uma vez que os mestres também 

eram pobres, endividados e dependentes dos burgueses.  

Cresce a força da burguesia e a necessidade de consumo da população aumenta, 

as oficinas começam a perder sua importância e vão desaparecendo e sendo substituídas 

pelas manufaturas que representaram a primeira forma de produção capitalista.  

As manufaturas representavam grandes oficinas em que os burgueses forneciam a 

matéria-prima, os instrumentos de trabalho e todas as condições para produção do 

trabalho, porém, ficavam com tudo o que os artesãos produziam em troca de um 
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pagamento, dessa forma, nasce o trabalho assalariado, que é marca registrada do 

capitalismo.  

Conforme Paro, essa apropriação da mais-valia pelo capitalista indica que, 

Constitui a forma pela qual se dá a exploração do trabalhador em 
nossa sociedade. Embora pagando o justo valor da força de 
trabalho, o capitalismo não remunera todo o trabalho realizado pelo 
trabalhador, mas apenas uma parte, aquela necessária para produzir 
o valor da sua força de trabalho. Essa operação só é possível 
porque o homem consegue produzir não apenas o necessário para 
substituir (o valor de sua força de trabalho), mas também um 
excedente que, no modo de produção capitalista, aparece sob a 
forma de mais-valia, que é apropriada pelo proprietário dos meios de 
produção. (Paro, 2002, p. 43. Grifos do autor). 
 

O processo de trabalho desenvolvido na manufatura era a divisão de trabalho, 

cada trabalhador fazia apenas parte do produto final, o que constituía em uma tarefa 

simples. Essa divisão proporcionou um aumento enorme da produção e desqualificou 

muitos artesãos.   

Em relação à situação apresentada acima, Marx pontua algumas reflexões que 

completa tal exposição dos fatos, 

Enquanto a cooperação simples, em geral, não modifica o modo de 
trabalhar do indivíduo, a manufatura o revoluciona inteiramente e se 
apodera da força individual de trabalho em suas raízes. Deforma o 
trabalhador monstruosamente, levando-o, artificialmente, a desenvolver 
uma habilidade parcial, à custa da repressão de um mundo de instintos 
e capacidades produtivas... (Marx, 2002, p. 415). 

 

Com o surgimento da máquina a vapor, ocorreu a transformação da manufatura em 

indústria. Neste palco, o artesão dá lugar ao operário. 

O trabalho em larga escala desvalorizou o trabalho artesanal, a forma de produção 

tornou-se repetitiva e mecanizada, a utilização da mão-de-obra feminina e de crianças 

também foi abusivamente explorada. As exaustivas jornadas de trabalho correspondiam 

entre quinze e dezesseis horas por dia, com salários baixíssimos, além das condições 

precárias de trabalho. As cidades tornaram-se desordenadas, poluídas e sujas. 

Marx também coloca que, 

A maquinaria, como instrumental que é, encurta o tempo de 
trabalho; facilita o trabalho; é uma vitória do homem sobre as forças 
naturais; aumenta a riqueza dos que realmente produzem, mas, com 
sua aplicação capitalista, gera resultados opostos: prolonga o tempo 
de trabalho, aumenta a sua intensidade, escraviza o homem por 
meio das forças naturais, pauperiza os verdadeiros produtores. 
(Marx. 2002, p. 503). 
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Frente à exposição desses fatos, percebe-se que não houve preparação alguma na 

sociedade para receber todas as transformações radicais, o trabalhador foi envolvido num 

jogo de interesses que absolutamente não o favoreceu e ainda não o favorece. O êxodo 

rural e o consequente surgimento de centros urbanos, com pessoas sem qualquer 

qualificação para manusear máquinas, acabavam “jogadas” à mercê da própria sorte. 

Mediante a inserção das questões sociais na atual realidade, como também a 

necessidade de qualificação da mão-de-obra, observa-se o desafio da implantação da 

educação profissional. 

Segundo ARANHA (1996), até o final dos anos 70, o modelo tecnicista,  

influenciado pelo taylorismo e o fordismo, de forma enfática, influenciava a educação e a 

formação profissional, restringindo a capacitar o indivíduo para a produção em série,  cuja 

premissa, era de apenas adaptação dos operários aos postos de trabalho.  

Na década de 80, com o surgimento de novas formas de organização e de gestão, 

ocorreu a modificação estrutural do mundo do trabalho, tendo, por consequência, a 

exigência de maior nível de qualificação dos empregados. Passou-se a ser requerido, não 

só a destreza manual, mas, novas competências, como a capacidade de trabalho em 

equipe e uma postura autônoma na tomada de decisões, tudo isso, com a utilização de 

novas tecnologias e sistemas de informação. 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em dezembro de 1996, com a 

promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases – LDB, Lei Federal nº 9394, e 

posteriormente em 1997, com a promulgação do Decreto 2208, entre as mudanças houve 

uma cisão da educação, desvinculando-se o ensino médio do ensino técnico. Assim, o 

ensino médio volta-se à preparação básica para o trabalho e a cidadania, e a formação 

técnica, volta-se aos estudos específicos a fim de habilitar a uma profissão ou para postos 

de trabalho, em escolas técnicas e profissionalizantes. A Educação Profissional é dividida 

em 3 níveis: básico, técnico e tecnológico, com currículo específico e passa a ser 

oferecida de forma concomitante ou sequencial ao ensino médio. Já a educação superior 

a LDB define que cabe a ela a formação nas várias áreas do conhecimento que possibilite 

a inserção nos diversos setores profissionais. Sendo assim, a rigor, todo processo de 

ensino-aprendizagem, ocorrido após o ensino médio é educação profissional. 

Apesar das mudanças e alguns avanços na legislação em favor de uma nova 

concepção das políticas públicas voltadas para a educação profissional, na prática, vê-se 

a predominância de uma postura ainda utilitarista da formação, a qual permanece 

inalterada na concepção de formar para o mercado de trabalho.  
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Com a promulgação do Decreto 5154/04, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, 

houve a regulamentação da LDB e a consequente revogação do Decreto 2208/97, 

determinou-se que os cursos, nos seus diversos níveis de escolaridade, tenham por 

objetivo a qualificação para o trabalho. Desta forma, proporcionando a elevação do nível 

de conhecimento e de escolaridade do trabalhador, superando a dualidade histórica entre  

formação básica e formação profissional.  

Com as mudanças na legislação, a educação profissional deixou de ser em níveis, 

e passou a ser organizada da seguinte forma: 

a) de formação inicial e continuada de trabalhadores; 

b) de graduação e de pós-graduação. 

Segundo MOLL (2010), a educação profissional, a partir daí, deixou de ser ofertada 

de forma fragmentada, passando a observar a estrutura sócio-ocupacional e tecnológica 

da economia. Os currículos deveriam ser ofertados conforme itinerários formativos 

flexíveis, articulando-se esforços das áreas de educação, do trabalho e emprego, e da 

ciência e tecnologia, propiciando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador. 

Ainda, segundo a autora, a partir da nova legislação, o ensino médio e a educação 

profissional de nível médio, passaram a ser admitidos nas modalidades integrada, 

concomitante e subsequente. Ressalta-se que a grande inovação diz respeito ao conceito 

de integração, que extrapola a simples forma, visa “a superação da dominação dos 

trabalhadores e perspectivas de emancipação”.  

Segundo MANFREDI (2002 p. 143 e 144), a Educação Profissional no Brasil é 

composta por várias entidades: 

Segundo documento do MTE (2001), a Educação Profissional efetiva-
se atualmente numa vasta rede diferenciada, composta: 
 pelo ensino médio e técnico, incluindo redes federal, estadual, 
municipal e privada; 
 pelo Sistema S, que inclui os Serviços Nacionais de 
Aprendizagem e de Serviço Social, mantidos por contribuições 
parafiscais das empresas privadas: Senai/Sesi (indústria); Senac/Sesc 
(comércio e serviços, exceto bancos); Senar (agricultura); Senat/Sest 
(transporte sobre pneus); Sebrae (todos os setores, para atendimento a 
micro e pequenas empresas); Sescoop (recém-criado, abrangendo 
cooperativas de prestação de serviços); 
 por universidades públicas e privadas, que oferecem, além da 
graduação e da pós-graduação, serviços de extensão e atendimento 
comunitário; 
 por escolas e centros mantidos por sindicatos de trabalhadores; 
 por escolas e fundações mantidas por grupos empresariais (além 
das contribuições que fazem ao Sistema S ou utilizando isenção de 
parte da contribuição devida ao Sistema); 

Colloquium Humanarum, vol. 8, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 396

 por organizações não-governamentais de cunho religioso, 
comunitário e educacional; 
 pelo ensino profissional livre, concentrado em centros urbanos e 
pioneiro na formação a distância (via correio); 

 

Destaca, ainda, que as políticas públicas para a Educação Profissional, tanto em 

nível básico, técnico e tecnológico, deram-se em decorrência da expansão econômica e 

da necessidade de suprir rapidamente as demandas por qualificação profissional.  

 

Conclusão 

Apesar dos avanços incontestáveis, estamos distantes da concepção de autonomia 

do indivíduo no sentido mais amplo, capaz de ter uma visão crítica do contexto onde está 

inserido e de poder modifica-lo. 

O capitalismo, também presente em países com ideologia socialista (China), diante 

de novos modos de produção científico e tecnológico, exige uma mudança na qualificação 

do trabalhador, passando, inevitavelmente, por um melhor nível de desenvolvimento dos 

sistemas educativos, pois, um país sem competitividade resulta em indicadores sociais e 

econômicos muito desfavoráveis. Segundo MOLL: 

Essa realidade evidencia difíceis condições para o trabalhador 
brasileiro enfrentar os desafios de uma economia globalizada, onde 
a adoção de novas tecnologias e formas organizacionais é altamente 
excludente. No interior desse fenômeno de globalização da 
economia, é preciso indagar, de que maneira se determinam as 
políticas públicas para educação profissional no Brasil? (Moll, 2010 
p. 306) 

 

Ainda, ressalta que não podemos nos deter apenas aos desafios do emprego em 

si, ao conceito de competência, sob o risco de promover mero treinamento para o posto 

de trabalho, onde a educação profissional apresenta-se apenas como alternativa de 

educação aos menos favorecidos, para atender exigências do mercado de trabalho. 

Deve-se priorizar o atendimento das necessidades de aprendizagem, tendo o 

conhecimento prático articulado ao conhecimento teórico e vice-versa. 

Às instituições de ensino, através dos educadores, cumpre o papel ímpar de 

pensar e ‘levar’ o educando ao pensar, fazer um exame crítico, repensar e resgatar 

valores. 

A verdadeira reforma da educação não se dará apenas pela reforma de leis e 

estatutos, mas, sobretudo pela reforma do pensamento, conforme prega Edgar Morin 

(2010): “promover uma cabeça bem-feita, em lugar de bem cheia; ensinar a condição 

humana, começar a viver; ensinar a enfrentar a incerteza e se tornar cidadão”. 
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Resumo 
O pensamento de Jean-Jacques Rousseau, sobre a origem da sociedade é fortemente 
marcado por um tom lamentoso sobre a saída de um estado no qual a auto-suficiência do 
homem lhe proporcionava uma vida feliz, para um estado em que a ambição desenfreada 
conduziu a humanidade para a mais completa desordem. Rousseau procura demonstrar 
no Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, porque 
o homem não realizou uma boa troca ao abandonar a vida selvagem e aderir ao processo 
civilizador. Rousseau encontra na sociedade a causa do mal e, consequentemente, da 
desigualdade. Esse trabalho tem como objetivo expor e analisar, a partir da obra já citada, 
o pensamento rousseauniano quanto às seguintes questões: Qual a sua concepção a 
respeito da origem da sociedade e quais os problemas advindos do processo de 
afastamento do homem em relação ao estado de natureza?  
Palavras-chave: Estado Natural. Sociedade. Desigualdade. 

 

 

Na primeira parte do Discurso, Rousseau pretende mostrar as características do 

homem natural. Em sua observação, não levará em conta a biologia, ou seja, os 

sucessivos desenvolvimentos da espécie humana, mas sim a antropologia, o que difere 

de Aristóteles.2 Segundo o pensador genebrino, que observa o homem tal como ele é 

constituído hoje, a anatomia humana progrediu muito pouco, mas que mesmo nessa 

condição o homem possui um conjunto que é mais vantajoso que os demais seres. 

Com um olhar mais profundo, Rousseau interpreta no estado natural o ideal de 

vida humana, onde tudo acontece de maneira bastante uniforme. A natureza fornece 

todos os subsídios e as necessidades de que o homem precisa para sua sobrevivência; a 

sua força, determinação e coragem já se encontram todas ali fixadas. A natureza 

comanda todos os seres (homens e animais), mas o homem considera-se livre para 

concordar ou resistir, segundo Rousseau (1999, p.64): 

(...) é sobretudo na consciência dessa liberdade que se mostra a 
espiritualidade de sua alma, pois a física de certo modo explica o 
mecanismo dos sentidos e a formação das ideias, mas no poder de 
querer, ou antes, de escolher e no sentimento desse poder só se 
encontram atos puramente espirituais que de modo algum serão 
explicados pelas leis da mecânica.  

 
                                                            
2 Rousseau afirma no segundo Discurso que Aristóteles, introduzindo o método comparativo em biologia, busca salientar a analogia em 
que diferentes classes zoológicas aparentam órgãos cuja estrutura e aspectos exteriores são muito dessemelhantes. Por exemplo: o 
que é a mão para o homem, a pinça é para o crustáceo; o que a asa é para o pássaro, a barbatana o é para o peixe etc. (Cf. 
ROUSSEAU, 1999, p.57) 
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Há ainda outra qualidade muito específica que distingue perfeitamente o homem do 

animal, a faculdade de aperfeiçoar-se (perfectibilidade) que se desenvolve tanto no 

indivíduo quanto na espécie, enquanto o animal, por outro lado, permanecerá o mesmo 

por toda a sua vida e espécie.  

O homem natural esparso entre as florestas e entre os animais não poderia 

conhecer progresso algum. O favorecimento às “luzes” só ocorre a partir de novas 

necessidades proporcionadas pelo surgimento das relações entre os homens.  

A partir destas relações, insere-se a questão de verificar como as línguas 

tornaram-se necessárias, visto que não havia correspondência entre os homens, nem a 

necessidade de tê-las ou de inventá-las. É descartada a ideia de que tenha sido a família 

o embrião da linguagem, pois aí estaríamos transportando ideias da sociedade para o 

estado de natureza –  ao comporem uma família, habitando a mesma cabana e possuindo 

relações íntimas, esses homens não pertencem mais ao estado natural. A união entre os 

selvagens (machos/fêmeas) acontece por acaso sem a necessidade do intermédio da 

palavra, da mesma forma acontece as separações. Numa outra explicação, Rousseau 

exprime a necessidade de comunicação do filho com a mãe. Para suprir as necessidades 

de amamentação, o filho não mede esforços para se expressar, sendo que, nas palavras 

de Rousseau (1999, p.70): 

 (...) a língua empregada por ele devera ser, em grande parte, obra 
sua – o que multiplica as línguas em tantos quantos indivíduos 
houver para falá-las, contribuindo ainda para tanto a vida errante e 
vagabunda que não se dá tempo a que nenhum idioma adquira 
consistência.  

 

O que se segue, devido às dificuldades, são apenas vagas conjeturas sobre a 

origem das línguas. Os estudiosos ainda veem uma grande distância na busca do 

entendimento perfeito e que talvez nenhum homem de fato o conseguirá. A abordagem de 

Rousseau se mostra bastante coerente nesse aspecto, segundo ele, antes da posse das 

articulações da voz, o processo de comunicação mais difundido eram os gestos que 

foram substituídos devido a sua grande exigência. A substituição foi difícil, pois os 

homens ainda não possuíam nenhum exercício e tal processo necessitaria de um 

consentimento comum. 

A busca pelo conhecimento torna-se complexa, pois o homem se vê na 

necessidade de fazer observações e definições sobre cada objeto, a fim de nomeá-los 

sem considerar espécie ou gênero. É uma grande revolução para o homem dessa época 

na qual as ideias do espírito devem ser somadas com as palavras e o entendimento, o 

que difere dos animais que não formam tais ideias.   
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Nada seria tão mísero quanto um homem selvagem envolto das luzes, preso às 

paixões e pensando sobre um estado diferente. O necessário para o selvagem é o 

instinto, capaz de por si só regular o seu modo de viver no estado natural. Esse mesmo 

instinto, provocado apenas pelos impulsos da natureza, não traz espécie alguma de 

relação moral ou deveres entre os indivíduos, tampouco os selvagens não poderiam ser 

nem bons nem maus ou possuir vícios ou virtudes, pois não fazem ideia do que sejam.  O 

único vício que pode tomar parte é por conta de prejudicar a sua própria conservação. Já 

o cultivo da razão só encontra princípios para a vivência em sociedade, entre os 

semelhantes, onde a moral se conceituará como um produto do social, tornando-se, 

posteriormente, fatal na convivência. 

Outro princípio característico da teoria rousseauniana é a piedade, que é um 

sentimento inato ao homem que o repugna ver sofrer seu semelhante, sendo um 

movimento puro da natureza.3 Em uma bela passagem do segundo Discurso, Rousseau 

retrata o sentido da piedade no coração humano (1999, p. 77): 

(...) disposição conveniente a seres tão fracos e sujeitos a tantos 
males como o somos; virtude tanto mais universal e tanto mais útil 
ao homem quando nele precede o uso de qualquer reflexão, e tão 
natural que as próprias bestas às vezes são dela alguns sinais 
perceptíveis. Sem falar da ternura das mães pelos filhinhos e dos 
perigos que enfrentam para garanti-los, comumente se observa a 
repugnância que têm os cavalos de pisar num ser vivo. Um animal 
não passa sem inquietação ao lado de um animal morto de sua 
espécie; há até alguns que lhes dão uma espécie de sepultura, e os 
mugidos tristes do gado entrando no matadouro exprimem a 
impressão que tem do horrível espetáculo que o impressiona. 
 

A existência desse sentimento natural, somado ao amor-de-si, faz com que o 

indivíduo concorra para a conservação mútua de toda a espécie. A piedade natural está 

presente nos momentos de socorro ao próximo, tomando o lugar das leis e dos costumes 

e obedecendo a virtuosa voz da consciência. Os selvagens não se entregavam à disputas 

perigosas, pois mais se preocupavam em defender do mal que poderiam receber do que 

em tentá-los praticar.  

A saída do estado de natureza se dá pelo desenvolvimento da perfectibilidade, as 

virtudes sociais e outras faculdades que em seu estado primitivo nunca se 

                                                            
 

3  “A natureza, dando-lhe  lágrimas, reconhece que deu ao gênero humano corações muito ternos.” (ROUSSEAU, 1999, p.77). 
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desenvolveriam. A partir de então o homem está entregue ao devir, à história que a 

própria humanidade construirá, a qual, para Rousseau, assume a figura de uma queda4. 

O surgimento da propriedade fez com que aparecesse a desigualdade entre ricos e 

pobres e a formação das sociedades civis, baseadas em leis. Desse modo, o trabalho se 

fez necessário e a riqueza se tornou fator preponderante suscitando a ambição e a 

dominação de uns pelos outros.  

A constituição da sociedade faz com que haja a necessidade de se criar um 

governo, aparecendo aí o segundo princípio da desigualdade, com os magistrados. Desse 

modo surge a desigualdade entre os poderosos e fracos. Os abusos das competições 

suscitam, por reação, a constituição de poderes hereditários: os reis tornam-se deuses, os 

súditos escravos, e assim, dá-se a passagem ao estágio seguinte: o despotismo. 

O despotismo é o último grau da desigualdade fechando o círculo de forma 

extrema. Tal situação vem provocar o aparecimento de senhor e escravo. O direito do 

mais forte vence; a moralidade reduz-se a uma obediência cega; não existe mais virtude 

de costumes, nem noção de bem. 

O homem natural cede lugar à homens artificiais e de paixões fictícias sem 

fundamento na natureza. A vontade individual perdeu sua retidão natural e não pode 

tomar a iniciativa de uma redenção que só poderá vir de uma luz superior: a vontade 

geral. É isso que o Contrato Social afirmará. 

Criticado por muitos, Rousseau foi por muitas vezes incompreendido, 

principalmente pelos franceses. Mas também trouxe admirações, como pelo filósofo 

Immanuel Kant que recebe dele a ideia de fraternidade entre todos os homens. Ele 

valorizou os “Direitos da humanidade” com conceitos que trata da natureza do homem e 

seu destino. 

Rousseau não tenta de forma alguma levar a sociedade de volta ao estado natural, 

até porque não existe um caminho de volta. O que ele descobre é uma criação do 

espírito, uma ideia na busca da pura essência humana tal como é possível concebê-la.   

  Portanto, o desejo de Jean-Jacques Rousseau é de uma sociedade mais liberta 

que conserve os princípios da piedade e do amor-de-si. Ele guarda esperança na 

“salvação da humanidade”, mas também tem o senso das dificuldades, pois o problema 

principal está nas relações entre natureza e sociedade, cumpre conciliá-las. A cultura 

deve tomar formas que possibilite sua reconciliação com a natureza.Todas essas 

                                                            
4 Sobre a diferença entre natureza e história em Rousseau, e mais especificamente no Discurso sobre  desigualdade, 

cf. GOUHIER, Henri. Les Méditations Méthaphysiques de Jean‐Jacques Rousseau. Paris : Librairie Philosophique J. 

Vrin, 2005, primeiro capítulo : Nature et histoire dans la pensée de J.‐J. Rousseau.  
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preocupações fazem de Rousseau um pensador idealista e realista, pois  ao mesmo 

tempo que vislumbra o ideal, não esquece os obstáculos do real.  
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A CONCEPÇÃO ECOLÓGICA NA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA INICIAL 
  CABREIRA, LUIZ ANTONIO SOBREIRO (Professor - UNOESTE) 

MARTINS, BIANCA DE SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

O presente projeto de iniciação científica trata de buscar o conceito de consciência ecológica que apareça
inserido na esfera da bibliografia na área de filosofia da educação, por meio de pesquisa documental e revisão
bibliográfica, de modo a colher subsídios que permitam traçar um quadro descritivo do tema proposto e uma
possível representação espelhada no material pesquisado. Palavras-chave: consciência ecológica, educação 
brasileira, representação social. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA Diante da flagrante abertura e interesse da
contemporaneidade em torno da questão ambientalista e a sua inserção nos currículos escolares, tal tema 
estimula a sociedade e a comunidade acadêmica a se debruçar sobre o assunto, produzindo material relevante,
que merece, por si só, ser objeto de análise e discussão. Uma temática como essa, fortemente implantada nos
currículos escolares, merece uma investigação acadêmico-literária, que permita avançar na compreensão do 
tema e, assim, abrir espaço para o entendimento dessa realidade nos modelos educacionais. . OBJETIVOS -
Inserir alunos neófitos na iniciação científica, visando capacitá-los a realizar suas próprias pesquisas científicas, 
com competência metodológica aceitável. - Propiciar uma revisão bibliográfica preliminar do tema nas
publicações voltadas para a filosofia da educação, encontradas na biblioteca da Universidade do Oeste Paulista.
- Identificar a presença da concepção ecológica, ou não, em obras de filosofia da educação brasileira
contemporânea, por meio de revisão bibliográfica e documental. - Abrir espaço para a discussão do tema e da 
forma como foi implantado, ou não, nos modelos educacionais contemporâneos, efetivamente, após o término
das pesquisas bibliográficas, em grupo de pesquisa previamente formado. . MATERIAL E MÉTODOS O material
que será utilizado como fonte de pesquisa serão as referências bibliográficas encontradas na Biblioteca da 
Universidade do Oeste Paulista, preferencialmente, além de outros documentos que se mostrem relevantes a
sua consulta no curso da pesquisa como, por exemplo, a legislação educacional vigente e outros documentos.
DISCUSSÃO/ CONCLUSÕES O trabalho de pesquisa ainda está em curso. Conclusões definitivas ainda não
são possíveis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colloquium Humanarum, vol. 8, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 405

ENAPI 2011  
 
COMUNICAÇÃO 
ORAL  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS

FILOSOFIA

 
 

 
A IRA EM SÊNECA: A ORIGEM, UMA DOENÇA E O TRATAMENTO 

  TOMAZIN, SILVIO SANTOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

A IRA EM SÊNECA: A ORIGEM, UMA DOENÇA E O TRATAMENTO. TOMAZIN, SILVIO SANTOS (Discente do
4°Termo- Filosofia- Unoeste) Sêneca em “a ira “onde na qual fez um estudo no século 4 a.c continua tão atual 
como nunca, a ira é uma loucura passageira, ser dominada pela ira é perde a razão. A origem da ira, acreditar
ser ultrajado injustamente, a injustiça é um tratamento que não esperamos nem acreditamos merecer. A ira
transforma o individuo se conhece a ira pela fisionomia os cabelos alvoroçam, veias se incham, gritos de raiva o
sufocam, estira os músculos do pescoço, perde a ação, grita, fica furioso, golpeia. A pessoa irada tem sinais de
delírio, fisionomia ameaçadora, respiração convulsiva, o sangue fervilha, lábios tremem, as palavras são 
tremulas, mãos entrechocam, os pés vacilam. A ira causou muitos danos à humanidade, assassinatos, cidades
destruídas, nações aniquiladas,a ira é a responsável. . O homem se irrita não com as pessoas que lhe causam 
danos, mas com as que lhe poderão causar como pressentimento do dano o homem se irrita, só tem ira quem
tem a razão. A ira esta ligada as paixões, é própria da fraqueza humana, o surgimento da ira através de coisas
irritáveis como doença e desequilíbrio dos órgãos. A ira é uma doença verdadeira e nenhum povo esta isento,
ela pode ser individual ou coletiva. Os germes da ira esta na falta de sono, excessos de trabalho, inquietudes da
ambição, a solução é resistir aos primeiros sintomas da cólera, afogá-la ao nascer, quando esta surgindo é 
controlável já no seu auge não. No tratamento da ira temos duas classes: Os que impedem que ela nasça. E
após nascer lhes dificultam ou impedem os excessos, combater eficazmente o que provoque a ira: a idéia que foi
injuriado é motivo de ressentimento, não de credito as aparências, tenhamos paciência, não prestem atenção a
ouvidos complacentes, acusadores intrigantes, em vez de nos enfurecer defendamos de nos mesmo o nosso
ofensor, suspenda nosso aborrecimento. Evitar suspeitas, amargas conjeturas, fulano me recebeu com frieza,
fulano me saudou pouco civilmente, este mudou bruscamente de conversa, que aquele não me convidou para
comer, que li as indiferenças na feição do outro. Não enfurecer por questões frívolas e miseráveis como: a água 
esta quente, a minha cama esta mal feita, fustigar de ver o trabalho de outros é demasiada moleza. Fica-se 
irritado: o espirro de alguém, alguém deixar cair um objeto, a mosca que pertuba, um cão em nosso caminho,
uma cadeira arrastada pelo chão (ofende os ouvidos), se irrita por colocarem muito gelo na bebida, um livro de
letras miúdas. O grande remédio da ira- é dar-lhe tempo, não exija que logo perdoe, mas que julgue. Procurar
evitar as injurias que não poderíamos suportar, elegei a seu convívio pessoas pacificas e amáveis, simples, 
moderadas, dóceis, pessoas flexíveis. Sêneca ressalta que é importante saber qual é nosso ponto fraco, não é
bom ver tudo nem ouvir tudo, certas injurias devem passar por despercebidos devemos ignorá-las.  
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A RELAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA-SEPARANDO OS PAPEIS 
  CAMARGO, ITAMAR XAVIERDE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

No momento atual, vivemos numa época em que a desintegração dos valores são os maiores obstáculos para o
ser humano e torna a educação das crianças em um desafio maior a cada geração. Valores como ética e
cidadania estão sendo banidos e deixados muitas vezes de fora da formação dos indivíduos, as famílias que 
devem ser os principais responsáveis por esta formação, esta a cada dia mais ausente, deixando muitas vezes a
cargo da escola o ensino de tais valores. Nesse sentido, instituições sociais como a família e a escola não
podem deixar que isso continue a acontecer sem fazer nada para mudar a situação. Assim, é preciso uma
integração dessas duas instituições com objetivos em comum e com pessoal responsável e metodologias
adequadas para se tentar resgatar esses valores tão importantes na formação do caráter dos educandos. O 
principal objetivo com este estudo, é fazer uma abordagem sobre a questão da importância da parceria entre
escola e família para o pleno desenvolvimento infantil e a função da escola como mediadora e condutora de
práticas educativas que possam gerar o pleno desenvolvimento do aluno, e iniciativas que tornem as famílias
mais participativas da vida escolar de seus filhos.Assim sendo, o objetivo principal da educação hoje é favorecer
uma participação que gere compromisso da família com a aprendizagem e o sucesso escolar do seu aluno e
compromisso da escola com a inserção curricular do ambiente cultural da família e da comunidade. Essa
parceria assegurará, o apoio de um ao outro, na busca de um objetivo em comum, o pleno desenvolvimento da 
criança. A relação entre escola e família, cumprindo seus papeis O presente estudo aborda sobre a importância
da Integração Escola-Família no Processo Pedagógico para uma educação de qualidade,as atuações dos
profissionais em educação para que ocorra essa interação e sugestões de para que ambas as partes, tanto
escola quanto família alcancem um objetivo em comum. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, na
qual constatou-se que a relação escola X família é imprescindível, pois a família como espaço de orientação, 
construção da identidade de um indivíduo deve promover juntamente com a escola uma parceria, a fim de
contribuir no desenvolvimento integral da criança e do adolescente. PALAVRAS-CHAVE: família – escola –
integração – responsabilidades . Pode-se concluir, que as transformações que as sociedades tem passando,
tem influenciado de forma direta as relações entre escola e família, os impedindo de cumprirem seus papeis.
Conclui-se que em grande parte dos casos, as famílias tem passado para as escolas as suas tarefas, de ensino 
de valores, ética, boas condutas. A escola como detentora de um cabedal de conhecimentos, e ser grande
beneficiaria neste relacionamento, tem o papel de mediadora e promovedora de iniciativas que os tornem
parceiros das famílias e comunidade. Ou seja, nos dias atuais a escola não pode viver sem a família e a família
não pode viver sem a escola.  
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FILOSOFIA CLÍNICA: O QUE É? E AS CONTRIBUIÇÕES PARA A RACIONALIDADE DO 

COMPORTAMENTO HUMANO 
  OLIVEIRA, GIVALDO LUCIANO RODRIGUES DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SANTOS, FÁBIO JOSÉ DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

A Filosofia clínica compreende uma vertente nova da filosofia, mas que ao mesmo tempo, traz os antigos
preceitos filosóficos. Nomeada pela proposta de Lúcio Packter na década de 1990, visa especificamente o uso
da filosofia para uso terapêutico, tendo em vista refletir sobre as questões existenciais do ser humano e os
problemas advindos dela. O filósofo brasileiro, após algumas constatações na medicina, verificou que vários
problemas humanos são de ordem existencial e não médica. A partir daí, fundamentando-se nos métodos 
filosóficos praticados por vários pensadores (Dilthey, Hegel, Schopenhauer, Protágoras), cria sua própria
metodologia, baseada principalmente na historicidade da pessoa. Instaurada em 1997 no Brasil, a filosofia
clínica vêm abordar as principais questões cotidianas, questionando nossas relações com o mundo, e de que
modo as mesmas interferem na forma como observamos a realidade. Partindo das questões existenciais, a
primeira grande ênfase deve consistir em traçar a história do problema, buscando a historicidade da pessoa 
(partilhante) e contextualizando no todo da história. É de suma importância observar o contexto que envolve a
pessoa, pois uma questão não existe isoladamente, a isso envolve vários fatores como: tempo, cultura,
linguagem, preocupações de uma época, religião, enfim, são vários dados que devem ser considerados. A partir
do relato de historicidade da pessoa, o filósofo clínico pode provocar a condução de uma compreensão da
gênese das questões, mesmo com uma forma menos diretiva por parte do terapeuta. No decorrer da 
historicidade, o filósofo clínico observa a questão existencial individual da pessoa apoiando-se a partir de três 
eixos fundamentais: Exames categoriais, Estrutura de pensamento e Submodos, que discorreremos mais
abaixo. Tendo em vista esses pressupostos, o filósofo clínico trabalha sempre na tentativa de abordar os
problemas da existência, com uma postura aberta, não se fixando em padrões, ampliando o foco e respeitando a
singularidade de cada ser humano inserido em seu universo existencial. Dessa forma, ele percebe que a partir 
da reflexão a pessoa é capaz de elaborar os seus caminhos para as boas escolhas, a partir do seu ponto de
vista, isso tudo de forma consciente e racional. Tendo como parâmetro outros modelos, Packter trouxe ao Brasil 
uma filosofia que preencheu a cultura brasileira. A intenção da filosofia é auxiliar o indivíduo na busca do seu
equilíbrio. Defende-se a idéia de que a Filosofia Clínica é filosofia sim, isso porque se trata de uma profunda
reflexão com fundamentos sólidos diante de contextos que alteram o comportamento do indivíduo, momento em
que se estabelece um diálogo reflexivo e crítico na busca de caminhos elaborados pelo próprio partilhante que
definirão a mudança ou não da pessoa e do meio, para que assim se possa viver melhor. Talvez uma melhor 
afirmação sobre a filosofia clínica, seja a partilha da vivência, o convite ao diálogo e o cultivo do gosto pela
diversidade.  
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O PAPEL DA GESTÃO EDUCACIONAL,NO ENFRENTAMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO INDIVIDUO. 

  GOMES, GILMARA CAMARGO SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

A escola desempenha um papel fundamental na promoção do desenvolvimento social, e na capacidade 
cognitiva que por sua vez, vai incidir na compreensão que a criança tem do mundo social e respectivas
particularidades. Segundo Sacristán e Goméz (2000), defendem que a escola deve dotar a criança: “Não só, dê
conhecimentos, ideias, habilidades e capacidades formais, mas também, de disposições, atitudes, interesses e
pautas de comportamento”, que visem preparar a criança para que se torne num cidadão produtivo, competente
e consciente. Objetivo Ressaltar que o papel da unidade escolar, não é de apenas serem transmissores de 
conhecimento, mas também cuidadores, e facilitadores do processo de aprendizagem buscando
incessantemente esse equilíbrio, procurando ver a sua comunidade não apenas como consumidor de seus
serviços, mas como sujeitos que podem ser parceiros e que tem muito a contribuir para a formação de um
sujeito, crítico, na proporção dessas mudanças que se fazem necessárias para o desenvolvimento humano e
para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Metodologia: O desenvolvimento deste trabalho se deu por 
meio de Pesquisas Bibliográficas; Livros; Artigos; Revistas, Jornais; Sites. Ao abordarmos o papel da gestão
educacional no enfrentamento da constituição do individuo investigando o verdadeiro papel a ser desempenhado
pela unidade escolar na promoção do desenvolvimento social, e na capacidade cognitiva que por sua vez, vai
incidir na compreensão que a criança tem do mundo social e respectivas particularidades. Diversos autores
foram elencados na elaboração desse trabalho, dentre os quais destacamos Sacristán e Goméz (2000),
defendem que a escola deve dotar a criança: “Não só, dê conhecimentos, ideias, habilidades e capacidades
formais, mas também, de disposições, atitudes, interesses e pautas de comportamento”, que visem preparar a 
criança para que se torne num cidadão produtivo, competente e consciente. Piaget (1932/1994), afirma que
quando a escola tem como objetivo a formação de seres moralmente autônomas, as relações humanas no
interior dessa deve ser baseadas em princípios de cooperação e reciprocidade. Ainda na defesa de uma
educação voltada para o desenvolvimento de valores éticos e morais, da postura da escola em cumprir seu
papel social, destacamos autores como Antunes, Costa, Azevedo, entre outros, buscamos conceituá-la. Para 
que se estabeleçam estratégias funcionais que permitam a aproximação entre a escola e a família, é essencial
que o educador procure conhecer de uma forma aprofundada e detalhada as condições que vivem as famílias.
Só desta forma poderá definir qual o grau de colaboração que a unidade escolar manterá para a formação deste
individuo.  
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RESPONSABILIDADE CIVIL DAS ESCOLAS: A INDENIZAÇÃO GERADA A PARTIR DE DANOS 
PRATICADOS POR EDUCANDOS MENORES 

  GITAHY, RAQUEL ROSAN CHRISTINO (Professor - UNOESTE)

Pensando nos relacionamentos que ocorrem durante o processo de ensino aprendizagem o presente trabalho
destaca um ponto do Direito Educacional: a responsabilidade civil das escolas. Justificamos a importância do
trabalho tendo em vista o estudo ainda incipiente da responsabilidade civil das escolas com análise de casos
práticos, tema relevante tanto para a área jurídica como para a área educacional, esta última tão distante do 
conhecimento de suas responsabilidades jurídicas oriundas de uma relação de ensino-aprendizagem. 
Acreditamos que com esta pesquisa profissionais da Educação tomem consciência da responsabilidade civil
sobre os educandos menores, das conseqüências jurídicas no ramo do Direito Civil oriundas do bullyng, da
calúnia, injúria e difamação; das geradas a partir de lesões corporais dentro da escola, entre outras. O objetivo
geral é estudar a responsabilidade civil das escolas gerada a partir de danos praticados por educandos 
menores. Adotaremos o método de interpretação. Como técnica de pesquisa optamos pela bibliográfica com
pesquisa em códigos; livros de doutrina, com destaque a autores como: Diniz; Gonçalves; Rodrigues; Reale,
dentre outros; artigos de revistas qualis; banco de teses e dissertações da Capes e repertórios de
jurisprudências obtidas em Tribunais de diferentes instâncias para verificar como estão sendo decididos os
casos concretos de responsabilidade civil das escolas quanto a indenização gerada a partir de danos praticados 
por educandos menores. Analisando as jurisprudências dos tribunais percebemos que a responsabilidade das
escolas é objetiva. Tal idéia é colocada no código civil brasileiro, em seu artigo 932, inciso IV. Concluimos que 
independentemente de culpa das escolas, pela teoria do risco, todos os danos morais e materiais causados por
educandos menores enquanto estiverem no estabelecimento educacional serão indenizados pelo mesmo. Não
se pode chamar para indenizar os pais pois neste caso, temporariamente transferiram a responsabilidade quanto
aos filhos a escola.  
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A INFLUÊNCIA DO AMBIENTE SÓCIOMORAL SOBRE AS PRATICAS DE BULLYING EM SALA DE 

AULA 
  COSTA, JAQUELINE BATISTA DE OLIVEIRA (Professor - UNOESTE)

ZOCOLER, POLIANA SOARES QUINATO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Introdução e Justificativa: Nos dias atuais, muito tem se falado sobre violência. Já não é novidade que, na 
escola, diferentes modalidades de violência se manifestam entre os alunos, dentre as quais o bullying vem se
destacando. Entretanto, para lidar com o problema é necessário que se conheça suas múltiplas determinações.
Nesse sentido, conforme alguns autores, dentre os diversos fatores que levam os alunos a praticarem o bullying,
encontram-se a qualidade das relações sociomorais que se estabelecem dentro do ambiente escolar. Acredita-
se que ambientes escolares coercitivos, onde as relações são unilaterais e o professor assume postura
autoritária são favoráveis a pratica de diferentes formas de violência e conflitos. Ao passo que, em sala de aula
onde as relações são cooperativas, as regras são estabelecidas em conjunto, com alunos e professores, 
possibilita aos alunos resolverem os conflitos utilizando-se de estratégias como o diálogo e o respeito mútuo.
Dessa forma o presente estudo tem como. objetivos: compreender a influência do ambiente sóciomoral sobre as
praticas de bullying na sala de aula. Especificamente pretendemos caracterizar o fenômeno bullying enquanto
modalidade específica de violência; compreender como as relações sociomorais estabelecidas entre os pares
são capazes de influenciar a prática do bullying. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo 
estudo de caso. Será realizada em uma escola pública de Presidente Prudente (SP). O grupo investigado
constituir-se-á de alunos do 5º, 6º, 7º e 8º ano do Ensino Fundamental. Será utilizado como instrumento para 
coleta de dados a aplicação de questionários a serem respondidos pelos alunos, a fim de, num primeiro
momento, identificar como estes sujeitos avaliam o ambiente sócio moral de suas salas de aula, e
posteriormente um questionário para identificar a intensidade da prática do bullying. Os dados serão submetidos
a procedimentos de análise qualiquantitativa.  
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ATIVIDADE LÚDICA NA ESCOLA E CONVERSA COM OS PAIS: O LÚDICO COMO BENEFICIADOR DO 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
  HOSOKAWA, RAFAELA REGINATO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

Introdução: O projeto Atividade lúdica na escola e conversa com os pais desenvolve atividades lúdicas com
alunos que possuem problemas de aprendizagem devido a problemas emocionais, para que eles possam
manifestar e elaborar suas angústias, emoções, ansiedades e conflitos, por meio do brincar, favorecendo, assim, 
o seu aprendizado. São realizados também encontros agendados com os pais das crianças que são atendidas
pelo projeto, possibilitando a aproximação do pai no trabalho que está sendo realizado. Objetivos: O projeto
pretende oferecer um suporte emocional e amenizar as dificuldades de aprendizagem das crianças envolvidas,
através do brincar, e estabelecer um vínculo de comunicação e confiança com os pais das crianças.
Metodologia: Os sujeitos da pesquisa são encaminhados para o projeto pela escola. Tratam-se de crianças que 
cursam o Ensino Fundamental I, em uma escola pública da rede municipal de Presidente Prudente, e a quem os
professores atribuem haver dificuldades de aprendizagem decorrentes de fatores emocionais. Os encontros
duram, em média, cinquenta minutos e ocorrem na própria escola em que os alunos estudam, durante o período
de aula, na brinquedoteca. Durante as atividades lúdicas desenvolvidas individualmente o projeto disponibiliza
duas caixas com diversos brinquedos e uma caixa com materiais para desenhar. Assim, através do brinquedo
escolhido e da atividade lúdica com ele desenvolvida, a pesquisadora se sensibilizará ao que está sendo
simbolizado e as transferências que estão sendo realizadas, associando essas manifestações a possíveis 
conteúdos internos da criança. Para se atingir os objetivos propostos a pesquisa é realizada com base nos
pressupostos da pesquisa qualitativa, de tipo estudo de caso. O projeto tem como suporte teórico as teorias da
Psicanálise sobre a importância do brincar para a simbolização e resolução de conflitos infantis, sendo a teoria
de Winnicott a principal delas. Além dos encontros para brincar com as crianças, como foi dito anteriormente,
pretende-se realizar ao menos dois encontros com os pais das crianças. O primeiro encontro será realizado com 
o intuito de estabelecer um vínculo de confiança e comunicação com os pais da criança, além de possibilitar que
ele pense e elabore idéias que tem sobre seu próprio filho, a partir da narrativa que ele próprio constrói acerca 
da criança. O segundo encontro com os pais deverá ocorrer no término do ano, com a intenção de orientá-los. 
Nesse encontro, a pesquisadora falará sobre o trabalho que foi realizado no decorrer do ano, as mudanças que
foram observadas, assim como algumas características relevantes que foram identificadas na criança e que
podem ser úteis e assimiláveis por eles. Através dessa orientação, os pais poderão tomar consciência de
algumas características que seu filho possui e possíveis dificuldades que ele enfrenta, e que o angustiam. .  
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PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO: DIFICULDADES E DILEMAS DIÁRIOS NA SUA 

PRÁTICA. 

  RIBEIRO, MARGARETH MELLÃO GARCIA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
SCHMIDT, IVONE TAMBELLI (Professor - UNOESTE)

Este projeto de pesquisa apresentado ao programa de Mestrado da Universidade do Oeste Paulista visa
compreender as dificuldades encontradas no dia-a-dia do trabalho do professor coordenador pedagógico. É
possível afirmar, que a especificidade da atuação da coordenação são os processos de aprendizagem, onde
quer que ocorram, já que a esfera de atuação e preocupação da coordenação é muito ampla (envolve questões 
do currículo, construção do conhecimento, aprendizagem, relações interpessoais, ética, disciplina, avaliação da
aprendizagem, relacionamento com a comunidade, recursos didáticos,...). O Professor Coordenador deve
conhecer o Projeto Político Pedagógico da escola em que atua, pois nele se encontra o plano global da
instituição. Neste trabalho utilizaremos uma abordagem qualitativa, tendo como procedimento metodológico a
análise documental, a pesquisa bibliográfica e entrevistas semi-estruturadas. Será realizada em duas etapas. A 
primeira contará de uma revisão bibliográfica, com o objetivo de estabelecer um referencial teórico para o
estudo. A segunda etapa será composta de coleta e análise de dados, por meio de entrevistas semi-
estruturadas, questionários e pesquisa documental. Os sujeitos das entrevistas serão dois professores
coordenadores, de escolas de ensino fundamental e médio, da Diretoria de Ensino de Piraju/SP. Por meio das
entrevistas semi-estruturadas, espera-se compreender as dificuldades que os coordenadores enfrentam 
diariamente, os desafios na sua atuação com relação a priorização das práticas pedagógicas. Esperamos
realizar algumas considerações que auxiliem professores coordenadores na busca de uma compreensão
sistemática e crítica acerca de seus dilemas e dificuldades. Palavras-chave: Professor Coordenador. Auto 
Formação. Práticas Pedagógicas. . Objetivo geral: Refletir sobre as ações diárias dos professores
coordenadores pedagógicos no processo educativo escolar, na concretização da sua função e como ocorre a 
sua autoformação. Objetivos específicos: Refletir as ações diárias do professor coordenador pedagógico tendo
em vista seu plano de trabalho; analisar como ocorre a auto formação do professor coordenador pedagógico;
investigar as condições subjetivas para a ação de coordenação nas três dimensões básicas da formação
humana: quanto a conceitos, procedimentos e atitudes. . Metodologia: Abordagem qualitativa de um estudo de
caso. Coleta de dados: Entrevistas semiestruturadas, questionários e análise documental. Análise de conteúdo 
dos dados baseado em Franco (2005). Análise documental de de registros das HTPCs(hora de trabalho
pedagógico), projeto político e pedagógico, diário feito a partir das HTPCs, Resolução SE 88/2007 e Resolução 
SE 90/2007, registros de aprendizagem dos alunos, dados da avaliação externa. .  
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O PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO (PREMEN): ESCOLA SEM REPROVAÇÃO? 

  BERTAN, LEVINO (Professor - UNOESTE)
FONSECA, DANIELA ANDRADE COELHO DA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

O estudo tem por objetivo pesquisar a existência do PREMEN, diagnosticar sua filosofia e avaliar sua
implantação, no Paraná. Pela natureza do estudo optou-se pela análise qualitativa, tendo como abordagem 
metodológica a pesquisa de campo e, como instrumentos, entrevistas e questionários aplicados nas 14 unidades
de ensino de 1° e 2° graus no Paraná. O modelo de escola criado para atender a nova realidade sócio-
econômica do país, foi a Escola Polivalente, que teve sua origem nos Ginásios Orientados para o Trabalho
(GOT), que conciliavam a educação geral com a formação técnica direcionada para indústria, comércio e
agropecuária. A Escola Polivalente era um estabelecimento de ensino dotado de instalações, equipamentos e
recursos humanos para desenvolverem um programa curricular que reunisse os elementos de formação
humanista, técnica, científica, vocacionais e artísticos. Para implementar essas escolas o Governo Federal 
celebrou dois acordos MEC/USAID. O primeiro, em 1969, envolvendo 64 milhões de dólares, pagável em 40
anos, com juros de 2,5% ao ano, com carência de 10 anos. Estados participantes: Bahia, Espírito Santo, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul. O segundo, em 1971, com 100 milhões de dólares. Estados: Ceará, Santa Catarina,
Paraná, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O PREMEN, órgão ligado ao MEC, foi quem
coordenou e implementou o programa das escolas, cuidando das construções, equipamentos, treinamento dos 
professores e pessoal técnico-administrativo, em convênio com as universidades. Todo pessoal docente e
técnico, antes de iniciar as atividades, deveria fazer um curso de aperfeiçoamento de 320 horas, para
compreender a dinâmica e a filosofia da escola. Todos licenciados nas respectivas especialidades. O pessoal
técnico era contratado em regime de 40 horas, os docentes em regime de 20 ou 40 horas, com 25% da carga
horária destinada para planejamento, preparação de aula e atendimento aos alunos. Os docentes das disciplinas 
profissionalizantes deveriam fazer o curso de ESQUEMA I. As escolas de 1º grau (Ensino Fundamental – ciclo II) 
eram construídas num terreno de 20.000m² e as de 2º grau (Ensino Médio) num de 40.000m², com as prefeituras
doando e preparando o terreno. A planta do prédio fugia do tradicional, com salas específicas para as disciplinas
de cultura geral como para as profissionalizantes. Estas eram super equipadas. Salas para diretor, vice-diretor, 
coordenadores, orientadores, enfermaria e quadras para as atividades esportivas. A filosofia da escola era de
regime integral fundamentada numa ação pragmática, desenvolvimentista e humanista. Essas escolas, como
eram planejadas, não deveria existir a reprovação. Infelizmente, foram transferidas para o Estado, tornando-se 
escolas comuns. Palavras-chave: PREMEN, Escola Polivalente, Ensino, Educação .  
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