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RESUMO 

 
 

 
Referência: MARCON, Márcia Cristina Tramontina. Contribuições teóricas para a 
compreensão das dimensões da afetividade e sua relevância no processo de ensino 
aprendizagem. 2010. 98 f. Dissertação (Maestría en Educación, Mención en Gestión 
Educativa) - Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, Quito, 2010. 
 
Este trabalho objetiva contribuir para a compreensão das dimensões da afetividade no 
processo de ensino aprendizagem, com a perspectiva de criar possibilidades de reflexão a 
todos aqueles que acreditam que educação é o sonho possível onde projetos e conquistas se 
viabilizarão através da alfabetização relacional do humano. A educação é produção cultural, o 
conhecimento é socialmente elaborado, nesse contexto social dinâmico, o processo de ensino-
aprendizagem acontece mediante a interação daquele que ensina e daquele que se propõe a 
aprender. O ato educacional para alcançar seu objetivo de formar cidadãos autônomos e 
competentes, impõe uma atitude intencional do educador não pode se limitar a uma relação de 
ensino-aprendizagem espontânea. O processo educativo é produto de uma intervenção 
exógena (fatores externos) e também endógena (fatores internos), exige que o educador num 
processo de interação com o educando possa intervir em seu processo de aprendizagem. A 
atividade de ensino-aprendizagem é conjunta, articulada, determinada pela interação entre os 
envolvidos e a partir do social. A aquisição do conhecimento para Vygotsky se dá na relação 
com o outro, indivíduos interagindo com indivíduos mais instruídos (mediador), constroem e 
internalizam conhecimento. Para Wallon o processo de aprendizagem ocorre em decorrência 
de interações sucessivas entre as pessoas, a partir da construção de vínculos, é, portanto, 
através do outro que o indivíduo adquire novas formas de pensar e agir e, dessa forma 
apropria-se, ou seja, constrói e reconstrói novos conhecimentos. Para Morin cada indivíduo é 
um, porém é também um fragmento da sociedade e da espécie Homo sapiens. Portanto cada 
pessoa é uma parte da sociedade, uma parte da espécie, seres desenvolvidos sem os quais a 
sociedade não existe. A sociedade só vive por conseqüências dessas interações. Na pedagogia 
freireana o saber é construído no contato com a outra pessoa, na interação de vida e de 
confiança. Somente no encontro com o outro, numa busca inquieta e impaciente, que o 
homem se faz humano. Esse estudo pretende compartilhar um novo paradigma de pensamento 
abordando o ser humano como complexo e inacabado envolvido por intenso processo de 
interação com o outro. Um novo conceito de ensino - aprendizagem que propõe um novo 
olhar para o aluno, onde o educador é desafiado a rever práticas, metodologias e conceitos, 
sobretudo, a necessidade de unir educação e vida, ou seja, unir cognitivo, social e afetivo num 
processo de construção humana. 
 
 

Palavras-chave: Dimensão Afetiva. Aprendizagem. Diálogo. Interação. 

 

 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
 
Reference: MARCON, Márcia Cristina Tramontina. Theoretical contributions for the 
understanding of the dimensions of the affectivity and his relevance in the process of learning 
education. 2010. 98 pages. Dissertation (Maestría en Educación, Mención en Gestión 
Educativa) - Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, Quito, 2010. 
 

                

This study aims to understand the dimensions of affection in the learning process, with a view 
to creating opportunities for reflection to all who believe that education is the dream that 
possible projects and achievements that will make possible through literacy relation beings. 
Education is cultural production and knowledge is socially produced in this dynamic social 
context. The process of teaching and learning happens through the interaction of the one who 
teaches and that it intends to learn. The education act to achieve his goal of forming 
autonomous and responsible citizens requires a deliberate attitude of the teacher, which can 
not be limited to the teaching – learning spontaneous. The education process is the product of 
exogenous intervention(external factors) and also endogenous ( internal factors ). It requires 
the educator in a process of interaction with the student to engage in their learning process. 
The activity of learning is joint, articulate, determined by the interaction between those 
involved and from social. The acquisition of knowledge to Vygotsky is in the relationship 
with the other, individual interacting with knowledgeable individuals (mediator) to construct 
and internalize knowledge. For Wallon, the learning process occurs as a result of successive 
interactions among people from building bonds, is therefore through the other that the 
individual acquires new ways of thinking and acting and thus ownership of, or constructs and 
reconstruct new knowledge. For Morin, each individual is one, but is also a fragment of 
society and the species Homo sapiens. So each person is a part of the society a part of species, 
beings developed without which ones society would not exist. Society lives only for the 
consequences of these interactions. In Freire’s pedagogy, knowledge is constructed in contract 
with the another person, in the interaction of life and confidence. Only in the encounter with 
the other, a restless search and impatient the man is human. This study intends to share a new 
paradigm of throught addressing the human being as complex and unfinished surrounded by 
intense process of interaction with others. A new concept of teaching and learning that 
proposes a new look at the student, in which educators are challenged to review practices, 
methodologies and concepts, especially need to link education and life, that is, to unite 
cognitive, social and emotional in process of human construction. 
 

 

Key words: Affectivity dimension. Learning. Dialogue. Interaction. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesse trabalho abordarei a temática, na perspectiva de criar possibilidades de reflexão 

a todos aqueles que acreditam que educação é o sonho possível, e é através dela que se 

viabilizarão grandes projetos e conquistas através da alfabetização relacional do humano. 

Nunca em toda história da humanidade idéias, informações e produtos circularam com 

tanta rapidez. Com a globalização, as fronteiras perderam o valor. Esta emergente sociedade 

da informação impulsionada pelo avanço científico e sustentada pelo uso generalizado de 

potentes tecnologias da informação e da comunicação colabora com tais mudanças que 

atingem todos os campos da atividade humana, propondo grandes mudanças na vida e na 

experiência dos homens. 

Na trajetória que percorri através do trabalho, estudo e reflexões na área da Educação 

Formal e não Formal minha preocupação sempre foi poder contribuir para melhorar a 

qualidade do ensino, das propostas pedagógicas e metodologias que pudessem intensificar a 

busca dos educandos de conhecimento, sobretudo, que a sistematização dos mesmos se 

internalizassem com prazer e alegria. 

Iniciei no Ensino Formal em 1982 (informal com trabalhos voluntários em 

comunidades carentes em 1979) felizmente tive o prazer de trabalhar com turmas 

extremamente heterogêneas do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Básico (Ed. Infantil e 

Ensino Médio). 

Fiz uma trajetória muito diversificada atuando em diversos níveis de ensino 

(municipal/estadual/particular) e também com diferentes classes sociais.  

Atualmente estou na Orientação Pedagógica do Instituto Coração de Jesus (Educação 

Infantil / Ensino Fundamental I) instituição que integra a Rede Salesiana de Escolas. 

Sempre tive em mente que “UTOPIA” era o sonho que se concretizaria. As palavras 

do “Mestre Paulo Freire1” iluminaram minhas buscas e incentivaram minhas conquistas. Um 

mundo novo de fato nascerá mais lindo através da educação. Tais colocações fizeram à 

diferença na minha vida de educadora, como também no exercício da minha cidadania.  

Segundo Gadotti2, Freire é um educador com perspectivas de futuro, cujas obras 

deveriam ser iniciadas pela UTOPIA, a qual ele chamava de porta de entrada. Nos seus 

                                                 
1 PAULO FREIRE - Nasceu em Recife em 1921 e faleceu em 1997. Em 1964 foi exilado do Brasil em virtude da Ditadura Militar.Teve sua 
ascensão com a publicação do livro Pedagogia do oprimido. Considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, 
foi convidado a ser professor visitante da Universidade de Harvard.  
 
2 GADOTTI - A escola e o professor: Paulo Freire e a paixão de ensinar / Moacir Gadotti, 2007. 
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escritos há sempre a falar sobre utopia e sonho, em que a projeção dos sonhos reflete uma 

sociedade mais equitativa, menos desigual, menos “feia”, onde existe possibilidade para 

todos, inclusive de amar e ser amado.  

“Sem sonho e sem utopia, sem denúncia e sem anúncio, só resta o treinamento técnico 

a que a educação é reduzida”. (FREIRE, 2000, p. 124) 

Carlos Rodrigues Brandão (1985), em “O educador vida e morte”, livro por ele 

organizado, relata um artigo de Freire, intitulado “Educação o sonho possível”. 

O sonho viável exige pensar diariamente a minha prática; exige de mim a 
descoberta constante dos limites da minha própria prática, que significa perceber e 
demarcar a existência do que eu chamo espaços livres a serem preenchidos. 
O sonho possível tem a ver com os limites destes espaços e esses limites são 
históricos. [...]  
A questão do sonho possível tem a ver exatamente com a educação libertadora, não 
com a educação domesticadora. 
A questão dos sonhos possíveis, repito, tem a ver com a educação libertadora 
enquanto prática utópica. 
Mas não utópica no sentido do irrealizável; não utópica no sentido de quem 
discursa sobre o impossível, sobre os sonhos impossíveis. Utópico no sentido de 
que é esta uma prática que vive a unidade dialética, dinâmica, entre a denúncia e o 
anúncio, entre a denúncia de uma sociedade injusta e expoliadora e o anúncio do 
sonho possível de uma sociedade [...]. 
[...] Ai daqueles e daquelas, entre nós, que pararem com a sua capacidade de 
sonhar, de inventar a sua coragem de denunciar e anunciar. 
Ai daqueles e daquelas que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã, o 
futuro, pelo profundo engajamento com o hoje, com o aqui e com o agora, ai 
daqueles que em lugar desta viagem constante ao amanhã, se atrelar a um passado 
de exploração e de rotina. (FREIRE, 1994, p. 101- in Brandão – O educador vida e 
morte) 
 

A dinâmica da minha vida profissional me deu a oportunidade de aprender muito e 

perceber na prática a teoria de que por sermos seres inconclusos devemos sempre nos servir 

das novidades  que são apresentadas a nós e partilhar as que trazemos. É preciso estar em 

processo constante, em busca, partilhando. 

Assmann3 afirma que o termo ‘aprendizagem’ precisa dar lugar a ‘aprendência’, pois 

seu significado é mais amplo e definido por estar em processo; esta definição propõe aos seres 

humanos uma nova ótica de se posicionar no mundo e com o mundo, fator primordial para a 

existência do humano. 

Nesta rica bibliografia que embasa o meu trabalho, na minha pesquisa e ao longo da 

minha vida profissional nos diferentes grupos etários e sociais, pude compreender através da 

teoria/pratica, que o tipo de relações estabelecidas entre professor/aluno e, também entre os 

pares, dificulta/facilita, atuando positivamente/negativamente, no processo de aprendizagem. 

                                                 
3 Filósofo, teólogo, sociólogo, trabalha na pós-graduação (mestrado e doutorado)  UNIMEP-SP. Autor do livro “Reencantar a Educação”, 
2002. 
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  Considerar os aspectos afetivos no processo de aprendizagem, considerar que 

professores e alunos são afetados e se afetam mutuamente é resgatar o caráter humano 

inerente ao indivíduo. Este trabalho enfoca a vida afetiva dos estudantes como um fator 

importante no processo de aprendizagem. Desta forma, o objetivo geral deste vai analisar 

relações que envolvem a afetividade no cotidiano escolar, nas interações professor-aluno, na 

construção de vínculos afetivos e, de como estes podem afetar o processo de ensino e 

aprendizagem. Amparando-se nos objetivos específicos cuja abordagem possibilita identificar 

situações de conflito na relação professor-aluno no processo de ensino aprendizagem, bem 

como de estabelecimento de vínculos; investigar a relação e interação professor/aluno - afeto 

/cognição, num processo dinâmico de interações, em que a afetividade constitui - se como um 

fator de grande importância na determinação das relações que se estabelecem entre o sujeito 

que aprende, o outro e, os diversos objetos de conhecimento - áreas do conhecimento e 

conteúdos escolares; analisar e avaliar o significado e as contribuições do fator afetividade 

nos processos educativos e de ensino e aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental 

do Instituto Coração de Jesus – Santo André – SP, indicando alternativas de introdução de 

uma visão pluralista da inteligência humana e de atividades voltadas para a educação 

emocional. 

 Para que esse estudo se concretizasse algumas questões serviram como base para 

norteá-lo, tais como: Quais são os fundamentos teóricos que sustentam a importante relação 

entre afetividade e o desenvolvimento cognitivo? Qual é a concepção sobre os referenciais 

teóricos que consideram a Metodologia como recurso de grande importância no processo de 

ensino e aprendizagem? Como as diferentes metodologias podem favorecer a construção da 

afetividade e quais suas reais contribuições para os processos educativos e de ensino 

eaprendizagem 

A metodologia e o relacionamento professor/aluno constituem fatores que promovem 

ou não a afetividade nos processos educativos e de ensino e aprendizagem. O embasamento 

teórico e reflexões periódicas sobre as práticas utilizadas, é que consequentemente darão 

suporte a um comprometimento da singularidade escolar, favorecendo o desempenho 

qualitativo das Propostas Educacionais relacionadas com o ensino aprendizagem, incluindo 

novos conceitos de inteligência humana, com o propósito de fazer desta pesquisa e os seus 

possíveis resultados uma atividade significativa e relevante. 

A metodologia que possibilitou esse trabalho foi o Estudo bibliográfico, elaborado a 

partir de material publicado, constituído de livros, artigos de periódicos e com material 

disponibilizado na Internet; a Pesquisa Qualitativa que dispõe o Grupo Focal - mediante o 
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tema a ser trabalhado seguindo um roteiro previamente estabelecido. O entrevistador introduz 

o tema e o entrevistado tem liberdade para discorrer sobre o tema sugerido.  A interferência do 

entrevistador foi à mínima possível, pois este assumiu uma postura de ouvinte e apenas em 

caso de extrema necessidade interrompeu-se a fala do informante; e o Questionário para dar 

suporte às informações e complementa-las, enriquecendo a pesquisa. 

O trabalho foi sistematizado em quatro capítulos com intuito de abordar teorias que 

sustentam a temática, contribuindo para compreensão das dimensões da afetividade e sua 

relevância no processo de ensino aprendizagem. 

    Para a compreensão da temática é importante ressaltar que vivemos em uma 

sociedade pós-moderna, com novos comportamentos e tendências. Desta forma, a educação 

atual traz discursos de estudiosos preocupados com o futuro da humanidade, que veem a 

escola como importante referencial na contribuição das exigências dessa nova era. Os estudos 

de Vygotsky, Wallon, Goleman, Freire, mostram que a afetividade é importante em qualquer 

aprendizagem. Esta pesquisa bibliográfica aborda novos rumos para alguns problemas 

educacionais que estão intrinsecamente ligados à afetividade. Em suas afirmações Vygotsky 

discorre que as emoções estão presentes em todo momento de nossas vidas, é na relação com 

o outro que o homem se constitui como ser humano e os laços afetivos criados nessas 

relações são levados por toda vida. Porém, para Leonardo Boff a sociedade chamada 

sociedade do conhecimento e da comunicação, está criando contraditóriamente, mais 

incomunicação e solidão entre as pessoas. É possível que o homem venha a se comunicar 

com o outro, ou com milhões de pessoas sem precisar encontrar-se com alguém. As relações 

antes estabelecidas com a realidade concreta, com seus odores, cores, calores, hoje são 

estabelecidas somente com a imagem. O mundo virtual criou um novo habitat para o ser 

humano, caracterizado pelo encapsulamento sobre si mesmo e pela falta do toque e do 

contato humano. Neste contexto, os laços afetivos estão se afrouxando e crianças e jovens 

sofrem pela falta da construção de vínculos de qualidade no seu desenvolvimento e 

aprendizagem. 

         Um dos grandes desafios para a criança é o momento do ingresso na vida escolar, mas 

ao mesmo tempo é também o local em que ela terá capacidade de estabelecer relações 

afetivas, de criar novos vínculos nos relacionamentos com os outros. 

            Aos companheiros de caminhada proponho que através da crítica sobre o 

afrouxamento dos laços afetivos da nossa civilização agonizante citada por Boff (2000), o ser 

humano possa enxergar o princípio inspirador de um NOVO MUNDO a construir juntos, 

numa sociedade mundializada, na casa onde há lugar para todos e onde todos são igualmente 
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importantes e queridos, regidos por valores estruturantes estabelecidos pelos pilares que 

formam a ÉTICA4: solidariedade, justiça, respeito mútuo e diálogo; e pelo trinômio que rege 

a PEDAGOGIA DO AMOR do mestre Dom Bosco: Razão, Espiritualidade e 

“Amorevolezza”. A partir de novas práticas educativas, imensas são as responsabilidades de 

intervenção social e desafios, tendo em vista as grandes transformações sociais, culturais e 

tecnológicas. 

Nessas novas práticas é interessante uma revisão na contextualização de Giroux5 na 

perspectiva de que os professores têm importante e histórica oportunidade de reclamar e 

proporcionar a linguagem da democracia, da cidadania e da responsabilidade social. Ousar ter 

sonhos e não somente ter sonhos limitados aos imperativos privados de êxito material. Os 

educadores enquanto intelectuais, transformadores e formadores de opiniões podem trabalhar 

num imenso campo de esforço coletivo, destinado a construir uma cultura democrática, de 

respeito ao diferente. O processo de globalização que vem se desenvolvendo tende a 

uniformizar e depredar. Faz-se necessário preservar a diversidade cultural como se preserva a 

biodiversidade. 

A educação em uma perspectiva intercultural é instrumento de viabilização da 

preservação da diversidade cultural e criação de espaços democráticos, possibilitando o 

encontro e o diálogo de diversas culturas. 

Assim como também a educação e as ciências humanas numa perspectiva intercultural 

possibilitam âmbitos para a interação, a reciprocidade, a interdependência e o intercambio. 

Essas relações possibilitam a compreensão do mundo, de valores fundamentais, que 

constituem a essência para imaginar projetos viáveis que garantam a dignidade humana. 

   A pedagogia deveria começar por ensinar a ler o mundo tal como propõe Freire, o 

mundo que é o próprio universo, porque ele é o primeiro educador. Essa primeira educação é 

uma educação emocional, pois coloca o ser diante do mistério do universo, na intimidade 

com ele, produzindo a emoção de sentir-se parte desse sagrado ser vivo em evolução 

permanente. 

                                                 
4 PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais : Ética -  Temas Transversais , subsídios para  5ª a 8ª séries. 

5 Henry Giroux - Seu trabalho acadêmico mais significativo consistiu em integrar os estudos culturais dentro do 
estudo da Educação e a Pedagogia, assim como pela sua crítica radical ao sistema educacional e cultural muito 
determinado pelo mercado das indústrias culturais norte-americanas. Doutor pela Carnegie Mellon University de 
Pittsburgh. 
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Hoje estamos diante do crescimento incessante e paralelo entre a miséria e a 

tecnologia. Grandes sucessos no campo tecnológico, porém, mal sucedida no governo do 

humano, Vive-se a Era da informação, porém, com situações constantes que dificultam a 

comunicação e por consequência o conhecimento, diante de tecnologias da comunicação que 

nem sempre significam comunicação humana. A missão de educadores e educadoras hoje 

tem que estar fundamentada no compromisso, na fraternidade, na igualdade e na justiça, para 

que desta forma, a teoria possa iluminar a prática.  

No V Seminário de Educação6 em 2004 no Rio Grande do Sul Ângela Antunes7 afirma 

que uma educação emancipadora é aquela que lê o mundo e elege o ser humano como projeto, 

que contribui para criar condições locais, nacionais e planetárias para a globalização dos 

direitos, da integração cultural, da democratização do acesso às conquistas da humanidade, da 

cidadania e lembra o artigo publicado na Folha de S. Paulo, 27 de maio de 1998 de autoria de 

Rubem Alves8: 

A escola cidadã, inclusiva, seria a escola onde os professores seriam jardineiros. O 
que está no início, o jardim ou o jardineiro? É o segundo. Havendo um jardineiro, 
cedo ou tarde, um jardim aparecerá. Mas um jardim sem jardineiro, cedo ou tarde, 
desaparecerá. O que é um jardineiro? Uma pessoa cujo pensamento está cheio de 
jardins. O que faz um jardim são os pensamentos do jardineiro. Nossas escolas têm 
se dedicado a ensinar o conhecimento científico, com todos os esforços para que 
isso aconteça de forma competente. Isso é muito bom. A ciência é indispensável 
para que os sonhos se realizem. Sem ela, não se pode plantar nem cuidar do jardim. 
Mas há algo que a ciência não pode fazer. Ela não é capaz de fazer os homens 
desejarem plantar jardins. Ela não tem o poder para fazer sonhar. Não tem, portanto 
o poder para criar um povo. Porque o desejo não é engravidado pela verdade. A 
verdade não tem o poder de gerar sonhos. É a beleza que engravida o desejo. São os 
sonhos de beleza que têm o poder de transformar indivíduos isolados num povo. A 
beleza é fundamental. Não bastam volumosos e belos ‘parâmetros curriculares’. É 
preciso que a escola tenha beleza, seja um espaço educador construído como um 
jardim, para criar as condições das novas relações sociais e humanas, das novas 
relações inter-pessoais, relações sustentáveis. 

 

A educação intercultural deve priorizar a formação e fortalecimento na escola e na 

sociedade de valores humanos de igualdade, tolerância, pluralismo, cooperação e co-

                                                 

6 V. Seminário Nacional de Educação “Utopias Humanas”: sonhos! Liberdade, inclusão e emancipação. Por que 
não? Texto apresentado por Ângela Antunes em 21.05.2004 em Caxias do Sul -RS. 

7 Ângela Antunes é mestre e doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP e diretora pedagógica do 
Instituto Paulo Freire.  

8 Rubem Alves é Filósofo, Teólogo, Pedagogo, Psicanalista, poeta, cronista do cotidiano, ensaísta e autor de 
vários livros. 
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responsabilidade social, reconhecendo assim o direito de cada indivíduo na formação da sua 

identidade pessoal, sobretudo, reconhecendo e respeitando todas as diferenças. 

Os novos canais de comunicação e informação nos remetem a visualizar o mundo 

através de novos valores e comprometimentos sociais, em muitos casos essa inovação 

transforma pessoas, organizações, culturas e valores, que vão remodelando nossa sociedade 

em todos os âmbitos exigindo de todos grandes esforços de adaptação. 

O mundo é um eixo de uma grande complexidade e está impregnado de uma 

diversidade ecológica e cultural que ultrapassa largamente todas as pretensões teóricas 

reducionistas que buscam impor verdades universais. 

 É preciso que os profissionais da educação assumam o compromisso de propiciar um 

mundo mais humano, com educando vivenciando a solidariedade e, desta forma, ser educado 

para solidariedade, com consciência crítica e preocupação com o outro. 

Possibilidades são construídas no diálogo, na convivência, na afetividade, quando a 

perspectiva é definida e o objetivo é comum. 
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1. EMOÇÃO E AFETIVIDADE 

 

Para Vygotsky e Wallon a afetividade exerce função desencadeadora do agir e pensar 

humano para efetivação do desenvolvimento sócio-cognitivo. Esses teóricos identificam na 

afetividade o caráter social, dinâmico e construtor da personalidade humana. Ambos 

defendem a grande importância do educador ter clareza em relação à abordagem da 

afetividade no processo de aprendizagem, pois veem a educação como ação intencional e não 

como atitudes meramente espontâneas. 

A perspectiva de Vygotsky é sempre a da dimensão social do desenvolvimento. Para 

ele, o ser humano constitui-se como tal na sua relação com o outro social; a cultura torna-se 

parte da natureza humana num processo histórico. O ser humano tem uma dupla natureza: 

membro de uma espécie biológica que só se desenvolve no interior de um grupo cultural.  

 Para Wallon, o ser humano é organicamente social, pois na sua concepção a estrutura 

orgânica supõe a intervenção da cultura. A vida dos organismos em sua pulsação permanente, 

alterna opostos, com avanços e recuos. A dimensão afetiva ocupa lugar central, tanto do ponto 

de vista da construção da pessoa quanto do conhecimento. A emoção é instrumento de 

sobrevivência típico da espécie humana, pois é da afetividade que se diferencia a vida 

racional. Não há nada mais social do que o processo pelo qual o indivíduo se singulariza, em 

que o eu se constrói alimentando-se da cultura, sendo que o destino humano, tanto no plano 

individual quanto no social, é uma obra sempre inacabada. 

 

1.1 AFETIVIDADE SEGUNDO WALLON 

 

O enfoque da teoria de Wallon é a Psicogênese da Pessoa Completa, nessa perspectiva 

o homem - ser determinado física e socialmente, sujeito tanto às disposições internas quanto 

às situações exteriores. Desenvolver-se é ser capaz de responder com reações cada vez mais 

específicas a situações cada vez mais variadas, nos vários campos funcionais: afetivo, motor e 

cognitivo.  

A linguagem é indispensável ao progresso do pensamento. Desta forma, a linguagem 

exprime o pensamento e ao mesmo tempo o estrutura.  

 Os estágios do desenvolvimento segundo Wallon são definidos da seguinte maneira: 
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• Impulsivo-emocional: primeiro ano de vida-Afetividade orienta as primeiras reações 

do bebê às pessoas. 

• Sensório-motor e projetivo: Até os três anos os movimentos da marcha e da preensão 

dão autonomia na manipulação dos objetos e exploração dos espaços. 

Desenvolvimento da função simbólica e da linguagem.  

• Personalismo: Dos três aos seis anos - Construção da consciência de si, mediante as 

interações sociais. 

• Categorial: Dos sete aos doze anos - Interesse para o conhecimento e conquista do 

mundo exterior, sociabilidade ampliada. 

• Predominância funcional (adolescência): Transformações fisiológicas e psíquicas, 

preponderância afetiva. Condicionamento da pessoa pelo meio social. 

Essa teoria vê a criança de um modo integrado onde os campos afetividade e 

inteligência são indissociáveis. 

Wallon passou pelo curso de Filosofia e Medicina. Atuou como médico em 

instituições psiquiátricas (até 1931), atendendo crianças com deficiências neurológicas e 

distúrbios de comportamento. Via a escola como um contexto privilegiado para estudo da 

criança, acreditava que a pedagogia oferecia campo de observação à psicologia e questões 

para investigação e, por sua vez, a psicologia, ao construir conhecimentos sobre o 

desenvolvimento infantil, ofereceria um importante instrumento para o aprimoramento da 

prática pedagógica. 

A tentativa de olhar a criança de um modo integrado vai delinear quatro Campos 

Funcionais, sobre os quais a teoria vai oferecer mais elementos. 

Para Wallon, as emoções se estabelecem como tipo específico de manifestação afetiva 

e são as primeiras manifestações que estão presentes e se constituem na criança e são 

fundamentais para interação da criança com o meio, em que ela está inserida. O 

desenvolvimento inicia-se na relação do organismo do recém-nascido com o ambiente, 

através dos movimentos impulsivos (descargas motoras). Nesta fase, o recém-nascido 

distingue apenas os estados de bem-estar ou de desconforto. São as reações do ambiente 

humano, representados geralmente pela mãe, que permitem distinguir as emoções básicas. 

Durante todo seu processo de desenvolvimento, o ser humano cria e se recria por meio das 

relações que estabelece, envolvendo suas dimensões cognitiva, social/cultural, afetiva, motora 

e orgânica. A criança atua primeiro no ambiente humano e não no físico em si, portanto a 

mobilização do outro se faz pela emoção.  
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Nesse processo se inicia a vida psíquica que é o resultado do encontro da vida 

orgânica com o meio social. 

A afetividade evolui conforme as condições maturacionais de cada pessoa e com 

formas de expressões diferenciadas, que se configuram como um conjunto de significados que 

o indivíduo adquire nas relações com o meio, com a cultura, ao longo da vida. A afetividade 

não permanece imutável ao longo da trajetória do indivíduo, pois os significados representam 

para cada um as diferentes situações e experiências vivenciadas num determinado momento e 

ambiente social. A afetividade corresponde à energia que mobiliza o ser em direção ao ato, 

enquanto a inteligência corresponde ao poder estruturante que o modela a partir dos esquemas 

disponíveis naquele momento.  

A pessoa se constrói em estados de alternância em momentos mais emocionais, em 

outros mais cognitivos. Desta forma, o desenvolvimento é entendido como descontínuo e 

assistemático, numa construção progressiva. 

A maneira de ser no mundo e nele conviver se constrói pelas relações estabelecidas, 

pela consciência destas relações com a vida, com o meio e com o outro, que 

consequentemente determinarão a maneira de refletir, conhecer e aprender. 

 Segundo Wallon, é possível estabelecer uma distinção entre emoção e afetividade. As 

emoções envolvem componentes orgânicos, mas são manifestações de estados subjetivos. No 

bebê quando chora pode-se observar contrações musculares ou viscerais que são sentidas e 

comunicadas através dele. Este pode significar fome ou desconforto. 

 Toda alteração emocional susto, ansiedade e outros provocam alterações musculares 

ou viscerais dependendo da natureza de cada emoção. 

 A afetividade para Wallon possui uma concepção mais ampla, desta forma envolve 

variadas manifestações, englobam sentimentos de origem psicológicas e também biológicas. 

 A afetividade na evolução da criança para Wallon, surge com o desenvolvimento dos 

elementos da função simbólica e é com o aparecimento destes, que ocorre a transformação da 

emoção em sentimento, implica uma transferência para o plano mental. 

O processo de aprendizagem ocorre em decorrência de interações sucessivas entre as 

pessoas, a partir da construção de vínculos, é, portanto, através do outro que o indivíduo 

adquire novas formas de pensar e agir e, dessa forma apropria-se, ou seja, constrói e 

reconstrói novos conhecimentos. 

Afetividade na educação não deve ser definida pelo senso comum, pois não é 

simplesmente abraçar, beijar, ou seja, um carinho adocicado. Sem dúvida estas manifestações 

até podem acontecer, porém na educação a afetividade deve sem dúvida se manifestar através 
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do respeito, da atenção, da dialogicidade. Estas formas de afeto devem ser contínuas, pois 

interagem de forma positiva para aprendizagem. 

A pessoa constitui-se na integração de seu organismo com o meio, estando o social 

sobreposto ao natural. As atitudes da pessoa são consideradas complementares às do meio, 

tanto quanto determinadas pelas suas disposições individuais e pelo papel e lugar que ocupa 

no grupo social. Portanto, a pessoa deve ser vista integrada ao meio do qual é parte 

constitutiva e no qual, ao mesmo tempo, se constitui.  

Na sucessão de estágios definidos por Wallon há uma alternância entre as formas de 

atividades e de interesses da criança, denominada de "alternância funcional", onde cada fase 

predominante (de dominância, afetividade, cognição), incorpora as conquistas realizadas pela 

outra fase, construindo-se reciprocamente, num permanente processo de integração e 

diferenciação. 

Wallon enfatiza o papel da emoção no desenvolvimento humano, pois todos os 

contatos que a criança estabelece com as pessoas que cuidam dela desde o nascimento, são 

feitos de emoções e não apenas cognições. Suas idéias são fundamentadas em quatro 

elementos básicos que estão todo o tempo em comunicação: afetividade, emoções, movimento 

e formação do eu. 

A AFETIVIDADE possui um papel fundamental no desenvolvimento da pessoa, pois 

é por meio dela que o ser humano demonstra seus desejos e vontades. As transformações 

fisiológicas de uma criança revelam importantes traços de caráter e personalidade.  A 

EMOÇÃO é altamente orgânica, ajuda o ser humano a se conhecer. A raiva, o medo, a 

tristeza, a alegria e os sentimentos mais profundos possuem uma função de grande relevância 

no relacionamento da criança com o meio. O MOVIMENTO são as emoções da organização 

dos espaços para se movimentarem. A motricidade tem um caráter pedagógico tanto pela 

qualidade do gesto e do movimento, quanto pela maneira com que ele é representado. A 

escola ao insistir em manter a criança imobilizada acaba por limitar o fluir de fatores 

necessários e importantes para o desenvolvimento completo da pessoa. A FORMAÇÃO DO 

EU depende essencialmente do outro. Com maior ênfase a partir do momento que a criança 

começa a vivenciar a "crise de oposição", na qual a negação do outro funciona como uma 

espécie de instrumento de descoberta de si própria. Isso acontece mais ou menos em torno dos 

três anos, quando é a hora de saber que "eu" sou. Imitação, manipulação e sedução em relação 

ao outro são características comuns nesta fase. 
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Walon afirma que através da emoção que é uma impressão corporal de um estado 

interno, que faz a comunicação, o intercâmbio entre os indivíduos, e provoca as primeiras 

representações, figurações e que, adquirem consistência nos movimentos. 

A separação entre emoção/cognição, afetividade/aprendizagem é puramente 

metodológica, artificial e não pode transforma-se num princípio para orientar procedimentos 

teórico-metodológicos no processo de escolarização do indivíduo. Toda a atividade cognitiva, 

todo o armazenamento organizado de informações da criança implicam em sua origem, seu 

desenvolvimento ou sua conclusão, componentes que impulsionam a aprendizagem. 

A adolescência, para Wallon, tem início aos doze anos com a puberdade e é marcada 

por transformações de ordem fisiológica, mudanças corporais impostas pelo amadurecimento 

sexual, assim como transformações de ordem psíquica com preponderância afetiva. O 

processo de socialização da pessoa não se dá apenas no seu contato com o outro nas diversas 

etapas do desenvolvimento e da vida adulta, mas também no contato com a produção do 

outro. O encontro com o texto, com a pintura ou com a música produzida pelo outro, propicia 

a identificação como homem genérico e, ao mesmo tempo, a diferenciação como homem 

concreto, o que contribui para o processo de individuação e constituição do eu. É por isso que 

para Wallon, a cultura geral aproxima os homens, à medida que permite a identificação de uns 

com outros, enquanto a cultura específica e o conhecimento técnico os afastam, ao 

individualizá-los e diferenciá-los.  

A constituição dos indivíduos se dá nas relações do indivíduo com o meio (mundo), 

onde ao mesmo tempo em que constrói a sociedade, é constituído por ela, reafirmando a idéia 

de que para se conhecer o indivíduo é preciso conhecer a história da sociedade em que este  se 

constitui. Desta forma, afirma que o indivíduo deve ser entendido em suas transformações e 

complexidades. 

Todo indivíduo é marcado pela civilização, que regula sua essência e se impõe à sua 
atividade. A linguagem que dela recebe é o molde dos seus pensamentos, é ela que 
estrutura os seus raciocínios. Os instrumentos que ela lhe propõe dão forma aos seus 
movimentos. A organização da família, das relações entre as crianças e adultos, 
entre sexos, entre indivíduo e coletividade, impõe à sua afetividade quadros mais ou 
menos rígidos, imperativos, proibições susceptíveis de influir profundamente sobre 
a constituição da pessoa. (WALLON, 1975, p.54) 

 

 Para Wallon, a pessoa é uma totalidade, pois se constrói através de uma rede de 

relações do meio em que está inserida, isto é orgânicos e socioculturais. No decorrer de sua 

vida o indivíduo está em contínuo processo de transformação, coerentes com o meio que a 
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atualidade lhe oferece e também com a história evolutiva que antecederam. Além da 

integração entre os conjuntos funcionais cognitivo, afetivo, motor. 

 A abordagem dos estudos de Wallon projeta o futuro, pois para ele a 

tridimensionalidade temporal passado, presente e futuro se fazem presente. O indivíduo é um 

ser “geneticamente social”.  

   

 

1.2 AFETIVIDADE SEGUNDO VYGOTSKY 

 

O enfoque da teoria de Vygotsky é a construção sócio-histórica, em que os fatores 

sociais e culturais influenciam o desenvolvimento intelectual. 

A aquisição do conhecimento para Vygotsky se dá na relação com o outro; indivíduos 

interagindo com indivíduos mais instruídos (mediadores), constroem e internalizam 

conhecimento. 

A linguagem para Vygotsky é o sistema simbólico dos grupos humanos, que fornece 

conceitos, formas de organização do real e a mediação entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento.  

Por meio da linguagem as funções mentais superiores são socialmente formadas e 

culturalmente transmitidas, portanto, sociedades e culturas diferentes produzem estruturas 

diferenciadas. 

A linguagem tem duas funções básicas: a de comunicação do pensamento e a de 

instrumento do pensamento; o desenvolvimento da linguagem e suas relações  com o 

pensamento, para Vygotsky, é a questão principal da psicologia humana. 

Na concepção vygotskyana, o ser humano constitui-se como tal na relação com o 

outro, em que a cultura é parte essencial da natureza humana. O sujeito não é apenas ativo, 

mas interativo, porque constrói conhecimentos e se constitui a partir das relações intra e 

interpessoais. È na troca com os outros e consigo próprio que o indivíduo internaliza 

conhecimentos. 

A cultura fornece ao indivíduo os sistemas simbólicos de representação da realidade, 

universo de significações que permite construir a interpretação do mundo real.  

As funções psicológicas como linguagem/ memória são construídas ao longo da 

história social do homem, em sua relação com o mundo. O aprendizado ocorre na interação 

social, no âmbito da zona proximal. 
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Em Vygotsky, para compreender adequadamente o desenvolvimento de um indivíduo, 

deve-se considerar também os níveis de desenvolvimento real e potencial. 

A ZDR9 é a capacidade que o indivíduo já adquiriu de realizar a tarefa sem ajuda,  as 

funções psicológicas já estão consolidadas. A internalização é um processo de reconstrução 

interna. 

Na interação entre aprendizado e desenvolvimento encontra-se a ZDP10 que é a 

distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da 

solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros 

mais capazes. 

O desenvolvimento cognitivo é produzido pelo processo de internalização da interação 

social com materiais fornecidos pela cultura, sendo que o processo se constrói de fora para 

dentro. 

A mediação é o processo de intervenção de um elemento numa relação. A relação do 

homem com o mundo não é uma relação direta, mas, fundamentalmente, mediada.  

Para Vygotsky a escola e a intervenção constituem um processo pedagógico 

privilegiado e nesse processo, a interação entre mediador e o aluno é fundamental para o 

desenvolvimento dos indivíduos envolvidos. 

A relação do indivíduo com o mundo se faz por meio do outro; nessa perspectiva se 

fundamenta a afetividade, na teoria vygotskyana, ou seja, a relação de afetividade que se 

estabelece do mediador com o aluno é de suma importância, pois influenciará no processo de 

ensino-aprendizagem.  

É importantíssimo trabalhar com o outro; o mediador pode ser o professor, o adulto, 

ou o colega que trabalhará junto. A aprendizagem se dá nessa partilha, nesta troca entre o eu e 

o tu. 

Em uma sala existem diversas ZDR, pois cada aluno traz uma história, com estímulos 

diferenciados; desta forma, nessa mesma sala acontecerá diversa ZDP, pois as trocas são 

constantes. 

Nessa perspectiva, o professor deve ser aquele mediador que possibilitará o 

acontecimento das diversas ZDP, pois esse espaço privilegiado na nossa cultura é responsável 

por possibilitar aprendizagens.  

                                                 
9  Zona de Desenvolvimento Real 
 
10 Zona de Desenvolvimento Proximal 
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Vygotsky considera a intervenção pedagógica como instrumento viabilizador de 

aprendizagem. O mediador deve ser um interventor quando se fizer necessário ou possibilitar 

que determinado indivíduo passe da ZDR para ZDP com a ajuda de um colega do grupo. 

O sócio - histórico para Vygotsky não é sinônimo de coletivo, no sentido de impor 

sobre o indivíduo, e, sim, como processo em que todo o mundo cultural apresenta-se ao 

sujeito como “o outro". O "outro" com quem ele se relaciona é referência externa que lhe 

permite constituir-se como ser humano. Este processo de internalização do material cultural 

define os limites e possibilidades da construção pessoal e a constituição do ser autenticamente 

humano: na ausência do outro, o homem não se constrói. 

Vygotsky enfoca que o pensamento tem sua origem na esfera da motivação, a qual 

inclui inclinações, necessidades, interesses, impulsos, afeto e emoção.  

Vygotsky privilegia a Zona de Desenvolvimento Proximal para dar conta dos 

objetivos propostos, que apontam elementos para se discutir a relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento, na educação escolar, e o papel das relações sociais, na construção de uma 

visão integradora do sujeito. Portanto, afeto e cognição vinculam-se, num processo dinâmico 

de interações.  

Diante da teoria vygotskyana, os indivíduos se apropriam dos conceitos, significados e 

conhecimentos, num movimento inconcluso, ou seja, num conjunto de conhecimento 

historicamente produzido no movimento das relações sociais, um conjunto de práticas sociais 

nas quais foram construídas formas de significações e se materializaram como conhecimento 

cientifico.  

A ZDP é definida como possibilidade do indivíduo atingir níveis complexos de 

compreensão dos conceitos, com ajuda de parceiros mais experientes. 

A mera repetição na teoria vygotskyana se torna banal na visão do aprendente, pois 

não é interessante a repetição do que ele já foi internalizado (ZDR); esse conhecimento 

apropriado deve proporcionar a busca de novos conhecimentos, de resolução de novos 

problemas e situações. 

O processo relativo à zona de desenvolvimento é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar por meio da solução independente de 

problemas, e o nível de desenvolvimento potencial determinado por meio da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com colegas mais capazes. 

Os estudos de Vygotsky basearam-se tanto no filogenético (da evolução da espécie 

humana) como ontogenético (desenvolvimento de cada ser humano). 
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A mudança individual tem sua raiz na sociedade e na cultura, e o momento mais 

importante do desenvolvimento intelectual acontece quando o indivíduo (criança) começa a 

controlar o ambiente, por meio da fala, estabelecendo novas relações entre ele e o ambiente 

físico e social. 

Para Vygotsky o brincar favorece a socialização. Habilidades, papéis e valores 

necessários à participação da criança na vida social são por ela internalizados durante as 

brincadeiras em que ela imita os comportamentos adultos. 

Exemplo: 

Ao brincar de “escolinha”, “casinha” a criança estará internalizando “regras” de 

comportamento. 

O conflito entre o desejo infantil de dominar os “objetos humanos”, da forma como o 

adulto os domina, e a incapacidade infantil de realizá-lo, de imediato, é resolvido na situação 

imaginária do brinquedo. O brinquedo pode ser um possibilitador da ZDP, pois a criança age 

como se fosse mais velha do que é na realidade e se comporta de modo que está além do seu 

comportamento diário; neste contexto o brinquedo cria a ZDP. 

O modelo de estudo da psicologia desenvolvida por Vygotsky é denominado 

“cultural” histórico e “instrumental”. 

Cultural, porque envolve meios socialmente estruturados pelos quais a sociedade 

organiza os tipos de tarefa que a criança em desenvolvimento enfrenta e os tipos de 

instrumentos físicos e mentais de que ela dispõe para dominar as tarefas. 

O histórico – estreitamente relacionado com o cultural, diz respeito aos processos 

utilizados pelo homem para dominar seu ambiente e seu próprio comportamento, ao longo da 

história social. 

O instrumental – refere-se à natureza mediadora nas funções psicológicas superiores; 

o adulto não só responde aos estímulos apresentados por um experimentador, mas altera esses 

estímulos e usa a modificação como instrumento de seu comportamento. 

A presença do outro social pode se manifestar por meio de objetos, organização do 

ambiente, dos significados que impregnam os elementos do mundo cultural que rodeia o 

indivíduo. 

A escola, com a presença de agentes pedagógicos, interfere no processo de 

aprendizagem (desenvolvimento) que não ocorrem espontaneamente. 

A criança como membro de uma sociedade letrada, adquire noções sobre a língua 

escrita antes de ingressar na escola, posteriormente essas noções são sistematizadas nas 

situações mais formais de aprendizagem.  
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Para Vygotsky, não existe “maturação espontânea”- membros de grupos não letrados 

nunca se tornam pessoas alfabetizadas espontaneamente – o mero contato com o objeto não 

garante a aprendizagem. A mediação do “outro”, isto é, de indivíduos para interagir é 

essencial para provocar avanços no domínio desse sistema culturalmente desenvolvido e 

compartilhado. 

O diagrama abaixo ilustra a fundamentação teórica de Vygotsky. O referencial teórico 

numa perspectiva vygotskyana para a educação propõe novos paradigmas na forma de 

atuação da escola e do professor. 

 

 

 

 

 

Diagrama 01: Fundamentação teórica de Vygotsky 

 

 

 

Vygotsky encara o ser humano como imerso num contexto histórico e cita a 

Pedagogia como sendo a Ciência básica para o estudo do desenvolvimento humano, por se 

tratar de uma síntese de todas as diferentes disciplinas que estudam a criança, pois esta ciência 

integra os aspectos biológicos, psicológicos e antropológicos do desenvolvimento infantil. 

O diagrama abaixo sistematiza a (re) construção do conhecimento em Vygotsky. 
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Diagrama 02: (Re) Construção do conhecimento em Vygotsky 

 

Os pilares básicos no pensamento de Vygotsky podem ser sistematizados da seguinte 

maneira: 1. O ser humano constitui-se, enquanto tal, na sua relação com o outro; 2. As 

funções psicológicas têm um suporte biológico, pois são produtos da atividade humana; 3. O 

funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações sociais entre os indivíduos e o mundo 

exterior; 4. Essas relações são mediadas por sistemas simbólicos; 5. O cérebro não é um 

sistema de funções fixas e imutáveis, mas um sistema aberto, de grande plasticidade, cuja 

estrutura e modos de funcionamento são moldados ao longo da história da espécie e do 

desenvolvimento individual; portanto pode ser moldado pela ação de elementos externos. 

Na construção do conhecimento pelo indivíduo, estão presentes aspectos internos e 

externos a ele e é no âmbito dessas estruturas que o sujeito constrói o conhecimento e, 

portanto, aprende. 
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À MARGEM DO APRENDIZADO. “VYGOTSKY” 
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O aprendente é visto como um ser ativo que, agindo sobre os objetos de conhecimento, 

no seu meio, interage socialmente e sofre as influências dos mesmos, ao mesmo tempo em 

que valoriza vários conhecimentos a partir de sua ação. 

O aprendente é visto como um indivíduo que traz conhecimentos decorrentes de suas 

estruturas cognitivas e de suas aprendizagens e experiências vividas, assim também como as 

recebe do meio ambiente. E é nessa interação interpsíquica (dentro de si próprio) e inter-ideias 

(com o meio e os outros) que os conhecimentos ou aprendizagens são construídos. 

Para concluir esse primeiro capítulo é interessante reforçar que na teoria de Wallon, a 

dimensão afetiva ocupa lugar central, tanto do ponto de vista da construção da pessoa, quanto 

do conhecimento. Apresenta diversos subsídios à reflexão pedagógica, pois estuda o 

desenvolvimento da pessoa completa e, também, trabalha temas como emoção, movimento, 

formação da personalidade, linguagem, pensamento, entre outros. 

Vygotsky, em suas considerações, afirma que a aprendizagem é um processo contínuo 

e a educação é caracterizada por saltos qualitativos de um nível de aprendizagem para outro. 

Na interação de um indivíduo com outro, são despertados processos internos de 

desenvolvimento. Por esse motivo ele considera de máxima importância às relações sociais e 

culturais. 

A teoria de Vygotsky oferece uma racionalidade a partir da qual é possível entender o 

desenvolvimento interno da aprendizagem e da produção do conhecimento. A conclusão de 

uma atividade que hoje a criança somente consegue fazer com o auxílio de outra, mas que 

pode vir a fazer sozinha amanhã. 

Nesse contexto, recoloca-se a relação erro/acerto numa perspectiva onde o erro deixa 

de ser visto como um indicador de incapacidades, mas, sim, como um elemento que 

proporcionará visão de quais conhecimentos necessitam ser reforçados e estimulados. 

O processo de aprendizagem não é fenômeno simples, é um processo complexo. Em 

todos os momentos o ser humano é surpreendido por processos de aprendizagem, pois o 

processo de construção pode ocorrer em qualquer situação. A aprendizagem é construção 

permanente de cada indivíduo e da coletividade. 
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2. AFETIVIDADE E EDUCAÇÃO 

 

O estudo da afetividade na educação traz a escola o caráter humano e social inerente 

ao indivíduo, além do caráter histórico da escola como transmissora cultural. O processo 

ensino-aprendizagem nesse contexto ancora-se na idéia de que professor e aluno são afetados 

e se afetam mutuamente. 

 

2.1 EDUCAÇÃO EMOCIONAL NA ESCOLA 

 

A Educação Emocional deve ser considerada uma parte da Educação Holística. O 

objetivo maior da educação holística, de acordo com Pierre Weil 11, é ensinar ao educando a 

arte de viver em paz consigo mesmo (intelectual, emocional e mental) com os outros na 

sociedade, na economia, na vida social, na cultura e com a natureza.  Procurando conhecer 

suas leis para viver em harmonia com ela. 

A Educação Holística deve abranger todas as dimensões do educando, emocionais e 

racionais, nos seus aspectos afetivos, cognitivos e psico-motores. Deve atender às funções do 

hemisfério cerebral esquerdo (raciocínio concreto, lógico, formal) e às funções do hemisfério 

cerebral direito (abstração, intuição e a atividade emocional).  

Para Pierre Weil, o autoconhecimento é uma das preocupações da educação holística, 

pois para ele um grande defeito da educação ocidental é de preocupar-se principalmente com 

o conhecimento do mundo externo ao educando. Segundo ele, o Iluminismo, que acreditou ser 

a Razão o farol que iluminaria o Homem na busca da felicidade, após trezentos anos vemos 

todo o desenvolvimento intelectual humano, todas as conquistas tecnológicas, de ter sido 

dominada a Natureza em muitos aspectos, de ter sido criada outra realidade – a virtual, apesar 

de tudo isto, é cada vez maior a taxa de pessoas infelizes, neuróticas, frustradas, ansiosas, 

deprimidas ou mesmo portadoras de psicoses. 

Pesquisas recentes nos Estados Unidos mostram que 48% dos americanos tiveram pelo 

menos uma vez em suas vidas problemas psiquiátricos. Pesquisa da Universidade de Harvard 

                                                 
11 Pierre Weil - Doutor em Psicologia pela Universidade de Paris Professor Emérito do Departamento de 
Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Cidadão Honorário da Cidade de Brasília - Presidente da 
Fundação Cidade da Paz e Reitor da UNIPAZ (UNIVERSIDADE Holística Internacional de Brasília), onde 
trabalha pela Paz no mundo - Co fundador da Associação Internacional de Psicologia Transpessoal, da 
Associação Brasileira de Psicologia Aplicada, da Sociedade Brasileira de Psicoterapia, Dinâmica de Grupo e 
Psicodrama e da Organização das Entidades Não Governamentais Brasileiras, junto à Organização das Nações 
Unidas (ONU). 
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mostra que muitos de seus ex-alunos, dotados de altos QI (coeficientes de inteligência) e de 

grandes competências intelectuais, não tiveram o sucesso esperado nas suas vidas, por 

apresentarem problemas de relacionamento, resultantes de baixa competência emocional. 

A inteligência emocional ajuda a compreender e analisar as emoções, reconhecer as 

relações entre as palavras e emoções em si, permite inferir os significados que as emoções 

transmitem. 

A inteligência emocional possibilita viabilizar mecanismos para lidar e desenvolver o 

controle reflexivo das emoções para o crescimento emocional e intelectual, reconhecer suas 

utilidades e suas influências na vida, na capacidade de administrar a emoção em si mesma e 

nos outros, através da moderação das emoções negativas, desagradáveis e da valorização das 

positivas, agradáveis, sem reprimi-las. 

Faz parte da educação emocional o desenvolvimento da empatia, capacidade de 

reconhecer corretamente as emoções do outro e de compreender seus sentimentos e 

perspectivas, respeitando as diferenças com que as pessoas encaram as coisas, permitindo 

convívio harmônico com o outro. A atenção primordial da educação emocional deve dirigir-se 

para emoções e sentimentos que mais interferem no comportamento social do indivíduo, tais 

como raiva, tristeza, medo, ansiedade, prazer, amor e outros. 

A introspecção é um instrumento metodológico de excelência para a educação 

emocional. Consiste em dirigir nossa capacidade de observação para o mundo dos fatos 

psicológicos de que podemos ter percepção consciente. É dirigir o "olho da mente" para nossa 

consciência, observando o fluxo de acontecimentos que nela ocorrem, procurando identificar 

cada um deles, observando a mudança contínua com que se sucedem. 

A educação emocional feita na escola tem uma finalidade primordialmente profilática, 

preventiva: o que se pretende é que o educando adquira atitudes e habilidades que permitam a 

identificação e o controle de suas emoções e a prática da empatia. 

O processo deve ser conduzido sob a supervisão de profissional da Psicologia 

habilitado no trato das emoções, com a participação de professores previamente preparados. 

A emoção em sua essência é o resultado da percepção de processos emocionais 

inconscientes, que ocorrem no inconsciente emocional. A finalidade da Educação Emocional 

é a de ensinar as pessoas a identificarem e reconhecerem suas emoções e sentimentos, a 

aprender a avaliar suas intensidades, e as expressões corporais correspondentes, no momento 

em que ocorrem. 

Serve para a pessoa aprender a controlar suas emoções e seus impulsos e a adiar suas 

satisfações, bem como para aprender a identificar e reconhecer as emoções do outro, 
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procurando enxergar a situação dentro de sua ótica. Em outras palavras, procurar sentir como 

o outro sente e buscar convívio harmônico com ele. 

Assim na escola, os alunos irão ter uma melhor qualidade de vida, brigar menos, e 

terão mais condições de manter suas amizades, pois elas não vão acabar por causa de brigas 

resultantes de descontrole emocional. Através da educação emocional pode ser feita a 

diminuição da violência. 

 

2.2 MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS 

 

De acordo com os pressupostos teóricos de estudiosos sócio-interacionistas, o 

educando é o ponto de partida para aprendizagem, porque é ele que constrói o seu próprio 

conhecimento, desenvolvendo sua inteligência adaptativa (habilidade para adaptar-se a um 

maior número de situações). Dentro destas perspectivas mudam-se a função da educação, os 

objetivos do ensino e com eles, o papel e a postura do educador, a metodologia de ensino e 

avaliação, a forma de tratamento do conteúdo de ensino. 

O educador não é o dono do saber, mas um orientador, um incentivador, um 

viabilizador, um mediador, do processo ensino-aprendizagem, um desequilibrador, 

provocador de situações problemáticas, de conflitos cognitivos, um regulador desses 

conflitos. E, sobretudo, responsável pela inclusão do prazer e sucesso na aprendizagem. 

   Que o ponto de partida seja o conhecimento que o aluno já possui e que se parta dele, 

para novos conhecimentos. 

Momentos de aprendizagem só existem na circulação de saberes e conhecimentos, 

entre ensinante e aprendente, entre o sujeito que tenta compreender o mundo e o outro que se 

interpõe entre ambos. 

Howard Gardner, psicólogo construtivista influenciado por Piaget, porém, considera 

duas tendências no estudo da inteligência que são aportes trazidos por Vygotsky: 

1. Reconhecimento de que inteligência é contextualizada, e, portanto, deve ser 

considerada no contexto de culturas particulares. 

2. Deve-se levar em consideração as formas nas quais as pessoas operam com as 

ferramentas e a tecnologia em cada sociedade.  

Na concepção de Gardner, a contextualização e a interdisciplinaridade são os 

elementos fortificadores do tratamento dos conteúdos, pois são os recursos que a escola tem 

para tirar o aprendente da posição de mero espectador. Pela interdisciplinaridade conscientiza-
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se o aprendente de que o conhecimento não é algo estanque e que o estabelecimento de 

relações torna possível a visão na totalidade.  

  É importante ressaltar que embora exista certo consenso intelectual de que a 

Inteligência possa ser concebida como uma capacidade de resolver problemas ou de elaborar 

produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais ou comunitários ou ainda 

como a faculdade de conhecer, compreender, discernir e adaptar-se e muito embora o discurso 

pedagógico use muito essa palavra na caracterização de   “indivíduos inteligentes ou pouco 

inteligentes”já se afasta o conceito de uma inteligência única e geral e ganha espaço a 

convicção de Harvard Gardner e de uma grande equipe da Universidade de Harvard  de que o 

ser humano  é dotado de Múltiplas Inteligências que incluem não apenas as dimensões 

lingüísticas e  lógico-matemática.  

Considerando aprendizagem como fruto das interações entre o meio e o sujeito, aquilo 

que for considerado mais propício para a aprendizagem incluirá de maneira mais ou menos 

exigente a presença e a intervenção do educador.  

Promover o desenvolvimento das competências e potencialidades do aprendente, 

visando a sua formação integral é lançar situações desafiadoras promovendo um cidadão que 

pensa, vê, sente , observa o seu mundo, experimenta, critica, cria , recria, decide e atua. 

Sujeito este, portador de uma história de vida, constituído de vários saberes e experiências, 

tornando-se um aluno construtor e participante, ativo e dinâmico do seu processo de aprender 

a aprender e pensar.   

Toda teoria é construída num cenário cultural, nunca por um teórico individual.  

Segundo Gardner a escola tradicional está centrada na exploração da inteligências 

lingüística e lógico - matemática. Para ele a escola deveria ter uma educação pessoal, centrada 

no aluno, onde ele não poderia ser comparado.  Sua teoria de aprendizagem defende que 

inteligência não é apenas a capacidade de entender alguma coisa, mas também, criatividade e 

compreensão. 

Para GARDNER (1995), as pessoas possuem capacidades, das quais se valem para 

criar algo, resolver problemas e produzir bens sociais e culturais, dentro de seu contexto. 

Na concepção defendida por Gardner as inteligências podem ser estimuladas em 

diversos campos, dentro de cada contexto, como no contexto social, na escola, nas 

oportunidades de explorar e realizar atividades diferentes; As inteligências se combinam de 

forma única em cada pessoa, isto é, cada pessoa nasce com todas as inteligências que se 

desenvolverão durante sua vida, de modo único; Não há possibilidade de padronizar, pois as 
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combinações das inteligências são únicas, tal como as impressões digitais; Cada indivíduo 

possui alguns tipos diferentes de capacidade, que caracterizam sua inteligência. 

A inteligência como habilidade para criar: como seres humanos, podemos inventar 

e descobrir – a capacidade criadora que nos move é uma característica própria da inteligência 

humana. 

A inteligência como habilidade para resolver problemas: muitas de nossas 

atividades cotidianas requerem tomadas de decisão, a busca dos melhores caminhos; a 

superação de resolução de problemas está presente em todos esses casos, o que habilita a 

resolvê-los são as diferentes capacidades cognitivas de cada ser humano. 

A inteligência como habilidade para contribuir em um contexto cultural: um 

indivíduo pode ser capaz de usar a sua inteligência para criar e resolver problemas de acordo 

com seu contexto social.  

Gardner chama atenção para o fato de que, embora as escolas declarem que preparam 

seus alunos para a vida, a vida certamente não se limita apenas a raciocínios verbais e lógicos. 

Afirma que não há receitas para promover a educação de acordo com a teoria das inteligências 

múltiplas, isso significa que não há uma metodologia das inteligências múltiplas, pois não 

existe uma rota direta entre a pesquisa científica e a prática diária da escola. 

As diversas possíveis formas de ampliação da teoria na escola variam de acordo com 

as metas e valores educativos.  

 O espaço da classe deve ser marcado por um ambiente cooperativo e estimulante, de 

modo a favorecer o desenvolvimento e as manifestações das diferentes inteligências e, ao 

mesmo tempo, promover a interação entre os distintos significados apreendidos pelos alunos, 

ou criados por eles, a partir das propostas que realizarem e dos desafios que vencerem. Os 

grupos de trabalho se tornam indispensáveis, tanto quanto a utilização de recursos didáticos 

variados. 

 Nessa teoria, incentiva-se a criação de ambientes que incentivem os alunos a 

imaginarem soluções, explorarem possibilidades, levantarem hipóteses, justificarem seu 

raciocínio e validarem suas próprias conclusões. Desta forma, a autonomia é estimulada e os 

erros fazem parte do processo de aprendizagem, devendo ser explorados e utilizados de 

maneira a gerar novos conhecimentos, novas questões e novas investigações, em um processo 

permanente de refinamento das idéias discutidas. 

De acordo com a Teoria das Inteligências Múltiplas, cada inteligência deve apresentar 

um grupo de componentes que formam a base dos mecanismos de processamento de 

informações necessários para lidar com um determinado tipo de situação. Gardner propõe que 
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talvez seja possível definir a inteligência humana como um mecanismo neural ou um sistema 

computacional, geneticamente programado para ser ativado por certos tipos de informação 

(GARDNER, 1995). Esse sistema é desdobrado em sete componentes: 

 

1. Inteligência linguística: se manifesta na habilidade para lidar criativamente 

com as palavras, em diferentes níveis de linguagem, tanto na expressão oral 

quanto na escrita. 

2. Inteligência lógica – matemática: É a inteligência que determina a habilidade 

para o raciocínio lógico – dedutivo e para a compreensão de cadeias de 

raciocínios bem como a capacidade de solucionar problemas envolvendo 

números e elementos matemáticos. É a competência mais diretamente 

associada ao pensamento científico e, portanto, á idéia tradicional de 

inteligência. Cientistas, advogados, físicos e matemáticos são exemplos de 

profissionais em que essa inteligência se destaca. 

3. Inteligência musical: envolve a capacidade de pensar em termos musicais, 

reconhecer temas melódicos, ver como eles são transformados, seguir esse 

tema no decorrer de um trabalho musical e, mais ainda, produzir música. É a 

inteligência que permite a alguém organizar sons de maneira criativa a partir da 

discriminação de elementos como tons, timbres e temas.  

4. Inteligência espacial: corresponde à habilidade de relacionar padrões, 

perceber similaridades nas formas espaciais e conceituar relações entre elas. 

Inclui também a capacidade de visualização no espaço tridimensional e a 

construção de modelos que auxiliam na orientação espacial ou na 

transformação de um espaço. Um mestre de xadrez usa imagens visuais e a 

inteligência espacial para planejar suas estratégias.  

5. Inteligência corporal cinestésica: é uma das competências que as pessoas 

acham mais difícil de aceitar como inteligência. Cinestésica é o sentido pelo 

qual percebemos nosso corpo – movimentos musculares, peso e posição dos 

membros etc. então, a inteligência cinestésica se refere à habilidade de usar o 

corpo todo, ou partes dele, para resolver problemas ou moldar produtos. 

Envolve tanto o alto controle corporal quanto a destreza para manipular 

objetos. Atores, mímicos, dançarinos, malabaristas, atletas, cirurgiões e 

mecânicos têm uma inteligência corporal cinestésica bem – desenvolvida. 
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6. Inteligência interpessoal: inclui a habilidade de compreender as outras 

pessoas: como trabalha, o que as motiva, como se relacionar eficientemente 

com elas. Esse tipo de inteligência é a que sobressai nos indivíduos que têm 

facilidade de relacionamento com os outros, tais como terapeutas, professores, 

lideres políticos, atores e vendedores. São pessoas que usam a habilidade 

interpessoal para entender e reagir às manifestações emocionais das pessoas a 

sua volta. Nas crianças e nos jovens tal habilidade se manifesta naqueles que 

são eficientes ao negociar com seus pares, que assumem a liderança, ou que 

reconhecem quando os outros não se sentem bem e se preocupam com isso. 

7. Inteligência intrapessoal: Esta inteligência é o correlativo interno da 

inteligência interpessoal. É a habilidade para ter acesso aos próprios 

sentimentos, sonhos e idéias, para discriminá-los e lançar mão deles na solução 

de problemas pessoais. É o reconhecimento de habilidades, necessidades, 

desejos e inteligências próprias, a capacidade para formular uma imagem 

precisa de si mesmo e a habilidade de usar essa imagem para funcionar de 

forma efetiva. Essa capacidade também aparece em lideres políticos. 

Essas sete inteligências são sete habilidades que caracterizam a espécie e que se 

desenvolveram ao longo do tempo. De maneira geral, todos os seres humanos têm parcelas 

expressivas de cada uma delas, mas o que os diferencia é a maneira pela qual elas se 

configuram, ou o perfil dos pontos fortes e fracos. Além disso, uma inteligência nunca se 

manifesta isolada, no comportamento humano. Cada tarefa, ou cada função, envolve uma 

combinação de inteligências. 

Alguns princípios fundamentais podem ser destacados na teoria das múltiplas inteligências: 

 

• O número de competências que pode ser associado à inteligência não é definitivo, o 

fundamental consiste em perceber o caráter múltiplo da inteligência e a possibilidade 

de ver suas manifestações como uma teia de relações tecidas entre todas as dimensões 

possíveis, e não mais sob a perspectiva de algo que possa ser medido ou como um 

conjunto de habilidades isoladas. 

• As inteligências interagem, porém são distintas. Nada seria feito, ou nenhum problema 

se resolveria, se as distinções e a independência impedissem as inteligências de 

trabalharem em conjunto. 
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• A inteligência não é única, desta forma, não pode ser medida, as pessoas têm formas e 

estilos de aprendizagem e conhecimento diferenciado, e até contrastantes. Esses 

aspectos jamais poderão ser medidos ou padronizados e são desenvolvidos em uma 

combinação entre fatores biológicos, culturais, sociais e tecnológicos, ao longo de toda 

a vida de cada pessoa. 

A teoria das Múltiplas Inteligências permite olhar os alunos de modo mais amplo e 

descobrir que eles podem ser “inteligentes” não apenas em línguas e matemática, mas também 

no modo de movimentar seu corpo seguindo uma música, no modo de produzir uma escultura, 

ou na maneira de se relacionar com os outros. 

Um dos pontos vantajosos das múltiplas inteligências no trabalho com educação 

escolar é a crença de que todo aluno tem potencial para se desenvolver intensamente em uma 

ou em várias áreas, pois é possível observar e estimular as diferentes competências dos 

indivíduos.  

Na educação centrada no indivíduo, uma crescente porcentagem de alunos encontraria 

seu lugar, cada um se sentiria bem consigo mesmo e teria a possibilidade de se tornar um 

membro positivo na sua atuação individual e com o seu grupo. 

Segundo Santos, a teoria das múltiplas inteligências influenciou a Peter Salovey12 

psicólogo da Universidade de Yale, na formulação do conceito de Inteligência Emocional que 

implica em: 

• Conhecer as próprias emoções; 

• Lidar com as emoções; 

• Motivar-se, colocando as emoções a serviço de uma meta pessoal; 

• Reconhecer as emoções no outro; 

 

2.3 DICOTOMIA ENTRE EDUCAÇÃO DIALÓGICA E ANTIDIALÓGICA 

 

Para Freire (2000) a diversidade deve ser considerada como característica do sujeito 

em processo de constante transformação. Dentro do ambiente escolar a relação educador - 

educando é de fundamental importância no processo de ensino aprendizagem, pois este se dá 

                                                 

12Peter Salovey - Obteve o seu Ph.D. em Psicologia Clínica na Universidade de Yale em 1986, e o mestrado em 
Sociologia na Universidade de Stanford em 1980. É decano da Escola Graduada das Artes e das Ciências na 
Universidade de Yale, professor da Chris Argyris Psychology, e professor de Epidemiologia e Saúde Pública na 
Universidade de Yale. 
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mediante as interações. Para Freire, essas interações incluem querer bem, sem medo de 

expressar sua afetividade. A afetividade não deve interferir no cumprimento ético do dever do 

professor e dentro de um processo dialógico, devem-se quebrar as barreiras existentes da 

“educação bancária”, baseada em relações de opressão. 

Numa perspectiva libertadora, educador e educando devem trilhar juntos caminhos 

que permitam não só aprender o saber técnico e científico, mas também um saber crítico, 

elaborado dentro do mundo que os cerca, possibilitando a vivência de situações que sejam 

estimuladoras da imaginação, da criação de laços de afetividade, e comprometimento, 

extremamente necessários à construção coletiva da escola. 

 As relações interpessoais diante do contexto atual é o que fundamentará as buscas e a 

construção de uma sociedade mais justa e democrática. Para Freire o diálogo acontece numa 

relação horizontal em que se estabelecem vínculos que são demonstrados através do amor, da 

humildade e da confiança. 

 Para que esse vínculo não seja rompido é necessário e primordial o respeito aos 

educandos não somente como receptores, mas como indivíduos que buscam sua completude. 

A criança e o adolescente procuram buscar o atendimento de algumas de suas 

necessidades afetivas na escola. Desta maneira a relação professor – aluno deve levar em 

consideração tanto os aspectos cognitivos quanto os aspectos afetivos. 

Dialogar é antes de qualquer coisa permitir ao outro ser, se expressar e acontecer e se 

dá na medida em que o indivíduo se coloca na posição de acolhedor, e facilita o processo 

educativo abrindo possibilidade de diálogo. 

No cotidiano escolar pode-se perceber a carga de afetividade que interage de forma 

positiva ou negativa na aprendizagem. Percebe-se que o aluno é um ser pensante que vai 

construindo seu mundo e o conhecimento com sua afetividade, suas percepções, sua 

expressão, imaginação e sentidos, neste sentido o diálogo é uma exigência existencial que 

possibilitará a comunicação.  

O diálogo acontece considerando as seguintes etapas: a colaboração, a união, a 

organização e a síntese cultural que devem ser respeitadas pelo aluno o que segundo Freire 

(2001) se traduz no esquema abaixo: 
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ESQUEMA DO DIÁLOGO 

 

 

A = Professor  

B = Aluno  

A com B = Comunicação  

A com B = Intercomunicação  

 

 

 

Interação de respeito entre os pólos, em busca de algo (aprendizagem). 

 

Quando este tipo de diálogo não é alcançado na interação professor-aluno, esta 

se pautará em uma relação antidialógica a qual possui características opostas a 

primeira como a manipulação, a invasão cultural e a divisão para dominação. 

 

 

 

Esquema 01: Diálogo 
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ESQUEMA DO ANTIDIÁLOGO 
 

A = Professor  

B = Aluno  

  A  

Sobre  

  B = Comunicado  

  A = ausência de amor- humildade- esperança - acrítico 

 

Interação de respeito rompida 

 

O educador precisa reconhecer que o educando é, também, portador de um saber 

adquirido com experiências próprias. 

Uma relação professor-aluno baseada no controle excessivo, na ameaça e na 

punição provocará reações diferentes das inspiradas por princípios 

democráticos.  O professor deve possuir habilidade ao utilizar a sua autoridade 

na sala de aula, pois o modo pelo qual demonstra o poder que possui contribui 

para sua eficiência.  

 

 

 

Esquema 02: Antidiálogo 
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Para que a aprendizagem aconteça é necessário que o professor reconheça seu papel 

diante da interação que manterá com seu aluno. O professor deve estar atento a sua função de 

saber apresentar condições favoráveis à apropriação de conhecimentos acumulados e 

socialmente tidos como relevantes. Estes conhecimentos servirão de instrumental para seu 

agir no mundo, para o pensar sobre si e sobre as coisas da sua vida.  

 O professor tem grande responsabilidade na transmissão do apoio moral e em relação 

aos sentimentos de segurança e confiança. Essa segurança e confiança se rompem com 

determinadas críticas que denigrem o autoconceito do educando, podendo gerar insegurança e 

incapacidade. 

 A constante capacitação do professor é um instrumento que auxilia na busca de 

melhores condições de atuação do professor e consequentemente melhora a qualidade do 

ensino. O educador precisa reconhecer a sua significação para o educando, para poder 

respeitar suas limitações e favorecer uma relação baseada no respeito mútuo. 

 Os quatro pilares que embasam ÉTICA enquanto temas transversais são: diálogo, 

solidariedade, respeito mútuo e justiça. A aprendizagem significativa é favorecida quando de 

fato o educador utiliza a temática transversal em sua missão. 

O tratamento educativo que os educadores proporcionam aos educandos em função 

das expectativas sobre seu rendimento é diferenciado e situa-se com maior ou menor grau de 

atenção, nos tipos de atividades oferecidas, nas oportunidades de aprendizagem, na 

quantidade e na dificuldade do material ensinado. 

 Muitos educadores acreditam que sua capacidade de controle e de influência é maior, 

nos alunos com bom rendimento, desta forma os de baixo rendimento têm tratamento 

diferenciado. 

A eficácia do reforço social dependerá de como este é usado, podendo o elogio elevar 

as expectativas dos estudantes ao desempenho escolar, ou também não surtir o efeito 

desejado. 

 Muitas vezes, a forma de tratamento dada ao educando desencadeará atitudes não 

positivas no grupo de alunos.  

 Muitos educandos acabam no conformismo e por consequencia os que são 

depositários de expectativas positivas acabam efetivamente rendendo mais, e os que são 

depositários de expectativas negativas acabam efetivamente rendendo menos. Nessas 

situações, o diálogo se faz imprescindível na relação, a comunicação para ser eficaz exige o 

saber escutar que envolve a diferença entre falar a e falar com os outros e, sobretudo, saber 

escutar. 
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Segundo Freire (2001), a afetividade deve ser selada entre professor-aluno, sem 

comprometer o educador em seu dever profissional, mas o que de fato muitas vezes se dá são 

posturas Antidialógica com falas que denotam autoritarismo. 

Na educação bancária, termo utilizado por Freire, o educando é visto como alguém 

que não sabe. O educador é aquele que sabe, comunica a sua verdade para o educando que a 

recebe. Nesse modelo o educando passa a ser um repetidor de idéias prontas não 

desenvolvendo desta forma, a consciência crítica, pois a relação estabelecida é de sujeito-

objeto, onde o educando é um receptáculo vazio que vai ser cheio pelo dono do saber. A 

concepção bancária trata de adaptar o educando ao mundo, pois quanto mais adaptado, tanto 

mais educado o educando estará. 

A educação dialógica é vista como processual. O ser humano vai se construindo e 

construindo o saber em comunhão com os outros seres humanos.  

Para Freire (2001), os princípios fundamentais na educação são: Diálogo - princípio 

primordial na educação emancipatória e para que este aconteça são necessários alguns 

elementos, entre eles o amor. Quem não considera a outra pessoa como um ser de valor, de 

dignidade nem se aproxima, muito menos lhe dirige a palavra ou é capaz de escutar. Este 

profundo amor pela vida, que gera esperança, que motiva para lutar por uma vida melhor, que 

predispõe para o encontro, na liberdade e respeito por aquele ou aquela a que se dirige a 

palavra. 

Diálogo é abertura para a outra pessoa. Perceber-se como ser em construção e 

inacabado dá um sentido de realidade e de despojamento. Ter a consciência de que sempre  há 

algo a aprender com a outra pessoa, é colocar-se em situação propícia para o diálogo.  

Outro elemento para o diálogo segundo os princípios freireanos é a fé. Para 

transformar é preciso acreditar no ser humano, reconhecer que ele é capaz de mudança, capaz 

de transformação.  

O diálogo pressupõe saída de si e direcionamento para a outra pessoa, gerando um 

clima de confiança entre os sujeitos. Só num ambiente de confiança é que se desenvolve um 

diálogo autêntico.  

Freire (1998) afirma que para dialogar é preciso esperança, pois ela está na própria 

essência da imperfeição dos homens, levando-os a uma eterna busca. Não ter esperança é uma 

fuga, uma recusa do mundo. O verdadeiro educador precisa ser pessoa de esperança. 

Participação - A educação emancipatória se dá na participação. O debate e a 

discussão devem estar presentes numa prática participativa e problematizadora. A interação 
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deve ser incentivada pelo educador, proporcionando o exercício da reflexão e do pensar 

crítico a respeito dos fatos ou assuntos trabalhados. 

O educando que é compreendido como sujeito, terá parte na ação, não será mero 

ouvinte ou receptor, mas ator, construtor de seu processo de aprendizagem, conduzido pelo 

educador. Não se trata de dar ênfase exagerada ao educando, pois desta forma só estaria 

trocando os papéis e o autoritarismo estaria acontecendo não mais por parte do educador, mas 

por parte do educando. 

Para finalizar esse segundo capítulo considero interessante mencionar o professor 

Jorge Visca13, que em sua concepção afirma que desde que o ser humano nasce inicia-se um 

processo de aparecimento e estabilização de condutas que permitem definir quatro níveis 

consecutivos de aprendizagem.  

Protoaprendizagem – representa as primeiras aprendizagens que acontecem nas relações 

afetivas da criança com sua mãe. O mundo exterior da criança se reduz a mãe ou ao adulto 

que a substitui. 

Deuteroaprendizagem – trata-se da concepção de mundo e de vida que se adquire por meio 

da convivência com a família. 

Aprendizagem Assistemática – esta se dá pela interação da criança com uma comunidade 

maior que a família, como as pessoas da comunidade – bairro. 

Aprendizagem Sistemática – é aquela que ocorre pela interação com as instituições 

educativas que transmitem conhecimentos, atitudes e habilidades que a sociedade estima. 

Cada nível ocorre após o outro, mas não elimina o anterior. A protoaprendizagem consiste na 

aprendizagem de vínculos. Occorre em forma de condicionamento, a partir dos estímulos 

biológicos. 

O segundo nível a Deuteroaprendizagem para Visca é como se a placenta tivesse 

sofrido uma terceira mudança e ampliação. A primeira ocorre no nascimento, à segunda 

ocorre na Protoaprendizagem e a terceira na Deuteroaprendizagem.  

O terceiro nível a aprendizagem assistemática ocorre pela interação da criança que 

atingiu a deuteroaprendizagem com a comunidade restrita (bairro/vizinhança/comércio local), 

enquanto a aprendizagem sistemática ocorrerá nas instituições oficiais eleitas pela sociedade, 

obviamente sofrerá influência de todos os níveis de aprendizagens anteriores. 

                                                 
13 Jorge Pedro Luis Visca psicólogo social argentino, divulgador da Psicopedagogia no Brasil, Argentina e 
Portugal e o criador da Epistemologia Convergente.Fundou centros psicopedagógicos em Buenos Aires, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Curitiba e Salvador. 
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A participação do substrato biológico na composição da aprendizagem humana, não é 

o único componente. As interações são fatores importantes, seja com a mãe, com o outro, com 

o mediador adulto, com os colegas, favorecem a aprendizagem. 

As reflexões sobre aprendizagem são conduzidas sobre o saber e não-saber, o que é 

ensinado e a forma pela qual se ensina é definido por causa da sociedade. Cada cultura elege o 

que é importante e o que não é para seus futuros cidadãos. 

A aprendizagem visa utilizar o potencial humano adaptativo, utilizando para isso, 

todos os recursos, sejam internos ou externos. A aprendizagem exige condições de 

integridade, entre aspectos biológicos, socioculturais e psicoemocionais. 

Na pedagogia freireana o saber que é construído no contato com a outra pessoa, é 

sempre uma relação de vida e de confiança no ser humano, na possibilidade da transformação, 

somente no encontro com o outro, numa busca inquieta e impaciente, que o homem se faz 

humano.  

Os conteúdos são trabalhados não como verdades dadas, mas como questionamentos, 

reflexões despertando assim a curiosidade e admiração. 

A prática problematizadora é criadora e a educação passa a ser um grande desafio. A 

realidade não é estática, a vida não é estática.  

Freire fala de uma educação envolvida com o seu tempo histórico, com as lutas, necessidades 

e realidades das mulheres e homens de cada contexto onde o educando está inserido. Todo ser 

humano necessita do outro significativo para sobreviver e através do contato com este outro, o 

indivíduo passa a aprender com ele e criar laços afetivos.  

Um dos lugares onde a criança mais se relaciona com o outro é na instituição escolar: 

ela interage, brinca, aprende a relação da afetividade e o desenvolvimento cognitivo: o sentir e 

o pensar estão totalmente ligados. 

 A afetividade está presente no cotidiano escolar em cada momento do processo 

educativo.  

Deve-se, no entanto, ter um olhar bastante atento, para que a relação no processo de 

ensino e aprendizagem possa ser de harmonia entre educador e educando.  

A afetividade é um elemento desenvolvido a partir das relações sociais que podem 

contribuir positivamente para aprendizagem, através das experiências vividas e do vínculo 

que foi criado.  

É na sala de aula, que os ensinamentos dos professores superam conteúdos registrados 

nas linhas dos livros, são levados para toda vida.  
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O professor que se envolve afetivamente e efetivamente no seu trabalho como 

verdadeiro formador, acredita na atuação profissional e a tem como competência a 

aprendizagem deixará marcas nos aprendizes, pois tanto ensinante e aprendente farão parte da 

história um do outro. 

 
 

Aprende-se o que é significativo para o projeto de vida da pessoa. Aprende-se 
quando se tem um projeto de vida. 
Aprendemos à vida toda. Não há tempo próprio para aprender. 
E mais: é preciso tempo para aprender e para sedimentar informações. Não dá para 
injetar dados e informações na cabeça de ninguém. Exige-se também disciplina 
e dedicação. Como diz Paulo Freire: “Quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender”. 
Só aprendemos quando colocamos emoção no que aprendemos. Por isso é 
necessário ensinar com alegria. 
Nossas escolas continuam preocupadas em ensinar e não param para pensar o que é 
ensinar, como se aprende, porque se aprende. “Dar aulas” tem-se constituído na 
única preocupação da escola. Tudo se resume na “aula”. Precisamos parar para 
pensar a escola, pensar no que estamos fazendo. Pedro Demo14 acha inacreditável 
que a escola prossiga meramente “dando aulas”, em vez de estar cuidando da 
“aprendizagem de todos os estudantes”.   (GADOTTI, 2009-PG. 49) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                 

14Pedro Demo, Conhecer & Aprender – Sabedoria dos limites e desafios. Porto Alegre, Artmed, 2001. PhD em 
Sociologia pela Universidade de Saarbrücken, Alemanha, pós-doutor pela University of California at Los 
Angeles .Atualmente, Professor Titular Aposentado e Professor Emérito da Universidade de Brasília (UnB), 
Departamento Sociologia. 

 



 48 

 
 

QUADRO: EPISTEMOLOGIA CONVERGENTE 
 

 
 
 
 

 
 

Quadro 01: Epistemologia Convergente de Jorge Visca 

VISCA, j. Clínica Psicopedagógica – Epistemologia Convergente – Porto Alegre :Artmed, 1987,p.76. 
 
 
 

 

 
 
1º nível de aprendizagem 

 
 
2º nível de aprendizagem 

 

 
 
3º nível de aprendizagem 

 

 
 
4º nível de aprendizagem 

 

 
 

Substrato biológico 

 
 

Protoaprendizagem 

 
 

Deuteroaprendizagem 

 
 

Aprendizagem Assistemática 

 
 

Aprendizagem Sistemática 

 

 
 

Mãe 

 
 

Grupo familiar 

 
 

Comunidade Restrita 

 
 

Instituições Escolares 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 

Este capítulo apresenta a trajetória percorrida para o desenvolvimento do Marco 

Metodológico do presente trabalho. Inclui um histórico das pesquisas educacionais no Brasil, 

o tipo de investigação utilizado, os procedimentos para análise das informações, a 

caracterização da escola e dos participantes da pesquisa. 

Segundo Freitas (2003) as pesquisas educacionais no Brasil aconteceram com a 

criação do INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos) no final dos anos 30, fora das 

universidades. 

 Com o passar do tempo às pesquisas passaram a ser desenvolvidas em organismos do 

próprio INEP como no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. 

 Nas Universidades, a pesquisa educacional era quase inexistente, pois se vinculava na 

maioria das vezes a trabalhos catedráticos, para o professor ingressar na carreira acadêmica.  

 A pesquisa na educação, de forma sistemática, só começou por volta dos anos 60, com 

implantação dos programas de pós-graduação stricto-sensu, que se tornaram grandes 

geradores de pesquisa por meio de dissertações para obtenção do título de mestre e doutores, 

ou em atendimentos às exigências do CAPES. 

 A pesquisa educacional como área de investigação é recente no Brasil na área de 

Ciências Humanas e Sociais. 

 Nas áreas das ciências sociais e exatas a pesquisa científica teve sua consolidação 

vinculada à Universidade com trabalhos de pesquisadores respeitados e experientes por suas 

produções científicas.  

 As pesquisas educacionais em seu início se pautavam no paradigma positivista 

tradição no meio acadêmico, cuja finalidade era a explicação, o controle, a predição, a 

formulação de leis gerais e considerando a realidade como objetiva e apreensível. Este 

procedimento enfoca a relação do sujeito conhecedor com o objeto de pesquisa como neutra, 

não levando em consideração valores, pois o interesse positivista é a explicação causal, 

generalizada e dedutiva, centrada nas possibilidades de reprodução do evento.  

 Nos anos 50/70, as pesquisas educacionais de acordo com Freitas (2003), não 

evoluíram numa perspectiva de substituição, mas de coexistência e de superposição. 

 O paradigma interpretativista como finalidade da investigação a compreensão e a 

interpretação têm convicção que o real é uma construção dos sujeitos que entram em relação 

com ele. Nesta perspectiva Freitas (2003) sintetiza que o que é valorizado na relação do 

sujeito com o objeto de investigação é influenciado por fatores subjetivos que marcam a 
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construção de significados no campo, por meio de análises indutivas, qualitativas, centradas 

sobre a diferença. Os valores do pesquisador influenciam na seleção do problema, da teoria e 

dos métodos de análise, o pesquisador é um produtor da realidade pesquisada pela sua 

interpretação, uma interpretação subjetiva que assinala uma mudança paradigmática em 

relação ao método positivista e racionalista. 

A teoria social do desenvolvimento compreende o sujeito como construído nas 

relações sociais via linguagem (Freitas, 1994).  

Vygotsky (1995) considerou como errônea e unilateral a compreensão do 

desenvolvimento apenas a partir da linha natural, concebendo a conduta humana como o 

produto da evolução biológica com as funções psicofisiológicas que lhe são inerentes, por ser 

incapaz de encarar os fatos do desenvolvimento como históricos, compreendendo apenas as 

formações naturais. Também, diante da psicologia, critica o subjetivismo e o objetivismo, que 

isola aspectos internos e externos, privilegiando ora o fisiológico, ora a vivência interior, 

propondo como alternativa uma psicologia de base sociológica na qual considera a 

consciência individual como um fato sócio-ideológico.  

 A perspectiva sócio-histórica (Freitas 2003) pode representar um caminho 

significativo para uma outra forma de produzir conhecimento no campo das ciências 

humanas.  

Exige uma coerência do pesquisador na concepção e uso dos instrumentos 

metodológicos para a coleta e análise de dados bem como na construção dos textos. 

Para Vygotsky (1991) uma das metas da pesquisa é, conservar a concretude do 

fenômeno estudado, sem ficar nos limites da mera descrição, isto é, sem perder a riqueza da 

descrição, avançar para a explicação.  

Esta orientação é vista como uma relação entre sujeitos, portanto dialógica, na qual o 

pesquisador e pesquisado são partes integrantes do processo investigativo e nele se 

ressignificam.  

Nas ciências humanas, o pesquisador não pode se limitar ao ato contemplativo, no 

plano individual, deve estabelecer uma interlocução em um encontro de culturas e contextos. 

Desta maneira, toda a situação que passa de uma interação sujeito-objeto para uma relação 

entre sujeitos, assume uma perspectiva dialógica. 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar como o processo ensino aprendizagem se 

relaciona com a afetividade e se as dimensões da afetividade são de fato relevantes neste 

processo. 
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O estudo de campo vai analisar situações e relações que envolvem afetividade no 

cotidiano escolar, nas interações professor-aluno, aluno-aluno e de que forma a construção 

desses vínculos podem afetar o processo de ensino e aprendizagem.  

Amparando-se nos objetivos específicos a abordagem visa:  

a) identificar situações de conflito na relação professor-aluno no processo de ensino-

aprendizagem, bem como o estabelecimento de vínculos; 

b) investigar a relação e interação professor/aluno - afeto/cognição, num processo 

dinâmico de interações, bem como, quais dimensões da afetividade e sua relevância em todo 

processo que envolve as questões de ensino-aprendizagem, ou seja, a determinação da relação 

estabelecida entre o sujeito que aprende, o outro e os diversos objetos de conhecimento - áreas 

do conhecimento e conteúdos escolares; 

c) analisar e avaliar o significado e as contribuições do fator afetividade nos processos 

educativos e de ensino-aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental do Instituto 

Coração de Jesus – Santo André/SP, indicando alternativas de introdução de uma visão 

pluralista da inteligência humana e de atividades voltadas para a educação emocional. 

 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Estudo bibliográfico 

 

Foi elaborada a partir de material publicado, constituído de livros, artigos de 

periódicos e com material disponibilizado na Internet. Os estudos de Vygotsky, Wallon, 

Goleman, Gardner, Freire e outros, mostram que a afetividade é importante em qualquer 

aprendizagem. Esta pesquisa bibliográfica aborda novos rumos para alguns problemas 

educacionais que estão intrinsecamente ligados à afetividade. 

 

Pesquisa de campo 

          

           Foi elaborada num primeiro momento a partir da Técnica do Grupo Focal, contendo 

um número reduzido de nove participantes visando abordar as questões com maior 

profundidade e permitindo, desta forma, amplo e detalhado conhecimento, pois facilita que 

todos os membros expressem suas idéias, opiniões e sentimentos.  
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           Num segundo momento foi integrado um Questionário contendo uma série ordenada 

de perguntas “abertas” a serem respondidas por escrito. Os nove participantes do questionário 

foram os mesmos do Grupo Focal, pois o objetivo era uma coleta de dados mais rica, com 

especificidades que pudessem enriquecer a pesquisa, sobretudo, porque também se levou em 

conta que respostas individuais por escrito favorecem a espontaneidade e impedem a inibição 

dos diferentes participantes. 

 
 

3.2 FORMA DE ABORDAGEM 

 

3.2.1. Pesquisa Qualitativa - Grupo Focal 

 

Os caminhos metodológicos durante a produção da dissertação de mestrado da 

Universidade Politécnica Salesiana, Maestria em Educación (Mención en Gestión Educativa) 

– Segunda Promoción foi o da técnica de Grupo Focal. Técnica de discussão em grupo, não 

diretiva que tem como objetivo levantar diferentes opiniões, atitudes, pensamentos e 

sentimentos expressos verbalmente, pelas posturas fisionômicas ou por outras reações. 

Segundo Gatti (2005), entrevistas com grupos são apropriadas para estudos que buscam 

entender os sentimentos, as atitudes e necessidades permitindo desta forma, se obter dados 

qualitativos.   

            As discussões no grupo focal são geradas a partir de um assunto específico (foco) 

previamente estabelecido, de acordo com os objetivos da pesquisa. 

O desenvolvimento deve ocorrer de forma a propiciar a interação de todos os participantes do 

grupo. 

           É necessário ter em mente que o pesquisador representa o papel de mediador, 

coordenando as discussões e as atividades referentes à proposta e produzir e obter mais 

informações. A proposta do grupo focal não é estabelecer o consenso, mas criar condições 

para que os participantes explicitem seus pontos de vista, interagindo entre si. 

           Para garantir fidedignidade, é preciso respeitar o principio de não diretividade. Desta 

forma, durante o levantamento de dados, o mediador do grupo deve evitar realizar 

intervenções negativas e afirmativas, emitir opiniões particulares ou conclusões. De acordo 

com Gatti poderão ser realizadas intervenções que facilitem trocas, facilitem as discussões de 

um modo geral sem perder o foco. 
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            Visando a abordar as questões com maior profundidade, é aconselhável que o grupo 

não seja formado por mais de dez participantes, a fim de possibilitar a todos/as a 

manifestação de suas ideias, conceitos, opiniões e sentimentos. 

            Os participantes devem ter características em comum com o tema, devem ter vivência 

com o tema de forma que sua participação possa trazer elementos sustentados em sua 

vivência.  

            Um outro aspecto citado por Gatti é que os participantes não devem ser íntimos, isto é 

não se conheçam muito, pois quando há excesso de intimidade os participantes podem atuar 

em bloco e monopolizar a discussão. Muitas vezes também o conhecimento mútuo pode 

causar inibição à espontaneidade. 

           Os registros devem ser sigilosos, assim como o nome dos participantes. Todas as 

opiniões e idéias devem ser registradas, os registros rigorosos são imprescindíveis, todas as 

opiniões são importantes e interessam, não há certo ou errado e não se espera consenso. 

           Para se garantir que o máximo de informações possa ser captado é necessária a 

colaboração de um observador, pessoa qualificada com compreensão no assunto. Realizei os 

encontros junto com OE que trabalha comigo no Instituto Coração de Jesus, ela me deu 

suporte com a Observação não-participante, isto é, presenciou o fato, mas não participou. 

O Grupo Focal dessa pesquisa foi constituído por nove alunos do Ensino Fundamental 

II de turmas diferentes, sendo 5 meninos e 4 meninas de 11 a 14 anos de idade. 

 Houve dois encontros previamente agendados, havia um roteiro de forma a orientar e 

desencadear a discussão. 

  De acordo com Gatti (2005, p. 17), o roteiro elaborado “deve ser utilizado com 

flexibilidade, de modo que ajustes durante o decorrer do trabalho podem ser feitos, com 

abordagem de tópicos não previstos, ou deixando-se de lado esta ou aquela questão do 

roteiro, em função do processo interativo concretizado”. 

           O local dos encontros deve favorecer a interação entre os participantes. Nesse sentido, 

o ambiente precisa ser agradável e confortável, com o mínimo de ruídos externos, que 

possibilite trabalhar com as cadeiras dispostas em círculo, para que todos os/as participantes 

possam olhar - ver e conhecer. 
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3.2.2 Pesquisa Qualitativa - Questionário  

              

 Com intuito de uma coleta de dados mais rica uma série ordenada de perguntas 

“abertas” foi apresentada aos nove alunos do grupo focal e respondidas por escrito por eles 

individualmente, cuja função foi fornecer dados mais específicos que pudessem enriquecer a 

pesquisa. 

 As perguntas podiam ser respondidas na sala programada, onde cada um 

comprometeu-se a colocar o que de fato pensava, sem trocar idéias com os colegas. Fiquei 

por dois dias nesta sala no período da tarde e eles vinham, pegavam seu papel e respondiam, 

quando precisavam sair entregavam a folha e depois voltavam e retomavam a tarefa. Apenas 

três alunos precisaram dos dois dias para completar a pesquisa. Os demais fizeram em uma 

tarde. 

 Os pesquisados eram de quatro turmas diferentes, o que possibilitou maior 

variabilidade nos referenciais dos participantes, considerando que o mesmo professor pode 

produzir imagens diferenciadas em cada grupo. 

  

 

3.3 PROCEDIMENTOS 

 

Apresenta os elementos constituintes da metodologia desenvolvida nesse estudo, a 

escola, os participantes e instrumentos e procedimentos de coleta de dados. 

 

 

3.3.1 Investigação documental 

 

Coletas de dados e informações para análises e interpretações, incluindo a 

caracterização da escola. 

 

 

3.3.2 Instrumentos para coleta de dados 

  

Os instrumentos utilizados constituíram-se do Grupo Focal e questionário aberto com 

nove alunos do Ensino Fundamental II de diferentes turmas.  
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3.3.3 Observações e registros de diferentes dados 

 

O Grupo Focal foi realizado em uma sala do Instituto Coração de Jesus (ICJ) escola 

integrada a RSE15, com sede a Rua Siqueira Campos, nº. 483, Santo André, SP – Brasil. 

Os profissionais do Instituto Coração de Jesus são capacitados para atuarem 

comprometidos socialmente com crianças e jovens dentro do Sistema Preventivo de Dom 

Bosco. 

Os profissionais que ministram aulas no Instituto Coração de Jesus são todos 

graduados e em sua maioria com especialização (Lato sensu) e alguns com mestrado (stricto 

sensu). 

O Ensino Médio e Ensino Fundamental II no ICJ funcionam no período matutino e o 

Ensino Fundamental I e Educação Infantil no vespertino. 

A clientela da Instituição provém de famílias de classe média na sua maioria, porém, 

possui também um pequeno número de famílias de classe média alta – classe alta e classe 

média baixa. Os pais são trabalhadores, mantendo seus filhos em escola privada com intuito 

de investimento num futuro de qualidade e valores. Muitos pais e avós fazem questão que 

seus filhos ou netos estudem no ICJ, porque toda família ali estudou e isso deve fazer parte do 

histórico da família. 

O Instituto Coração de Jesus tem 82 anos de existência e é um colégio de tradição na 

cidade de Santo André. Porém, atualmente, há um número pequeno de alunos se comparado 

com anos atrás em que chegou a possuir mais de 1.800 alunos. Esta diminuição se dá, devido 

a toda mudança local da região que deixou de ser industrial e passou a assumir o terceiro setor 

e, também em consequência de várias mudanças estruturais da escola (mudança de direção, 

equipe pedagógica e outros). 

O Grupo Focal aconteceu em horário agendado, em uma sala onde o essencial era o 

silêncio e a tranquilidade para o favorecimento do diálogo. As cadeiras foram organizadas em 

semicírculo de forma que todos pudessem visualizar o “outro” e o grupo como um todo. 

Os pré-adolescentes e adolescentes que fizeram parte da presente pesquisa são 

provenientes da classe média, estudantes do período matutino. 

Os alunos escolhidos , por fazerem parte da Instituição em que atuo, facilitaram o meu 

trabalho de campo, as discussões, os questionários e a autorização dos responsáveis para 

participação dos filhos na pesquisa solicitada. 

                                                 
15 RSE - Rede Salesiana de Escolas 
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Para coleta de dados, foram realizados dois encontros.  

As discussões foram gravadas e transcritas, obtive também o apoio de uma OE16 para 

realização das observações. 

A partir das gravações, as trocas realizadas foram analisadas, interpretadas e 

estruturadas. 

O questionário ajudou a fornecer mais dados específicos para a pesquisa. 

 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

O foco da pesquisa consiste em Analisar relações que envolvem a afetividade no 

cotidiano escolar, nas interações professor-aluno, na construção de vínculos afetivos e de 

como estes podem afetar o processo de ensino e aprendizagem. 

• Identificar situações de conflito na relação professor-aluno no processo de ensino 

aprendizagem bem como de estabelecimento de vínculos; 

• Investigar a relação e interação professor/aluno - afeto /cognição, num processo 

dinâmico de interações em que a afetividade constitui-se como um fator de grande 

importância na determinação das relações que se estabelecem entre o sujeito que 

aprende, o outro e os diversos objetos de conhecimento - áreas do conhecimento e 

conteúdos escolares; 

• Analisar e avaliar o significado e as contribuições do fator afetividade nos processos 

educativos e de ensino e aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental do 

Instituto Coração de Jesus – Santo André – SP, indicando alternativas de introdução a 

uma visão pluralista da inteligência humana e de atividades voltadas para a educação 

emocional. 

Algumas colocações e abordagens serão feitas nesta pesquisa de acordo com os 

teóricos que a sustentam e embasam a produção. 

O pesquisador é membro de um determinado tempo, de determinada cultura, com 

valores e princípios considerados importantes no contexto em que vive (Ludke e André-

1986). Porém muitos fatores interferem na aprendizagem, e o afetivo é sem dúvida um deles. 

                                                 
16 Orientadora Educacional 
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Dentro da linha de pensamento de Ludke e André, se faz importante citar que o 

pesquisador, inevitavelmente transfere para sua pesquisa uma carga de valores, princípios, 

maneira de ver o mundo, que orientam sua vida, sua forma de pensar e acreditar. 

Acredito no grande potencial da educação e das escolas, não somente em espaços de 

transmissão de conhecimentos, comparado ao de encher cisternas vazias, mas como espaço de 

relações de crescimento, visando à construção do sujeito que aprende, e, também do sujeito 

que ensina - que deve estar na condição de constante aprendizagem (aprendente17), é que 

escolhi a temática “Contribuições teóricas para a compreensão das dimensões da 

afetividade e sua relevância no processo de ensino aprendizagem”. 

A afirmação de Lev Vygotsky é de profundo conhecimento quando refere que o ser 

humano se torna humano, a partir do outro.  

 A afirmação de Boff que somos formados por um processo de inter relações, em que 

não mais existimos, mas (co) existimos. Essas relações possibilitam a compreensão do 

mundo, de valores fundamentais, que constituem a essência para imaginar projetos viáveis 

que garantam a dignidade humana. 

Essa abordagem nos leva a cada vez mais buscar entender o ser humano na sua 

completude dentro de um contexto em constante transformação. Leva a buscar caminhos para 

prevenção, ação que antecede ao acontecimento de situações problemáticas. 

Estudar o ser humano no seu contexto integral vem ao encontro da Pedagogia do 

Amor sustentada no seu tripé de valores: razão – religião (espiritualidade) – amorevolezza 

(afetividade), isso é preventividade. 

Esse tema até pouco tempo estava esquecido na área da Educação, porém, seu estudo 

viabiliza possibilidades de sucesso para os alunos e novos caminhos para os professores.  

Pesquisar essa temática é importante na medida em que nos percebemos como seres 

incompletos, em constante aprendizagem e que respeito, autoconfiança, solidariedade, 

diálogo, são valores imprescindíveis em qualquer forma de aprendizagem, que busca um 

mundo onde a VIDA seja uma realização para todos, imbuídos num espírito humano numa 

práxis compartilhada que delineie uma nova HISTÓRIA. 

           Para realizar a análise os alunos convidados a participar agiram prontamente, um ou 

outro se sentiu um pouco introvertido no início, mas logo passou a agir normalmente. 

            O convite foi feito individualmente, conversei com cada um em particular, expliquei 

todo processo de trabalho, garanti que o nome dos participantes não seria revelado, somente o 

                                                 
17 Terminologia utilizada por Assmann no livro – “Reencantar a Educação” 
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sexo, a turma e a idade eram necessários. Os alunos não viram problemas e se colocaram 

prontamente para me ajudar. 

            Quando eu formei um grupo de nove alunos, marquei os encontros que se realizariam, 

os horários e os locais. 

            No primeiro encontro coloquei ao grupo o motivo de querer ouvi-los, a importância da 

colocação deles, a possibilidade de fazer a diferença diante de colocações que servirão de 

reflexão para tantas pessoas. 

            Ressaltei a importância do “protagonismo juvenil” e poder dizer o que se vive, se 

sente , se partilha, sendo positivo ou negativo, ajudará a criar possibilidades de mudanças 

favoráveis para construção de uma escola onde todos possam agir e interagir, participar e co-

participar, com-partilhar e (re) construir. 

             Diante da análise das gravações transcritas e dos questionários pude relatar fatores 

que considerei importantes para dar seqüência ao trabalho. 

 

a. Você gosta de ir à escola, qual a importância dela pra você? 

 

“A escola é importante na minha vida, pois faço amigos de coração e desenvolvo meu caráter 

e minha preparação para o futuro.” Aluno b 

“Sim, na escola além de aprender matérias, se aprende sobre a vida, o respeito, o amor, a 

paz, o carinho e  o convívio com outras pessoas. Na escola a pessoa é formada.” Aluno c 

“Sim. A importância é que a escola me ajuda a prender.” Aluno e 

“No meu ponto de vista a escola é fundamental para o crescimento do ser humano, pois nela 

aprendemos a conviver com as diversidades e com o mundo,” Aluno a 

“Sim, eu gosto de vir a escola. Na minha vida a escola me ajuda entender as coisas e muitas 

coisas mais que só com um simples olhar dá pra saber.” Aluno d 

“A importância da escola é ensinar matérias para que no futuro eu saiba escolher minha 

profissão.” Aluno f 

“Melhorar meu futuro profissional.” Aluno g 

“Sim eu gosto de ir à escola, a importância é que quando eu crescer vou ser engenheira, por 

isso preciso da escola.” Aluno h 

 

Nas falas nota-se que a escola para os pré-adolescentes e adolescentes representa um 

futuro promissor, para nossa sociedade o conhecimento é um instrumento para novas 

possibilidades amanhã. 
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b. Existe alguma relação entre gostar do professor, ser amigo e aprender? 

 

“Sim é bem legal aprender com quem você gosta, pois com quem você não gosta é... tem que 

ter respeito.” Aluno h 

“Amigo é amigo, se dá bem, eu considero os professores meus amigos e assim consigo 

entender melhor a matéria.” Aluno b 

“Acho que quando temos uma boa convivência com os professores, nós aprendemos melhor e 

mais rápido. Essa relação é essencial.” Aluno a 

“Os professores que se preocupam com a gente a aula parece mais gostosa, eu entendo 

melhor.” Aluno c 

“Muitas vezes eu não faço bagunça porque a professora é muito legal e não merece aquele 

comportamento.” Aluno d 

“Quando o professor é bacana , quando ele se dá com os alunos a aula se desenvolve com 

mais facilidade, dá vontade de aprender, o assunto e torna mais interessante e mais divertido 

de estudar.” Aluno g 

“Quando o professor é legal, ele sabe brincar, sabe dar bronca e explicar a matéria numa 

boa. Quando a professora só quer falar e não deixa que os alunos participem perco o 

interesse na aula.” Aluno f 

“Quanto mais gostamos de um professor, melhor vamos aprender.” 

“Quando o professor me entende, eu aprendo melhor, eu posso perguntar e conversar com 

ele.” Aluno e 

 

c. O que vocês gostam nos professores e o que vocês não acham legal? 

 

 “Não gosto quando ficam bravos e gritam.” Aluno c 

“Eu gosto de poder partilhar o que sinto com os professores. Eu gosto dos professores que 

demonstram afeto.” Aluno b 

“Não gosto quando estão mal-humorados.” Aluno f 

 “Eu gosto das atitudes dos professores que estão sempre nos ajudando e tirando nossas 

dúvidas, penso que temos sempre que agradecer.” Aluno a 

“Eu gosto quando estou com dúvidas os professores me acolhem com carinho e não vêem 

problemas em explicar tal questão muitas vezes.” Aluno h 
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“Alguns professores tentam manter distância, sem se envolver com o aluno e não ser tão 

profissional. Eu prefiro os que se aproximam.” Aluno g 

 “Gosto quando a aula é diferente: no pátio, no auditório, no teatro.” Aluno e 

“Não gosto quando dão aulas cansativas.” Aluno e 

“Não gosto de professor muito rígido, só respeito.” Aluno d 

 “Eu não gosto da professora Y, ela só se liga em conteúdo, conteúdo... ela não deixa a gente 

se expressar, ou fica falando que a gente ta atrapalhando...”. Aluno c 

“Se você gosta do professor, vai gostar do conteúdo porque se você não se dá com o 

professor, você não vai prestar atenção... eu não gosto daquele que só passa conteúdo e 

prova.” Aluno f 

 

d. A escola Salesiana tem alguma diferença das demais escolas?Explique. 

 

“Por um lado à escola é excelente, dá muita educação para os alunos e carinho.”Aluno c 

“Sim eu e sinto acolhido, até gosto de ficar na escola depois das aulas, os professores me 

entendem.” Aluno b 

“A escola salesiana se preocupa com a pessoa, não só com as notas, quantidade, e é essa a 

diferença. A atenção que os professores e, coordenadores têm em relação à pessoa, ao bem 

estar do aluno.” Aluno a 

“Quando eu preciso de ajuda, eu tenho, pois todos são muito legais.” Aluno  d 

“A escola salesiana se preocupa em mostrar como o mundo é lá fora e também como 

devemos agir com todos os problemas.” Aluno e 

“Nessa escola eu sinto que os relacionamentos são muito amigáveis.” Aluno f 

“Aqui os professores e coordenadores nos acolhem com alegria.” Aluno h 

“Eu sinto que existe uma grande amizade.” Aluno g 

 

 

e. Quando, em que circunstâncias vocês sentem que seus sentimentos são afetados, 

que atitudes, que espaços do colégio, que normas, não os deixam sentir-se à 

vontade?Como você melhoraria ou resolveria essa situação? 

 

 

“Quando sou tratada com severidade pelo professor, por não retornar do intervalo na hora. 

A cantina está sempre cheia!” aluno b 
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“Para resolver os problemas à cantina tinha que ter mais funcionários, ou os alunos 

comprarem ficha antes do recreio.” Aluno a 

“É preciso também colaboração do aluno, que muitas vezes faz hora na fila.” aluno e 

“Quando o professor não deixa entrar após o sinal da entrada.” aluno h 

 “Para resolver é preciso que ele chegue no horário certo, acorda mais cedo ué!” Aluno f 

“Quando a professora X fica alterando a forma de falar com a gente, ela não tem direito, ela 

é muito chata!”aluno c 

“É mais a classe também não colabora e fica conversando na hora da explicação.”aluno a 

“Mas ela é estressada por natureza.”aluno h 

“ Eu acho que a professora as vezes fica nervosa, mas também acho que muitas vezes a 

classe não colabora.” aluno e 

“Tem aluno que não faz o dever da professora Y e não quer que ninguém entregue, pois ela é 

muito exigente e dá muito dever.”aluno d 

“Outro dia eles queriam falar com a direção sobre a postura da professora, eu não aceitei, 

porque tem dia que ela está estressada, mas aquele dever ela tinha pedido com antecedência, 

eu não achei justo reclamar daquilo.” aluno d 

“Mas essa professora está muito estressada.” aluno g 

“Está mesmo, mas não é justo reclamar à direção já que o trabalho foi marcado com 

antecedência. Tem coisa que a professora faz e o aluno não gosta, mas o que é certo é certo.” 

aluno f 

“Eu fico revoltado quando a professora X não deixa eu falar.Ela fala e encerra por aí como 

se fosse aquela a verdade e não houvesse os dois lados”. aluno b 

 

 

Os Grupos Focais podem ser utilizados em todas as fases de um trabalho de 

investigação; é uma técnica que privilegia o contato entre pessoas através do diálogo, no 

momento de falar e escutar o outro.  Ao mesmo tempo em que permite ao pesquisador obter 

dados para seus estudos. 

O Grupo Focal garante aos pesquisados um espaço de reflexão sobre suas próprias 

concepções e de auto-avaliação, de onde pode decorrer a mudança de comportamento. É 

importante considerar a possibilidade de que tais propostas de mudança possam emergir do 

próprio grupo, sustentadas pelo contexto de suas vivências, vindo a constituir-se como um 

espaço de formação.  
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           Após a transcrição das repostas dos grupos focais e com os questionários respondidos 

em mãos, os dados foram organizados na seguinte categoria. 

 

 

CONDUÇÃO DA AULA PELO PROFESSOR – ATUAÇÕES FACILITADORAS DA 

APRENDIZAGEM 

 

Aulas dinâmicas no pátio, no anfiteatro, no teatro; 

Quando o professor explica quantas vezes o aluno necessita; 

Explica a aula, mas deixa os alunos se manifestarem; 

Quando o professor utiliza power point, ou o laboratório de informática; 

Quando o professor domina a matéria; 

 

 

COMPORTAMENTOS DO PROFESSOR – ATUAÇÕES FACILITADORAS DA 

APRENDIZAGEM 

Quando o professor é respeitoso e não ergue a voz; 

Quando o professor brinca e conta histórias quando explica; 

Quando o professor sabe impor limites, sem desrespeitar; 

Quando se preocupa com o aluno que não consegue realizar os deveres; 

Quando o professor incentiva a classe. 
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CONDUÇÃO DA AULA PELO PROFESSOR – ATUAÇÕES QUE DIFICULTAM  A 

APRENDIZAGEM 

 

Quando o professor fala muito e não deixa o aluno se manifestar; 

Aulas cansativas; 

Professor não consegue tirar as dúvidas. 

 

 

COMPORTAMENTOS DO PROFESSOR – ATUAÇÕES QUE DIFICULTAM  

A APRENDIZAGEM 

 

Quando o professor é intolerante;  

Quando o professor grita e se aborrece; 

Quando o professor é mal educado; 

Quando o professor expõe o aluno; 

Quando o professor é injusto. 
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Reações dos alunos na forma de conduzir a aula e nas formas de comportamento do 

professor que facilitam a aprendizagem. 

 

Quando o professor explica quantas vezes for necessário aprende-se melhor; 

Quando o professor deixa o aluno falar a aula é mais emocionante e significativa; 

Professor amigo tem atenção com o aluno e o aluno sente prazer em aprender sempre mais; 

Quando há uma boa convivência com os professores, os alunos se dedicam mais e por 

consequência a aprendizagem é facilitada; 

Relação positiva com o professor é essencial para aprendizagem. 

 

 

Reações dos alunos na forma de conduzir a aula e nas formas de comportamento do 

professor que dificultam a aprendizagem. 

 

Conversas paralelas; 

Desligam-se da situação; 

Ficam nervosos, com raiva, choram; 

Ficam envergonhados com vontade de irem embora; 

Sentimentos de inferioridade; 

Sentimentos de repulsa ao professor. 
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RELAÇÃO COM O OUTRO COMO FIO CONDUTOR DA APRENDIZAGEM 

O ser humano elabora a própria identidade, a partir da relação com o outro. As 

relações afetivas que o aluno estabelece com os colegas e professores são grande valor na 

educação, pois a afetividade constitui a base de todas as reações da pessoa diante da vida.  

Um dos objetivos da educação escolar é que os alunos aprendam a conviver. As 

contribuições de Lev. S. Vygotsky e de Henri Wallon afirmam que a aprendizagem envolve 

sempre a construção do eu e do outro, entrelaçada à construção do conhecimento. Nessa linha 

de raciocínio são fundamentais as situações em que os educandos possam aprender a dialogar, 

a ouvir o outro, a pedir ajuda, a explicar um ponto de vista, a coordenar ações para obter 

sucesso em uma tarefa conjunta. É essencial que o educador fortaleça procedimentos dessa 

natureza valorizando-os como forma de convívio escolar. 

A criação de um clima favorável à aprendizagem depende do compromisso do 

educador, no respeito às contribuições dos alunos, em favorecer o respeito por parte do grupo 

assegurando a participação de todos os alunos. 

 A comunicação propiciada nas atividades em grupo levará os alunos a perceberem a 

necessidade de dialogar e de resolverem mal-entendidos.  

A participação de um aluno muitas vezes varia em função do grupo em que está 

inserido. A disponibilidade cognitiva e emocional dos alunos para a aprendizagem são fatores 

essenciais para que haja uma interação cooperativa, sem depreciação do colega por sua 

eventual falta de informação ou incompreensão.  

Aprender a conviver em grupo supõe um domínio progressivo de procedimentos, 

valores, normas e atitudes. A disposição para a aprendizagem não depende exclusivamente do 

aluno, demanda que a prática didática garanta condições para que essa atitude favorável se 

manifeste e prevaleça. 

Freire aborda o vínculo entre o diálogo e o fator afetivo como fatores norteadores do 

processo de aprendizagem e afirma que os educandos merecem o respeito enquanto 

indivíduos e não somente como receptores. 

As relações afetivas que o aluno estabelece com os colegas e professores são grande 

valor na educação, pois a afetividade constitui a base de todas as reações da pessoa diante da 

vida.  
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Sabendo que as dificuldades afetivas provocam desadaptações sociais e escolares, bem 

como perturbações no comportamento, o cuidado com a educação afetiva deve ser importante, 

tal como é com a educação intelectual. Ambas devem caminhar lado a lado. 

Na escola, tanto a criança quanto o adolescente, procuram buscar o atendimento de 

algumas de suas necessidades afetivas, manifestando-se de diferentes maneiras para que essas 

necessidades sejam atendidas. Por isso é importante que, na relação entre professor aluno, 

sejam levados em consideração tanto os aspectos cognitivos quanto os aspectos afetivos. 

 Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Dialogar é permitir que o outro se 

expresse da sua forma, assumindo seu ser real. Isto se dá na medida em que o educador se faz 

disponível, acolhe, reflete junto, dá abertura. Essas características que favorecem o diálogo 

também são instrumentos facilitadores da aprendizagem. 

Abramovich organizadora do livro "Meu professor inesquecível", relata que as 

experiências onde professores e alunos interagem de forma afetiva e próxima , são as que 

deram maior contribuição a construção do conhecimento. 

Para Vygotsky o aprendizado é o objetivo do processo escolar e a intervenção é um 

processo pedagógico privilegiado. Essa intervenção se dá de várias formas: mostrar, fazer 

junto, fazer por onde, apontar, criticar, apoiar. A questão da aprendizagem e do papel do 

professor no processo de construção do conhecimento está inserida na sua concepção sobre o 

desenvolvimento humano.  

Para Vygotsky a relação do indivíduo com o mundo se faz através do mediador, isto é, 

do outro. Este mediador pode ser o educador, o companheiro de sala ou de turma, ou outro 

indivíduo.  

Nesse conceito de pensamento que se destaca com relação ao papel do outro como 

mediador, sustenta a afirmação de que nossa relação com o mundo nunca é direta.  

Este estudo constatou diante da afirmação dos envolvidos que o fio condutor da 

aprendizagem se estabelece diante da afetividade na relação com o outro. 

“Educar não é apenas ensinar, mas criar situações de aprendizagem nas quais todos os 

aprendentes possam despertar, mediante sua própria experiência do conhecimento, para a sua 

dignidade de sujeitos do seu futuro” (ASSMANN, 1996, p.22). 
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QUADRO DO ESQUEMA DESENVOLVIDO NA PESQUISA 

 
 
PROCEDIMENTO 
METODOLÓGICO 
 
 
 

 
 
ENCONTROS 

 
 
DURAÇÃO 

 
 
LOCAL 

 
 
MATERIAL 

 
GRUPO  
FOCAL 

 
1º Conversa 
informal com os 
alunos, explicação 
do que iria 
acontecer e o 
propósito. 
Início da 
discussão com 
gravação, com a 
OE como membro 
observação não 
participante e da 
entrevistadora 
apenas 
direcionando para 
que a discussão 
não cessasse nem 
fugisse do foco.  
 

 
60 min 

 
Robótica, 
cadeiras 
em semi 
circulo de 
forma que 
todos 
pudessem 
se ver. 

 
Gravador, 
blocos e 
canetas para 
anotações 
necessárias, 
Quadro 
marcando o 
início da 
discussão e 
previsão de 
témino. 

 
GRUPO  
FOCAL 

 
2º Recepção dos 
participantes, 
agradecimentos 
pela 
disponibilidade e  
retomada da 
temática. 
Início da 
discussão com 
gravação, com a 
OE18 como 
membro 
observação não 
participante e da 
entrevistadora 
apenas 
direcionando para 

 
90 min 

 
Sala de 
Robótica, 
cadeiras 
em semi 
circulo de 
forma que 
todos 
pudessem 
se ver. 

 
Gravador, 
blocos e 
canetas para 
anotações 
necessárias, 
Quadro 
marcando o 
início da 
discussão e 
previsão de 
témino. 

                                                 
18 Orientadora Educacional (Psicóloga)  
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que a discussão 
não cessasse nem 
fugisse do foco. 
 

 
QUESTIONÁRIO 

 
3º Recepção dos 
alunos, explicação 
do propósito do 
questionário, 
esclarecimento 
que não havia 
necessidade de 
nome, somente 
sexo – idade e 
turma. 
Para que eles me 
fornecessem 
dados concretos , 
precisariam ser 
sinceros nas 
respostas , 
pensando 
enquanto sujeito 
único, sem trocar 
idéias com os 
colegas, pois para 
o meu trabalho 
ser coerente, era 
necessário à 
opinião individual 
de cada membro 
pesquisado. 

 
Duas tardes 

 
Sala de 
aula 

 
Blocos e 
canetas para 
anotações 
necessárias. 
 

 
Quadro 02: Esquema desenvolvido na pesquisa 
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4. UM OUTRO OLHAR PARA O ALUNO 

 

 Por meio do olhar, da voz, dos gestos, o professor transmite não só conhecimento, 

mas seu interesse, sua paixão, seu entusiasmo, sua afetividade ao aluno. A emoção é 

contagiosa segundo Wallon e, nesse sentido, o professor é capaz de motivar o aluno e 

desperta o interesse para que a aprendizagem aconteça. Ensinar é uma ação planejada e 

intencional e o professor por sua vez deve buscar instrumentos adequados para que possa 

colaborar positivamente no processo ensino aprendizagem.     

 

4.1 SISTEMA PREVENTIVO – DOM BOSCO 

 

O Sistema Preventivo é uma experiência educativa desenvolvida por Dom Bosco 

(1815-1888), não é um acervo de técnicas, mas um sistema fundamentado em crenças e 

valores. 

Dom Bosco tinha uma visão de mundo que antecedia o pensamento da época. Quanto 

à Assistência-Presença, podemos dizer que se trata de uma prefiguração genial de Dom 

Bosco, antecedendo-se há mais de um século ao que hoje é chamado de Inteligência 

Emocional (GOLEMAN- 2000). 

Relação educador/educando marcada pela abertura, pela reciprocidade e pelo 

compromisso com o crescimento do outro. 

O Sistema Preventivo fundamenta-se numa visão positiva da pessoa humana, inspirada 

no humanismo otimista de São Francisco de Sales (daí o nome salesiano). Toda pessoa é 

dotada de racionalidade, de recursos naturais e sobrenaturais, e tem um potencial inesgotável 

de desenvolvimento, apesar de suas fraquezas. 

A pedagogia religiosa de Dom Bosco deve ser relida hoje dentro de nova compreensão 

teológica, o testemunho e a vivência educativa dos valores evangélicos fazem com que o 

Sistema Preventivo se desenvolva como ação educativa pastoral. 

Enquanto se relaciona com os outros, com a natureza e com Deus a pessoa deve ser 

ajudada a promover-se integralmente nas dimensões Somática, Psíquica e Espiritual. 

Cada um é responsável por seu destino, e deve assumir sua vida com sentido de 

responsabilidade social e de compromisso.  

Dom Bosco via na educação da juventude um espaço e instrumento de mudança 

social. Foi sensível, de maneira especial, às necessidades da juventude pobre. A qualidade de 

qualquer educação, em nível macro, transparece em sua finalidade social, em sua contribuição 
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efetiva para a construção da sociedade. Os caminhos da pedagogia salesiana definem-se, em 

última instância, em sua participação criativa no projeto social que se está gerando. 

Para Dom Bosco o amor é presença educativa. O princípio evangélico do amor deve 

atingir toda a realidade humana: é fundamental na educação. 

 A educação é obra da convivência que se cria, do ambiente em que se vive e só pode 

ser vivido quando todos estão empenhados na criação de uma comunidade educativa, com 

sentido de pertença e participação, num clima de família que se expressa na amizade e na 

aproximação que gera alegria. 

É preciso dar vez ao jovem, para que ele possa exprimir-se na sua riqueza de 

comunicação, de expressão, de movimento, de criatividade, é preciso incentivar a meninada 

através de múltiplas práticas e vivências de música, teatro, esporte, celebração e tantas outras 

práticas que proporcionam um clima de festa, partilha ,oração e comunhão. 

A assistência-presença resume para Dom Bosco o papel do educador que pratica: 

 

A Razão  

Mais importante que fazer as coisas porque devem ser feitas, ou porque se deve 

obedecer a um regulamento é fazê-la por convicção, assumindo com responsabilidade as 

exigências para o crescimento pessoal e para a convivência no grupo.  

Por meio de uma convivência construtiva e crítica, educadores e educandos 

experienciam na prática cotidiana, o desenvolvimento pessoal em todas as suas dimensões, 

em que a educação se faz por meio da participação, da co-responsabilidade, do espírito crítico 

e do diálogo. 

 

A Religião 

Proporciona buscar o sentido da vida e a alegria de viver.  Através de uma convivência 

integradora, experienciando a unidade pessoal e mística com base no Evangelho.  

Educadores e educandos abrem-se aos valores do humano e do transcendente, 

buscando construir o próprio projeto de vida, enquanto se inserem na comunidade de fé. 

 

 

Amorevolezza 

A “amorevolezza” se identifica pelas atitudes de acolhida, bondade, alegria e 

fraternidade, proporcionando um clima de família.  
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A Assistência deve expressar-se como presença gratuita, em que o êxito da 

comunicação educativa não depende somente das habilidades técnicas de abordagem, mas, 

sobretudo, das motivações e intenções que transparecem nas relações estabelecidas. 

A Assistência como presença ativa reflete a presença do educador não como 

centralizador, controlador, impositor e até mesmo como inquisitor, nem somente de mero 

espectador da atividade do jovem. A Assistência como presença ativa significa atuar junto 

com o educando, intervindo de forma construtiva, envolvente, amorosa, estimulando e 

facilitando seu protagonismo. 

A Assistência individualizada deve estar atenta às situações particulares dos jovens, de 

acordo com a idade e as características pessoais de cada um.  

Através de uma convivência aproximada e prazerosa, educadores e educandos 

experienciam a criatividade, a subjetividade, o emocional, o afetivo, a comunicabilidade, o 

diálogo, a amizade, a alegria de viver.  É uma energia espiritual, que nasce da mística do amor 

de Deus para os jovens, quem percebe que é amado, torna-se também capaz de sair de si e 

amar os outros.  

A disciplina desempenha importante função na educação.  O Sistema Preventivo 

entende a disciplina como uma conquista interior. Ela não é algo que se impõe de fora, como 

uma camisa de força, mas deve ser assumida como convicção. Se o castigo fizer-se 

necessário, depois de esgotados todos os outros meios, deve ser aplicado com prudência e no 

momento adequado. 

Dom Bosco só entendia a correção dentro de uma concepção de educador que 

conseguia conquistar a confiança e o coração do educando e que pudesse expressar-lhe assim, 

sinceramente, todos os seus sentimentos.  

O grande desafio da obra educativa reside na capacidade das gerações adultas criarem 

condições para que os educandos possam identificar - incorporar e realizar os valores 

positivos. 

A Proposta de Dom Bosco se fundamenta na - Saúde que abrange à dimensão 

corporal-afetiva. É sinônimo de vida, alegria de viver; na Sabedoria que contempla a 

dimensão sócio-cultural, a compreensão da vida, o situar-se no tempo e no espaço, o 

capacitar-se para a autonomia, e o saber viver; A Santidade se exprime na dimensão 

religiosa, no sentido da vida, do por que e do para quê viver – resgatando a importância do 

compromisso de cada um com os valores e propósitos em que acredita.  
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Com base nestes núcleos Dom Bosco resumia o empenho do jovem pela vida através 

da alegria, do estudo, do trabalho e da piedade no acolhimento da vida como dom de Deus 

que se expressa na dimensão religiosa da vida. 

No interior da prática pedagógica, a preventividade era entendida em contraposição à 

repressão. No entanto, a concepção meramente disciplinar de prevenção como ação externa à 

pessoa, no sentido de vigiar, defender, impedir, isolar, não expressa o significado concreto 

contido no Sistema Preventivo.  

O Sistema Preventivo compreende todos os elementos educativos de razão, religião, 

amorevolezza e assistência-presença que ajudem a pessoa na sua construção positiva  de  

sujeito com posicionamento crítico, capaz de agir com consciência sabendo seus limites e 

possibilidades. 

O sistema preventivo, iniciado por Dom Bosco e praticado nas escolas salesianas 

implica uma pedagogia da precaução e da prevenção baseada na dignidade humana e na 

dedicação e respeito pelo educando. 

O educador e o educando encontram-se numa relação dinâmica inter-pessoal e 

ambiental, a caminho num processo relacional cada vez mais consciente. 

Na educação relacional educador  e educando atuam num processo de construção, em 

que presenciam e experimentam , o eu e o tu encontram-se interligados e dependentes de 

numa relação , numa correlação. A simpatia para com o educando é essencial no sistema 

educativo. Nas reações do outro, reconheço as minhas ações. É um modo de estar empático. A 

aprendizagem torna-se um processo aberto numa atmosfera de carinho e abertura que pode 

culminar numa experiência comum de espírito. 

Educar torna-se a arte de aprender, de observar e viver a vida toda, ajudar a ser 

compreendido e a compreender, num despertar da consciência humana e do mundo.  

O sistema preventivo fundamenta-se na relação sujeito – sujeito num clima de respeito 

e carinho autêntico que brota do coração. O educador conquista o respeito do educando 

através do amor que lhe dedica.  

A necessidade de ser respeitado é implícita à personalidade. Sabe-se que o amor não 

separa o direito do dever. O Amor, a cordialidade e a confiança recíproca são as colunas da 

educação. O educador não se fixa nos problemas que os educandos possam trazer, mas nas 

suas potencialidades. 

A sociedade contemporânea coloca obstáculos que precisam ser pensados diante da 

educação preventiva. O mundo pós-moderno surge marcado pelo relativismo ético, pelo 

hedonismo, pela descrença na razão e, sobretudo, pelo individualismo. 
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Segundo Boff (1999), a sociedade da informação e da comunicação vive encapsulada 

no seu mundo. A comunicação se faz daqui ao Japão em tempo real, porém vive-se a 

incomunicação e a solidão.  

Um mundo que esqueceu os odores, o toque o calor humano. Pais com a mentalidade 

da delegação, isto é, do não sentir-se protagonistas em primeira pessoa da educação dos 

filhos, preferem alguém que os representem e a eles delegam essa responsabilidade. 

Uma sociedade que exalta a competição convence os jovens mais fracos, de que viver 

só tem sentido quando se passa por cima dos outros. O sistema econômico dominante 

contribui facilmente para reforçar a convicção de que o sentido da vida está em ser o primeiro, 

situação que gera alienação e perda do ideal humano. 

Educar hoje significa habilitar a decidir pela vida responsável de abertura à 

reciprocidade em um contexto social e político pluralístico e muitas vezes contraditório., 

nesse contexto as instituições educativas enfrentam forte crise. 

Segundo Braido (2004), em ambientes fortemente marcados por traumas e desvios, 

mais que prevenir é preciso reeducar desestruturar comportamentos moralmente inaceitáveis. 

A relação educativa, a amorevolezza, o estilo familiar devem ser repensados e atuados com 

parâmetros e modalidades renovadas para se poder conjugar com as várias formas de 

ativismo, de autogoverno, de autogestão, em versões proporcionadas à relativa maturidade 

conseguida pelos próprios jovens.  

Hoje a EDUCAÇÃO realizada na sociedade da comunicação exige educadores que 

superem atitudes puramente defensivas. A tarefa educativa é mais complexa em uma cultura 

radicalmente nova que contribui para a criação e expressão de um específico modo de viver, 

de pensar, de julgar, de relacionar-se. Exige uma alfabetização que comporta, em nível 

pedagógico, iluminar e refinar o sentido crítico, forçar as consciências de modo a fortalecer as 

pessoas contra fáceis sugestões e manipulações.  

A mensagem educativa de Dom Bosco deve ser expressa por uma nova linguagem, 

inserida numa nova ideologia e teologia, mais válidas para o momento.  No futuro poderão 

caducar, sem que com isso essa mensagem venha a ser prejudicada. Neste contexto está a 

novidade do Sistema Preventivo, em que a mensagem educativa não se fixa no tempo e lugar, 

e não absolutiza suas posições.  

Características importantes da Amorevolezza estão na familiaridade com os jovens, na 

convivência, e na confiança, na profundidade do afeto, em que a convivência não é uma 

simples técnica educativa, mas visa ao crescimento integral.  
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4.2 APRENDER COM EMOÇÃO 

 

A pedagogia de Freinet e as escolas freinetianas afirmam que para a aprendizagem seja 

efetiva é necessário que ela seja afetiva, pois só assim terá significado real para educadores e 

educandos e estará seguindo o mais nobre princípio de educação: a preparação para a vida. 

 

Descascar batatas é no regimento, o protótipo e o símbolo do trabalho do soldado. 
Eles são uma dúzia, agrupados em torno de um saco entreaberto no chão da 
cozinha, como combatentes desiludidos vigiando o inimigo derrotado.  
Começam ao sinal, quando todo mundo está pronto. E, segundo a técnica do 
trabalho de soldado, batata nas mãos, vigiam o sargento. Quando ele olha, surge 
uma fatia de cascas. Depois descansam, até o olhar seguinte.  
Fala-se de rendimento no trabalho. Aqui é como um contra-rendimento. Quem 
produz demais, e depressa demais, compromete a sorte do grupo condenado a uma 
nova corvéia. É a lei do meio, de um meio que não é feito para o trabalho.  
Mas o jovem militar que, durante toda uma manhã, descascou assim uma porção de 
batatas, ao ritmo dos soldados, à tarde, em casa, ouve a mulher dizer gentilmente:  
_ “Tenho que fazer uma sopa...”. 
_ Deixe... batatas é comigo! 
   Nem espera o sinal. E as batatas dançam giram nas mãos diligentes, e a ponta da 
faca extrai delicadamente os olhos negros da batata. E em que ritmo! 
Já não é mais trabalho de soldado. É simplesmente trabalho, uma atividade a qual 
nos dedicamos com estusiasmo, por ser a condição da nossa vida, e à qual, como a 
toda obra da vida, damo-nos completamente.  
Foi preciso muito pouco para transformar em trabalho eficiente a estéril corvéia do 
soldado: Um sorriso amável, uma palavra insinuante, um pouco de calor no 
coração, uma perspectiva humana, e a liberdade, ou antes, o direito, que um 
indívíduo tem de escolher ele mesmo o caminho por onde seguirá, sem trela, nem 
corrente, nem barreira. Foi preciso tão pouco, mas esse pouco é tudo. 
Se você conseguir transformar assim o clima da sua aula, se você deixar 
desabrochar a atividade livre, se souber dar um pouco de calor no coração, como 
um raio de sol que desperta a confiança e a esperança, você ultrapassará a corvéia 
de soldado e o seu trabalho renderá cem por cento. (FREINET, 2000)  
 

 

O aprendente quando não percebe a relação do que está sendo apresentado com a sua 

vida, não verá sentido naquilo que está aprendendo e resistirá à aprendizagem, ficará 

indiferente. 

Ao contrário, quando o aprendente vê na aprendizagem algum sentido ele é motivado 

a aprender. 

A aprendizagem ocorre na interação com o contexto do indivíduo. Quem dá 

significado à aprendizagem é o contexto. 

Para Gadotti (2003), todo educador é também um historiador. E ao mesmo tempo todo 

educador deve ter clareza do que é aprender, para desta forma poder entender o ato de ensinar. 

Não é suficiente saber como se constrói o conhecimento, mas, sobretudo, dominar outros 

saberes da tarefa de ensinar. 
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Aprender não é acumular conhecimentos. O importante é aprender a pensar, aprender 

a aprender. É o sujeito que aprende através da sua experiência. Não é um coletivo que 

aprende. Mas é no coletivo que se aprende. Freire (1996) ,afirma que o ser humano aprende 

durante toda vida. 

Gadotti (2003), afirma que o educador deve estabelecer uma nova relação com quem 

está aprendendo, passar do papel de “solista” ao de acompanhante, aquele que ajuda a 

organizar e gerir o saber, guiando, não modelando, demonstrando, sobretudo, grande firmeza 

aos valores éticos fundamentais que devem orientar tanto a aprendizagem, quanto a vida. 

Ensinar-e-aprender com sentido na visão de Gadotti significa ser um “gestor” que 

nesse contexto significa construtor, organizador, mediador e coordenador do conhecimento. 

Reforça que o processo de aprendizagem não é neutro. É importante aprender a pensar, a 

pensar a realidade e não pensar pensamentos já pensados. Sobretudo é preciso que o educador 

pronuncie sobre essa realidade que deve ser não apenas pensada, mas transformada, pois mais 

importante do que saber é nunca perder a capacidade de aprender. 

 

4.3 EDUCAR PARA VIDA 

 

A tarefa do homem de cumprimento de sua vocação ontológica de possibilitar a todos 

a dignidade de seres humanos requer uma práxis compartilhada que possa delinear uma nova 

história , na qual a libertação supere a opressão . 

Freire (1996) defende radicalmente a ideia de que os seres humanos, pelo fato de 

serem humanos e pelo seu compromisso histórico , são chamados a transformar o mundo e 

nessa transformação de um mundo novo onde todos caibam, possam vivenciar a felicidade. 

Uma educação que possibilita o desenvolvimento da consciência crítica em ações 

culturais, viabilizando a possibilidade de todos atuarem em seu contexto, refletindo sobre ele, 

reestruturando o que for necessário, se enriquecendo com novas experiências se constitui em 

uma educação libertária e não domesticadora, pois permite uma tomada de consciência de 

atuação no mundo. Os seres humanos não estão apenas no mundo, mas com o mundo. As 

concepções “bancárias” terminam por desconhecer os homens como seres históricos, 

enquanto a educação para a liberdade parte exatamente do caráter histórico do homem e os 

reconhece com seres inacabados, inconclusos, com uma realidade que também sendo histórica 

também é inacabada. Desta forma, a Educação é um fazer permanente, sendo assim deve ser 

um ensinar-e-aprender com sentido, pois é necessária para a sobrevivência do ser humano. O 
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saber exerce sentido comunitário, construído no contato com o outro, é uma relação de vida e 

de confiança.  

Nunca em toda história da humanidade idéias, informações e produtos circularam com 

tanta rapidez. Com a globalização, as fronteiras perderam o valor. Esta emergente sociedade 

da informação impulsionada pelo avanço científico e sustentada pelo uso generalizado de 

potentes tecnologias da informação e da comunicação colabora com tais mudanças que 

atingem todos os campos da atividade humana, propondo grandes mudanças na vida e na 

experiência dos homens. 

 Diante dessa eclosão das concepções e maneiras de comunicar presentes em nossa 

sociedade, reconhece-se a importância de que a Educação possibilite a constituição de um 

cidadão capaz de compreender e enunciar a cultura da qual participa.  

A educação tem tanta validez naquilo que se denomina humanidade que estar 

impossibilitado de recebê-la é deixar a humanidade fora de qualquer civilização. A Educação 

é fator primordial para conquista de uma sociedade mais justa, fraterna e eqüitativa. É papel 

das instituições escolares oferecerem oportunidades de contato, exploração e produção das 

mais variadas linguagens e, sobretudo, proporcionar acesso mais amplo para a recepção 

crítica dos diferentes códigos, estabelecendo relações, inclusive interdisciplinares, pois são 

fatores fundamentais para a inserção político-social. 

A sociedade hoje, nos seus diferentes locais, reflete o nível de educação de um povo e 

dos governantes escolhidos. Refletem a inclusão do bem estar social de poucos e a exclusão 

da grande maioria, poucos sabem que a origem desse desequilíbrio está na forma e na maneira 

de como se pensa e se age. A Educação tem grande força para uma mudança social, porém é 

necessário algumas mudanças e adequações, desde o Ensino Fundamental até o Ensino 

Superior. É preciso que o paradigma economicista que atomiza, provoca divisões, desumaniza 

seja substituído pelas relações entre todos os seres vivos e o meio ambiente em que vivem, no 

qual todos estão ligados a tudo. 

Atualmente estamos enfrentando uma mudança estrutural frente aos novos paradigmas 

da sociedade da informação num mundo globalizado. 

Por um lado, a era da informação possibilita inúmeras vantagens no campo científico, 

cultural..., mas também esteriliza características críticas em prol de formas manipuladoras de 

comunicação. 

A internet inicialmente mostrou-se como uma forma revolucionária de comunicação 

entre indivíduos livres e iguais, não hierarquizada, porém hoje podemos perceber que é uma 

rede complexa e extremamente assimétrica de atores, de onde a capacidade de comunicação e 
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acesso depende do poder econômico e político, onde a grande maioria da população mundial 

está excluída. 

Os novos canais de comunicação e informação nos remetem a visualizar o mundo por 

meio de novos valores e comprometimentos sociais; em muitos casos essa inovação 

transforma pessoas, organizações, culturas e valores, que vão remodelando nossa sociedade 

em todos os âmbitos exigindo de todos grandes esforços de adaptação. 

É preciso cautela diante dessa explosão cultural que através de poderosas fontes com 

total liberdade transmitem informações. Esse crescente excesso de informações e 

sensacionalismo pode contribuir para a massificação ideológica, que acaba por desconfigurar 

a opinião pública a valores determinados. 

Cabe às instituições educacionais proporcionarem o desenvolvimento do cidadão 

integral que tenha competência para saber buscar valores e selecioná-los; estruturar, elaborar e 

confrontar conhecimento, estruturando-se para afrontar problemáticas que é um dos objetivos 

da educação atual. 

As reações vivenciadas pelo impacto das tecnologias de informação e comunicação 

são variadas. Enquanto, de um lado, agentes otimistas sonham com uma pedagogia ativa, 

criativa, dinâmica, libertadora, apoiada na descoberta, na investigação e no diálogo, do outro, 

agentes pessimistas repudiam as novidades e a globalização. O homem está sendo chamado a 

dar nova forma a si mesmo e ao mundo, mudando suas formas de relacionamento consigo 

mesmo, com os outros homens, com a natureza e com a dimensão espiritual da existência. 

O exercício consciente da cidadania é a melhor forma de os direitos humanos 

passarem da intenção para a realidade. Parece que estamos diante de uma ideia cujo tempo 

chegou. Um tempo de construção de uma educação integradora das diversas dimensões do 

humano. 

É preciso investir na formação dos docentes, é preciso que estes entendam que 

precisam investir em sua formação, da mesma forma com que é preciso investir em máquinas 

e programas. 

Essa mudança de época salienta a tendência a um relativismo ideológico, em relação à 

desestruturação familiar, à diminuição da religiosidade, à crescente desigualdade entre países. 

Aborda também grandes avanços da medicina, dos avanços científicos, no valor crescente da 

informação e do conhecimento, na tomada de consciência dos problemas ambientais, na 

consolidação do estado de bem estar (saúde e educação gratuitas). 

  Essas mudanças nos colocam desafios e ameaças, mas, ao mesmo tempo, 

democratizam o saber e facilitam o progresso individual. 
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 O papel da educação é fundamental no enfrentamento do maior desafio atual da 

humanidade. Esse desafio inclui uma aprendizagem permanente, pois os constantes avanços 

resultam na obsolescência dos conhecimentos técnicos.  Hoje quem não se mantém atualizado 

corre o risco de se ver completamente defasado pouco tempo depois de formado; é necessário 

adotar o hábito da aprendizagem permanente para poder continuar capaz de acompanhar as 

transformações de mercado. 

Para concluir esta temática coloco a contribuição do grande estudioso Hugo Assmann 

(2003) que afirma fazer-se necessário que o termo aprendizagem deva ceder lugar ao termo 

aprendência, que é o estado de estar-em-processo-de-aprender ,caracterizando  efetivamente o 

ato de aprender. 

A mudança social é objetivo central da educação, mas para haver de fato uma 

sociedade verdadeiramente emancipada, precisamos ainda caminhar muito. 

Os educadores têm a difícil tarefa de romper com as barreiras que atravancam toda 

forma de crescimento. É necessário resgatar valores que são de fato éticos.  É necessária 

muita reflexão e auto-reflexão. Sobretudo, é necessário que o conhecimento não seja 

instrumento de interesses que não geram VIDA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

As dimensões da afetividade e sua relevância no processo de ensino aprendizagem, 

seja através da relação professor-aluno, ou nas diferentes estratégias de ensino, significa 

analisar condições oferecidas para que se estabeleçam vínculos entre sujeito (educando) / 

objeto (conteúdo) e sua relação com o outro, portanto na sua dimensão afetiva. 

 Diante da pesquisa realizada ficou claro que os alunos consideram a escola como local 

de conhecimento. Contudo, para eles, não só a interação professor-aluno pode interferir no 

processo ensino aprendizagem, mas também a forma que o professor se relaciona com o 

conhecimento interferirá na relação do aluno com o professor.  

A prática pedagógica é um dos elementos que fundamentam a educação, porém, não 

pode ser resumida a uma única concepção; existem várias concepções da aprendizagem, 

teorias epistemológicas que, por sua vez, embasam as diversas formas de práticas 

pedagógicas. 

 Uma educação para a formação humana deve contemplar atos que priorizem objetivos 

de formação da cidadania, da autonomia e da competência. Sendo assim, ela jamais poderá se 

limitar a relações de ensino-aprendizagem espontâneas. Ela se traduz numa série de decisões 

de ordem pedagógica, que evolva desde a elaboração do currículo até as práticas da sala de 

aula. O processo ensino-aprendizagem envolve ações conjuntas, articuladas e determinadas 

pela interação entre os envolvidos a partir do social. 

 Para uma mudança qualitativa no processo educativo são necessárias intervenções 

endógenas, como também exógenas.  

 O processo educativo é determinado, sobretudo, pelas ações dos educadores que, por 

sua vez, manifestam diversas formas pelas quais veem o mundo, pelos objetivos que 

pretendem atingir e pelas concepções de educação que possuem. Porém, muitas vezes os 

educadores não são capazes de explicitar com clareza as teorias de aprendizagem que os 

influenciam. 

 Dentre as diferentes teorias de aprendizagem de acordo com BIGGE (1977), nenhuma, 

em particular, pode ser tomada como superior às outras em termos absolutos, sendo que o 

educador desenvolve formas de atuação a partir da contribuição de várias teorias. 

             As diferentes tendências pedagógicas, pelo referencial de MIZUKAMI (1986), se 

classificam como: Tradicional, Cognitivista, Comportamentalista, Humanista e Sócio-

Cultural. Enquanto docentes, faz-se necessário revitalizar e pensar novas perspectivas ao 

estudar as diversas tendências. 
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Na tendência Tradicional a atividade de ensinar está centrada no professor que a 

expõe e interpreta, conduzindo o aluno ao contato com as grandes realizações da humanidade 

e da cultura em geral. Para que isto ocorra, utiliza-se de meios como a apresentação de 

objetos, ilustrações e exemplos, contudo o principal método é a palavra, exposição oral da 

matéria a ser assimilada pelo aluno. Este tipo de ensino é voltado para o externo do aluno 

como: o programa, a disciplina, o professor, partindo do princípio que o aluno é um mero 

espectador que realiza somente o que lhe é mandado, por uma autoridade centrada em si 

mesma que é o professor. Considera-se que o homem irá conhecer o mundo a partir das 

informações que receber durante o período de sua formação, sendo, portanto, um receptor 

passivo, e, após assimilação do conteúdo, poderá repeti-lo a outras pessoas que ainda não 

dominem o assunto, sendo assim, eficiente em sua profissão, quando de posse dessas 

informações e conteúdos. 

No processo ensino-aprendizagem a ênfase é dada às situações vivenciadas em sala de 

aula, único local que se pode aprender e perpetuar as informações. Contudo, este tipo de 

método propicia a formação de reações estereotipadas, sem valor educativo vital, desprovido 

de significado social, inútil para a formação da capacidade intelectual e para a formação do 

pensamento reflexivo, pois o desenvolvimento do raciocínio está reduzido à prática de 

memorização. 

 

Na tendência Cognitivista a abordagem está ligada a processos organizacionais do 

conhecimento, suas formas, processamento, elaboração e tomada de decisão. Esta teoria 

estuda cientificamente a aprendizagem como sendo um produto do meio ambiente, das 

pessoas ou de fatores externos ao aluno. Tem certa preocupação com as relações sociais, 

contudo, dá maior ênfase à capacidade do aluno absorver as informações e processá-las. 

Piaget é considerado um dos propulsores desta tendência e considera a existência de duas 

fases para a aquisição do conhecimento: Fase Exógena, que é a fase da constatação, da cópia, 

da repetição e Fase Endógena, que é a fase da compreensão das relações, das combinações. 

Acredita-se que o indivíduo adquire um determinado conhecimento quando ele está na Fase 

Endógena, ou seja, ele compreende, cria, tem pensamento reflexivo em relação ao 

conhecimento; é quando ele consegue coordenar as ações através de suas próprias atividades.    

Na verdade não se aprende nada relativamente novo, tudo já existe, apenas não era 

conhecido, observado, compreendido ou assimilado pelo indivíduo.  
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Dentro desta tendência o objetivo da educação não é a transmissão de informação, 

verdades ou demonstração, e sim que o aluno aprenda por si mesmo a verificar a veracidade 

destas informações e que ao mesmo tempo repense e as recrie de forma real, tendo como 

meta final sua autonomia intelectual, assegurado pelo desenvolvimento de sua personalidade 

de instrumento lógico-racional. 

O aluno deve ser tratado de acordo com sua fase evolutiva e o ensino deve ser 

adaptado conforme o seu desenvolvimento mental e social. Cabe ao aluno observar, 

experimentar, comparar, analisar e levantar hipóteses, sempre com o professor orientando 

para que ele explore os problemas, sem, contudo, dar-lhes respostas. 

 

Na tendência Comportamentalista a abordagem se baseia, fundamentalmente, no 

empirismo, primando pela observação do mundo real.  

Para os comportamentalistas, também denominados behavioristas, a experimentação 

planejada é o alicerce do conhecimento, ou seja, a experiência determina o conhecimento. 

Para Skinner19 o comportamento é resultante do condicionamento operante, onde uma 

resposta desejada torna-se mais provável ou mais freqüente quando reforçada.  

Skinner considera que o aluno recipiente de informações é neutro, desenvolvendo 

modelos que implicam recompensa e controle direcionados para os aspectos observáveis e 

mensuráveis da educação. 

Os comportamentalistas consideram que o ambiente pode ser alterado e, em 

consequência, alterar-se o comportamento. Do ponto de vista educacional, devem transmitir 

conhecimentos, habilidades e comportamentos por meio da experimentação. 

 Os modelos são estruturados e controlados de forma a atingir os objetivos propostos. 

Para que isso ocorra são necessários os reforços que podem ser positivos de forma a se 

condicionar o aluno a apresentar respostas ou comportamentos desejáveis ou negativos para 

levar à extinção uma resposta indesejável apresentada pelo aluno. 

Ao professor cabe planejar, estruturar e controlar os meios pelos quais se deseja 

atingir os objetivos propostos. Os reforços podem ser, por exemplo: notas, elogios, distinções 

e prestígio. Uma forma de exemplificar a estruturação do ensino, nesta abordagem, seriam os 

estudos programados, bastante difundidos em nosso meio. O processo ensino-aprendizagem 

não pressupõe a participação do aluno na decisão do que aprender e o controle dos meios são 

                                                 
19Skinner - Psicólogo americano, estudioso contemporâneo da abordagem behaviorista.  
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totais por parte dos que decidem evidenciando a posição de que o que não foi planejado não é 

desejado. O processo de aprendizagem se dá no condicionamento operante. 

 

Na tendência Humanista o enfoque central é o aluno com ênfase nas relações 

interpessoais e no crescimento que delas resulta centrado no desenvolvimento da 

personalidade do indivíduo. O professor em si não transmite conteúdo, mas, dá assistência, 

sendo um facilitador da aprendizagem. O conteúdo advém das próprias experiências dos 

alunos. Assim, o professor, não ensina: apenas, cria condições para que os alunos aprendam.    

Ao experienciar, o homem conhece e, portanto, a experiência constitui um conjunto de 

realidades vividas por ele. O papel do professor como facilitador da aprendizagem é a de 

suscitar essa motivação, descobrir quais desafios são reais para o jovem e proporcionar-lhe a 

oportunidade de enfrentá-los. A escola deve oferecer condições que possibilitem a autonomia 

do aluno e respeitá-lo tal como é, para que possa se desenvolver.  

O papel da escola é acentuado na formação de atitudes. Portanto, deve estar mais 

preocupada com os problemas psicológicos do que com os pedagógicos ou sociais. 

É essencial, para facilitar a aprendizagem, a autenticidade do professor. Este deve ser, 

para seus alunos, uma pessoa, não, simplesmente, uma exigência curricular. Quando o 

professor se encaminha para um encontro pessoal direto com o aprendiz, encontrando-se com 

ele na base pessoa-pessoa, significa que está sendo ele próprio.  

O processo de ensino irá depender do caráter individual do professor e como ele se 

inter-relaciona com o caráter individual do aluno. Não é possível especificar as competências 

de um professor, pois elas dizem respeito a uma forma de relacionamento de professor e 

aluno, que sempre é pessoal e única.  

 

A tendência Sócio - cultural elimina as relações autoritárias, em que não há escolas 

nem professor, mas círculos de cultura e um coordenador, cuja tarefa essencial é o diálogo. O 

educador, cujo campo fundamental de reflexão é a consciência do mundo, cria, não obstante, 

uma pedagogia voltada para a prática histórica real. Educador e educando são sujeitos de um 

processo em que crescem juntos. O coordenador jamais influi ou impõe e a participação dos 

educandos é livre e crítica. O diálogo é a essência desta educação. A relação professor e aluno 

é horizontal e não imposta. Somente através do diálogo será possível democratizar a cultura. 

Através do debate em que se discute o homem como um ser de relações, chega-se à distinção 

de dois mundos: o da natureza e o da cultura.  
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Na medida em que, implicando em todo este esforço de reflexão do homem sobre si e 

sobre o mundo em que e com que está, o faz descobrir que o mundo é seu também, que o seu 

trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas um modo de amar - e ajudar o mundo a 

ser melhor. 

 

Abordagem endógena: o sentido existe em si - vem do interior.  Abordagem 

exógena: o sentido vem do exterior por revelação ou explicação; Abordagem construtivista: 

o sentido resulta de uma construção dos sujeitos num ato específico de interação com os 

homens e com o envolvimento; está estreitamente associado à experiência. 

Na sociedade pós-moderna, a nova visão social, as transformações estão acontecendo 

de forma ultra-rápida em todos os setores sociais. A presença das redes eletrônicas no 

processo de ensino e aprendizagem nos faz pensar que a escola, forçosamente, está exigindo 

novos profissionais para a educação, o perfil vem se alterando porque a visão de mundo está 

mudando. 

O educador consciente de seus objetivos e dos valores que fundamentam sua prática, 

por meio do uso das redes eletrônicas deve equilibrar os currículos e os procedimentos 

metodológicos com os estilos de aprendizagem dos alunos, encontrando um elo entre o 

processo cognitivo e emocional, buscando nos conceitos de flexibilidade e diversidade, um 

canal direto com o mundo. 

Num mundo marcado pela pluralidade de informações, o educador auxiliará o aluno na 

coleta da informação (das redes), na análise e na elaboração do conhecimento, onde ambos se 

tornam aprendentes. 

 As relações estabelecidas e as diferentes práticas pedagógicas interferem no processo 

pedagógico, facilitando ou dificultando a aprendizagem, as situações que possibilitam o 

sucesso dos alunos na aprendizagem os impulsionam cada vez mais em direção ao saber. 

Porém, os adolescentes contrariam essas revelações por meio das denúncias na atuação de 

determinados professores, seja pela “aula sem criatividade” como eles dizem ou “falta de 

clareza nas explicações” ou “não corrigir lições e não esclarecer dúvidas”. 

          A adolescência, segundo Wallon, tem início aos doze anos com a puberdade e é 

marcada por transformações de ordem fisiológica, mudanças corporais impostas pelo 

amadurecimento sexual, assim como, transformações de ordem psíquica com preponderância 

afetiva. Nessa fase do desenvolvimento o vínculo ainda é muito presente e constitui toda 

organização dos processos emocionais em relação à predisposição à aprendizagem. 
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Nesse estágio, os sentimentos se alternam procurando buscar a consciência de si na 

figura do outro, contrapondo–se a ele, além de incorporar uma nova percepção temporal. 

O meio social e cultural passam a ser de grande importância. Os adolescentes se 

tornam intolerantes em relação às regras e ao controle exercido pelos pais/ professores, 

necessitando se identificar com seu grupo de amigos. O professor como condutor da atividade 

pedagógica segundo Wallon, tem a responsabilidade de adequar seu programa as necessidades 

do sujeito em cada fase do desenvolvimento, enxergando-o na sua totalidade. 

A educação é instrumento fundamental de transformação social; a sociedade é 

determinada pelo tipo de educação que oferece. A educação, por meio de suas ações, pode 

possibilitar a mudança das pessoas, dos grupos e das instituições onde está inserida. Desta 

forma, não é possível concebê-la como uma ação imobilizadora; pelo contrário, ela deve ser 

entendida em sua função mobilizadora, construtora e dinâmica. 

Os dados analisados permitem concluir que um clima emocional satisfatório interfere 

na aprendizagem dos educandos, o insatisfatório dificulta a comunicação e provoca o 

distanciamento impedindo o educando de mobilizar os conhecimentos prévios. 

Os postulados do educador e também psicólogo russo Lev Vygotsky e o médico 

francês Henry Wallon, convergem para utilização do conteúdo sócio-afetivo como mola 

propulsora do processo educativo. Segundo Vygotsky existe a necessidade do reconhecimento 

de que a afetividade possui um caráter de ação volitiva20, que norteia toda atividade humana. 

O postulado teórico em que o desenvolvimento cognitivo pressupõe uma base afetivo-

volitiva, também estará presente nos princípios teóricos de Henry Wallon e outros em maior 

ou menor intensidade.  

           Os sentimentos positivos do professor tais como: interesse, compreensão, respeito, 

alegria, bom humor, atenção, paciência, promovem sentimentos positivos. A irritabilidade, o 

mal-humor, o autoritarismo, a falta de paciência, provocam nos alunos sentimentos negativos. 

          As “falas” dos alunos parecem indicar a presença de um clima de antagonismo entre o 

aspecto afetivo e o aspecto cognitivo dos sujeitos envolvidos na relação pedagógica.  

          Na fase da adolescência os alunos exigem a afetividade no respeito às suas ideias, no 

seu modo de ser, na justiça; desta forma, as ações pedagógicas assumidas pelo professor, 

desde o planejamento ao desenvolvimento do seu trabalho, seja nas atitudes durante as aulas 

(a forma de lidar com o aluno, o respeito aos trabalhos do aluno, as formas de avaliar), 

constitui o processo afetivo da aprendizagem , mesmo quando o professor não se dá conta que  

                                                 
20 Segundo consulta ao Dicionário Aurélio - ação volitiva: Ato que há determinação de vontade. 
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ele transmite não só conteúdos e informações, mas valores e posturas que afetam 

positivamente ou negativamente o aluno. 

Diante das colocações dos alunos foi possível verificar a teoria na prática, pois, 

segundo Wallon, o indivíduo é visto de um modo integrado em que os campos afetividade e 

inteligência são indissociáveis. A pesquisa proporcionou observar à importância de não 

dicotomizar a inteligência da afetividade, e verificou as consequências de uma educação 

quando a afetividade é subestimada.  

Nessa perspectiva, tem-se muito que crescer em capacitação docente, pois há 

necessidade de se conhecer melhor o modo de funcionamento da emoção para aprender a lidar 

adequadamente com suas expressões. A capacitação do educador se faz fundamental, assim 

como o de todos envolvidos no processo pedagógico que necessitam administrar a sua 

EMOÇÃO e a EMOÇÃO do outro.              

 Os dados da pesquisa permitem inferir que comportamentos como desrespeito, 

autoritarismo e exposição do aluno perante o grupo propiciam um clima desfavorável à 

aprendizagem. Diante dessas atitudes os alunos constroem barreiras, tanto com a figura do 

professor, quanto com o conhecimento que este por sua vez representa, destituindo-os. 

            O grande mestre Dom Bosco dizia que “Educação é coisa do coração”. Deixando de 

acreditar somente na razão, apostando um pouco mais nas coisas do coração, certamente se 

possibilitará ambientes mais festivos e saudáveis e, nem por isso, menos produtivos. Ser 

professor é construir-se, é formar-se e transformar-se em função da aprendizagem. Os sinais 

enviados pelos alunos devem fazer com que cada professor possa repensar sua atuação 

fazendo escolhas e buscando novas alternativas. 

 Os pesquisados deixam claro que o professor amigo, que brinca que é legal com a 

turma, conquista e estimula a aprendizagem. Quando os alunos valorizam a amizade do 

professor e o interesse pela sua vida e seu mundo, demonstram mais interesse na aula.  

 Gostam de se sentir respeitados, de serem tratados de forma igualitária, de serem 

valorizados e desafiados. Gostam de aulas dinâmicas, de conteúdos significativos, em que 

possam se manifestar. Não se sentem atraídos pela monotonia e reprodução. Gostam de 

conteúdos contextualizados em que entendam a sua aplicabilidade no dia-a-dia.  

Percebe-se, por meio das falas dos alunos, que a escola representa o futuro para a 

maioria deles e acreditam que a escola é o ambiente de preparação para uma vida estável e 

digna. 

A sociedade muda a cada dia, as tecnologias e a globalização vieram para ficar e a 

cada dia mais se ampliam. Porém, a tendência exclusória é visível neste quadro. A escola 
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precisa acompanhar essas tendências, sob o risco de tornar-se inútil para a vida dos alunos.             

Diante da análise da situação fica claro que numa nova epistemologia do aprender já não cabe 

um professor autoritário, diante dos alunos, mas alguém que aposte numa relação mais 

entusiasmante que possibilite o diálogo. Práticas autoritárias muitas vezes continuam inibindo 

a capacidade humana de aprender e de criar.  

O ato de aprender a aprender é uma das principais funções do ato de educar. A 

construção de uma pessoa mais autônoma, no processo de aprendizagem, torna-a mais 

autônoma no processo de viver e definir os rumos de sua vida. Porém, para que esse processo 

não se transforme numa ação individualista, é necessário tornar a prática pedagógica em 

uma prática ética, comprometida, coerente, ao mesmo tempo consciente e competente. A 

razão, a espiritualidade e a amorevolezza dão equilíbrio a essa conduta.  

 

Num “novo professor”, mediador do conhecimento, sensível e crítico, aprendiz 
permanente e organizador do trabalho na escola, um orientador, um cooperador, 
curioso e, sobretudo, um construtor de sentido.  “Ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção 
[...] É preciso que, pelo contrário, desde o começo do processo, vá ficando cada 
vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao 
formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado [...] Não há docência 
sem discência, as duas explicam-se e seus sujeitos, apesar das diferenças que os 
conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende 
ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. (FREIRE, 1997. Pedagogia da 
autonomia. In GADOTTI, 2000, p.45) 

  

Faz-se necessário repensar a relação entre o ensinar e o aprender. Quem ensina, ensina 

algo com um conjunto de significados para si, que não necessariamente quem recebe 

compreende. 

No processo de ensino aprendizagem o sujeito apropria-se da informação a partir de 

suas competências e capacidades e é importante ressaltar que o ensinar e o aprender são ações 

altamente interativas. 

O educador deve estar atento, pois, assim sendo, possibilitará ao processo ensino-

aprendizagem o movimento onde educador e educando se tornam ensinantes e aprendentes21, 

tornando-se um construtor da história de forma que em momento algum possa haver 

neutralidade em sua posição.   

 

Há várias formas de se conhecer o fenômeno educativo. Por sua própria natureza, 
não é uma realidade acabada que se dá a conhecer de forma única e precisa em seus 

                                                 
21 Ensinante e Aprendente termos utilizados por Assmann (2003), que designam as diferentes posições que 
educador /educando , educando/educador, podem ocupar no processo ensino-aprendizagem, ou seja quem ensina 
aprende e quem aprende ensina.  
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múltiplos aspectos. É um fenômeno humano, histórico e multidimensional. Neles 
estão presentes tanto a dimensão humana quanto a técnica, a cognitiva, a emocional, 
a sócio-política e a cultural. Não se trata de mera justaposição das referidas 
dimensões, mas sim da aceitação das suas múltiplas implicações e relações. 
(MIZUKAMI. 1986, p.01) 

 

Nessa perspectiva é importante rever, questionar e avaliar a abordagem tradicional, 

comportamentalista, humanista, cognitivista e sócio-cultural, não para desconsiderar suas 

contribuições, mas para repensar a relação que se estabelece entre educando/educador e poder 

utilizá-las como instrumentos de estudo da afetividade e suas relações e implicações no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Esse trabalho pretende contribuir para reflexões que, quem sabe, impulsionarão novas 

práticas e também novas leituras de mundo, promovendo mudanças de hábitos negativos e 

enraizados, com atitudes mais eficazes que possam se configurar como ferramentas valiosas 

na atuação docente, 

Construir conhecimento científico com afetividade não é nada extraordinário, basta 

que, para isso, o educador esteja imbuído de um grande sentimento de busca e de querer fazer 

e, acima de tudo, que conheça o que pretende construir. Necessita para isso, estudar muito, 

discutir, pesquisar e trocar idéias. O conhecimento científico não pode nos tornar insensíveis; 

ao contrário, deve servir para abrir possibilidades. 

Fala-se muito em sociedade do conhecimento e agora também em sociedade 

aprendente. É importante saber decodificar criticamente e encarar positivamente o desafio 

pedagógico expressado numa série de novas linguagens. Toda educação implica  em 

entendimento e manejo de regras, e reconhecimento de saberes já acumulados pela 

humanidade. Essa instrução não é o aspecto fundamental da educação, já que este reside nas 

vivências personalizadas de aprendizagem que obedecem à coincidência básica entre 

processos vitais e processos cognitivos. 

É preciso substituir a pedagogia das certezas e dos saberes pré-fixados por uma 

pedagogia da pergunta, do acesso às informações, das discussões, das divergências para o 

crescimento do todo. 

Assmann, em seu livro “Reencantar a Educação”, sugere um glossário de palavras que 

ajudam os educadores a crescerem, a reverem práticas e a trilharem novos caminhos por meio 

de novas buscas, pois estudar individualmente é possível, porém, os saberes são criados em 

grupo.  
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Para Assmann o dicionário define termos, o glossário alude a conceitos. Ambos são 

instrumentos e não dispensam pensamentos próprios. O dicionário é realista, o glossário é 

sonhador e acredita no desejo de caminhar e abrir veredas. 

Esse trabalho concluir-se-á com um glossário, que possibilitará a partilha de novas 

palavras e a proposta de que este seja ampliado e novamente partilhado, pois diante das 

pesquisas e reflexões de cada educador, poderemos rever nossas práticas e juntos abrirmos 

novas possibilidades e crescermos como um todo. 

 

 

AFETIVIDADE PARA WALLON 

 

Capacidade  do ser humano de ser afetado pelo mundo externo/interno por sensações ligadas a 

tonalidades agradáveis e desagradáveis. É forma de interação com o meio ambiente e a 

motivação primeira do movimento. À medida em que o movimento proporciona experiências 

à criança, ela vai respondendo por meio de emoções, diferenciando-se, para si mesma, do 

ambiente. A afetividade é o elemento mediador das relações sociais primordial; portanto, 

dado que separa a criança do ambiente. As emoções são, também, a base do desenvolvimento 

do terceiro campo funcional, a inteligência. 

AMOREVOLEZZA 

Amorevolezza é a marca salesiana. Dom Bosco usava esta palavra para indicar amor, carinho, 

afeição demonstrada, familiaridade, presença. A amorevolezza é uma energia espiritual, que 

nasce da mística do amor de Deus para os jovens. Quem percebe que é amado, torna-se 

também capaz de sair de si e amar os outros. Por meio de uma convivência aproximada e 

prazerosa, educadores e educandos experienciam a criatividade, a subjetividade, o emocional, 

o afetivo, a comunicabilidade, o diálogo, a amizade, a alegria de viver.  

 

APRENDER-A-APRENDER  

 

É um proclamado lema educacional, tem sua origem em pedagogias da Escola Nova que 

defendem métodos ativos de aprendizagem, onde se destaca a proposta de Dewey “aprender 

fazendo”. A idéia foi sendo influenciada por pesquisas da pedagogia, psicologia, filosofia e 

sociologia, entre outras e, atualmente, fala-se nas pedagogias do aprender a aprender. Possui 
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um conceito amplo, é construído na vivência escolar e, em última instância, conduz o discente 

a se concentrar na seleção das informações relevantes e construir um pensamento próprio, 

utilizando para tal estratégia de aprendizagem. O papel que o docente tem no aprender-a-

aprender, consiste em conduzir o educando na busca do conhecimento, evitando que ele fique 

solitário. Ajudá-lo no descobrimento de suas possibilidades de aprender, orientá-lo nas suas 

dificuldades, indicar métodos de estudo, estratégias e atividades que o levem a agir de forma 

autônoma, responsável, capaz de construir respostas para os problemas que enfrenta e uma 

abertura contínua à experiência, uma incorporação do processo de mudança. 

 

APRENDER-A-CONHECER  

 

É o aumento dos saberes, que permite compreender melhor o ambiente sob os seus diversos 

aspectos, favorece o despertar da curiosidade intelectual. Estimula o sentido crítico e permite 

compreender o real, mediante a aquisição de autonomia na capacidade de discernir. Aprender-

a-conhecer supõe, antes de tudo, aprender-a-aprender, exercitando a atenção, a memória e o 

pensamento. O processo de aprendizagem do conhecimento nunca está acabado, e pode se 

enriquecer com qualquer experiência. É um dos quatro pilares da educação. 

 

 

APRENDER-A-FAZER  

 

Indissociável do aprender-a-conhecer, vai da noção de qualificação profissional à noção de 

competência aplicável ao trabalho e às experiências sociais ao longo da vida. É um dos quatro 

pilares da educação. 

 

 

APRENDER-A-SER  

 

Atitude adotada para melhor desenvolver a personalidade e para posicionar o cidadão na 

altura de agir com autonomia, discernimento e responsabilidade. É a importância da educação 

como contribuição para o desenvolvimento total da pessoa, não negligenciando as 

potencialidades de cada indivíduo. É um dos quatro pilares da educação. 
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APRENDER-A-VIVER JUNTOS  

 

Constitui-se na compreensão do outro e de si mesmo, é aprender a conviver com os outros, 

sendo capaz da realização de objetivos e projetos comuns. É ter consciência das semelhanças, 

das diferenças e das interdependências dos seres humanos. Consiste na autopreparação para o 

eficaz trabalho em equipe mediante o compartilhamento do conhecimento individual, do 

desenvolvimento do hábito do “ouvir” e da prática de procedimentos pró-ativos. É um dos 

quatro pilares da educação. 

 

APRENDIZAGEM DIALÓGICA  

 

O termo "aprendizagem dialógica" é um conceito desenvolvido pelo Centro Especial de 

Investigação em Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdade (CREA/Universidade de 

Barcelona), elaborado a partir do contexto atual e dos conceitos desenvolvidos por Habermas 

e Paulo Freire e presente em suas ações e investigações sociais. O diálogo igualitário supõe 

que as falas e colocações de cada participante serão tomadas por seus argumentos e não pelas 

posições que ocupam (nível de escolaridade, profissão, classe, sexo, idade). O poder está na 

argumentação, na apresentação de razões com pretensões de validade. Novas compreensões e 

consensos vão se construindo na interlocução, assim os conhecimentos se complementam e a 

aprendizagem pela compreensão das razões da diversidade transforma-se em característica 

positiva, uma vez que é necessária para a vida na sociedade da informação. 

 

APRENDIZAGEM EM VYGOTSKY 

Processo de desenvolvimento em Vygotsky está atrelado ao processo de aprendizagem desde 

o início da vida humana; o percurso de desenvolvimento do ser humano é em parte, definido 

pelos processos de maturação do organismo individual, pertencente à espécie humana, mas é a 

aprendizagem que possibilita o despertar dos processos internos de desenvolvimento que, se 

não fosse o contato do indivíduo com um ambiente cultural, não ocorreriam. Assim sendo, o 

processo de aprendizagem em Vygotsky sempre inclui relações com coisas e/ou indivíduos, 

interações de troca e construção do conhecimento historicamente acumulado pela sociedade. 
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

A aprendizagem significativa acontece quando o conteúdo ensinado possui sentido para quem 

aprende. A concepção construtivista defende que os conhecimentos prévios (conhecimentos 

adquiridos pelo aluno em aulas passadas ou fora do ambiente escolar)  

O professor, como um dos agentes fundamentais do processo ensino-aprendizagem, é o 

responsável por tornar a aprendizagem um processo com sentido para seu aluno. Entretanto, o 

que já é óbvio para o professor pode não o ser para o aluno. Assim sendo, quando o 

aprendizado ocorre por transmissão de conteúdo, é fundamental que o professor confira quais 

os conhecimentos dos alunos se relacionam com determinada situação e trabalhe com eles na 

construção de novos saberes.  

 

BEHAVIORISMO 

O Behaviorismo (behavior, em inglês, comportamento) trata de uma corrente técnico-teórica 

da Psicologia. Teve origem com o lançamento do manifesto chamado “A Psicologia tal como 

a vê um Behaviorista”, por John B. Watson, em 1913. Portanto, o Behaviorismo consiste em 

uma filosofia de uma ciência do comportamento, que estudo a relação entre comportamento e 

ambiente. Nesse estudo, que começou com a observação de animais, é verificado o 

comportamento de um indivíduo em ambientes cuidadosamente controlados, oferecendo uma 

alternativa para o estudo do comportamento humano.  Mais tarde, Skinner desenvolveu o 

conceito de condicionamento operante, no qual o animal que estava sob observação era 

premiado após realizar um determinado comportamento almejado, sendo reforçado com um 

prêmio. Skinner ainda desenvolveu uma máquina de ensino, onde se aprendia paulatinamente, 

encontrando as respostas que levavam ao prêmio imediato.  

 

COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM 

A sociedade atual vive  transformações sociais marcadas por grandes avanços tecnológicos e 

que exigem das pessoas maior formação e flexibilidade no desenvolvimento de novas 

competências.  Diante de tal contexto, a escola torna-se mais importante do que em tempos 

anteriores, como espaço de democratização da sociedade, podendo garantir o acesso à 

informação e desenvolver a capacidade de selecioná-la e utilizá-la, transformando-a em 
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conhecimento. Há um papel fundamental da escola enquanto espaço público, solidário e 

comunicativo, para o qual as tecnologias da informação e da comunicação - bem como os 

espaços e práticas e interações de diferentes sujeitos  são fundamentais enquanto ferramentas 

de transformação da escola. 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

De acordo com Marin (1995) "a formação contínua guarda o significado fundamental de 

atividade conscientemente proposta, direcionada para a mudança". Partindo do pressuposto de 

que somos seres inacabados e de que o mundo está em constante transformação, a formação 

continuada torna-se uma estratégia importante para desenvolver a reflexão sobre a ação e 

assim possibilitar mudanças de conduta. Segundo Freire (2004), "a educação é um que fazer 

permanente. Permanente, na razão da inconclusão dos homens e no devenir da realidade". O 

autor ainda afirma que a prática da educação problematizadora propõe aos homens sua 

situação como problema, sendo que ao ter consciência dessa situação, ao se apropriar dela 

como realidade histórica, é capaz de transformá-la. A formação continuada não pode ser 

concebida, apenas, como um meio de acumulação de cursos, palestras e seminários, mas 

como um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas adotadas e de construção permanente 

de uma identidade pessoal e profissional em interação mútua. 

 

CURRÍCULO OCULTO 

Tadeu Silva22 define que "o currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do 

ambientes escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de forma 

implícita, para aprendizagens sociais relevantes". Aponta ainda, que as características 

estruturais da sala de aula e da situação de ensino, mais do que o seu conteúdo explícito, é que 

ensinam certas coisas: relações de autoridade, organização espacial, distribuição do tempo, 

padrões de recompensa e castigo etc. Na visão crítica, no currículo oculto se aprendem 

atitudes, comportamentos, valores e orientações que permitem um ajuste às estruturas e 

funcionamento da sociedade capitalista. Ele ensina o conformismo, a obediência e o 

individualismo. Mais recentemente, defende-se que por meio do currículo oculto aprendem-se 

valores relacionados à nacionalidade, gênero, sexualidade e raça (como ser homem ou 

mulher; como ser hetero ou homossexual; identificação com uma determinada raça ou etnia). 
                                                 
22 Tomaz Tadeu da Silva  - autor do livro Teorias do Currículo Uma introdução crítica 
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Os elementos no ambiente escolar que contribuem para essas aprendizagens são: as relações 

entre professores e alunos, administração e alunos, administração e professores, alunos e 

alunos; a  organização do espaço escolar: rigidamente ou frouxamente organizado; o  ensino 

do tempo: pontualidade, controle, divisão em unidades discretas, um tempo para cada tarefa; 

os rituais, regras, regulamentos, normas etc.; Nesta perspectiva crítica, a noção de currículo 

oculto implica a possibilidade de termos um momento de iluminação e lucidez para "detectá-

lo" e, portanto, desocultá-lo. Atuando assim em favor de valores "desejáveis”.  

A consciência é que vai permitir as mudanças, pois  "tornar-se consciente do currículo oculto 

significa, de alguma forma, desarmá-lo”. O conceito de currículo oculto contribuiu para a 

análise sociológica na perspectiva crítica. Contudo, o desgaste e a banalização desse conceito 

fizeram com que ele caísse no desuso na análise educacional. A noção de currículo oculto 

pode ser de grande valia para professoras e professores no cotidiano da sala de aula, pois 

permite compreender os processos sociais que produziram nossas subjetividades e "o quê" e 

"como" estamos produzindo em nossos alunos e alunas por meio do currículo oficial e oculto.  

Esse conceito possibilita pensar em como, nós, professoras e professores caímos 

constantemente nas "armadilhas ideológicas”, sem nosso conhecimento consciente, sendo 

capturados por processos "invisíveis". O conceito permite ver além do espelho e perceber a 

força da "invisibilidade" do que é tido como "natural" na escola. 

 

INTELIGÊNCIA 

Significa a capacidade intelectual para apreensão e compreensão das coisas, é produto de uma 

operação cerebral e permite ao indivíduo resolver problemas e, até mesmo, criar produtos que 

tenham valor específico dentro de uma cultura. Há potenciais que poderão ser ou não 

ativados, dependendo dos valores de uma cultura específica, das oportunidades disponíveis 

nessa cultura e das decisões pessoais tomadas por indivíduos e/ou suas famílias, seus 

professores e outros. 

 

 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 

A inteligência emocional popularizou-se na última década, em especial após a publicação do 

livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Tem sido intitulada de "a inteligência do 
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século XXI", substituindo a inteligência baseada no coeficiente intelectual quantificado por 

meio de testes de QI (Quociente de Inteligência), que foram originalmente elaborados por 

Binet e Simon em 1905 e que, até então, eram amplamente aceitos. Mas o que realmente 

significa esse novo conceito – o QE (Quociente Emocional)? A Inteligência Emocional é uma 

parte da nossa inteligência global que, como o próprio nome indica, refere-se às emoções, à 

nossa capacidade de entendê-las, influenciando positiva ou negativamente nossa maneira de 

pensar, planejar, agir em direção a uma meta, resolver problemas e conflitos e utilizar as 

habilidades mentais, que são diferenciadas nos indivíduos, as chamadas Inteligências 

Múltiplas de Gardner, precursor e grande influenciador dos estudos de Goleman. Ser 

emocionalmente inteligente é saber lidar consigo mesmo e com os outros gerenciando da 

melhor forma possível as emoções nas relações. Tudo isso é muito pertinente numa época 

globalizada de grandes, rápidas e constantes mudanças que têm como conseqüência um 

ambiente de competitividade, incerteza e instabilidade. 

 

 

INTELIGÊNCIA MULTIPLAS 

 

No início do século XX, o conceito de inteligência era limitado à capacidade de aprender 

algumas coisas, como ler e escrever ou fazer cálculos matemáticos. A inteligência podia ser 

medida por um simples teste que determinava o "Quociente de Inteligência" (Q.I.) de uma 

pessoa. Habilidades para fazer outras coisas eram entendidas como talentos ou aptidões. Na 

década de 80, Haward Gardner, psicólogo de Harvard, foi convidado para desenvolver 

pesquisas que aprimorassem os testes de Q.I. A partir de suas pesquisas, Gardner propõe uma 

nova maneira de entender o conceito de inteligência que, para ele, tem a ver com a capacidade 

de resolver problemas e criar produtos em ambientes com contextos ricos e naturais. Gardner 

analisa a possibilidade de existirem várias inteligências ao invés de apenas uma, ou seja, de 

que não existe um jeito único de ser inteligente. A partir das pesquisas que realizou, o 

psicólogo afirma que existem oito inteligências que são: lingüística, lógico-matemática, 

espacial, corporal-cinestésica, musical, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Gardner 

defende a idéia de que todas as inteligências são independentes, mas podem trabalhar juntas 

para resolver problemas, entretanto a maioria das pessoas tem desenvolvido cada inteligência 

num certo nível de maneiras diversas. Essa teoria pode ajudar professoras e professores a 

olhar para suas alunas e seus alunos sem desqualificá-los e percebê-los como pessoas 

inteligentes e capazes de aprender de formas diferentes. 
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INTERAÇÃO  

 

Processo de influência mútua, relação em que os contatos entre os indivíduos modificam os 

seus comportamentos através de uma estimulação recíproca e contínua. A interação é parceira 

da integração. 

 

INTERATIVIDADE  

 

Propicia que a construção do conhecimento se efetue como co-criação e não simplesmente 

transmissão. Um dos fundamentos da interatividade é a participação e intervenção. No 

entanto, participar não significa responder sim ou não ou escolher uma opção dada, significa 

modificar a mensagem. 

 

SKINNER 

 

Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990), psicólogo norte-americano, mais famoso 

representante do Behaviorismo, corrente da Psicologia que estuda o comportamento. Estudou 

Psicologia na Universidade de Harvard. Seu confronto com a psicologia introspectiva, 

dominante na universidade, e sua convicção materialista o tornou seguidor de Watson - 

criador do Behaviorismo. Realizou pesquisas na universidade até 1936, mesmo com a 

conclusão do mestrado em 1930 e do doutorado em 1931. Em 1945 tornou-se chefe do 

Departamento de Psicologia da Universidade de Indiana. Sua segunda filha ficou famosa por 

ter sido criada dentro de uma caixa de vidro com ar condicionado e temperatura controlada, 

onde a criança aprendia por meio de reflexos condicionados. Skinner preocupava-se apenas 

em determinar a influência de forças externas no comportamento do indivíduo. Em 1948 foi 

convidado a voltar à Harvard, onde permaneceu até o fim de sua vida. Faleceu em 18 de 

agosto de 1990, já no declínio do prestígio da corrente psicológica que defendia. 

 

ZONA DESENVOLVIMENTO PROXIMAL 

Zona de desenvolvimento proximal é um conceito formulado pelo psicólogo russo Lev 

Semenovich Vigotsky dentro da teoria histórico-cultural, que tem como temas centrais o 

desenvolvimento humano, o aprendizado e as relações entre desenvolvimento humano e 



 96 

aprendizado. A diferença entre o que a criança é capaz de realizar junto com o adulto e o que 

é acessível a ela devido a seu próprio desenvolvimento é denominada zona de 

desenvolvimento proximal. A concepção de Vigotsky sobre as relações entre 

desenvolvimento e aprendizado, e particularmente sobre a zona de desenvolvimento proximal 

tem importância central para o ensino escolar. É necessário conhecer a relação entre ensino e 

o desenvolvimento e, baseando-se nessa relação, determinar o que e como ensinar a criança 

nas várias etapas da infância. O ensino não tem de se adaptar ao desenvolvimento, não deve ir 

a reboque do desenvolvimento. O ensino leva em conta o nível de desenvolvimento 

alcançado, não para se deter nele, mas para compreender até onde impulsionar esse 

desenvolvimento e dar o passo seguinte. Nesse sentido, o professor tem o papel explícito de 

interferir na zona de desenvolvimento proximal dos alunos, provocando avanços que não 

ocorreriam espontaneamente.  

Foi muito bom partilhar tantos conhecimentos pesquisados, refletidos, discutidos e 

que possibilitarão, espero, novas discussões e formas enriquecedoras de interpretações. 

Que todos os envolvidos no processo educativo possam se emprenhar em tentar 

descobrir cada vez mais possibilidades, e que a sede de aprender/ensinar/aprender, possa 

provocar a busca incessante pela fonte do conhecimento. 

 

 

 

Os profetas não são homens ou mulheres desarrumados, desengonçados, se 
homens, barbudos, se mulheres, cabeludas, sujos, metidos em roupas andrajosas e 
pegando cajados. 
Os profetas são aqueles ou aquelas que se molham de tal forma nas águas da sua 
cultura e da sua história, da cultura e da história de seu povo, dos dominados do 
seu povo, que conhecem o seu aqui e o seu agora e, por isso, podem prever o 
amanhã que eles mais do que advinham, realizam. FREIRE (1994), p.101 in 
Brandão – O educador vida e morte. 
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