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INTRODUÇÃO
O presente trabalho consiste numa problemática que surgiu a partir de um projeto de extensão (A Expressão Criativa da Reflexão e do Agir: uma experiência em filosofia) que há três anos desenvolve aulas de filosofia para diversas turmas de 3a à 6a séries do Ensino Fundamental em escolas da rede pública de Pelotas R/S. A partir dos resultados na atividade de extensão verificou-se a necessidade da criação de um Grupo de Pesquisa, o qual intitulamos Arte e Filosofia com Crianças (2004), no intuito de possibilitar a fundamentação teórica das diversas metodologias aplicadas com as crianças em salas de aula. 
É bastante atual a preocupação acadêmica no que diz respeito ao ensino de Filosofia com crianças e jovens [1, 2, 3, 7, 9]; mais precisamente acerca de qual filosofia ensinar, e como ensinar. A necessidade de se debater alternativas de ensino que possibilitem uma aprendizagem ativa e criativa, concerne hoje, o eixo central das discussões relativas as diversas metodologias aplicáveis em sala de aula [7, 20]. Dentro destas problemáticas emerge também a pergunta: é possível o ensino de Filosofia no nível fundamental? Certamente! Partindo do pressuposto de que o papel da filosofia nas séries iniciais, não tem por objetivo imediato analisar e resolver grandes problemas históricos da Filosofia, mas sim o de criar uma predisposição favorável ao exercício filosófico, desenvolvendo hábitos psicofísicos que propiciem melhor desempenho nos níveis posteriores de desenvolvimento desta modalidade de ensino; acrescentando que a Filosofia com crianças e adolescentes deve proporcionar um espaço dinâmico de criação, reflexão e expressão; ampliando a dificuldade de sua efetivação. Um dos primeiros teóricos a refletir sobre um método de ensino da filosofia para crianças foi Matthew Lipman [9]. Hoje em dia sua abordagem é questionada por vários teóricos [7, 8] e novas metodologias são apresentadas por filósofos brasileiros [20] nos aproximando mais verdadeiramente da nossa realidade de ensino-aprendizagem.
O presente grupo de estudos detém-se principalmente em temas que são precisamente o alicerce das diversas análises desta discussão. Ensinar Filosofia implica atitude! Principalmente nas instituições de ensino, onde todos devem estar interessados [19], sobretudo o educador, que tem como primeiro desafio, construir um método interdisciplinar que desmistifique a compreensão do exercício filosófico como algo enfadonho, complexo e de difícil acesso [4, 14].




MATERIAL E MÉTODOS

No primeiro momento foram realizadas vivências em sala de aula, utilizando com as crianças textos, materiais para trabalho manual (argila, tintas, diversos tipos de papeis, lápis de cor, pincéis, material descartável), aparelho de som, CDs, etc. Os educadores sugeriram atividades de produção artística (teatro, escultura, gravura, dança etc.) às crianças, tendo como tema destas um determinado problema de ordem filosófica (ex. Deus?!), expondo-o e contextualizando-o de forma sucinta, de maneira que de noções acerca do que se esta pedindo às crianças que criem. Após a criação artística, se retoma a discussão analisando e relacionando de forma estética, o resultado do trabalho com o tema. 
No segundo momento, após a criação do grupo de estudo, trabalhamos as questões vividas e as metodologias possíveis para o ensino da filosofia. Foi feito um levantamento de textos, ensaios, artigos, teses, para análise em forma de grupo. A compreensão da concepção metodológica proposta ao filosofar com crianças se efetivará com base no seu exercício. A vivência se situa na base da construção de problemas [6], perguntas e conceitos filosóficos, mediada pelo diálogo investigativo e pelo desenvolvimento de habilidades cognitivas, contemplando a relação entre as dimensões individual e coletiva da elaboração.  



3. 	RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao contrário da metodologia do criador desta modalidade de ensino, Lipman [10], – as novelas filosóficas –, utilizamos a arte como recurso pedagógico no filosofar com as crianças, onde estas através de diversas modalidades de produção artística (teatro, dança, circo, escultura, pintura, poesia etc), amassam, pintam, interpretam, dançam e rasuram os conceitos, temas e problemas da filosofia, como por ex: O que é o tempo? O movimento existe? A criança no seu “fazer artístico” expressa de forma filosófica, toda a impressão e interiorização do seu tema de inspiração, tornando o “fazer filosófico” algo divertido e criativo. Nosso trabalho tem como objetivo também, introduzir a problemática da corporeidade, perpassando a concepção greco-ocidental de dissociação “corpo-mente”, tentando através de um “fazer artístico-filosófico” reencontrar esta totalidade, estabelecendo uma metodologia alternativa aos métodos puramente dialógicos, menos racionalista, e com perspectiva interdisciplinar, rumo ao horizonte da transdisciplinariedade [5].
O fazer artístico-filosófico é uma atividade individual num espaço de produção coletivo, o que não impede que se faça uma reflexão coletiva acerca da expressão individual que é também coletiva. Geralmente esta análise é favorecida por juízos de ordem estética que as crianças atribuem aos trabalhos uns dos outros. Os juízos estéticos ganham uma dimensão maior na medida em que o objeto de sua análise é pura expressão criativa de uma reflexão e de um agir filosófico. Como nos diz SEVERINO, “o pensamento não é anterior à ação, pois surge no próprio fluxo do pensar” [17]. Concordando com ele, MAUDIRE reflete que “o valor do ato expressivo (“ser” ou “fazer” ou, então, “ser no fazer”) reside no fato de efetuar-se, de per-fazer-se, e é neste perfazimento que o sujeito se transforma e se enriquece” [14].
Como resultante deste processo, notamos uma disposição favorável, no que tange a participação das crianças em sala de aula. Deixar a criança “brincar no pensar” e “pensar no brincar” comporta o estabelecimento de uma atitude social positiva para com o exercício filosófico. Neste processo, o corpo, ganha uma relação dinâmica com a mente, não contemplada em simples leituras e discussões de textos; atividade comum numa visão bancária de educação.  


                                             4. CONCLUSÕES

A Filosofia com Crianças quer, possibilitada por sua relação com vivências artísticas, construir fazeres e saberes totalizadores, chamar a atenção para alternativas metodológicas prazerosas e criativas, que levam em conta o ser como entidade una, e que repudiam não a razão em si, mas o racionalismo exacerbado. “Os conhecimentos fixados sob pressão, por medo, por espírito de competição não apenas são inúteis, mas tornam-se prejudiciais na medida em que desencadeiam condutas de condicionamento negativo para com o conhecimento” [14].
É preciso desenvolver metodologias de ensino que possibilitem a auto-análise das crianças e que respeitem as diversas fazes do seu desenvolvimento. “À medida que se abre e se descobre, a criança é totalidade expressiva, mobilização de todo o seu ser; é plenitude no aqui e agora, vivendo sua infância no presente com a razão única de ser vivida” [14]. Porque apenas a infância vivida como infância pode garantir maturidade e força no estado adulto.
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