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REQUERIMENTO Nº 081/2014 

“Inclusão do Ensino de Filosofia para Crianças no Ensino Fundamental I” 

 

O vereador é um importante agente político do município, pois representa o poder 

legislativo, que tem como uma de suas funções assessorar o poder executivo no que tange a 

implantação de ideias e projetos para o desenvolvimento de políticas públicas. Assim sendo, 

requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, 

Jonas Polydoro, solicite ao Diretor de Educação, Senhor Edson Medeiros de Souza, um 

estudo concreto sobre qual a possibilidade de implantar o Ensino de Filosofia para Crianças 

no Ensino Fundamental I? 

Que deste se dê conhecimento ao Diretor da Secretaria de Educação, Senhor Edson 

Medeiros de Souza. 

 

Justificativa 

 

A educação escolar pública precisa ser colocada como prioridade nacional, pois o 

desenvolvimento efetivo de um país só acontece quando a educação ocupa o primeiro lugar 

na lista de suas prioridades. É a educação de qualidade que propicia, ao mesmo tempo, 

desenvolvimento econômico e cidadania para todos, ou seja, distribuição de renda, poder e 

saber. 

Muitos municípios têm buscado propostas alternativas para a construção de projetos 

de melhoria da qualidade do ensino. É dentro dessa perspectiva que o nosso município 

precisa se colocar.  

Num mundo competitivo como o nosso – onde a educação e o conhecimento são 

elementos fundamentais – nunca é demais buscar um ensino de excelência.  O ensino de 

filosofia possibilitará um salto de qualidade na formação das crianças, pois fomentará a 

curiosidade natural das mesmas, ensinando-as a pensar, refletir e a organizar melhor suas 

ideias. 

A filosofia muito contribuirá para estimular o pensamento e a reflexão em diferentes 

áreas como a lógica, a ética, a estética e a construção do próprio conhecimento.  

O trabalho com textos, músicas, filmes, obras de arte e jogos, numa perspectiva 

filosófica, possibilitará o gosto pelo debate em torno de assuntos fundamentais para a 
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construção de valores significativos para a formação das crianças. É relevante sublinhar que o 

trabalho reflexivo, próprio da filosofia, estabelecerá uma ponte com as demais disciplinas do 

currículo, colaborando com a concentração, a participação e ampliação da visão de mundo 

dos educandos. 

A introdução do ensino de filosofia para crianças, desenvolvido por profissionais da 

área, ou com especialização em filosofia para crianças, colaborará com o trabalho dos 

profissionais de todas as disciplinas, pois fornecerá elementos fundamentais para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico das crianças. 

Recentemente a Prefeitura de Cachoeira Paulista, passou a adotar o ensino de filosofia 

para crianças. 

“De acordo com a Secretaria de Educação, a iniciativa do projeto Educação para o 

Pensar, implantado neste ano letivo, é estimular a reflexão para a formação do aluno como 

cidadão consciente de forma lúdica.  

Aplicado desde as séries iniciais, o conteúdo é baseado na teoria de Matthew Lipman, 

um dos primeiros filósofos a propor a inserção da filosofia na grade curricular do ensino 

básico para o estímulo do raciocínio e da reflexão.” (http://www. 

meon.com.br/notícias/região)  

Este pedido já apresentado em setembro de 2013, portanto torna-se ainda mais atual, 

pois cidades vizinhas já perceberam a importância deste projeto. 

Pensando no futuro, em sintonia com o presente, acredito na relevância do 

requerimento.  

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 18 de agosto de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 

 


