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Objetivos
Geral: Desenvolver com crianças do ensino fundamental de uma escola pública a
capacidade de se colocar no lugar do outro como habilidade imprescindível para o
desenvolvimento da práticas compassivas e altruistas na vida cotidiana para a
construção de uma sociedade mais solidária e mais justa.
Específicos: A. Desenvolver habilidades que
tornem as crianças mais solidárias
estimulando a empatia, o altruísmo, o sentimento de justiça, sobretudo em situações
de adversidade, conflito e sofrimento.
B. A partir de um trabalho conjunto com os
educadores da escola, incentivar a convivência harmoniosa no ambiente escolar com
repercussão em outras esferas da vida social, através da sistematização de práticas
educativas que possam ser disseminadas em escolas da rede pública e na sociedade.
C. Trabalhar a temática do “cuidado de si”, do “cuidado com o outro” e do “cuidado
com a natureza” em uma perspectiva de interdependência sob a ótica da
interdisciplinaridade.
D. Por meio da ampliação da equipe extensionista, ampliar
também a atuação do projeto na escola em questão para a equipe de professores e para
um possível grupo de pais e mães de crianças da escola. Com isso poderemos iniciar a
inserção das práticas do projeto na comunidade onde está implantada a Escola.
E.
Fortalecer o trabalho iniciado com as professoras em 2013, desenvolvendo com elas
também dinâmicas voltadas para a prática da compaixão, possibilitando que o tema se
torne presente em todos os níveis da Escola.
F. Estender para os funcionários as
dinâmicas já realizadas com as crianças e as professoras.
H. Contribuir para o
desenvolvimento da temática da compaixão, do altruismo e da solidariedade a partir de
uma perspectiva sociológica em integração com saberes de outras temáticas, como meio
ambiente, ecologia.

Resumo
O projeto pretende dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado desde 2012
que tem como objetivo desenvolver com crianças do ensino fundamental da Escola
Municipal Antonio Tibúrcio, conhecimentos voltados para o despertar dos sentimentos
da compaixão,do altruísmo e da solidariedade,
habilitando-as a uma melhor
convivência no cotidiano e a superar, de forma mais positiva, situações de adversidade,
conflito e sofrimento.
Incorporamos, durante todo este período, conhecimentos não
só ligados a outras áreas do conhecimento, externas ao curso de ciências sociais,
através da participação de estudantes de outras áreas, como também ampliamos a
abordagem da compaixão para noções correlatas como altruísmo e solidariedade. Esses
conceitos guardam diferenças entre si que podem ser verificadas empiricamente,
favorecendo a formação de grupos de estudo e pesquisa dentro da própria UFPE, como
já vem ocorrendo.
Com relação às áreas de conhecimento incorporadas com a
participação de discentes e docentes de outros cursos, ampliou-se a dimensão da
compaixão para três outros aspectos: cuidado de si, cuidado com o outro e cuidado com
a natureza.
A viabilização da proposta continuará ocorrendo através de práticas
educativas como oficinas, debates, dinâmicas artísticas (desenhos, dramatizações, etc.)
e apresentações audiovisuais, explorando a noção de interdependência, respeito e
amor. Pretende-se com a continuidade do projeto ampliar o estudo da noção de
compaixão, altruísmo e solidariedade dentro da perspectiva da Sociologia das
Moralidades, o que permitirá a formação de grupos de estudo e pesquisa, como também
a inserção de disciplinas eletivas ao Curso de Ciências Sociais que contemplem a
temática.

