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Resumo 
 

A produção deste material visa uma intervenção 
pedagógica em forma de oficinas para alunas do Curso de 
Formação de Docentes do IEPPEP, tendo em vista que, 
das muitas disciplinas metodológicas existentes no curso, 
não existe uma disciplina específica de metodologia para 
o ensino da Filosofia. Estas oficinas, organizadas neste 
caderno pedagógico, tem por objetivo ajudar a pensar a 
utilização de metodologias que colaborem para o 
desenvolvimento de um processo reflexivo centrado na 
pesquisa e reflexão crítica a partir do tratamento de um 
dos conteúdos estruturantes da disciplina da Filosofia – 
teoria do conhecimento - como proposto pela SEED/PR. 
São discutidas, portanto, algumas  metodologias com o 
intuito de facilitar os processos de ensino aprendizagem 
para estudantes da educação básica a partir da 
compreensão da produção do conhecimento pela pesquisa 
e pelo trabalho coletivo, de forma reflexiva. A ideia é 
pensar práticas reflexivas pautadas pela inclusão bem 
como despertar o interesse pela Filosofia a partir da 
sensibilidade auditiva ou visual, por exemplo. Estas 
oficinas, distribuídas em 4 encontros, visam oportunizar 
momentos de reflexão que melhorem a práxis pedagógica 
não só dos estudantes em questão mas também para todos 
aqueles que se dispuserem a, lendo este material e suas 
indicações, pensar alternativas aos muitos desafios para 
construir um processo educativo de qualidade.  

Palavras-chave  Ensino de filosofia, formação docente, pesquisa. 
Formato do Material Didático Caderno pedagógico 
Público Alvo  Alunas e alunos do curso de formação de docentes do 

IEPPEP e professores de ensino fundamental e médio 



4 

 

 

Apresentação 
 

"Olhe o mundo com a coragem do cego, entenda as palavras com 
a atenção do surdo, fale com a mão e com os olhos, como fazem 

os mudos!" 
Cazuza 

 

 Uma das formas de criticar um comportamento não filosófico-reflexivo é apelar para 

algum tipo de comparação deste comportamento com a deficiência de algum dos sentidos. 

Associar a ideia de falta de reflexão à problemas com a visão, por exemplo, é algo que 

encontramos desde Platão, no livro VII da República até o senso comum contemporâneo com 

expressões como “aquela pessoa não tem uma visão de mundo”. Dessa forma questionamo-nos: 

como desenvolver metodologias e práticas educativas pelo aguçamento de algum sentido como a 

audição ou visão, por exemplo, como suporte para a construção de um pensamento reflexivo?  

 Partimos do pressuposto de que a preocupação com o desenvolvimento e uso de 

metodologias com focos específicos podem viabilizar olhares diferentes sobre a prática 

pedagógica, possibilitando modos de intervenção diferenciados dentro do contexto escolar. 

Considerando esta problemática, o desenvolvimento deste projeto e sua intervenção na Escola 

dar-se-á na forma de um mini curso, distribuído por quatro módulos de 5 horas, a serem 

realizados no Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto contemplando a temática 

“Metodologia do ensino de Filosofia” para os alunos do curso de formação docente (ensino 

médio). 

 Diferente do que possa aparentar em um primeiro momento, se considerado o público 

alvo do projeto, entendemos que tal curso é importante para os professores da rede estadual de 

ensino por ajudar a refletir sobre perspectivas metodológicas para o ensino da Filosofia que 

podem ser apropriadas em diferentes séries. A ideia é que os estudantes reflitam sobre o efetivo 

alcançe do uso de algumas metodologias para, a partir de sua experiência prática, projetar 

práticas de ensino mais eficientes e eficazes. O intuito é desenvolver os pressupostos para uma 

boa reflexão e pesquisa que fundamentem, de forma apropriada, o processo educacional. Desse 

modo, o tema norteador das reflexões propostas neste caderno pedagógico estão referidas ao 

ensino de filosofia na educação básica e no ensino médio na perspectiva de construção de 

metodologias que melhorem a práxis docente com reflexos positivos nos processos de ensino-

aprendizagem. 
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 Tal proposta requer, de fato, uma justificativa para sua implementação. O objetivo de 

criar um mini-curso de metodologia do ensino de Filosofia para os alunos do curso de formação 

de professores do IEPPEP aparece como um momento importante para suprir a ausência do trato 

metodológico do ensino de Filosofia no currículo deste curso de ensino médio. Mas o ensino de 

Filosofia deve vir acompanhado de uma proposta metodológica que possibilite a formação de um 

pensamento de fato reflexivo não se resumindo a mera apresentação de conteúdos. Nesse 

sentido, os objetivos específicos deste caderno pedagógico são: a) incentivar a condição de 

pesquisador do professor e do estudante; b) apresentar aos estudantes do curso de formação 

docente do IEPPEP alguns materiais didáticos/recursos tecnológicos que podem facilitar o 

processo ensino aprendizagem na perspectiva do ensino da Filosofia e c) discutir e avaliar 

práticas pedagógicas no intuito de despertar a prática reflexiva pelo foco no uso de determinados 

sentidos.  

 Em termos de estratégia de ação e público-alvo, num primeiro momento do curso será 

feito um levantamento sobre a compreensão dos estudantes do curso de formação docente  no 

IEPPEP sobre o que é, como se dá o processo de aprendizagem com destaque para uma das 

especificidades desta Escola: as práticas em educação especial. Este levantamento será permeado 

por uma reflexão teórica acerca dos processos de formação docente e da condição do aluno na 

contemporaneidade. Em segundo lugar, serão apresentadas aos alunos algumas propostas 

metodológicas que versem sobre o ensino de Filosofia considerando, com algum destaque, as 

práticas de inclusão e integração social, a sensibilidade sonora e a visual.  Os princípios 

norteadores do curso são a)sensibilização para a importância da ação docente tendo como 

pressuposto a pesquisa; b) considerações e reflexões gerais sobre a importância e necessidade do 

ensino de filosofia com foco nas questões metodológicas considerando a condição das crianças e 

adolescentes no mundo contemporâneo e os desafios da inclusão social; c) a construção de 

oficinas para a construção de materiais para o ensino de Filosofia. Em termos práticos, em cada 

encontro, será feita uma breve apresentação de uma proposta de aula de filosofia utilizando 

metodologias diversas em cada um deles. Essa atividade durará cerca de 20 a 30 minutos. Em 

seguida, será feita uma discussão sobre a compreensão do conteúdo a partir daquela prática: o 

que ajudou e o que atrapalhou no processo de compreensão do conteúdo apresentado. Em 

seguida, será feita uma discussão teórica a respeito do uso da metodologia em questão e, na 

sequência, será proposto aos alunos que, com base nestas reflexões como participantes desta 

experiência de ensino, desenvolvam planos de ensino e objetos de aprendizagem considerando a 
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possibilidade de construção de uma práxis pedagógica eficiente e eficaz para o ensino de 

Filosofia com crianças e adolescentes. Ao final de cada oficina serão apresentados algumas 

referências bibliográficas específicas para cada encontro, disponíveis na internet para facilitar o 

acesso destes materiais com o intuito de aprofundar as discussões realizadas ao longo da oficina.  

 A viabilidade de tal proposta, inserida na perspectiva de pensar o necessário incentivo 

para a pesquisa e reflexão verifica-se pela possibilidade de realização de oficinas que podem ser 

realizadas no contraturno, com uso de materiais de baixo custo e que tem o potencial de 

socializar importantes experiências pedagógicas tanto na esfera institucional como no mundo do 

trabalho e em esferas para além da educação formal como as Olimpíadas Filosóficas do Estado 

do Paraná. 
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Introdução 
 

 A discussão de pressupostos e fundamentos dos processos educativos requer a 

consciência de que não existe educação de qualidade sem alicerces seguros como, por exemplo, 

a prática da pesquisa. Entretanto, muitas situações cooperam para que este pressuposto não se 

concretize, seja por parte do professor, seja por parte do estudante.  

 Da perspectiva do profissional da educação existe um acúmulo de atividades burocráticas 

que as ações em sala de aula exigem tornando escasso o tempo para pesquisa. De outro, a 

ausência de uma mentalidade que permita percepção do processo educacional como gravitando 

em torno da pesquisa. Em outras palavras, em vários casos, a pesquisa não é incentivada, 

desenvolvida e construída como fundamento e objetivo do processo educacional. Da perspectiva 

do estudante, a cobrança centrada em atividades repetitivas e de memorização – dentre muitos 

outros equívocos – faz com que a perspectiva da pesquisa e da crítica fiquem relegados a planos 

secundários nas práticas pedagógicas. 

 Esse processo histórico cria uma tensão: o professor deixa a condição de ser pesquisador 

e assume, de modo simplório, a condição de “auleiro”, ou seja, uma redução fenomenológica e 

epistêmica da condição de docente, com reflexos por óbvio negativos para o processo de 

formação dos estudantes. Ao longo da experiência profissional do professor esta distância com a 

pesquisa cria situações complicadas do ponto de vista do conteúdo da disciplina (que não é 

atualizado), bem como do ponto de vista de sua prática em sala de aula que reflete sua concepção 

de mundo e de vida.  

 Assim, um dos grandes desafios da Educação no mundo contemporâneo reside na 

retomada da centralidade da pesquisa, implicando em pensar as dinâmicas de sala de aula de 

forma questionadora e propositiva. No quesito “questionadora”, é importante a respeito da práxis 

pedagógica, que deve pautar-se por um processo dialógico. No quesito “propositiva”, é 

importante destacar propostas que visem cultivar o aspecto reflexivo, sem, contudo, ter a 

pretensão de apresentar “receitas”, mas sim, propostas que servem como ponto de partida para a 

ação pedagógica. É necessário, portanto, ver observar e tratar a realidade sob diversos enfoques e 

pontos de vista. A não utilização de tal expediente, normalmente, recai em dogmatismos.  

 Desse modo, o intuito desta reflexão que visa uma intervenção pedagógica é a construção 

e realização de oficinas para os estudantes do Curso de Formação de Docentes do IEPPEP. Estas 
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oficinas pressupõem a possibilidade de ajudar a pensar a construção de metodologias que 

colaborem para o desenvolvimento de um processo reflexivo centrado na pesquisa e reflexão 

crítica, considerando o uso das tecnologias para facilitar os processos de ensino aprendizagem a 

partir de pressupostos filosóficos. Esta reflexão, materializada nestas oficinas, será permeada 

pelo destaque de experiências significativas nos processos de docência, tornando possível a 

reflexão de elementos que contribuam para a compreensão das tensões do cotidiano profissional 

e que apontem para possíveis soluções a médio e longo prazo de algumas das muitas dificuldades 

dos processos de ensino-aprendizagem. Esta reflexão contempla também questões de inclusão 

social, tendo em vista que muitos alunos do IEPPEP tem algum tipo de deficiência visual, 

auditiva ou outras. 

 No intuito de tratar as questões acima apontadas, dividimos este material em duas partes: 

a primeira é uma reflexão teórica que traz alguns indicativos para a reflexão das práticas 

sugeridas na segunda parte. Dessa forma, a parte um apresenta alguns desafios para pensar a 

metodologia do ensino de Filosofia e a parte dois está organizada em rotas de trabalho para as 

quatro oficinas temáticas. A primeira visa trabalhar com os estudantes os desafios do ensino de 

filosofia no ensino básico e médio para, em seguida, tratar da sensibilização para a reflexão a 

partir do uso de filmes, músicas e atividades que incentivem a integração dos alunos permeando 

estas possibilidades pelo incentivo à reflexão e à pesquisa. Para cada uma destas oficinas foi 

apresentado uma pequena bibliografia, toda ela virtual, para facilitar a consulta tanto para os 

alunos quanto para os professores da rede pública que queiram aprofundar a reflexão sobre as 

temáticas propostas. 

 Entendemos que, considerando as reflexões acima dispostas e a proposta deste trabalho, 

ele pode, e muito, contribuir para melhoria da educação paranaense por trabalhar tanto com os 

estudantes do ensino médio cujo trabalho, na educação básica, reflete diretamente na rede 

estadual de ensino. Esta proposta materializa, de modo específico, o saber, o fazer e o pensar na 

perspectiva de uma práxis pedagógica que tenta responder algumas das muitas demandas da 

educação no contexto contemporâneo. 
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PARTE I - Desafios da Educação Contemporânea: a importância da pesquisa, 
a condição dos estudantes hoje e as questões de inclusão social 
 
 Esta Parte I, como apresentada no título, visa apresentar algumas reflexões a respeito de 

alguns desafios da educação contemporânea. Estes desafios não são os mais importantes ou 

únicos mas, pensados em conjunto, incitam algumas reflexões pertinentes às demandas da 

educação contemporânea. Nesse sentido será tratado  primeiro da centralidade da pesquisa tanto 

na perspectiva do professor como do estudante. Em seguida, serão apontadas algumas reflexões 

sobre algumas características dos estudantes hoje pois não conhecer o nosso público significa 

deixar a embarcação de nossa prática educacional à deriva e, por fim, considerando as 

especificidades do IEPPEP, levantaremos algumas  questões relativas à inclusão social. 

 

1. O desafio da formação para a pesquisa 

 No século retrasado, Marx já nos ensinava que 
A teoria materialista de que os homens são produtos das circunstâncias e da educação e de que, portanto, 
homens modificados são produtos de circunstâncias diferentes e de educação modificada, esquece que as 
circunstâncias são modificadas precisamente pelos homens e que o próprio educador precisa ser educado. 
Leva pois, forçosamente, à divisão da sociedade em duas partes, uma das quais se sobrepõe à 
sociedade[...]A coincidência da modificação das circunstâncias e da atividade humana só pode ser 
apreendida e racionalmente compreendida como prática transformadora” (MARX,,K; ENGELS, H. 
1977:118-119)  

  

 Hodiernamente, a condição pós-moderna e os desafios de uma educação de qualidade 

num contexto onde o neoliberalismo e mercantilização do ensino grassam sem barreiras 

(BAUMAN, 2011), há um chamamento para uma reconstrução contínua dos processos 

pedagógicos, abandono de “modelos prontos” e de ter como perspectiva de trabalho o necessário 

distanciamento reflexivo entre o aluno “ideal” e o aluno “real”.  Nos passos de Marx e 

considerando a nossa condição pós-moderna, partimos do pressuposto que a formação e a 

formação continuada dos professores tem como fundamento o movimento de reconstrução 

cotidiana das práticas educativas, o que requer a condição de pesquisador (ESTEBAN E 

ZACCUR (orgs) 2002; RODRIGUES, 2009; ANTUNES, 2011 para citar apenas alguns nomes).  

Assim, nos perguntamos: no que consiste – ou como se define - a formação do professor no 

contexto contemporâneo? De acordo com FELDMANN (2009:72)  

 
[...]consiste em compreender o fenômeno educativo sempre como uma tarefa inconclusa e perspectival. É 
sempre uma forma fractal de interrogar o mundo, perspectiva essa perpassada pelos nossos valores, 
concepções, ideologias. Entender esse fenômeno é tomá-lo em sua concretude, em suas manifestação 
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histórica, política e social. É sempre um processo relacional e contextual. Envolve relações entre as 
pessoas, projetos e processos que se produzem mutuamente, contraditoriamente embasados em uma visão 
de homem, de mundo e de sociedade. As pessoas não nascem educadores, se tornam educadores, quando se 
educam com o outro, quando produzem sua existência relacionada com a existência do outro, em um 
processo permanente de apropriação, mediação e transformação do conhecimento mediante um projeto 
existencial e coletivo de construção humana” FELDMANN (2009:72) 

 

 Pensando os autores acima na perspectiva histórico-crítica a Escola deveria promover aos 

alunos situações nas quais fossem levados a pensar, pesquisar e questionar. Então, como 

despertar no estudante o pensamento questionador que instigue a argumentação?  

 A Filosofia, ao admitir a incompletude da condição humana e mutabilidade dos valores 

sociais (Adorno, 2010) pode indicar uma direção de reflexão que propicie a construção coletiva 

baseada na indagação filosófica.  Cabe citar aqui Gadotti (2005) quando coloca que a formação 

continuada do professor deve ser concebida como reflexão, pesquisa e ação. É importante 

incentivar a descoberta, organização, fundamentação, revisão e construção teórica não como 

mera aprendizagem de novas técnicas, atualização em novas receitas pedagógicas ou 

aprendizagem das últimas inovações tecnológicas, mas como um processo crítico-dialético.  

 Considerando o professor e o estudante na perspectiva da pesquisa e da reflexão crítica, 

uma das possibilidades de viabilizar tal proposta é procurar desenvolver desde o ensino 

fundamental tal postura (TELLES, 1999; KOHAN, W. O. & WUENSCH, A.M. (orgs), 2000) . O 

despertar da reflexão e análise dos mais diversos temas pode significar um impacto profundo nas 

rotinas escolares como um todo, já que supera a divisão cartesiana dos conteúdos por disciplinas. 

Este desafio, para as Escolas, professores e para os estudantes na perspectiva de aprender a 

pensar despertando a curiosidade, a investigação, a argumentação, a criticidade e a criatividade 

na construção de um pensamento organizado, autônomo e democrático, fundamentado na 

perspectiva da pesquisa, constitui-se num importante objetivo a ser perseguido. 

 A importância da associação entre pesquisa e reflexão permite o acesso a várias 

alternativas e possibilidades de visão de mundo e consequente solução de problemas 

desenvolvendo um perfil cada vez menos dogmático e mais criativo pelo exame, comparação e 

questionamento (FREIRE, 1996), colocando a verdade na perspectiva da relação entre os sujeitos 

e o mundo e gerando, por isso, aquilo que Deleuze e Guatarri (2000) insistem como fundamento 

da filosofia: a criação de conceitos.  

 É impossível desvincular os conceitos de filosofia e filosofar. Por isso, o que se busca 

com esta proposta de intervenção pedagógica é a busca de uma prática docente transformadora, 
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que oportunize condições para uma melhoria do ensino convidando aluno e professor para a 

pesquisa como fundamento de um práxis pedagógica coerente com as demandas do mundo atual.  

 Desse modo, o problema que norteia este caderno pedagógico tem a seguinte formulação: 

Como os conhecimentos construídos no Curso de Formação de Docentes, principalmente a partir 

da construção de um perfil de professor-pesquisador, podem ser sistematizados e utilizados para 

melhorar a práxis dos profissionais da educação nas séries iniciais no que tange à reflexão 

filosófica numa perspectiva interdisciplinar? 

 São nossas hipóteses de trabalho:  

 a) Os problemas relativos a uma “boa” ou “má” “formação” residem na construção de 

uma postura crítico reflexiva nos estudantess, postura esta que deve estar presente na práxis  

profissional do educador cuja centralidade da ação está ancorada no exercício da pesquisa. 

 b) O professor, assumindo sua condição de pesquisador e ensinando os alunos a 

problematizar e pesquisar a realidade, cumpre sua função social concretizando práticas de 

inclusão social. 

 Em linhas gerais, portanto, assumimos que o professor, se abdica de sua condição de 

pesquisador e não incentiva tal prática em seus estudantes, automaticamente abdica de sua 

condição de professor, restando-lhe a condição de mero burocrata do ensino – e nada mais do 

que isso.  

 

2. O desafio de pensar a infância e a adolescência no mundo contemporâneo 

 Os conceitos de “infância” e “adolescência” podem ser pensados sob múltiplas 

possibilidades. Nesta pequena reflexão queremos apontar apenas alguns elementos sobre esta 

temática que nos auxiliem a problematizar a condição estudantil na contemporaneidade no 

intuito de melhorar nossa práxis educacional na perspectiva dos conceitos de “pesquisa” e 

“inclusão”. 

 Até a alguns séculos a criança era considerada apenas um adulto em miniatura. Em 

termos históricos, no mundo ocidental, a representação da ideia de infância como concebemos 

hodiernamente começou a ser formulada na França a partir dos séculos XVII e XVIII (ÀRIES, 

1978).  Este movimento histórico de construção e afirmação de uma identidade infantil teve, 

como todo processo dialético, muitos avanços e retrocessos em função das mais diversas 

circunstâncias políticas, econômicas e culturais. Consideramos que o saldo atual desse processo 

histórico é positivo. No Brasil, por exemplo, existe até uma previsão legal de seguridade dos 
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direitos das crianças estabelecido pelo Estatuto da Criança e do adolescente (Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990). 

 Considerando que as condições de “infância” e adolescência” resultam de processos 

sociais dialéticos de formação identidária, é possível levantar a hipótese de que a origem de parte 

significativa dos problemas das relações de ensino está ligada ao fato de que os educadores e 

docentes não se preocupam em adquirir conhecimentos sobre o perfil destas crianças e 

adolescentes, seu alunos. Reflexões sobre perspectivas psicológicas ou a partir de suas condições 

materiais de existência são importantes se o foco for o desenvolvimento de habilidades e não a 

justificação de fracassos escolares.   

 Do ponto de vista  processual da educação, metodologias de ensino podem tornar-se 

obsoletas e/ou inóquas se tais práticas não forem continuamente revisitadas. É importante levar 

em consideração as dinâmicas sociais em processo posto que  interferem diretamente em todos 

as dinâmicas sociais e, em especial, nas relações de ensino. Acompanhar este debate hoje, como 

por exemplo, a hipótese de que as crianças são “nativas digitais” (PRENSKY, 2001; 2010) e 

fazer sua crítica – no Brasil, as crianças e adolescentes já vivem esta condição ou este conceito é 

apenas modismo? - é uma importante questão a ser discutida no âmbito escolar considerando os 

desafios de educar nesta cultura. 

 Dentre as muitas questões construídas e reconstruídas no âmbito filosófico, uma das mais 

interessantes do nosso ponto de vista atual refere-se à fundamentação epistemológica quanto ao 

que seria importante para o estudande “aprender”, considerando as condições materiais de 

existência contemporâneas.  Parte-se do pressuposto da importância do desenvolvimento 

individual e coletivo dos sujeitos sociais no que tange ao exercício da cidadania. Responder a 

perguntas sobre o que convém e como estudar são alguns desafios interessantes do ponto de vista 

tanto da reflexão como de construção de respostas objetivas a estas questões. 

 Além dos desafios acima pontuados – para quem ensinar e o quê ensinar - , existem 

outros que são específicos para a Filosofia. Nas Escolas temos uma realidade quali-quantitativa 

desafiadora: alguns poucos estudantes vem até a sala de aula interessados no estudo da Filosofia. 

Em sua grande maioria estes estudantes nunca tiveram algum contato mais direto com a 

disciplina e trazem consigo preconceitos recorrentes limitando a discussão filosófica a um 

entendimento do professor como alguém “meio louco”, ateu ou “fora da realidade”, dentre 

outros. Estes ataques  produzem um deslocamento do campo da reflexão para o campo dos 

dogmatismos e falácias, descolando a teoria da prática por ações orientadas por princípios 
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moralistas ou desprovidas de reflexão. Esse movimento preconceituoso desqualifica a reflexão 

filosófica, o professor e a disciplina frente aos estudantes. Por conta dessa condição, entre outras, 

fica implícito, e muitas vezes claramente explicitado, que o estudante, pelo menos nas primeiras 

aulas, não pretende fazer parte dos processos de ensino e aprendizagem e sua permanência física 

na sala de aula decorre muitas vezes da coerção exercida pelo currículo (se não fizer a disciplina, 

reprova!), cujas consequências nos deixam, como professores, atônitos e apreensivos frente a 

esta dinâmica. Entendemos que o objetivo do ensino de Filosofia não é colocar o estudante, de 

qualquer idade, em contato com algum filósofo e suas teses (elemento acessório), mas 

fundamentalmente, prepará-lo para enfrentar os desafios do século XXI estimulando a reflexão e 

ao diálogo, fundamentos de um pensamento crítico, que tenham por finalidade a busca por 

soluções dos problemas cotidianos a partir de uma postura democrática. Fica, portanto, o desafio 

de como este estudante pode ser estimulado e aceitar o convite à Filosofia, parafraseando o livro 

de Chauí.  

 Na perspectiva dos conceitos de pesquisa e inclusão, elementos norteadores desta Parte I 

– perguntamos:  a partir de que momento e sob quais circunstâncias, efetivamente, o ser humano 

estaria em condições de pensar sobre si mesmo e seu mundo? A partir de qual momento e como 

esta disposição é negada ou, ao menos, não cultivada nos processos de ensino?  O que se 

pergunta, pensando a estrutura escolar é: o que a Escola  espera de um estudante em qualquer 

disciplina e qualquer grau de ensino e o que a sociedade espera desta pessoa em formação? 

Talvez seria interessante considerar que possíveis e usuais resposta a estes dois conjuntos de 

expectativas sejam diferentes e, inclusive, divergentes e conflitantes entre si. A pulsão vital da 

condição de professor está neste movimento de sístoles e diástoles entre Escola e sociedade.   

 

3. O desafio de pensar a inclusão social 

 No IEPPEP, como em outras  Escolas, encontramos muitos estudantes que, devido a 

algum comprometimento de habilidades físicas, apresentam dificuldades para atingir os 

parâmetros considerados “mínimos necessários” aos processos de aprendizagem. Existem 

também aqueles que extrapolam a média e, também, acabam sendo excluídos do processo 

educacional por terem suas habilidades não desenvolvidas em toda a sua potencialidade. A 

questão é: como incluir estes sujeitos nas diversas práticas educativas, respeitando suas 

diferenças? Daí a importância de discutir os problemas relativos à inclusão social das pessoas 

deficientes físicas e com algum tipo/grau de superdotação.  E talvez, trabalhando de forma a 
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contemplar esta diversidade, outros estudantes, ora desinteressados, possam mudar suas 

predisposições ou melhorar qualitativamente seus resultados nos processos de ensino já que o 

aprendizado é possível numa diversidade de maneiras, não existindo “fórmula” ou “caminho 

único” exclusivos para o processo de conhecimento.  

 O tema “educação inclusiva” surge em meados do século XX mas é nos últimos 20 anos 

que ganhou atenção e destaque crescentes enquanto produção acadêmica em vista de uma práxis 

educativa orientada pela luta para a igualdade e universalização do direito à Educação. Este 

destaque deve-se, em parte, pela visibilidade crescente que as pessoas com algum tipo de 

deficiência tem tido a partir da luta pelo reconhecimento de seus direitos de cidadania, 

consolidados em documentos nacionais e internacionais que, por força da opinião pública, dos 

movimentos sociais e das ONGs, são ratificados e executados pelos governos nas diversas 

instâncias de poder não como dádiva, mas como resultado de luta.  Em termos práticos a 

existência de uma legislação que obriga ao tratamento diferenciado segundo as necessidades 

específicas de cada pessoa demandando atendimento especializado e, aliado ao senso de 

“politicamente correto”, tem exercido uma influência significativa sobre a sociedade brasileira 

no sentido da materialização do conceito de dignidade humana. Convém ressaltar, entretanto, que 

a obrigatoriedade legal e a oportunidade do estudante estar na Escola não implicam na 

materialização destes direitos.  

 Em termos históricos, o conceito de “educação inclusiva” estava atrelado, num primeiro 

momento, a deficiências biológicas múltiplas que, de alguma forma, limitariam ou impediriam 

que uma criança acompanhasse o ritmo “regular” dos demais membros de uma determinada 

série. A resposta a este desafio foi, inicialmente, em termos práticos, a medicalização dos 

sujeitos. Em termos teóricos, a construção (ideologicamente distorcida) do conceito de 

“anormalidade”. Segundo os autores, a prevalência do “terapêutico” sobre o “pedagógico” 

relaciona-se intersticialmente com as demandas altamente criticáveis do sistema capitalista. 

Nesse sentido, é muito pertinente a lembrança, por parte dos autores, das reflexões de Goffman 

de que a deficiência é um conceito criado pelos seres humanos, arbitrariamente. Considerando 

estes aspectos históricos onde surge a demanda pela universalização do ensino, as práticas de 

inclusão foram (e, muitas vezes, até hoje são) eivadas de preconceito, decorrendo a necessidade 

de estabelecimento de interações sociais significativas. Esta reconstrução histórica é importante 

na medida em que nos ajuda a compreender e diagnosticar as dinâmicas sócioeducacionais 

contemporâneas. Basta lembrar a atenção dada hoje a questão da “indisciplina” em sala de aula e 
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o alto índice de diagnósticos de hiperatividade e outras doenças, tudo tratado “na base de 

ritalina” e outros fármacos.  

 Muitas vezes as práticas de confinamento (segregação), inclusive físico-materiais, são 

tidas como a “melhor solução” para o “problema” da inclusão, prática não só entre professores 

mas também entre os próprios estudantes. Outra situação problemática está no fato de que, a 

ideia de inclusão é confundida, muitas vezes, com mera “tolerância” (vamos passar de ano o 

“coitadinho”) e o estudante não é visto como alguém que demanda atenção qualificada. Ocorre 

portanto, no espaço escolar, quando muito, a inserção física na Escola, mas não uma integração 

social. Resulta, desse processo, a condição de estigmatizado a partir de um processo de 

simplificação da realidade por estereótipos.  Importante destacar que esta segregação ocorre em 

dois polos distintos: tanto na perspectiva do aluno com dificuldades de acompanhar 

medianamente os conteúdos como também aqueles dotados de “altas habilidades” que, uma vez 

assim identificados, são incorporados ao discurso da “anormalidade”, ainda que estes conceitos 

possam ser tomados numa perspectiva “positiva”.  

 Apesar da resistência aos processos de integração (tanto por parte dos professores como 

dos alunos) no intuito de construir modelos e processos educacionais que realmente respondam 

as necessidades específicas dos estudantes portadores de necessidades especiais, a partir de bases 

históricas e ideológicas desenvolveu-se, paulatinamente, uma enorme variedade de alternativas a 

este atendimento especializado. Encontramos hoje, além das chamadas escolas especiais e do 

ensino hospitalar ou domiciliar, a existência de classes especiais, a “sala de recursos” 

(geralmente utilizada no contra turno) – que é o caso do IEPPEP, sendo estas possibilidades 

voltadas para três seguimentos em específico: pessoas com deficiência, alunos com transtornos 

globais de desenvolvimento e alunos com altas habilidades/superdotação. Pensar categorias 

analíticas como  “inserção do aluno com deficiência na escola”, “resistências e impossibilidades 

para realizar a inclusão” e “aprendizagem lenta” são fundamentais para pensar metodologias de 

ensino com alguma eficácia.  A reflexão destas categorias auxilia em muito a compreender e 

combater concepções que podem ser consideradas equivocadas por atentar contra as ideias de 

igualdade e inclusão. Algumas reflexões de base teórica são importantes para pensar estas 

questões como por exemplo as análises de  Vigotsky, trabalhando os conceitos de  ZDR (Zona de 

Desenvolvimento Real) e ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal) como concepções fulcrais 

na construção de uma escola que se paute por ideal de educação inclusiva. 
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 Mediante as grandes lacunas e ausência, na prática, do direito a educação pela ausência 

de um olhar diferenciado a estes grupos marginalizados no processo educacional a discussão 

sobre a questão da “educação inclusiva” deve ser ampliada exponencialmente para que o direito 

a Educação possa efetivar-se. Dentre outros aspectos, é preciso esclarecer, com maior rigor e 

precisão quais são os conhecimentos e habilidades que devem ser considerados necessários e 

demandados a estes estudantes na perspectiva da construção de um sujeito cidadão. Isso é 

fundamental na medida em que a Escola padece hoje de um processo de regulação/normatização 

horizontalizante e medíocre que visa o mero “enquadramento” dos estudantes e não respeita as 

idiossincrasias próprias das experiências individuais, construídas coletivamente. Além disso, é 

preciso debater com mais propriedade a garantia do primado da igualdade na perspectiva da 

diversidade.     
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PARTE II – OFICINAS PRÁTICAS  

  

 Considerando a importância da pesquisa no processo formativo (tanto do professor 

quanto do aluno), as condições de ser estudante no mundo contemporâneo e a especificidades 

das questões relativas à inclusão escolar, esta segunda parte visa apresentar algumas 

possibilidades de trabalho que contemple estes desafios a partir do conteúdo estruturante “Teoria 

do Conhecimento”, dividido em 4 oficinas, como se segue.  

 

OFICINA 1 -  A centralidade da pesquisa e da reflexão nos processos de ensino 

 

a) Recursos materiais: quadro de giz, texto, biblioteca (física e virtual) 

b) Elementos indutores da reflexão 

 Não se pretende, com este breve texto, afirmar que as opções teóricas aqui apontadas 

sejam as melhores linhas de análises e nem se propõe alguma sistematização quanto ao estado 

atual da arte referente ao debate desta temática. É apresetnado aqui, tão somente, pontos de vista 

que parecem convenientes no intuito de suscitar debates sobre o ensino de Filosofia para crianças 

e adolescentes. 

 Parece ser consenso entre os pesquisadores, atualmente, que aprender por si mesmo é 

uma predisposição da condição humana e, mesmo, uma necessidade. Toda existência é marcada 

pela tomada de posição/julgamento sobre os diversos acontecimentos do qual participamos 

voluntariamente ou involuntariamente e isso requer pressupostos de ordem conteudística, lógica, 

mas também e principalmente o interesse pela pesquisa de seus conteúdos e sua necessária 

reflexão. Nesse sentido, é fundamental pensar o processo educativo numa perspectiva filosófica, 

pela construção de comunidades de investigação e pesquisa, incentivado desde as séries iniciais 

dos processos educacionais. 

 É fundamental resgatar a leitura como prazer, a educação como prazer pelo  

questionamento qualificado da realidade. Mas o que qualifica uma pergunta? Por certo, seu 

caráter filosófico: é diferente perguntar quantos minutos tem uma hora ou porque uma hora tem 

60 minutos. Estabelecer relações causais e justificações é sempre um bom começo. Despertar o 

interesse filosófico é fazer perguntas sobre questões que os estudantes queiram discutir - se o 

estudante não é chamado para a responsabilidade do processo ele, definitivamente, é excluído 
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dele. A elaboração de uma agenda coletiva de discussão, realizada entre pares, permite pensar o 

processo não de forma etapista mas circular-colaborativa. Esse movimento contextualiza 

sentidos, desperta e valoriza a criatividade. Ajuda a constituir a “pedagogia do conceito” 

(DELEUZE, GUATTARI, 1997) numa perspectiva de categorização e correição, pois a 

predisposição ao pensamento filosófico não garante, per si, o pensamento crítico dialógico. É 

necessário que esta predisposição seja continuamente estimulada pelos processos educacionais. A 

qualidade da reflexão está também relacionada aos aspectos que promovem uma democratização 

do saber pela participação coletiva das discussões e construção de práticas sociais (Habermas, 

1997). Incentivar a entrada e a permanência dos estudantes em processos de inclusão social é, 

nesta perspectiva de reflexão,  fundamental.  

 Se o estudante chega ao ensino médio e superior com os preconceitos e posturas acima 

mencionadas no que tange a disciplina de Filosofia, essa postura merece ser pensada também na 

perspectiva dos processos escolares às quais as crianças foram anteriormente submetidas. Nesse 

sentido, duas questões principais norteiam nossa reflexão. A primeira, como (re)pensar a prática 

de formação das crianças para o exercício do pensamento filosófico? Segundo, como esta 

experiência de significação e ressignificação da realidade pelo pensamento filosófico pode ser 

resgatado no estudante em processo de formação mais adiantado (ensino médio)? Partimos, 

como já dissemos acima, do pressuposto que o filosofar é uma atividade própria do ser humano. 

Nossa hipótese é de que a postura filosófica da criança lhe é subtraída ou subjulgada por 

processos educacionais formais ou informais que, numa perspectiva instrumental limitam a 

condição humana a uma cultura de massas, na perspectiva de uma indústria cultural - como nos 

chamou a atenção, dentre outros, a primeira geração da Escola de Frankfurt - que assume novas 

dimensões pelo desenvolvimento das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação).  

 A predisposição ao filosofar é uma capacidade humana que aparece nos anos iniciais da 

existência e é necessário discutir como aproveitar esta predisposição para pensar ensino de  para 

crianças e jovens.  

c) Trabalhando como os estudantes do curso de formação docente 

 Esta primeira oficina visa a refletir sobre a importância da pesquisa e orientações gerais 

para sua realização. Após a discussão dos “elementos indutores de reflexão” acima apontados 

sugere-se uma momento de diálogo e discussão sobre o que significa “pesquisar” para os 

estudantes, onde cada um expresse a)o que entende por pesquisa, b) como faz pesquisa e c) como 

vê este processo educativo. Sugere-se que se faça no quadro negro uma listagem das afirmações 
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dos alunos tentando compreender o roteiro/procedimento de como eles fazem suas pesquisas e 

em que circunstâncias, pensando no uso da biblioteca e de outros espaços de pesquisa. 

 Após este diálogo, é importante que os alunos aprendam a pesquisar utilizando, 

principalmente, ferramentas de busca na internet, destacando alguns elementos fundamentais que 

devem conter o produto final da pesquisa. Nesse sentido, três questões são fundamentais: 

1-  O que se procura?  

 Em geral, o professor oferece um assunto-desafio de pesquisa. Mas é fundamental que o 

estudante, por si só, tenha o prazer e a coragem de pesquisar a partir de situações de seu dia a 

dia.  Compreender os desafios de seu cotidiano como problemas que merecem reflexão e solução 

é um princípio fundamental para o desenvolvimento da autonomia do sujeito e garantia de seu 

processo de formação continuada para além dos processos obrigatórios da educação formal. 

 2 - O que fazer com o que se procura? 

 Posto um desafio é importante pensar como se organiza a reflexão em termos de 

proposições, hipóteses ou teses que permitam pensar possíveis soluções aos desafios da 

existência. É interessante, após estabelecido o (I) objetivo da empreitada, (II)levantar quais 

são os argumentos que sustentam tal objetivo e suas contra-argumentações. Em seguida, é 

preciso sintetizar (III) a compreensão de tal reflexão (a introdução de um texto) e, principalmente 

(IV) expressar os pontos de vista sobre o conteúdo refletido (fazendo a devida referencia aos 

autores e textos utilizados), destacando sua concordância ou não com os argumentos postos (a 

conclusão de um texto). Esse trabalho, numa dinâmica coletiva de participação e construção do 

conhecimento torna-se muito mais interessante, lembrando que a construção coletiva não 

significa a criação de “franksteins” (cada um faz um “pedaço” e “junta tudo”) mas implica na 

criação coletiva. 

3 - Como se procura? 

         O fundamental num mecanismo de procura é verificar a confiabilidade da fonte: quem 

escreve /qual a “autoridade” do autor para escrever sobre um determinado assunto”? Se o escrito 

fizer parte de uma revista científica, por exemplo, o texto normalmente será melhor pois foi 

revisto por seus pares. 

d) Construindo um objeto de aprendizagem  

 Sugere-se que ao final desta oficina os estudantes construam um um texto, ou um cartaz, 

ou um esquema sobre o ensino de Filosofia (para crianças e adolescentes) na perspectiva da 

inclusão social e a discussão da criação de comunidades práticas de pesquisa tomando a 
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produção do conhecimento pelo processo de pesquisa e discussão pública dos conceitos 

trabalhados. 

 
e) Referências para construção do objeto de aprendizagem 
 
ARCE, Alessandra. O jogo e o desenvolvimento infantil na teoria da atividade e no pensamento 
educacional de Friedrich Froebel. Cad. CEDES, Campinas, v. 24, n. 62,abr. 2004 . Disponível 
em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
32622004000100002&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 10 dez. 2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-32622004000100002.  
 
BAHIA, Celi Costa Silva; MAGALHAES, Celina Maria Colino; PONTES, Fernando Augusto 
Ramos. Crenças de mães e professoras sobre o desenvolvimento da criança. Fractal, Rev. Psicol., 
Rio de Janeiro, v. 23, n. 1,abr. 2011 . Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-
02922011000100008&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 10 dez  2012.  
http://dx.doi.org/10.1590/S1984-02922011000100008.  
 
BOTO, Carlota. A invenção do Emílio como conjectura: opção metodológica da escrita de 
Rousseau. Educ. Pesqui., São Paulo v. 36, n. 1,abr. 2010 .Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
97022010000100002&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 10 dez 2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022010000100002.  
 
FERREIRA, Maria Clotilde Rossetti et al . A construção de uma proposta pedagógica para 
creches: uma trajetória de pesquisa em psicologia do desenvolvimento. Paidéia (Ribeirão Preto), 
Ribeirão Preto, n. 1,ago. 1991 . Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
863X1991000100002&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 10 dez. 2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-863X1991000100002.  
 
SCHLESENER, Anita Helena. Educação e infância em alguns escritos de Walter Benjamin. 
Paidéia (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v. 21, n. 48,abr. 2011 . Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
863X2011000100015&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 10 dez. 2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-863X2011000100015.  
 
VITTA, Fabiana Cristina Frigieri de; VITTA, Alberto de; MONTEIRO, Alexandra S.R. 
Percepção de professores de educação infantil sobre a inclusão da criança com deficiência. Rev. 
bras. educ. espec. Marília, v. 16, n. 3,dez. 2010 . Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
65382010000300007&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 10 dez. 2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-65382010000300007.  
 
 
 



21 

 

 

 

 OFICINA 2 – Incentivando os estudantes para o exercício da capacidade discursiva  

 

a) Recursos materiais: quadro de giz, texto, biblioteca (física e virtual) 

 

b) Elementos indutores da reflexão 

 A tradição filosófica ocidental, grega, procura explicar/dar sentido ao mundo e às 

experiência humanas buscando conceitos que superem explicações de ordem sobrenatural, 

fazendo a passagem de uma consciência mítica para uma consciência filosófica no sentido 

clássico do conceito. Um dos primeiros grandes confrontos que temos na tradição filosófica em 

suas origens (séc.VI a.C.), deu-se entre as correntes  conhecidas como Monista com destaque 

para Parmênides, que afirma que nada se move e a corrente Mobilista, com destaque para 

Heráclito, para quem tudo se move. De acordo com Marcondes (2009), este confronto faz com 

que a Filosofia possa ser pensada como um “sistema adversarial”, baseado em confronto e defesa 

de teses sobre os mais diversas questões numa perspectiva de reformulação contínua do discurso 

para superar suas lacunas. 

 A produção do conhecimento requer sua estimulação, facilitando sua construção  pela 

defesa de ideias no espaço público. As diferenças sensoriais e intelectuais (mais ou menos 

aguçadas) segundo o padrão de “normalidade” instituído socialmente, temporárias ou 

permanentes, podem resultar em diferentes dificuldades no desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem pela dificuldade de comunicação oral das ideias com consequência 

nefatas para uma existência que não pode prescindir do exercício da cidadania. A comunicação 

oral de ideias exige memória, concentração e informação.  E também ética. Vale apena refletir 

sobre as diferenças das reflexões de Schopenhauer – “como vencer um debate mesmo sem ter 

razão” e de Habermas, quando discute a ética do discurso na Teoria da Ação Comunicativa e em 

outras obras posteriores. 

 Pensar em inclusão significa pensar em seu sentido político, social, econômico na 

perspectiva do processo de formação. É buscar alternativas para que o estudante seja parte do 

grupo, interaja com todos colaborando e se beneficiando das trocas interpessoais. A inclusão de 

alunos com diferentes interesses e capacidades necessita atenção a cada um no processo, revendo 

continuamente os processos de ensino aprendizagem. A discussão que nunca pode deixar de 
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fazer eco em  nossas prática é o debate e a opção por um o currículo que deve ser adaptado à 

necessidade do aluno ou da sociedade. 

 A expressão de ideias requer o envolvimento com o conteúdo bem como o assumir um 

papel pró-ativo em seu conhecimento. Para defender ideias é necessário refletir sobre elas. Em 

público, somos postos à prova em nossas convicções e os recursos lógicos que dependem de 

nossa reflexão. Nesse sentido, vale a pena pensar sobre a letra da música do Legião Urbana, 

“quase sem querer” que reproduzimos abaixo. 

“Tenho andado distraído, 
Impaciente e indeciso 
E ainda estou confuso, 
Só que agora é diferente: 
Sou tão tranqüilo e tão contente. 
Quantas chances desperdicei, 
Quando o que eu mais queria 
Era provar pra todo o mundo 
Que eu não precisava 
Provar nada pra ninguém. 
Me fiz em mil pedaços 
Pra você juntar 
E queria sempre achar 
Explicação pro que eu sentia. 
Como um anjo caído 
Fiz questão de esquecer 
Que mentir pra si mesmo 
É sempre a pior mentira, 
Mas não sou mais 
Tão criança a ponto de saber tudo. 
Já não me preocupo se eu não sei por que. 
Às vezes, o que eu vejo, quase ninguém vê 
E eu sei que você sabe, quase sem querer 
Que eu vejo o mesmo que você. 
Tão correto e tão bonito 
O infinito é realmente 
Um dos deuses mais lindos! 
Sei que, às vezes, uso 
Palavras repetidas, 
Mas quais são as palavras 
Que nunca são ditas? 
Me disseram que você 
Estava chorando 
E foi então que eu percebi 
Como lhe quero tanto. 
Já não me preocupo se eu não sei por que. 
Às vezes, o que eu vejo, quase ninguém vê 
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E eu sei que você sabe, quase sem querer 
Que eu quero o mesmo que você”. 
 
c) Trabalhando como os estudantes do curso de formação docente 

  Se o pensamento filosófico se faz pelo confronto entre posições diferenciadas, uma 

possibilidade de reflexão é sugerir que os estudantes tomem conhecimento (pela pesquisa) das 

possibilidades de pensar um problema, associaem-se a uma das alternativas que lhes parece mais 

convincente. Em seguida, que procure razões para fundamentar o debate, destacando o discurso 

público como forma de encaminhar a discussão. Considerando a questão da teoria do 

conhecimento, tomemos como exemplo de reflexão alguns dos paradoxos de Zenão, conforme 

descrito por Freitas, Gonçalves e Silva (2008) 

 
Dicotomia: Um objecto que quer percorrer determinada distancia tem primeiro que percorrer metade 
dessa distancia, mas antes disso, tem de percorrer um quarto. Isto continua indefinidamente, ate uma 
infinidade de subdivisões. Segue-se, então, que o movimento não pode chegar sequer a começar.  
Aquiles: Aquiles e uma tartaruga movem-se na mesma direccao ao longo de uma linha recta. Se Aquiles 
der algum adianto a tartaruga, nunca conseguira alcançá-la, já que quando ele atingir a posição inicial da 
tartaruga, ela já terá avançado e se encontrara noutro local adiante dele, e quando ele chegar a essa nova 
posição, já a tartaruga terá realizado novo avanço; e assim sucessivamente. 
A Seta: Uma seta lançada para o alvo esta, na verdade, parada. Com efeito, em cada instante, a seta ocupa 
uma posição fixa, ou seja, em cada instante a seta esta parada. Segue-se então, que a seta jamais se move. 

 

 O interessante é construir uma dinâmica que envolva todos os sujeitos de sala, 

independente de das diferenças inerentes à condição humana. 

 

d)Construindo um objeto de aprendizagem 

 Após esta atividade com os estudantes, é interessante solicitar que eles planejem uma 
aula para crianças do ensino básico que seja envolvente (usar de uma ou várias metodologia para 
atingir este intento). A discussão a ser articulada terá que trazer a problematização sobre o que 
faz com que os entes fenomênicos sejam iguais e permantes ou diferentes e mutantes. Pode-se, 
por exemplo, trabalhar a questão da organização familiar: sempre haverá “um pai e uma mãe” ou 
esta estrutura pode variar? estabelecento uma reflexão criativa sobre as dinâmicas de 
permanência e movimento da organização familiar. Outras dinâmicas de permanência e 
movimento podem ser tratadas com os estudantes. 

 
e) Referências para construção do objeto de aprendizagem 
NARDIN, Maria Helena; SORDI, Regina Orgler. Aprendizagem da atenção e os modos de 
subjetivação pedagógica e informacional. Psicol. Soc., Porto Alegre, v. 20, n. 1abr. 2008 . 
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
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71822008000100006&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 10 dez. 2012 
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822008000100006.  
 
LOPES, Raquel Caroline Ferreira; CRENITTE, Patrícia Abreu Pinheiro. Estudo analítico do 
conhecimento do professor a respeito dos distúrbios de aprendizagem. Rev. CEFAC, São Paulo, 
2012 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
18462012005000091&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 10 dez. 2012Epub16-Out-2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-18462012005000091.  
 
TONELOTTO, Josiane Maria de Freitas. Aceitação e rejeição: percepção de escolares desatentos 
no ambiente escolar. Psicol. Esc. Educ. (Impr.), Campinas v. 6,n. 2,dez. 2002 . Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
85572002000200004&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 10 dez. 2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-85572002000200004.  
 
FERREIRA, Maria Elisa Caputo. O enigma da inclusão: das intenções às práticas pedagógicas. 
Educ. Pesqui. São Paulo, v. 33,n. 3,dez. 2007 . Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
97022007000300011&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 10 dez. 2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022007000300011.  
 
TEIXEIRA, Francimar Martins; SOBRAL, Ana Carolina Moura Bezerra. Como novos 
conhecimentos podem ser construídos a partir dos conhecimentos prévios: um estudo de caso. 
Ciênc. educ. (Bauru), Bauru, v. 16 n. 3, 2010 . Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
73132010000300011&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 10 dez. 
2012.http://dx.doi.org/10.1590/S1516-73132010000300011.  
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 OFICINA 3 – Uso de filmes como recurso metodológico 

 

a) Recursos materiais: quadro de giz, texto, biblioteca (física e virtual), filmes, televisão 

 

b) Elementos indutores da reflexão 

 Está tramitando hoje no Congresso Nacional o projeto de lei nº 185/8, de autoria de 

Cristóvam Buarque, que estabelece a exibição de filmes brasileiros como componente dos 

currículos escolares sendo sua exibição obrigatória por no mínimo duas horas semanais. A 

proposta é interessante. Mas como fazer isso de forma a produzir algum bom resultado? 

 Utilizar filmes em sala de aula é uma prática que já podemos chamar de “antiga” e, 

considerando a grande produção cinematográfica atual, ainda que nos chegue, em grande 

medida, apenas os enlatados via USA, existe a possibilidade de fazer muitas reflexões e 

despertar para a importância da reflexão filosófica através dos mesmos.  Vale lembrar que filmes 

significa hoje, também, o material disponibilizado no you tube, comerciais, os curtas do portal 

petrobrás ou a reflexão de um filme produzido pelos próprios alunos. 

 Entretanto, seu uso em sala de aula nem sempre surte os efeitos esperados. Se o filme é 

chamativo por si mesmo porque, muitas vezes, seu uso numa sala de aula não traz os resultados 

esperados? Quando e como é possível estabelecer a real importância do uso do filme em sala de 

aula? 

 

c) Trabalhando como os estudantes do curso de formação docente 

 Para pensar a origem desta problemática, selecionamos um rol de questões que podem 

nos ajudar a pensar o que limita tal empreendimento e como é possível utilizar de modo mais 

adequado tal recurso tecnológico. Destaco que esta não é uma “receita” mas uma coletânea de 

apontamentos que merecem algum destaque e que é importante evitar a utilização do filme como 

mera diversão, passa tempo, ou, mais pontualmente, “matação de aula”. 

 O filme sugerido para discutir com os alunos é “Avatar”, para discutir com os estudantes  

questões de continuidade e mudança. Desse modo, num primeiro momento o foco da reflexão 

será algumas questões sobre teoria do conhecimento. Após será feita a exibição do filme os 

alunos serão convidados a refletir sobre a viabilidade de utilização deste filme, em sala de aula, 

discutindo as seguintes questões originadas de nossas experiências em sala e parafraseadas de 

autores como Morin (s/d), Silva(2008), Simões(2010) e outros: 
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1. O que se pretende com o filme? (planejamento de ensino) 

2. Quais os critérios de escolha do filme? Qual sua relação com a temática, diretriz 

curricular e conteúdo da disciplina? 

3. O filme foi assistido previamente pelo professor, onde foram anotados os elementos que 

convergem/exemplificam a temática trabalhada em sala? 

4. Quais elementos podem ser destacados do filme para desenvolver a capacidade crítica de 

distinção entre o real e a ficção a partir do filme escolhido? 

5. O que é mais adequado: assistir o filme inteiro ou partes dele? Se a opção for passar 

inteiro, seria interessante passar até o fim ou deixar que os alunos imaginem um final do filme? 

6. Como preparar os alunos para assistir o filme? Destacar elementos que os alunos devem 

pensar antes do início da projeção ou deixar o filme ser assistido para depois comentar a partir 

das impressões dos alunos? 

7. O que explorar após a exibição? 

8. O mobiliário do espaço físico onde a sessão será exibida é adequado?  tamanho da TV, 

som, cadeira, acústica, luminosidade, etc... 

9. Considerando o conteúdo a ser trabalhado, é interessante o filme apresentar  legendas? 

10. Existem erros conceituais? Como trabalha-los? (discutir durante ou depois da 

apresentação do filme?) 

11. O filme não se limita a uma ilustração da aula. Como evitar a transformação do filme em 

“aula” na perspectiva da pedagogia tradicional? 

12. Como levar o aluno a reflexão pelo relacionamento do  conteúdo do filme com a aula? 

13. Qual o critério de utilizar filmes nacionais ou estrangeiros? Em que sentido suas 

idiossincrasias podem ser trabalhadas? 

14. Como trabalhar interdisciplinarmente com a história, a geografia, as outras linguagens, 

etc...? 

15. Como discutir criticamente as relações passado/presente; ficção/realidade; causa/efeito, 

etc..? 

16. Como apresentar e destacar algum conceito trabalhado no filme? Como este conceito tem 

alguma referência ao contexto social – realidade? Existe alguma aproximação da temática com 

algum evento recente? 
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17. Como utilizar os “extras”, ou seja, como o depoimento dos autores/diretores/atores 

podem ajudar a pensar o filme? O que outras pessoas escreveram sobre o filme? Existem 

textos/livros que tratam deste filme? Existem paródias? 

18. Quais as críticas sociais feitas pelo filme ou quais os comportamentos que ele reforça? 

19. Como (com quais métodos ou propostas) os alunos serão incentivados a fazer sua análise 

do filme? Quando e como o professor deve apresentar seu ponto de vista e sua crítica em relação 

ao filme? 

20. É interessante que os alunos façam alguma produção como um vídeo ou um teatro a partir 

do filme apresentado em relação ao conteúdo trabalhado em sala? 

21.  No momentoda análise do filme, como o professor deve suscitar a discussão nos alunos? 

Discutir os aspectos positivos, negativos, as ideias principais do filme? Vale a pena destacar 

algumas cenas ou não? Solicitar que os estudantes indiquem o que lhes chamou mais atenção? 

Como encaminhar os juízos expressos pelos estudantes sobre o filme? 

 

d) Construindo um objeto de aprendizagem  

        Após os estudantes discutirem a produção do conhecimento pelo filme, sugere-se que façam 

um plano de ensino a partir do filme “Barbie em vida de sereia”, considerando as questões acima 

apresentadas, tendo como foco o problema da permanência e mudança. 

FICHA TÉCNICA 
 

Título Original: Barbie in a Mermaid Tale 2 
Diretor: Adam L. Wood 
Gênero: Animação 
Ano de Lançamento: 2012 
Qualidade: DVDRip 
Formato: AVi e RMVB 
Idioma: Português 
Legenda: Sem Legenda 
Tamanho: 630Mb 
Tempo de Duração: 91 Minutos 
Qualidade de Áudio: 10 
Qualidade de Vídeo: 10 
Servidor: Uploaded / Depositfiles 
Encoder: 3LT0N 

 

e) Referências para construção do objeto de aprendizagem 
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ADJANIRA MARIA BORGES DE OLIVEIRA. Filosofia para Crianças da 4ª Série do Ensino 
Fundamental: Análise de Uma Experiência no Distrito Federal. Mestrado. Universidade Católica 
de Brasília, disponível vem  http://capesdw.capes.gov.br/capesdw 
 
DALEY, Elizabeth. Expandindo o conceito de letramento. Trab. linguist. apl.,Campinas, v. 49, n. 
2,dez. 2010 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
18132010000200010&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 10dez. 2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-18132010000200010.  
 
FISCHER, Rosa Maria Bueno. Docência, cinema e televisão: questões sobre formação ética e 
estética. Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro, v. 14, n. 40,abr. 2009 .  Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
24782009000100008&lng=pt&nrm=iso>. acessos em10 dez. 2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782009000100008.  
 
KLAUS, Viviane. Cinema & educação: refletindo sobre cinema e educação. Rev. Bras. Educ. 
Rio de Janeiro n. 23,ago 2003 . Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
24782003000200014&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 10 dez.2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782003000200014.  
 
SIQUEIRA, Alexandra Bujokas de; CERIGATTO, Mariana Pícaro. Mídia-educação no Ensino 
Médio: por que e como fazer. Educ. rev., Curitiba n. 44,jun. 2012 .  Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
40602012000200015&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 10 dez. 2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40602012000200015.  
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OFICINA  4 – A música como aporte para a reflexão filosófica 

a) Recursos materiais: aparelho de som, cd, pendrive. 
 

b) Elementos indutores da reflexão 

 A produção de conhecimento depende de nossos sentidos como nos ensinaram os 

empiristas de várias momentos históricos. Se um dos sentidos não existe ou é ineficiente segundo 

as quantificações arbitrariamente construídas e tidas socialmente na perspectiva da normalidade, 

a construção do conhecimento pode ficar prejudicada, tendo em vista que todo processo 

educacional parte do pressuposto de que todos vêem, ouvem, se movimentam de igual modo. 

Entretanto, existem as pessoas com deficiências. O que cabe ao professor fazer? 

 Para um deficiente visual, outros sentidos podem ser explorados nos processos 

educacionais como a audição ou o tato. Nesta oficina, optamos pelo destaque da audição como 

foco operacional para discussão. 

 A oferta e disponibilização de recursos metodológicos que atenuem a dificuldade de 

aprendizagem dos alunos passa pelo papel do professor, para que haja interação e inclusão. A 

falta de experiência dos docentes (e também dos demais profissionais da educação) gera 

situações antagônicas e contrárias ao interesse da educação – por não saber como avaliar o 

potencial do aluno, consciente ou inconscientemente lhe rotula de “coitadinho” e, 

automaticamente, deixa de se preocupar com a efetividade do processo de conhecimento. O 

tratamento diferenciado não implica em privilégio, mas considera o desenvolvimento de 

habilidades e potencialidades nem sempre apontadas para a coletividade dos alunos. Que 

oportunidades são dadas a estes alunos? 

 Do ponto de vista histórico, a música sempre foi objeto de investigação na Filosofia. Na 

República de Platão encontramos muitas páginas dedicadas às relações entre música e harmonia 

social ou seja, existiria uma forte ligação entre moral e estética. A reflexão filosófica, ainda que 

aparentemente esteja presa à educação formal provida em escolas e universidades, certamente 

deles não é refém. A Filosofia é reflexão que ocorre nas esfera pública e a vida pública de uma 

comunidade se reflete, dentre outros espaços, nas músicas de um povo. Refletir sobre as músicas 

de uma população é uma empreitada tanto possível quanto necessária para compreender de 

forma crítica o universo cultural no qual se encontra, superando preconceitos e encarando as 

contradições dos processos sociais.  
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Como postulamos a algumas páginas, o grande problema é despertar o aluno para uma prática 

crítica da realidade.A centralidade da dúvida no processo educacional – e não a certeza como nas 

ciências naturais – é o mais importante no processo de construção do conhecimento. 

 

c)  Trabalhando como os estudantes do curso de formação docente 

 Considerando as questões sobre permanência e mudança, está apresentado abaixo 

algumas músicas que tratam desta questão sob diversos focos. Sugere-se que os estudantes 

escutem estas músicas tentando responder as mesmas questões da oficina 3, agora destanco as 

problemáticas apresentadas nas músicas abaixo selecionadas. 

 
1 - Músicas de mudança 
1.1 Metamorfose Ambulante - Raul Seixas 
 
Prefiro ser 
 Essa metamorfose ambulante 
 Eu prefiro ser 
 Essa metamorfose ambulante 
Do que ter aquela velha opinião 
 Formada sobre tudo 
 Do que ter aquela velha opinião 
 Formada sobre tudo 
Eu quero dizer 
 Agora, o oposto do que eu disse antes 
 Eu prefiro ser 
 Essa metamorfose ambulante 
Do que ter aquela velha opinião 
 Formada sobre tudo 
 Do que ter aquela velha opinião 
 Formada sobre tudo 
Sobre o que é o amor 
 Sobre o que eu nem sei quem sou 
Se hoje eu sou estrela 
 Amanhã já se apagou 
 Se hoje eu te odeio 
 Amanhã lhe tenho amor 
Lhe tenho amor 
 Lhe tenho horror 
 Lhe faço amor 
 Eu sou um ator 
É chato chegar 
 A um objetivo num instante 
 Eu quero viver 
 Nessa metamorfose ambulante 



31 

 

 

Do que ter aquela velha opinião 
 Formada sobre tudo 
 Do que ter aquela velha opinião 
 Formada sobre tudo 
Sobre o que é o amor 
 Sobre o que eu nem sei quem sou 
Se hoje eu sou estrela 
 Amanhã já se apagou 
 Se hoje eu te odeio 
Amanhã lhe tenho amor 
Lhe tenho amor 
 Lhe tenho horror 
 Lhe faço amor 
 Eu sou um ator 
Eu vou lhe desdizer 
 Aquilo tudo que eu lhe disse antes 
 Eu prefiro ser 
 Essa metamorfose ambulante 
Do que ter aquela velha opinião 
 Formada sobre tudo 
 Do que ter aquela velha opinião 
 Formada sobre tudo 
 
1.2 Como uma onda – Lulu Santos 
Nada do que foi será  
De novo do jeito que já foi um dia 
Tudo passa, tudo sempre passará 
A vida vem em ondas, como um mar 
Num indo e vindo infinito 
Tudo que se vê não é  
Igual ao que a gente viu a um segundo 
Tudo muda o tempo todo no mundo 
Não adianta fugir 
Nem mentir pra si mesmo agora 
Há tanta vida lá fora 
Aqui dentro sempre 
Como uma onda no mar 
 
2. Músicas de continuidade 
2.1Cotidiano - Chico Buarque: 
 
Todo dia ela faz tudo sempre igual  
Me sacode as seis horas da manhã 
Me sorri um sorriso pontual  
E me beija com a boca de hortelã 
Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar 
E essas coisas que diz toda mulher 
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Diz que está me esperando pro jantar 
E me beija com a boca de café 
Todo dia eu só penso em poder parar 
Meio dia eu só penso em dizer não 
Depois penso na vida pra levar 
E me calo com a boca de feijão 
Seis da tarde, como era de se esperar 
Ela pega e me espera no portão 
Diz que está muito louca prá beijar 
E me beija com a boca de paixão 
Toda noite ela diz pra eu não me afastar 
Meia-noite ela jura eterno amor 
Me aperta pra eu quase sufocar 
E me morde com a boca de pavor 
 
2.2 Mulheres de Atenas - Chico Buarque 
Mirem-se no exemplo 
 Daquelas mulheres de Atenas 
 Vivem pros seus maridos 
 Orgulho e raça de Atenas 
Quando amadas, se perfumam 
 Se banham com leite, se arrumam 
 Suas melenas 
 Quando fustigadas não choram 
 Se ajoelham, pedem imploram 
 Mais duras penas; cadenas 
Mirem-se no exemplo 
 Daquelas mulheres de Atenas 
 Sofrem pros seus maridos 
 Poder e força de Atenas 
Quando eles embarcam soldados 
 Elas tecem longos bordados 
 Mil quarentenas 
 E quando eles voltam, sedentos 
 Querem arrancar, violentos 
 Carícias plenas, obscenas 
Mirem-se no exemplo 
 Daquelas mulheres de Atenas 
 Despem-se pros maridos 
 Bravos guerreiros de Atenas 
Quando eles se entopem de vinho 
 Costumam buscar um carinho 
 De outras falenas 
 Mas no fim da noite, aos pedaços 
 Quase sempre voltam pros braços 
 De suas pequenas, Helenas 
Mirem-se no exemplo 
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 Daquelas mulheres de Atenas: 
 Geram pros seus maridos, 
 Os novos filhos de Atenas. 
Elas não têm gosto ou vontade, 
 Nem defeito, nem qualidade; 
 Têm medo apenas. 
 Não tem sonhos, só tem presságios. 
 O seu homem, mares, naufrágios... 
 Lindas sirenas, morenas. 
Mirem-se no exemplo 
 Daquelas mulheres de Atenas 
 Temem por seus maridos 
 Heróis e amantes de Atenas 
As jovens viúvas marcadas 
 E as gestantes abandonadas 
 Não fazem cenas 
 Vestem-se de negro, se encolhem 
 Se conformam e se recolhem 
 Às suas novenas 
 Serenas 
Mirem-se no exemplo 
 Daquelas mulheres de Atenas 
 Secam por seus maridos 
 Orgulho e raça de Atenas 
 
d) Construindo um objeto de aprendizagem 

      Após os estudantes discutirem a produção do conhecimento pela música na relação 

continuidade mudança, sugere-se um estudo reflexivo da música Faroeste Caboclo discutindo se 

existe mudança ou continuidade na vida de João Santo Cristo.  

Música Faroeste Caboclo de Legião Urbana 

Não tinha medo o tal João de Santo Cristo 
Era o que todos diziam quando ele se perdeu 
Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda 
Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu 
Quando criança só pensava em ser bandido 
Ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu 
Era o terror da sertania onde morava 
E na escola até o professor com ele aprendeu 
Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro 
Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar 
Sentia mesmo que era mesmo diferente 
Sentia que aquilo ali não era o seu lugar 
Ele queria sair para ver o mar 
E as coisas que ele via na televisão 
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Juntou dinheiro para poder viajar 
De escolha própria, escolheu a solidão 
Comia todas as menininhas da cidade 
De tanto brincar de médico, aos doze era professor. 
Aos quinze, foi mandado pro o reformatório 
Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. 
Não entendia como a vida funcionava 
Discriminação por causa da sua classe e sua cor 
Ficou cansado de tentar achar resposta 
E comprou uma passagem, foi direto a Salvador. 
E lá chegando foi tomar um cafezinho 
E encontrou um boiadeiro com quem foi falar 
E o boiadeiro tinha uma passagem e ia perder a viagem 
Mas João foi lhe salvar 
Dizia ele: "Estou indo pra Brasília 
Neste país lugar melhor não há 
Tô precisando visitar a minha filha 
Eu fico aqui e você vai no meu lugar" 
E João aceitou sua proposta 
E num ônibus entrou no Planalto Central 
Ele ficou bestificado com a cidade 
Saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal 
"Meu Deus, mas que cidade linda, 
No Ano-Novo eu começo a trabalhar" 
Cortar madeira, aprendiz de carpinteiro 
Ganhava cem mil por mês em Taguatinga 
Na sexta-feira ia pra zona da cidade 
Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador 
E conhecia muita gente interessante 
Até um neto bastardo do seu bisavô 
Um peruano que vivia na Bolívia 
E muitas coisas trazia de lá 
Seu nome era Pablo e ele dizia 
Que um negócio ele ia começar 
E o Santo Cristo até a morte trabalhava 
Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar 
E ouvia às sete horas o noticiário 
Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar 
Mas ele não queria mais conversa 
E decidiu que, como Pablo, ele ia se virar 
Elaborou mais uma vez seu plano santo 
E sem ser crucificado, a plantação foi começar. 
Logo logo os maluco da cidade souberam da novidade: 
"Tem bagulho bom ai!" 
E João de Santo Cristo ficou rico 
E acabou com todos os traficantes dali. 



35 

 

 

Fez amigos, frequentava a Asa Norte 
E ia pra festa de rock, pra se libertar 
Mas de repente 
Sob uma má influência dos boyzinho da cidade 
Começou a roubar. 
Já no primeiro roubo ele dançou 
E pro inferno ele foi pela primeira vez 
Violência e estupro do seu corpo 
"Vocês vão ver, eu vou pegar vocês" 
Agora o Santo Cristo era bandido 
Destemido e temido no Distrito Federal 
Não tinha nenhum medo de polícia 
Capitão ou traficante, playboy ou general 
Foi quando conheceu uma menina 
E de todos os seus pecados ele se arrependeu 
Maria Lúcia era uma menina linda 
E o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu 
Ele dizia que queria se casar 
E carpinteiro ele voltou a ser 
"Maria Lúcia pra sempre vou te amar 
E um filho com você eu quero ter" 
O tempo passa e um dia vem na porta 
Um senhor de alta classe com dinheiro na mão 
E ele faz uma proposta indecorosa 
E diz que espera uma resposta, uma resposta do João 
"Não boto bomba em banca de jornal 
Nem em colégio de criança isso eu não faço não 
E não protejo general de dez estrelas 
Que fica atrás da mesa com o cu na mão 
E é melhor senhor sair da minha casa 
Nunca brinque com um Peixes de ascendente Escorpião" 
Mas antes de sair, com ódio no olhar, o velho disse: 
"Você perdeu sua vida, meu irmão" 
"Você perdeu a sua vida meu irmão 
Você perdeu a sua vida meu irmão 
Essas palavras vão entrar no coração 
Eu vou sofrer as consequências como um cão" 
Não é que o Santo Cristo estava certo 
Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar 
Se embebedou e no meio da bebedeira 
Descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar 
Falou com Pablo que queria um parceiro 
E também tinha dinheiro e queria se armar 
Pablo trazia o contrabando da Bolívia 
E Santo Cristo revendia em Planaltina 
Mas acontece que um tal de Jeremias, 
Traficante de renome, apareceu por lá 
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Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo 
E decidiu que, com João ele ia acabar 
Mas Pablo trouxe uma Winchester-22 
E Santo Cristo já sabia atirar 
E decidiu usar a arma só depois 
Que Jeremias começasse a brigar 
Jeremias, maconheiro sem-vergonha 
Organizou a Rockonha e fez todo mundo dançar 
Desvirginava mocinhas inocentes 
Se dizia que era crente mas não sabia rezar 
E Santo Cristo há muito não ia pra casa 
E a saudade começou a apertar 
"Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia 
Já tá em tempo de a gente se casar" 
Chegando em casa então ele chorou 
E pro inferno ele foi pela segunda vez 
Com Maria Lúcia Jeremias se casou 
E um filho nela ele fez 
Santo Cristo era só ódio por dentro 
E então o Jeremias pra um duelo ele chamou 
Amanhã às duas horas na Ceilândia 
Em frente ao lote 14, é pra lá que eu vou 
E você pode escolher as suas armas 
Que eu acabo mesmo com você, seu porco traidor 
E mato também Maria Lúcia 
Aquela menina falsa pra quem jurei o meu amor 
E o Santo Cristo não sabia o que fazer 
Quando viu o repórter da televisão 
Que deu notícia do duelo na TV 
Dizendo a hora e o local e a razão 
No sábado então, às duas horas, 
Todo o povo sem demora foi lá só para assistir 
Um homem que atirava pelas costas 
E acertou o Santo Cristo, começou a sorrir 
Sentindo o sangue na garganta, 
João olhou pras bandeirinhas e pro povo a aplaudir 
E olhou pro sorveteiro e pras câmeras e 
A gente da TV que filmava tudo ali 
E se lembrou de quando era uma criança 
E de tudo o que vivera até ali 
E decidiu entrar de vez naquela dança 
"Se a via-crucis virou circo, estou aqui" 
E nisso o sol cegou seus olhos 
E então Maria Lúcia ele reconheceu 
Ela trazia a Winchester-22 
A arma que seu primo Pablo lhe deu 
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"Jeremias, eu sou homem. coisa que você não é 
E não atiro pelas costas não 
Olha pra cá filha-da-puta, sem-vergonha 
Dá uma olhada no meu sangue e vem sentir o teu perdão" 
E Santo Cristo com a Winchester-22 
Deu cinco tiros no bandido traidor 
Maria Lúcia se arrependeu depois 
E morreu junto com João, seu protetor 
E o povo declarava que João de Santo Cristo 
Era santo porque sabia morrer 
E a alta burguesia da cidade 
Não acreditou na história que eles viram na TV 
E João não conseguiu o que queria 
Quando veio pra Brasília, com o diabo ter 
Ele queria era falar pro presidente 
Pra ajudar toda essa gente que só faz... 
Sofrer... 
 
            Na sua perspectiva as pessoas e a realidade podem mudar ou continuarão sendo sempre 
iguais? Sugere-se que os estudantes, agora, preparem um plano de aula tratando da temática 
continuidade mudança através de 2 músicas infantis: a abertura do desenho “Ben 10” e 
“Tomatinho” 
 
Abertura do Ben 10 
A história começou 
quando um relógio esquisito 
Grudou no pulso dele vindo lá do infinito 
Agora tem poderes e com eles faz bonito 
É o Ben 10 
Se acaso encontrá-lo você vai se admirar 
Diante de seus olhos ele vai se transformar 
Em um ser alienígena 
Que bota pra quebrar 
É o Ben 10 
Com seus poderes vai combater 
Os inimigos e vai vencer 
Ele não foge de medo ou dor 
Moleque muito irado 
Seja onde for 
 

Tomatinho vermelho 
Tomatinho vermelho pela estrada rolo o, 
um grande caminhao veio e o tomatinho esmagou...... 
coitadinho do tomatinho............. pobrezinho do tomatinho 
catchup virou 
catchup virouuuuu 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao longo deste caderno pedagógico procuramos apresentar alguns dos desafios que da 

condição de professores no mundo contemporâneo: o desafio de sermos pesquisadores e 

incentivar os estudantes a serem pesquisadores; o desafio de pensar a condição da infância 

e adolescência neste início de século XXI mediante os processos de globalização e o uso 

cada vez maior de tecnologias e as questões atinentes à inclusão social nos processos 

educacionais daquelas pessoas que dela estão fora -seja em função das sequelas de alguma 

doença ou acidente ou ainda da exclusão por não estar nos “parâmetros médios” da maioria 

da população. 

  Revisitar as nossas práticas pedagógicas como professores é sempre um bom 

expediente para sair das rotinas que acabam sufocando as práticas de ensino e, por 

consequência, o papel da Escola no mundo contemporâneo.  Incentivar as novas gerações 

para a pesquisa e a inclusão são elementos fundamentais para pensar a ampliação do 

paradigma democrático que nos é tão caro.  

  Ao preparar este caderno pedagógico para os estudantes do curso de formação 

docentes pensei primeiro em que sentido tais discussões seriam interessantes para repensar 

minha prática pedagógica. Pensando sobre meus erros passados e presentes e como superá-

los é que fui aos poucos escrevendo este texto. Então, este é um texto com algumas 

orientações para minha prática que podem, eventualmente, servir para outras pessoas.  

  Para alguns, muito do que está aqui escrito são obviedades. Entretanto, as vezes, é 

o óbvio que nos escapa a reflexão. É do conjunto de pequenas reflexões que geram ações 

que é possível pensar uma transformação qualitativa do processo educacional. Tenho 

sinceras esperanças que este material me ajude a ser um professor melhor e nisto está sua 

contribuição. 
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