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RESUMO 

As Inteligências Emocionais (IEs) têm sido objeto de estudo e discussão nos 
últimos quinze anos. Todavia, escassos são os estudos científicos, 
sobremaneira no campo da educação, voltados para o entendimento dos 
desafios e possibilidades das IEs no cenário do ensino superior. O modelo 
newtoniano-cartesiano, assumido por setores dominantes de nossa cultura de 
forma racionalista e reducionista, vem se estabelecendo desde tempos 
remotos, mais especificamente a partir do século XVI, avançando até os 
tempos atuais e trazendo muitas marcas para os diferentes campos da cultura 
ocidental, inclusive para a educação. Como características deste modelo, 
passíveis de crítica, estão a fragmentação do conhecimento, o foco na 
especialização e, a instituição de uma relação pedagógica dominadora e não 
dialogal que negligencia as múltiplas inteligências desenvolvidas e presentes 
nos indivíduos. Essas características contribuíram para o estabelecimento de 
uma sociedade de conhecimentos parcelares, para a disjunção entre sujeito e 
objeto, o descuido nas relações do homem para consigo mesmo, dele para 
com os demais homens e, dele para com os demais seres vivos que co-
habitam o planeta, culminando numa intensa crise planetária. Urge discutir e 
rever o paradigma newtoniano-cartesiano, dado ao fato de que os resultados 
colhidos nestes últimos quinhentos anos, se por um lado nos beneficiaram do 
ponto de vista científico e tecnológico, não mais respondem aos problemas e 
necessidades com os quais nos deparamos, de modo especial na educação. 
Delimito esta pesquisa no âmbito do Ensino Superior e, no interior deste, no 
campo dos estudos de graduação em Administração. As perguntas que 
motivam o meu trabalho são: 1. Os professores do Curso de Administração 
consideram as dimensões emocionais em seu trabalho docente? 2. Eles sabem 
o que são IEs? 3. Que dificuldades eles vêem para desenvolver um trabalho 
com as dimensões emocionais? 4. Eles vêem possibilidades positivas no 
trabalho com as IEs? 5. Que pistas as respostas às perguntas acima sugerem 
à formação continuada de professores no campo da Administração? 6. Ao 
planejar e organizar suas aulas o professor tem vista o trabalho com a 
dimensão afetiva? Para fazer a crítica da educação construída na perspectiva 
newtoniano-cartesiana assumi como referências principais Morin (1995, 2000), 
Santos (1988) e Moraes (1997). Para estudar a construção do conhecimento 
considerando as IEs tomei como referências para esta pesquisa Gardner 
(1995), Izquierdo (2002) e Valle (2003). Foi realizada uma pesquisa de campo 
com seis (6) professores de um Curso de Administração, mediante um 
questionário estruturado. O objetivo desta pesquisa foi identificar as principais 
dificuldades dos docentes quando se pensa num trabalho pedagógico sensível 
às inteligências emocionais e, estudando estas dificuldades à luz dos teóricos 
por mim trazidos, construírem possíveis pistas para uma ação formativa, na 
perspectiva da formação continuada, que considere também o determinante 
das inteligências emocionais. 
 
Palavras-chave : Inteligências Emocionais, Ensino Superior, Administração, 
Formação de Professores, Paradigma Newtoniano-Cartesiano, Novos 
Paradigmas. 
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ABSTRACT 

The Emotional Intelligences (EIs) have been the object of study and discussion 
along the last fifteen years. However, there are few scientific studies about the 
understanding of the challenges and opportunities of EIs to higher education. 
The Newtonian-Cartesian model, adopted by sectors of our dominant culture in 
a rational and reductionist way, has been establishing since the sixteenth 
century, and shapes different fields of western culture, including the education. 
Characteristics of this model, susceptible to criticism, are the fragmentation of 
knowledge, the focus on the specialization, and the establishment of an 
autocratic and non-dialogical educational relationship the neglects the many 
kinds of intelligences developed by the individuals. These features contributed 
to the establishment of a fragmentary-knowledge society, the disjunction 
between subject and object, the sloppiness in the relationship of the man with 
himself, with other men, and the other living beings, which culminate in an 
intense planetary crisis. Thus, it is important to discuss and review the 
Newtonian-Cartesian paradigm, because the results obtained along the last five 
hundred years, while benefited us from a scientific and technological standpoint, 
no longer meet the needs and problems with which we face, especially in 
education. This research is limited to the Higher Education and more 
specifically to the field of undergraduate studies in Administration. The 
questions that motivate my work are: 1. Do the teachers of the Administration 
Course Board take into account the emotional dimensions in their teaching 
work? 2. Do they know what EIs mean? 3. What difficulties do they find in 
developing a task with emotional dimensions? 4. Do they see openings in 
working with EIs? 5. What tracks the answers to the questions above may 
suggest to the continued training of teachers in the Administration field? 6. 
When planning and organizing their lessons the teacher has to work with the 
affective dimension? To make the criticism to education established by the 
Newtonian-Cartesian approach, Morin (1995, 2000), Santos (1988), and 
Moraes (1997) were taken as the main references. Gardner (1995), Izquierdo 
(2002), and Valle (2003) were taken as references to study the construction of 
knowledge based on EIs. 
A field research was carried out with five teachers of an Administration course, 
through a structured questionnaire. The goals of this research were to identify 
the main difficulties for teachers when thinking about a teaching job that is 
sensitive to emotional intelligences and to pave the way for a formative action 
by studying these difficulties in the light of the theoretical researchers above 
cited, in view of continuing education, which considers also the determinant of 
emotional intelligences. 
 
 
Keywords:  Emotional Intelligences, Higher Education, Administration, Training 
of teachers, Newtonian-Cartesian paradigm; new paradigm.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Comecei meus estudos por volta de 1968 em um educandário 

mantido por freis capuchinhos na cidade de Santo André, seu nome era 

Educandário Santo Antonio.  

 Os rigores em termos de disciplina, assim como, a postura dos 

próprios educadores favorecia a distância na relação pedagógica entre 

professor e aluno. Esse cenário foi marcante e moldurador da minha 

concepção pedagógica durante muitos anos. 

 Somente durante minha incursão no ensino superior, 

especificamente através de um professor de geografia política – eu cursava; 

então, comércio exterior - fui perceber que essa relação dominadora e não-

dialogal, poderia ser coisa do passado. Esse professor utilizava-se de uma 

relação não dominadora, essencialmente libertadora. 

 Outro fator importante na minha formação deu-se por conta de 

minha inserção junto ao exército brasileiro. A passagem pelas forças armadas 

revelou-me alguns pontos marcantes, sobremaneira no que tange à disciplina, 

a relação não dialogal e ao extremo enrijecimento da estrutura cognitiva, 

extensivos aos bancos escolares da academia militar. 

 De volta à vida civil, após o oficialato, reiniciei minha trajetória 

profissional direcionando minhas competências para a área da tecnologia da 

informação, muito embrionárias nessa época, ao mesmo tempo em que 

acenava com grandes possibilidades, dado a crescente demanda pela 

tecnologia, para sustentar a roda da fortuna capitalista. 

 Foi devido à experiência profissional nessa área da informática e ao 

escasso conhecimento dos professores sobre o assunto, que a oportunidade 

do exercício da docência abriu-se para mim num colégio técnico de Santo 

André. Por essa época, idos de 1987, acumulava – como acumulo até hoje - 

duas frentes de trabalho. Uma voltada à indústria de transformação de bens ou 

na prestação de serviços e, noutra, à docência. 
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 Dezenove anos se passaram no exercício da docência. Durante 

esse tempo, vivenciei inúmeras situações em sala de aula e fora dela que 

foram marcando e suscitando perguntas. 

 De uns dez anos para cá venho debruçando-me na questão das 

multi-inteligências, mais especificamente o grupo das quatro Inteligências 

Emocionais (IEs)1 abordadas por Gardner - a Inteligência Musical, a 

Inteligência Corpóreo-cinestésica, a Inteligência e Intrapessoal e a Inteligência 

Interpessoal - ao mesmo tempo tentando estabelecer uma convergência entre 

o estudo trazido por Gardner e as situações vividas na sala de aula. 

 Se por um lado, as Inteligências Emocionais (IEs) têm sido objeto de 

estudo e discussão nos últimos quinze anos, por outro, escassos são os 

estudos científicos, sobremaneira no campo da educação, voltados para o 

entendimento dos desafios e possibilidades das IEs no cenário do ensino 

superior. 

 O modelo newtoniano-cartesiano, construído ao longo dos anos num 

processo histórico, influenciou e influência de maneira difusa os setores 

dominantes de nossa cultura de forma racionalista e reducionista, observados 

mais especificamente a partir do século XVI, avançando até os tempos atuais e 

trazendo muitas marcas para os diferentes campos da cultura ocidental, 

inclusive para a educação. 

 Como características deste modelo, passíveis de crítica, estão a 

fragmentação do conhecimento, o foco na especialização e, a instituição de 

uma relação pedagógica dominadora e não dialogal que negligencia as 

múltiplas inteligências desenvolvidas e presentes nos indivíduos. 

 Essas características contribuíram para o estabelecimento de uma 

sociedade de conhecimentos parcelares, para a disjunção entre sujeito e 

objeto, o descuido nas relações do homem para consigo mesmo, dele para 

com os demais homens e, dele para com os demais seres vivos que co-

habitam o planeta, culminando numa intensa crise planetária. 

                                              
1 Passo aqui a chamar de Inteligência Emocional (IE) as Inteligências humanas identificadas 

por Gardner, em cuja essência repousam os fatores emocionais como fundantes de sua 

constituição. 
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 Urge discutir o paradigma newtoniano-cartesiano, dado ao fato de 

que os resultados colhidos nestes últimos quinhentos anos, se por um lado nos 

beneficiaram do ponto de vista científico e tecnológico, não mais respondem 

aos problemas e necessidades com os quais nos deparamos, de modo 

especial na educação. 

 Delimito esta pesquisa no âmbito do Ensino Superior e, no interior 

deste, no campo dos estudos de graduação em Administração. 

  

As perguntas que motivam o meu trabalho são: 

 1. Os professores do Curso de Administração consideram as dimensões 

emocionais em seu trabalho docente? 

2. Eles sabem o que são IEs? 

3. Que dificuldades eles vêem para desenvolver um trabalho com as 

dimensões emocionais? 

4. Eles vêem possibilidades positivas no trabalho com essas IEs? 

5. Que pistas as respostas às perguntas acima sugerem à formação 

continuada de professores no campo da Administração? 

6. Ao planejar e organizar suas aulas o professor tem vista o trabalho 

com a dimensão afetiva? 

 

 Para fazer a crítica da educação construída na perspectiva 

newtoniano-cartesiana assumi como referências principais Morin, Santos e 

Moraes.  A escolha desses autores tem papel fundante em minha dissertação. 

Morin, pelo resgate do pensamento complexo e pela necessidade de religação 

do sujeito e objeto. Santos, pela busca da inteireza do ser humano e, Moraes 

pela proposição e discussão do paradigma emergente. 

 Para estudar a construção do conhecimento considerando as IEs 

tomei como referências para esta pesquisa Gardner, Izquierdo e Valle. As 

escolhas têm como respaldo as pesquisas realizadas por Gardner sobre as 

múltiplas inteligências, Izquierdo, pelos mecanismos da memória e sua 

correlação com o aprendizado, através de suas pesquisas no campo da 

neurociência e, por último Valle, pela sua vasta experiência e prática para com 

o uso da IE em escolas brasileiras. 
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 O projeto de pesquisa de campo abrangerá seis (6) professores de 

um Curso de Administração, mediante um questionário estruturado.  

 Os objetivos desta pesquisa de campo são identificar as principais 

dificuldades dos docentes quando se pensa num trabalho pedagógico sensível 

às inteligências emocionais e, estudando estas dificuldades à luz dos teóricos 

por mim trazidos, construírem possíveis pistas para uma ação formativa, na 

perspectiva da formação continuada, que considere também o determinante 

das inteligências emocionais. 

 Por fim, finalizo apresentando a organização do trabalho. O mesmo 

está dividido em três capítulos : o primeiro capítulo relata o nascimento e o 

desenvolvimento do movimento cartesiano e suas influenciações na educação, 

terminando por trazer nesse contexto a criação da universidade e um paralelo 

da universidade brasileira; o segundo capítulo aborda as emoções, as 

inteligências emocionais, o processo de aprendizagem, a memória e seu 

relacionamento com a aprendizagem, o tempo de aprender, finalizando a 

necessidade da articulação dos saberes; o terceiro e último capítulo trata da 

metodologia aplicada à pesquisa e os respectivos resultados, culminando nas 

considerações finais. 
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1.1  A CULTURA CARTESIANA 

 O conteúdo a seguir, tomou como referência as idéias de Moraes 

(1997). 

 A atual forma de pensamento, valores e percepções com as quais 

vivemos e lutamos decorrem de vários movimentos do pensamento ocidental, 

das quais podemos destacar a Revolução Científica, o Iluminismo e a 

Revolução Industrial. Nossas idéias e pensamentos estão de alguma forma, 

ligados a esses movimentos, cuja formulação data dos séculos XVI, XVII e 

XVIII. 

 Antes do século XVI, o homem ocidental, aqui se entenda o 

europeu, “se assentava no naturalismo aristotélico e na fundamentação 

platonico-agostiniana, e depois, tomista, que consideravam de maior 

significância as questões referentes a Deus, à alma humana e à ética” 

(MORAES 1997, p. 33). O homem medieval encarava a realidade como 

sagrada, haja vista que foi dada por Deus e, cabia ao homem contemplar e 

compreender a harmonia existente no universo. 

 Essa visão de mundo passou a mudar a partir de contribuições 

científicas trazidas por Copérnico, Galileu, Newton, tendo como princípio o 

século XVIII. A visão, com a contribuição destes autores passou a assumir um 

aspecto de mundo-máquina, onde o homem agora poderia ser o senhor do 

mundo, podia transformar a natureza, explorá-la, escravizá-la.  

 Perece a partir daí o conceito da terra como mãe nutridora de todos 

nós, dissocia-se o homem da natureza. Muda-se a relação ética e teórica do 

homem consigo mesmo e, com os outros, mudando também as relações 

sociais, políticas e culturais, uma vez que agora para o homem a natureza não 

simbolizava mais uma linguagem divina. 

 Essa postura racionalista do homem, sacramenta uma visão de 

mundo onde a coerência racional e, a realidade do universo contrai um 

matrimônio perfeito, não deixando espaço para a irracionalidade. Estabelece-se 
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uma lógica e, dela resultam todas as conseqüências práticas, negando outras 

possibilidades de explicação para as relações entre o homem e o universo. O 

homem passa a desvendar a natureza a partir de uma lógica, perde-se a 

sacralidade, muda-se a relação homem/ natureza; seu entendimento passa 

agora pelo crivo científico, descreve-se a natureza através de modelos 

matemáticos.  

 Estabelece-se a Revolução Científica. Substitui-se todo um legado 

trazido desde a Antiguidade – sabedoria, ordem natural, vida em harmonia com 

o universo – pelas Ciências duras (matemática, física, química...). 

 Nicolau Copérnico (1473 – 1543) foi o precursor desta nova visão de 

mundo ao contestar a concepção geocêntrica do nosso sistema planetário. 

Copérnico apresentou a proposição de que o sol ocupava a posição central de 

nosso sistema planetário (teoria heliocêntrica) e não mais a terra, descrita por 

Ptolomeu e a Bíblia e, aceito por mais de mil anos. Agora, nem a terra, nem o 

homem eram mais o centro do universo. Este movimento significou uma 

verdadeira revolução que a muitos custou à própria vida: a revolução 

coperniana. 

 A descrição da natureza através de modelos matemáticos e o 

estabelecimento de abordagem empírica – que caracterizou o pensamento 

científico do século XVII – foram introduzidos por Galileu Galilei (1564 – 1642). 

A mudança que esse novo pensamento científico trouxe foi tão marcante e 

importante, que sobreviveu como critérios das teorias científicas atuais, 

principalmente no que diz respeito às propriedades quantificáveis da matéria, 

colocando em segundo plano as propriedades como cor, cheiro, sabor, som 

(MORAES 1997, p.34). 

 Muitos podem pensar que a influência ou contribuição que Galileu 

Galilei trouxe, só se aplicou à sua época; contudo, ele é o autor do método da 

experimentação científica – substituição da lógica dialética de Platão2 pela 

                                              
2 De acordo com Mondin (1989, p. 204) dialética "é um termo que através dos séculos adquiriu 

significados semânticos muito diferentes. Na filosofia grega geralmente significa 'arte do diálogo e da 

discussão'; na filosofia escolástica e medieval equivale à lógica formal em oposição à retórica. (...) Para 

Hegel enfim, dialética é o procedimento de todo autêntico conhecer, enquanto a realidade mesma da 

Idéia ou do Pensamento Absoluto evolui por meio de um movimento dialético: vale dizer passando da 
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observação dos fatos em si – e tal método foi uma das principais referências da 

mentalidade moderna. Não escapou da abordagem de experimentação de 

Galilei a teoria coperniana, combinando a observação e a indução com 

dedução matemática. 

 Francis Bacon (1561 – 1626), um contemporâneo de Galileu Galilei, 

também se utilizava de um método empírico, formulando sua teoria do 

procedimento científico, a qual tomava como base alguns casos particulares 

para chegar a conclusões gerais e destas, partia-se para novas 

experimentações científicas. Dessa forma, Bacon encarava a indução como um 

método de pensamento, um recurso do raciocínio que ia do particular para o 

geral. Nasce o método de “indução científica”. 

 Somente cem anos após Bacon trazer seu método indutivo, Hume 

(1711 – 1776) transforma o empirismo restrito, num empirismo mais amplo (cf. 

MORAES 1997). Para Hume, as idéias são construídas a partir da leitura de 

nossos órgãos dos sentidos, ou seja, as experiências vividas pelos nossos 

órgãos é que construirão nossas idéias. Dessa forma, Hume estabelece uma 

afirmação segundo a qual só a experiência pode oferecer a idéia de sucessão 

de fatos, a causalidade – aqui entendida como causa e efeito que se sucedem 

no tempo e que nos habituamos a ver juntos. 

 Continuando na linha de raciocínio de Moraes (1997), para Hume, o 

ser humano em sua origem (consciência, mente, razão e sujeito) seria como 

uma folha em branco e que seria preenchida ao longo da vida, pelas imagens, 

idéias, impressões, determinando dessa forma, que só se conhece aquilo que 

foi registrado nessa folha (mente) pelos órgãos do sentido. Sendo assim, Hume 

não acreditava em idéia inata, caracterizava-as como ilusões e, para ele, um 

sujeito só conhece suas idéias se elas forem transformadas em impressões 

sensíveis, que constituam conteúdos e representações da realidade.  

 Muito embora a mentalidade moderna tenha uma de suas raízes na 

astronomia, o século XVII contribuiu, entre outros aspectos, com duas 

personalidades fundantes para a substituição da concepção orgânica da 

natureza pela visão mundo-máquina: Descartes e Newton. 

                                                                                                                                     

tese à antítese, para atingir sucessivamente uma síntese que se constitui num novo ponto de partida 

(tese) para uma nova antítese e assim; por diante".. 
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 Nasceu na França, no ano de 1596, Descartes. Filósofo, médico e 

matemático, Descartes foi considerado o pai da ciência moderna, o pai do 

racionalismo moderno. Sua formulação filosófica deu sustentação à 

constituição da ciência moderna do século XVII, conforme nos traz Moraes 

(1997) . 

 O raciocínio dedutivo era a base do empreendimento científico e a 

razão o único pilar seguro para conhecer e compreender o homem e a 

natureza. Através de seu método analítico Descartes propunha a 

decomposição do pensamento e dos problemas em partes logicamente 

organizadas, e o conhecimento para ele era obtido por meio da intuição e da 

dedução. 

  A dúvida para Descartes era o ponto fundamental de seu método; 

“... utilizava-a como instrumento básico do raciocínio. A única coisa sobre a 

qual, para ele, não havia dúvidas era a existência de si mesmo como pensador, 

o que o levou a formar: Cogito, ergo sum: Penso; logo existo...” 

(MORAES1997, p.36)  

 Essa frase revela um Descartes que vê a natureza como sendo uma 

componente do pensamento e, o pensamento por si, separado do corpo. A 

mente assumindo o papel pensante, enquanto o corpo o papel não pensante. 

Estabelece-se uma visão de mundo dicotiledônea: de um lado um mundo dos 

objetos – matéria, essencial para a busca do conhecimento objetivo – e, de 

outro lado um mundo do sujeito – intuitivo, reflexivo, que acima de tudo 

conhece de outra forma – o espírito, a alma.  

 Em sua obra Discurso do método fica extremamente clara a 

necessidade de decompor uma questão em outras mais fáceis de 

compreensão até chegar num grau de simplicidade suficiente para que a 

resposta seja revelada. Em verdade, o método cartesiano continua marcando 

fortemente os processos de nossos pensamentos, procedimento facilmente 

notado na matematização com a qual lemos a natureza: a idéia de que a 

mesma é governada por leis, por algorítimos matemáticos. 

 A superioridade da mente sobre a matéria e da alma sobre o corpo, 

causou profundas modificações no pensamento ocidental, com implicações nas 

mais variadas áreas do conhecimento humano. A valorização excessiva do 
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intelecto em contraposição às coisas do “coração” e do espírito é a fonte 

geradora das mais profundas mazelas que a humanidade vem sofrendo. 

 O fato de que tudo no universo pode ser explicado por leis 

matemáticas e pelo entendimento de suas partes, carreou até o século XX, as 

observações científicas e as formulações das teorias dos fenômenos naturais, 

vindo a sofrer mudanças com o estabelecimento da teoria da relatividade e o 

surgimento da física quântica. 

 Descartes teve seu pensamento de mundo-máquina complementado 

por Isaac Newton (1642 – 1727), quando este desenvolveu uma formulação 

matemática completa para explicar a mecânica da natureza. Newton teceu uma 

síntese de seus predecessores Copérnico, Kepler, Bacon, Galileu constituindo 

o que a comunidade científica batizou de a física newtoniana. (cf. MORAES 

1997, p.37). 

 Esse postulado é considerado como o ponto fundante da revolução 

científica, pois forneceu um consistente modelo matemático que revelava o 

funcionamento do mundo da natureza, modelo esse que norteou o pensamento 

científico pelos séculos vindouros. É de Newton a contribuição para o 

entendimento das leis gerais de movimento – uma combinação das 

descobertas de Kepler e Galileu – de nosso sistema solar, dos cometas, da lua 

e o fluxo das marés e vários outros fenômenos vinculados à gravidade. É de 

Newton a contribuição para o entendimento do cálculo infinitesimal, as leis de 

reflexão e refração luminosa e a teoria sobre a natureza da luz.  

 A partir das leis newtonianas, a humanidade passa a ver o universo 

como um grande sistema mecânico regido por leis físicas e matemáticas. Tudo 

para Newton passa a ser uma conseqüência dos movimentos de atração e 

repulsão das partículas materiais regidas pela ação da gravidade, descritas em 

suas equações de movimento, que constituem os fundamentos básicos da 

mecânica clássica. 

 O papel de Deus nesse processo – segundo Newton - é o da criação 

dessas partículas materiais, a força entre elas e as leis fundamentais do 

movimento. 

 Para Newton, o universo é uma máquina governada por leis 

imutáveis, que controla a natureza. Nasce deste ponto de vista newtoniano o 
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determinismo universal, onde o universo funciona e funcionará da mesma 

maneira. No determinismo universal de Newton, o universo passou a ser um 

enorme sistema mecânico, cujo funcionamento está sujeito às leis da física e 

da matemática. Esse determinismo vem influenciar todas as ciências e 

pensamentos humanos nos séculos seguintes. “...Dele decorreu o 

conhecimento utilitário e funcional que deu origem à idéia de que , para 

compreender o real, era preciso dominar e transformar o mundo, manipulá-lo 

pela técnica” (MORAES1997, p. 39). 

 Desse ponto de vista, tendo o conhecimento exato dessas leis seria 

possível desvendar por completo o passado. A evolução natural do 

determinismo universal, onde a visão de um mundo-máquina que funciona 

sempre da mesma maneira, sempre igual, deu origem ao mecanicismo. O 

mecanicismo vem a constituir um dos pilares da idéia de progresso e 

influenciar toda uma classe burguesa a partir do século XVIII. 

 Utilizando-se de raciocínios indutivo e dedutivo, a ciência olha o 

mundo agora não mais utilizando a observação dos fatos, mas da criação de 

leis universais, estabelecidas mediante hipóteses (indução), destas às teorias e 

destas aos fatos (dedução). Esse processo indutivo / dedutivo é observado na 

ciência matemática, ciência que viabilizou a compreensão do mundo 

mecanicista, um relógio a ser conhecido e desmontado, conforme sugere 

Moraes (1997, p.39).  

 A ciência sob a égide do iluminismo e do mecanicismo universal 

desenvolveu a idéia de que para compreender o mundo real, era preciso 

dominar e transformar o mundo, ou seja, conhecer seus mecanismos e, dessa 

forma, impingir-lhe mudanças, alterações e transformações a bem estar da 

sociedade. Através de técnicas, pouco-a-pouco, o poder de manipulação do 

homem junto à natureza aumentou. A revolução industrial teve como base o 

emprego dessas técnicas para dominar o mundo real, a natureza. 

 Observou-se o deslocamento de uma grande massa de 

trabalhadores rurais para as indústrias, a transformação de um camponês em 

um operário fabril. Todo esse movimento deu-se em função do emprego dos 

conhecimentos técnico-científicos na indústria. Através do domínio da terra, 

aqui entendida como recursos que dela podem ser extraídos e controlados com 
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o uso da tecnologia, o homem (em uma minoria) transforma esses recursos em 

bens de capitais e o disponibiliza para a sociedade, aqui entendida como os 

indivíduos que consumirão esses produtos ou serviços produzidos (em uma 

maioria), através de transações comerciais, auferindo lucros com esse 

processo. Inicia-se dessa forma, o embrião do que conhecemos hoje por 

capitalismo. Era a transformação do trabalho artesanal em um trabalho 

automatizado. 

 A força humana sendo substituída pela força das máquinas, 

principalmente a máquina movida a vapor e por outras formas de energia, que 

por sua vez, foram moldando um novo mundo mediante um intensivo processo 

de industrialização. 

 O divino foi cedendo lugar à visão científica deixando uma lacuna 

espiritual característica de nossa cultura hodierna, ou seja, um vazio entre o 

homem e Deus. 

 A filosofia assumiu um caráter dualista, ou seja, espírito, e matéria e 

a análise passou a ser o instrumento necessário e indispensável do 

pensamento humano. 

 São inegáveis os benefícios que esse movimento trouxe para o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia. Não podemos simplesmente 

condená-lo. Todavia, como uma moeda, a vida possui duas faces, e a negação 

da faceta espiritual, da qual todos nós possuímos, corpo e alma, trouxe um 

grande ônus para a humanidade.  

 Distanciamo-nos da sensibilidade, da estética, dos sentimentos e 

valores, das nossas relações com o universo e o planeta terra. Foi-se 

estabelecendo um mundo árido, onde os valores repousam no mensurável, no 

quantificável. 

 Identificamos em nossos filósofos modernos que há um privilégio 

para o sujeito dentro do processo do conhecimento. Onde o conhecimento é 

construído pelo sujeito sob a luz da razão, ou seja, o sujeito é quem delineia a 

imagem do mundo e os objetos que o compõem, sendo assim, só podemos 

entender os objetos que estiverem coniventes com a consciência. 

 Vemos surgir a partir deste instante, a corrente filosófica iluminista, 

cujo enfoque dá-se no racionalismo radical no qual só a razão natural conhece. 
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 A razão assume o papel unificador do saber e da ética, encontrando 

em Emanuel Kant (1724-1804) seu principal defensor. Kant afirmava que não 

existiam dois caminhos epistemológicos – idealista e empirista – mas sim que o 

“conhecimento é um ato único com duas dimensões, uma empírica e outra 

técnica” (MORAES 1997, p.40). 

 Reconhece Kant que a experiência não era o único campo no qual a 

compreensão estava confinada. Sem discordar de Hume, a experiência jamais 

possibilitará o conhecimento das verdades gerais, afirma Kant “é preciso ir 

além daquilo que nos oferece a simples experiência (MORAES 1997, p.40). 

 Na realidade Kant dá sua contribuição para o método de organizar o 

conteúdo. Sua contribuição se estende na seara de esclarecer a forma com 

que esse conteúdo assume na consciência individual, dependente do sujeito e, 

de como ele organiza os dados extraídos da experiência vivida. 

 Severino (1993, p.104) traz o seguinte entendimento de Kant, para 

com esse assunto: “conhecer é um ato único, mas complexo, em que os dados 

empíricos são organizados pelo sujeito lógico”. 

 O Iluminismo tinha por características reconhecer que o homem 

necessitava da experiência sensorial – aliás, única fonte do conteúdo empírico 

– porém, também apregoava a necessidade da razão, de um arcabouço lógico 

independente do processo organizacional estabelecido para a coleta dos dados 

empíricos. Essa característica forjou as bases do positivismo, que adota o 

método empirista na abordagem dos objetos. 

 Como se pode observar, esse paradigma científico influenciou as 

ciências humanas emergentes (psicologia, psicanálise, sociologia), quando 

notamos que há uma clara separação entre o conhecimento científico e o 

conhecimento advindo do senso comum, assim como, a separação entre a 

natureza e a pessoa humana. 

 O reconhecimento pela ciência moderna de que a matemática 

conduzia o processo de estabelecimento do modelo representativo da estrutura 

da matéria, trouxe grande influência para o pensamento moderno. Uma dessas 

influências refere-se ao fato de que para conhecer é preciso quantificar e, o 

rigor científico é dado pelo rigor das medições. Neste caso as qualidades do 

objeto não têm valor científico. 
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 Outra influência que sofreu o pensamento moderno, não menos 

importante que a primeira trata da questão de que para conhecer é preciso 

dividir, classificar, para depois tentar compreender as relações das coisas em 

separado. 

 Para Boaventura dos Santos (1988) somente no século XIX o 

modelo de racionalidade se estendeu às ciências sociais emergentes. Esse 

novo modelo de caráter global possui em suas entranhas um aspecto 

totalitarista, à medida que negava o caráter racional a todas as formas de 

conhecimento que não observasse sua linha epistemológica e metodológica. 

Era, portanto, uma ruptura ao paradigma anterior. 

 Observa-se a partir desse momento que o modelo de racionalidade 

hegemônica da ciência moderna também é aplicado no estudo da sociedade. 

 Cabe aqui pontuar, que segundo a ótica positivista - a utilização da 

experiência sensível, única fonte empírica, assim como, a utilização da razão, 

da estruturação lógica – determinavam as duas formas de conhecimento 

científico.  

 Torna-se claro que as ciências sociais nascem com uma forte marca 

de empiria. 

 Uma vez isto pontuado observa-se que, para o estudo das leis 

sociais, foram aplicados os mesmos critérios utilizados para o estudo da 

natureza, dando origem; então, o que se chamou de a “física social”. 

 Podemos observar que um grande equívoco se estabeleceu, uma 

vez que no estudo dos fatos sociais a abordagem limitou-se ao observável e ao 

mensurável, relegando os demais aspectos, contribuindo sobremaneira para a 

ocorrência de distorções desses fatos. 

 Ainda segundo Boaventura Santos (1988) a compatibilização entre 

fatos sociais, as ciências sociais com os critérios de cientificidade das ciências 

naturais encontraram muitos obstáculos, a exemplo da própria ciência social 

não possuir teorias explicativas, metodologicamente controladas, além de não 

produzirem previsões confiáveis. Tais características segundo o autor, 

contribuíram para o atraso observado no desenvolvimento dessa ciência. 
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 Seria leviano de nossa parte não reconhecermos que a ciência 

cartesiano-newtoniana foi a mola propulsora para o desenvolvimento científico-

tecnológico do mundo atual. 

 Todavia, a característica reducionista – focar as partes, decompor as 

unidades constitutivas, matematizar a compreensão do universo, retalhar a 

visão geral, ignorar os aspectos internos do indivíduo – criou um mundo 

limitado nos sentidos, desconsiderando o outro lado da mesma moeda, o lado 

do homem integral, ser humano de constituição complexa. 

1.2 CRÍTICA À CULTURA CARTESIANA 

 Ao estabelecer crítica à cultura cartesiana justiça deve ser feita ao 

reconhecer que foi graças também à essa forma de pensamento que o 

desenvolvimento científico-tecnológico permitiu ao homem hodierno usufruir 

mais conforto e maior progresso. Vimos técnicas extremamente eficazes para 

construção de novos conhecimentos e presenciamos o espírito cientifico de 

investigação sendo exposto à validação pública do conhecimento. 

 Não obstante, apesar de todo esse avanço tecnológico, esse salto 

evolutivo da história das civilizações, o racionalismo científico reduziu a visão 

do todo a partir da interpretação de que essa visão de mundo era a explicação 

mais completa e válida. 

 A valorização dos aspectos externos das experiências em 

detrimento às vivências internas dos indivíduos representou uma obtusidade 

conceitual do modelo cartesiano, pois além de fundamentar-se na razão 

limitava a percepção de mundo apenas através dos cinco sentidos, criando 

dessa forma, o que podemos denominar de um mundo pentassensorial (Cf. 

CREMA, 1988). O mundo podia ser explicado apenas pelo cheiro, pelo som, 

pelo gosto, pelo toque ou pelo que pode ser visto. 

 Essa limitação, talvez, foi estabelecida para gerar uma ciência forte. 

O que faltou aos discípulos dessa cultura foi entender que reducionismo-

holismo, análise-síntese, linear-não-linear, observador-observado, sujeito-
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objeto, são lados opostos de uma mesma moeda e, em assim sendo, a 

interação desses dois lados, de forma equilibrada, possibilita ao homem 

aprofundar-se mais e de maneira mais completa no conhecimento de si, da 

vida e do mundo como um todo. 

 A leitura e prática do reducionismo cartesiano vividas pelo homem 

ao longo desses anos contribuíram direta ou indiretamente para o 

estabelecimento dos problemas sociais pelo qual nosso mundo atravessa hoje. 

A crise planetária, segundo alguns autores como D’Ambrosio (1993), Capra 

(2005), Morin (2004), entre outros, tem sua origem no paradigma industrial, 

conforme apresentado no capítulo 1.1, alavancado pelo modelo cartesiano.  

 Constata-se hoje o grau de fragmentação de nosso pensamento; o 

estabelecimento de uma sociedade competitiva, de uma concepção de vida 

consumista ao extremo, onde a crença no progresso material só é atingida à 

custa de um crescimento econômico e tecnológico. 

 Nesse bojo a educação ocidental assume o papel formador de um 

indivíduo mantenedor desse cenário sombrio. Verifica-se a supervalorização de 

disciplinas voltadas às ciências duras; privilegia-se à especialização, uma vez 

que todos os fenômenos são encarados como complexos e, dessa forma, 

necessitam sofrer redução até o ponto de suas partes constituintes (Descartes, 

1987; Morin, 2004; Krishnamurti, 1985). 

 A humanidade caminha nos trilhos de uma ciência materialista, 

determinística, destruidora da intimidade do homem ao passo que ignora suas 

interações com outros homens, desestimulando o diálogo no mais amplo 

espectro bio-psico-social. 

 A atual crise planetária em que nos encontramos, de abrangência 

multidimensional, é fruto da alienação do homem ao método reducionista a tal 

ponto de estar tão enraizada, que vivemos numa sociedade individualizada, 

onde o homem está distante de si mesmo. 

 Existe uma tendência no homem contemporâneo em dissociar 

emoções de afetos, dando maior lugar na mente às coisas técnicas, materiais. 

 “De coração vazio o homem foi criando um mundo desventurado, 

polvilhado por guerras e conflitos, onde cada vez mais fica distante ouvirmos 

palavras como cooperação, sentimentos de compaixão e solidariedade.” 
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 O racionalismo cartesiano estabeleceu junto ao homem e, por 

conseguinte à sociedade, uma forma de controle e dominação. O homem 

consegue agora produzir tecnologia nefasta e ameaçadora de sua própria 

existência. Isso por si só mostra o quanto está desvinculado da natureza, de 

uma compreensão mais ampla de si e do universo. 

 A crença no inesgotável, no domínio sobre a natureza, no domínio 

da técnica e de seus efeitos sobre os bens produzidos gerou a busca cega na 

produtividade e riqueza, da busca frenética do conhecimento voltado a 

satisfazer o homem nos seus mais perspicazes caprichos. 

 Uma das mais profundas implicações do pensamento cartesiano-

newtoniano em nossas vidas é aceitarmos o nosso corpo separado de nossa 

mente, algo completamente desconectado. Tal pensamento, a visão do corpo 

humano como uma máquina complexa, alterou os rumos da medicina 

ocidental, a ponto de desconsiderar as dimensões psicológicas das doenças e 

respectivas influências na matéria celular. 

 Observamos no livro Medicina Vibracional, de Richard Gerber (1993, 

p.35), que “os médicos modernos estão profundamente entrincheirados dentro 

de uma cosmovisão newtoniana, com centenas de anos de idade”. Afirma 

ainda que a atual farmacoterapia é newtoniana no sentido de entender o corpo 

humano como um complexo biomaquinismo, ignorando as forças vitais que 

animam a biomáquina dos seres vivos. 

 Entender o corpo humano como um conjunto de engrenagens não 

está permitindo ao homem conhecer uma série de enfermidades e; 

conseqüentemente, suas curas, dado o modelo não aceitar que fatores 

psicológicos, sociais, e, ambientais da doença sejam aspectos que também 

deveriam ser estudados. 

 A crítica ao modelo newtoniano-cartesiano não para na saúde. Num 

contexto mais amplo notamos que a influência newtoniana também permeia a 

própria visão do homem perante o mundo. Uma visão antropocêntrica, onde o 

predomínio da mentalidade de que o espírito da ciência é de servir ao homem, 

conferindo-lhe o poder, o domínio sobre a natureza, no sentido de extrair sem 

escrúpulos tudo quanto era possível, num processo de exaustão dos recursos 

observado ainda hoje. 
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 As ciências econômicas trazem em seus “dogmas” o princípio da 

escassez, ou seja, qualquer recurso econômico tem por princípio ser escasso, 

limitado. Portanto, algo está errado, como sugere Mankiw (2001). 

 Estabelece-se a partir desse momento a cisão entre o microcosmo e 

o macrocosmo, a relação homem-natureza. A ênfase na tecnologia - 

tecnologia, essa que proporcionou os saltos no progresso das civilizações, 

agora, aliena o homem, distancia-o de sua gênese. 

 Nesse sentido Morin (1987, p.15) contribui substancialmente com 

seu entendimento para com as ciências duras ao afirmar que “a ciência criou a 

possibilidade de destruir a humanidade ou manipulá-la, coisa que ninguém 

havia conseguido ainda”. 

 Notamos a cada dia o homem devastando, agredindo, vilipendiando, 

assassinando a natureza; num processo de miopia ecológica e obtenção de 

lucros exacerbados, frutos de um modelo onde o aumento da produtividade 

apoiado pelo uso da tecnologia é o componente principal desse motor. 

1.3 A EDUCAÇÃO NA CULTURA CARTESIANA. 

 Ao se falar em educação na cultura cartesiana temos que ter em 

mente, que é justamente nesse segmento, onde se apresenta a maior 

resistência para a mudança paradigmática, do conservador para o emergente, 

trazida por vários autores, entre eles Behrens (2005). O conteúdo que 

apresento a seguir tomou por referência as idéias dessa autora. 

 O pensamento newtoniano-cartesiano esteve presente nos últimos 

quinhentos anos de educação no Brasil. A prática pedagógica observada 

aponta para a reprodução do conhecimento em massa, para uma visão 

mecanicista do ensino e da própria aprendizagem. 

 Vou dividir em categorias a prática educativa: escola, professor, 

aluno, metodologia e avaliação. 

 Na abordagem tradicional a postura pedagógica tem o viés da 

valorização da cultura geral e o ensino humanístico. A plena realização do 
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discente só é atingida por intermédio do saber e este não se privando do 

contato das grandes realizações do homem. 

 A escola nesse contato paradigmático apresenta-se como o único 

local onde se obtém o saber. Sua principal função é preparar o educando 

intelectual e moralmente. As instalações físicas revelam um ambiente austero, 

extremamente conservador e cerimonioso. Austero a ponto de adotar uma 

disciplina rígida, que garanta um local sistematizador viabilizando a 

transmissão de conteúdos complexos; através de um processo de reprodução 

cultural. 

 No Brasil não poderia ser diferente do resto do mundo ocidental. 

Muito embora o movimento escola-novista observado a partir de 1930, que 

trazia em sua essência a reação à pedagogia tradicional, através da ênfase ao 

indivíduo e à sua atividade criadora, teve um período curto, cedendo lugar ao 

tecnicismo positivismo. 

 O modelo tecnicista fortemente – influenciado pelo filosofo social 

Augusto Comte – resgata a ciência baseada no pensamento newtoniano-

cartesiano com um viés positivista. Vive-se uma necessidade de uma 

reordenação no processo educativo visando torná-lo objetivo e operacional. 

 Saviani (1985, p.16) entendeu esse movimento tecnicista como 

necessário ao “planejar a educação de modo a dotá-la de uma organização 

racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em 

risco sua eficiência”.  

 O eixo principal da abordagem tecnicista repousa na organização 

racional dos meios, em detrimento ao professor ou aluno. 

 De um lado o modelo newtoniano-cartesiano estabelecendo a cisão 

entre o sujeito e o objeto, de outro lado o modelo tecnicista positivista focando 

a organização racional da educação, proporcionam a fragmentação e 

mecanicismo da educação a partir da década de 1970 3. 

 Corpo e mente separados pela ciência cartesiana e endossados pelo 

tecnicismo propiciaram ao ensino um sistema fechado, compartimentalizado e 

                                              
3  A referência à década de 1970 deve-se sobretudo aos seguintes fatos: Lei 5692/71; governo 

militar desenvolvimentista e perspectiva. 
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fracionado. Estabeleceu-se a prática educativa da técnica pela técnica. 

Observamos a partir desse momento, que, o processo ensino-aprendizagem 

passa a ser guiado por manuais, planos e planejamentos. Necessários para 

estabelecer o comportamento responsivo. 

 Continua-se a reprodução do conhecimento, agora com uma 

roupagem técnica para atender à “revolução industrial” observada no Brasil. 

 A escola tecnicista tem o papel fundamental de treinar os discentes 

para o mundo capitalista. Constitui-se também como um centro modelador do 

comportamento humano, uma entidade capaz de organizar o processo de 

aquisição de habilidades e conhecimentos específicos necessários à 

integração do indivíduo no sistema global social. 

 O próprio mercado capitalista impinge à escola o papel de articular a 

formação do aluno no cenário produtivista, desviando de seu principal papel na 

educação para reproduzir equivocadamente a forma de funcionamento de uma 

fábrica. 

 O papel da escola, tanto no modelo tradicional como no tecnicista, 

não se observa mudança de paradigma, a implicação disto é que o papel dos 

professores nesses modelos não traz surpresas por estar praticamente dentro 

das mesmas regras de ordem e conduta do paradigma dominante. 

 Um dos pontos contundentes presenciados junto aos professores 

tradicionais diz respeito à forma como o conteúdo era apresentado a seus 

alunos, ou seja, como pronto, acabado e inquestionável. Não existia a 

possibilidade de uma relação dialogal professor-aluno que permitisse a 

construção do conhecimento. Ao invés, o conhecimento era repassado ao 

aluno de forma a perpetuar o modelo reprodutivista. 

 Essa forma de transferência de conhecimento fragmentada, 

evocando o conhecimento absoluto, facilitou o autoritarismo, a severidade, a 

obediência, a organização arbitrária e o silêncio. Distanciou-se o professor do 

aluno, estabeleceu-se uma relação dominadora. 

 As características do professor no modelo tecnicista não se 

diferenciam das características do professor no modelo tradicional enquanto 

prática pedagógica voltada à transmissão e reprodução do conhecimento. 

Observa-se que o professor nessa perspectiva, tem a seu favor os recursos 
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instrucionais e tecnológicos disponibilizados facilitando sua ação educativa ao 

menos do ponto de vista da aprendizagem sem preocupação com a reflexão 

crítica. Libâneo (1986, p.30) observa bem essa relação ao explicitar que o 

“professor é um elo de ligação entre a verdade científica e o aluno, cabendo 

empregar o sistema instrucional proposto”. 

 É através dos elogios, notas e premiação que o professor converte 

sua prática numa busca contínua dos comportamentos desejados. A 

programação do ensino, a previsão do comportamento desejado e o produto 

final que se espera, faz com que o professor atue como planejador, 

determinista e racionalista, priorizando a técnica em nome da performance. 

 O contraponto desse cenário verifica-se no modelo escola-novista 

onde o professor assume o papel de “provocar a pedagogia ativa” no qual, 

além de auxiliar o aluno no seu desenvolvimento livre e espontâneo, promove 

um relacionamento em sala de aula positivo e acolhedor; assegurando 

condições favoráveis à prática democrática. 

 Ainda nesse modelo, o professor - em sua missão educativa - tem 

como incumbência organizar e coordenar em conjunto com os alunos, as 

atividades planejadas. 

 

O Aluno 

 

 Ao resgatarmos a figura do aluno no modelo tradicional emerge um 

indivíduo receptivo e extremamente passivo. O questionamento da 

aprendizagem não tem espaço, seu papel, enquanto na sala de aula, é o de 

realizar as tarefas, sem questionar a finalidade e o objetivo final. 

 Único e isolado, o aluno é visto pelos educadores, como um ser que 

necessita ser instruído e que precisa assimilar na íntegra, o que lhe é 

transmitido. É o modelo de educação bancária trazida por Paulo Freire. 

 Esse processo de assimilação é obtido por memorização das 

definições, conceitos, enunciados. Esse processo de acumular silenciosa e 

ditatorialmente as informações e, sob a égide do mestre, é quem vai possibilitar 

ao aluno gerar a produção de resumos das grandes obras. 
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 É o incentivo à cópia e à imitação, a força motriz que leva o aluno a 

assimilar o conteúdo, assim como permite ao professor o pleno domínio do 

processo educativo em sala de aula, no modelo tradicional. 

 A figura do ser submisso, obediente e resignado, observado no 

modelo tradicional, não tem eco no modelo tecnicista, muito embora a 

reprodução seja fato comum a ambos. 

 Vamos encontrar o aluno como um expectador da realidade objetiva. 

Sua aprendizagem respalda-se na modificação dos comportamentos que são 

observáveis e mensuráveis, exigindo dos alunos respostas certeiras. Algumas 

características são observadas no aluno do modelo tecnicista, a exemplo da 

falta de senso crítico. Tal fato tem origens na valoração que o modelo dá a 

busca incessante do desempenho, uma vez que a premiação repousa no 

seguir à risca os manuais e instruções. É a garantia da eficiência apregoada 

pela sociedade instalada. 

 Mais uma vez, estabelecendo-se como contraponto o modelo 

escola-novista apresenta um aluno como um sujeito ativo, cujo processo de 

aprendizagem dá-se pela liberdade da descoberta, de sua participação ativa 

nas experiências, forjando cada vez mais a iniciativa própria. Há um respeito à 

sua personalidade e às suas diferenças individuais. É a prática do 

desenvolvimento segundo as próprias capacidades do aluno. 

 

A metodologia 

 

 No modelo de educação tradicional sustentado pelas premissas 

cartesianas a metodologia caracterizava-se pela prática extensiva de aulas 

expositivas e das demonstrações realizadas pelos professores em sala de aula. 

Nesse contexto o processo de ensino é engessado e tem como arcabouço 

quatro grandes pilares: escute, leia, decore e repita. 

 O produto aprendizagem é conquistado à medida que o aluno 

absorve o processo reprodutivista passado pelo professor de forma oral. O bom 

aluno sob a vista desse modelo é aquele que melhor assimilou de forma 

automática e sem variações do conteúdo proposto. Por outro lado o sistema 

educacional sustenta esse processo à medida que lança mão de ferramentas 
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como: fórmulas prontas, ordem rígida na sala de aula, e o processo de 

reprodução, apoiada pela austera postura do professor. 

 Outra característica observada no modelo tradicional trata da 

utilização do método indutivo para reproduzir o conhecimento. Indutivo 

enquanto a matéria é ministrada de forma seqüencial e extremamente 

ordenada, desvinculada de outras disciplinas, assim como, do próprio corpo do 

curso. É importante ressaltar que todo o processo didático não é voltado ao 

aluno, mas sim, ao sistema educacional estabelecido. 

 Muita semelhança é identificada na metodologia empregada no 

modelo tecnicista positivista perante o modelo tradicional, a começar pelo 

ensino repetitivo e mecânico, reforçado pela prática repetitiva de exercícios. O 

treino assume papel importante no processo de aprendizagem. É através dele 

e por ele que o aluno retém o conhecimento e, dessa forma, adquire condições 

de responder às novas situações, embasadas em respostas já dadas em 

situações anteriores. 

 A instrução programada e a prática de exercícios mecânicos são 

ferramentas das quais os professores lançam mão para sustentar todo o 

processo metodológico proposto por esse modelo. Por outro lado, o aluno é 

estimulado por esse processo, à medida que premiações vão sendo-lhe 

conferidas quando as respostas dadas estão corretas. A ênfase, portanto, 

como pode ser verificada, repousa no reprodutivismo substanciado por 

respostas certeiras. 

 A partir do momento que o aluno é estimulado a responder de forma 

certa, estabelece-se a punição rigorosa para aqueles que erram. Mas o que é 

errar nesse contexto tecnicista? É responder uma questão formulada pelo 

professor fora do contexto que ele trouxe em sala de aula. Dessa feita 

verificamos que o aluno construído nesse processo assume características 

passiva, acrítico, extremamente obediente e preparado para o mercado de 

trabalho que exigirá dele obediência aos manuais e processos tolhendo-lhe a 

capacidade criativa e indagadora. 

 Nota-se também no processo pedagógico tecnicista, uma dicotomia 

entre a teoria e prática ministrada. Professores baseiam-se no pressuposto de 

que priorizando as aulas teóricas, o aluno por difusão conseguirá desenvolver a 
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prática, o que de fato não acontece, desencadeando sérios problemas na 

formação acadêmica do mesmo. 

 Ao estabelecer o planejamento nas atividades escolares sejam nos 

objetivos, conteúdos, definindo procedimentos, gerindo recursos com mais 

eficiência, criando processos avaliativos tal qual é praticado nas fábricas, um 

salto qualitativo e pode ser testemunhado no meio acadêmico. 

 

A Avaliação 

 

 O processo avaliativo no modelo tecnicista segue uma linha 

extremamente lógica e norteadora onde a preocupação não está depositada no 

aluno, no sujeito, mas sim, no produto.  

 O referido processo constitui de dois momentos distintos. O primeiro 

submete os interessados a um pré-teste para habilitá-lo à entrada no sistema, 

ou seja, estabelecem-se pré-requisitos básicos que garantam que os objetivos 

sejam alcançados por aqueles que ingressarem. 

 O segundo momento avaliativo dos alunos visa garantir que os 

objetivos instrucionais ou operacionais tenham sido atingidos durante o 

processo, tal qual propostos. 

 Esse viés avaliativo assumido pelo modelo tecnicista conduz o foco 

do processo para o produto esvaziando a preocupação para com o aluno. 

 A forte ênfase no produto é observada também por outro ângulo: a 

característica da reprodutividade na qual está revestida a avaliação. 

 Essa característica estabelece uma relação de dependência do 

aluno a processos de memorização e retenção do ministrado durante as aulas. 

Certamente essa relação de veio dominador cria as condições fundantes para 

o alto índice de reprovações observadas nessa escola. Justamente por colocar 

em primeiro plano a informação, a palavra, ao invés de cultivar o espírito crítico 

no aluno. 

 É inegável que esse modelo avaliativo foi concebido para atender a 

uma demanda do mercado industrial, assim como, é pueril de nossa parte não 

reconhecer a exigência técnica que a sociedade moderna aspira. A questão 

aqui é refletir sobre uma nova relação entre competência técnica e 
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competência política, dado que o desenvolvimento tecnológico tem afetado 

profundamente os valores humanos a ponto de desencadearmos, 

conscientemente ou não, ações que comprometam o equilíbrio do planeta e a 

própria existência das espécies, inclusive humana, sobre sua face. 

 

1.4 CRÍTICA À EDUCAÇÃO CARTESIANA 

 O modelo newtoniano-cartesiano de características extremamente 

fechadas, autoritárias, modeladoras de um sistema educacional onde o 

indivíduo é estimulado a comportar-se como máquina, somente reagindo a 

estímulos externos, desconectando-o do contexto, não responde mais ao 

conjunto de problemas vividos pela humanidade contemporânea. 

 Esse modelo teima em seguir na produção do conhecimento para 

atender a uma sociedade de consumo, ávida por novas necessidades. Ao 

mesmo tempo em que dita um comportamento industrial à educação, “linha de 

montagem”, à medida que firma uma estrutura seqüencial e hierárquica, 

orquestrada diretamente pelo próprio professor ou planejador, cujos resultados 

finais são a dissociação do aluno do contexto sociocultural em seus aspectos 

mais complexos e contraditórios e, o enquadramento desse aluno em padrões 

de comportamento pré-estabelecidos, onde o erro é sinônimo de punição. 

 Há uma tendência planetária em jubilar esse modelo tecnicista da 

pedagogia transmissiva e descobrir uma nova maneira de trabalhar em 

educação. 

 Assim como, é inquestionável o imenso benefício que o progresso 

tecnológico nos brindou é também inquestionável o tenebroso legado deixado 

por esse modelo reducionista de arraigada atitude fragmentária, instigadora da 

alienação, conflitos e incontável sofrimento psíquico. 

 Krishnamurti (1985, p.13) declara “É função da educação ajudar 

cada indivíduo a descobrir todos os empecilhos psicológicos, e não apenas 

impor-lhes novos modelos de conduta, novos modos de pensar. Tais 
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imposições nunca despertarão a inteligência, a compreensão criadora, servindo 

apenas para condicionar mais ainda o indivíduo”. 

 Esse paradigma newtoniano-cartesiano refletido na educação 

conduziu a uma esfacelação do conhecimento, observada também no coração 

humano, criando indivíduos de atitudes fragmentadas com ênfase na parte ao 

invés do todo e também unilateralidade de visão. 

 A educação dessa forma – em seus aspectos formal, não formal e 

informal – é uma das principais responsáveis pela perda de perspectiva de 

Holos4, uma das principais geradoras, portanto, da atual crise de desagregação 

e desvinculação vivida pela humanidade. 

 D’Ambrósio (1987) indaga sobre o que deu errado nesse modelo, 

propondo que “devemos nos reportar a outros modelos de conhecimento, da 

busca do saber e do fazer (...) que novas formas de conhecer, de saber e de 

fazer, de explicar, podem ser geradas a partir de uma síntese crítica das várias 

formas que venceram e que perderam e que são por nós e por outros, 

conhecidas”. 

 Observamos que D’Ambrósio estabelece uma provocação reflexiva 

no sentido de analisarmos se este não é o momento de reexaminarmos 

histórica e epistemologicamente o próprio conhecimento científico, para desse 

ponto estabelecer a reconstrução do conhecimento, passando pelo 

entendimento tanto das idéias perdedoras quanto vencedoras das tradições do 

passado, como do presente, num mergulho intitulado por ele D’Ambrósio como 

“transdisciplinar”, objetivando, por fim, na proposição de uma nova ciência, que 

valorize o potencial criativo humano, sem abrir mão de uma existência mais 

digna, um mundo mais justo, feliz e imantado de amor. 

 A leitura que Krishnamurti faz sobre a educação no modelo 

newtoniano-cartesiano aponta para tais fatores, alguns já citados 

anteriormente, outros que agora vou expor dada essa importância no contexto 

formativo e argumentativo dessa dissertação. 

 Um desses novos fatores trata exatamente da questão da 

quantidade de alunos por escola, sendo educados em processo massivo, 

                                              
4  Do Grego: totalidade ou todo. 
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produtores de seres que irão ocupar cargos nos mais diferentes segmentos do 

mercado sendo ótimos técnicos e perfeitos cidadãos superficiais. 

 Para criar um individuo “integrado” o modelo educacional em massa, 

aquele que reúne centenas de estudantes, não atende. É necessário termos 

escolas que comportem um número pequeno de alunos e educadores 

adequados. 

 O modelo de ensino newtoniano-cartesiano supõe gerar a 

reprodução do conhecimento em escala colossal/industrial, escala essa que 

proporciona o distanciamento das relações entre nossos semelhantes, entre 

nós e nossa família e entre nós mesmos. 

 

1.5 POR UMA EDUCAÇÃO NA/ PARA INTEIREZA. 

 Para Krishnamurti5 (1985, p.12) “educação não significa, apenas 

adquirir conhecimentos, coligir e correlacionar fatos; é compreender o 

significado da vida como um todo” e continua o autor ainda: “a função da 

educação é criar entes humanos integrados e, por conseguinte, inteligentes”. 

Obter um diploma e ser mecanicamente eficiente, não significa ser inteligente. 

 Podemos verificar através da mídia escrita, falada ou televisiva, das 

quatro partes do globo terrestre, através das manchetes veiculadas, que o ser 

humano, protagonista dessas manchetes, não tem vivido dentro da 

compreensão da vida. Estes seres humanos não teriam passado por bancos 

escolares? Por quais motivos as escolas por onde passaram não foram 

capazes de criar entes integrados e inteligentes? 

 Há de não se perder de vista o entendimento que Krishnamurti tem 

sobre o sistema de educar, para não incorrermos na possibilidade de seu 

estabelecimento, uma vez que para ele, Krishnamurti, o nosso atual sistema de 

                                              
5 Jiddu Krishnamurti filósofo, autor e conferencista indiano, nascido em Madanapalle, em 1895 

e falecido em 1986.  
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educação nos torna subserviente, mecânico e fundamentalmente incapaz de 

pensar; interiormente incompleto, estultificado e estéril.  

 Não há como isolar a educação, como co-autora das mazelas que 

diariamente assolam no micro, no meso e no macrocosmo social. A educação 

atualmente vivida em nossas escolas e universidades, não ajuda a derrubar as 

barreiras nacionais e sociais; ao contrário, reforçam-nas alimentando o 

antagonismo em primeira instância, entre homem e homem e, 

progressivamente os antagonismos locais, regionais, nacionais e 

internacionais, crescendo de maneira profunda os problemas individuais e 

coletivos. 

 Sem uma compreensão integral da vida, continuaremos a produzir 

cidadãos letrados, ávidos por empregos bons; porém totalmente 

despreparados para enfrentar a vida e suas complicações, uma vez que para 

enfrentá-las, é necessário que esse cidadão seja livre, ou ao menos tenha 

conseguido fazer a crítica das teorias e padrões de pensamentos introduzidos 

pelo modelo educacional vigente. 

 Será necessário criarmos indivíduos flexíveis para enfrentarem as 

tribulações da vida, com uma compreensão integral, onde os valores surjam a 

partir do autoconhecimento e, deste modo o medo passe a não mais existir. 

 Através da imersão em si, o autoconhecimento, cujo significado aqui 

é o conhecimento da inteireza do nosso processo psicológico, sociológico e 

biológico, os indivíduos poderão agir destituídos da arrogância que promove os 

conflitos do homem hodierno. 

 Há nesse contexto uma verdade inexorável: qualquer que seja o 

sistema (educacional, político, etc.) não se transforma de maneira simples e 

instantânea. É necessário que o trabalho de transformação individual seja 

destacado, sem contudo esquecer a necessidade de um trabalho simultâneo 

com a transformação das estruturas. 

 Ainda para Krishnamurti (1985, p.15) “o verdadeiro homem ignorante 

não é o sem instrução, mas aquele que não conhece a si mesmo e, insensato é 

o homem intelectualmente culto ao crer que os livros, o saber e a autoridade 

lhe podem dar a compreensão”. 
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 Pode-se nesta altura da pesquisa apresentar o sentido original da 

educação na visão Krishnamurtiana, que é o próprio indivíduo compreender a 

si mesmo, tendo em vista que em nosso interior concentra-se a totalidade da 

existência. 

 Proponho aqui uma questão provocativa, tomando como base o que 

já foi apresentado neste item, objetivando a prática reflexiva e comparativa do 

que o autor nos traz e o que vivenciamos no dia-a-dia de nossa profissão de 

educador. A pergunta é simples e ao mesmo tempo complexa e profunda: 

como podemos interpretar o que chamamos atualmente de educação? 

 Sem sombra de dúvidas, se fizéssemos essa questão a uma pléia 

diversificada de professores encontraríamos respostas diferenciadas, mas 

haveria um fundo comum que apontaria para um processo educacional que 

privilegia o acúmulo de informações e conhecimentos tirados de livros, o que 

aponta para a máxima equivocada que qualquer indivíduo que saiba ler está 

apto para prosseguir e vencer. 

 Ao analisar mais a fundo ainda, vejo que minha visão se aproxima 

muito da do autor, reconhecendo que o atual processo educacional é um 

processo sutil de fuga de si próprio, à medida que não valoriza ou discute 

aspectos essenciais da vida, que é em essência a busca do conhecimento de 

si mesmo. 

 O viés pelo qual Krishnamurti caminha para situar a educação, nos 

auxilia no processo de compreensão das mazelas atuais pelas quais o homem 

contemporâneo atravessa, na razão de que em havendo fuga haverá 

sofrimentos. Conflitos e confusões surgem a partir de relacionamentos 

incorretos entre pessoas, conflitos esses que só cessarão quando realmente 

todos os envolvidos compreenderem e mudarem a forma de agir. 

 Não haverá mudança por conta de apenas termos acumulado nos 

bancos escolares habilidades, pois, por somente estas, sem a compreensão 

integral, o que conseguiremos é o aprofundamento do caos, a marcha 

acelerada para a nossa destruição e das demais formas de vidas que habitam 

nosso planeta. 
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 Por muito tempo temos matriculado nossos filhos em escola com um 

único objetivo: aprender uma técnica e torná-los especialistas para que desta 

forma ganhem a vida.  

 Essa técnica aprendida na escola – cuja retórica perpassa pela 

busca da eficiência, pela obstinação pelo lucro, pelo uso indiscriminado dos 

recursos naturais – desassociada da compreensão da vida, potencializa a 

crueldade a ponto de observarmos os numerosos conflitos e guerras 

atualmente existentes, estabelecendo numa relação de causa e efeito. 

 Não estou aqui tecendo ou fomentando a idéia de descartar o 

emprego das técnicas nos meios acadêmicos, mesmo por que ela viabilizou o 

salto evolutivo do homem, como exemplifica-nos a biotecnologia, a medicina 

atual e seus recursos cibernéticos.  

 A questão é salientar que nenhuma técnica existente poderá 

resolver as problemáticas interiores, muito menos os conflitos psicológicos do 

indivíduo. Significa também dizer que por mais certeira que tenha sido a 

escolha de uma profissão, lastreadas no conjunto de aptidões angariadas nos 

bancos escolares, essa profissão não libertará o homem do conflito e da 

confusão, visto que a prática de uma profissão não representa o preenchimento 

total da vida. 

 Ao observarmos o progresso técnico obtido pelo homem nesses 

últimos cinqüenta anos, ao invés de dizermos últimos séculos, notamos que 

trouxe muito mais a possibilidade de nos destruirmos mutuamente, do que 

trazer a paz, a comunhão com a natureza. 

 Temos a infeliz situação de não poder apontar sequer um único país 

onde não exista a fome e a miséria, como sugere Krishnamurti (1985). 

 O modelo atual da educação não favorece a vida de integração e 

ação. A falta de compreensão do processo da vida em sua mais ampla 

inteireza faz com que nos apeguemos à competência e eficiência, atribuindo-

lhe importância desmedida, assevera Krishnamurti. 

 Estamos presos ao modelo tecnicista utilizado pelas nossas escolas, 

muito mais por uma questão de permanecermos numa zona de conforto, do 

que a capacidade de mudarmos. À medida que esse modelo proporciona um 
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sentimento de segurança, seja tanto pelo lado econômico, como pelo lado 

psicológico, uma sensação fugaz de satisfação nos toma o corpo. 

 O homem por temer o desconhecido, cerca-se de sistemas, crenças 

e técnicas que vão lhe conferir um sentimento psicológico de segurança. 

 A educação pode assumir um papel importante nesse processo 

como condutora do homem no caminho de experimentar a vida na sua 

integralidade, sem que tenha que abrir mão da técnica. O novo modelo 

educacional não deve desprezar a técnica, ou relegá-la a um plano inferior, 

mas sim conduzir o homem a novos patamares onde o autoconhecimento 

proporcionará uma maior compreensão da integralidade da vida forjando novas 

técnicas que respeitem essa integralidade. 

 Dessa forma, a mais alta função da educação consistirá na formação 

de indivíduos integrados, aptos a estabelecerem uma relação com a vida, como 

um todo. 

 A partir deste ponto a educação também passará a assumir um 

segundo papel, o de criar novos valores ao despertar no estudante a 

inteligência para que sua geração e as vindouras não produzam mais conflitos 

destrutivos e desastres, mas sim consagrem seu pensamento à criação de 

ambiente adequado à proliferação da compreensão. 

 Para que tal avanço ocorra é necessário que o próprio educador 

compreenda a si mesmo, dissociando-se de ideologias, crenças ou sistemas 

arraigadas em nosso cotidiano pela ação do paradigma newtoniano-cartesiano. 

Através desse rompimento será possível que educadores produzam entes 

humanos integrados. 

 Essa nova perspectiva de promover a educação pode ajudar o 

indivíduo a notar os valores da vida, sem no entanto, estabelecer nele indivíduo 

qualquer forma de condicionamento por conta de invalidar todo esse esforço. 

 Uma das causas de o mundo estar como observamos, decorre do 

fato de o indivíduo não ter sido educado para buscar o autoconhecimento. 

Neste contexto, podemos estabelecer que deram-lhe parca liberdade e uma 

capacidade enorme para aquiescer aos valores prevalecentes, sejam eles 

inflamados por questões políticas, industriais ou, até mesmo, pela nossa 

própria vontade de buscar a segurança psicológica já delineada neste texto. 
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 De qualquer forma, um dos agentes mantenedores desse sistema 

prisional é a disciplina, aqui entendida como as formas rígidas de controlar todo 

o processo pedagógico, dominador e não dialogal; uma vez que ele assegura 

um resultado. Seguindo-se essa linha de raciocínio, podemos identificar que ao 

mesmo tempo em que a disciplina tem esse benefício, ela pode assumir seu 

lado maléfico sob a forma de tornar-se mais importante que o próprio homem, 

assumindo facilmente o lugar do amor, dado nossos corações poderem estar 

propensos. Por fim, não é através da disciplina que alcançaremos a 

compreensão, pois esta se apóia na observação, num processo investigativo 

inteiramente despojado de preconceitos, características não encontradas na 

disciplina. 

 Por trazer em sua essência a resistência, lanço a seguinte 

provocação: será através da rígida disciplina difundida pelo modelo racionalista 

que conseguiremos trazer amor e as possibilidades de compreensão do todo, 

da vida integral? 

 O modelo educacional que se apresenta mais coerente nessa linha 

de vida integral, se assim posso denominar, deve promover em sua essência o 

cultivo da liberdade e da inteligência em seus discípulos. Portanto, caberá ao 

educador auxiliar seus estudantes a compreenderem as complexidades do seu 

ser integral. Para tal, o educador terá a árdua tarefa de direcionar, orientar, 

incentivar seu discípulo na busca pelo equilíbrio de sua natureza, evitando 

assim, o prevalecimento de uma parte dessa natureza sobre outra parte 

qualquer dela, fonte primária da criação dos intermináveis conflitos internos no 

ser, os quais acabarão por resultar nos antagonismos sociais observados em 

todas as civilizações. 

 A disciplina também não é geradora de ordem, esta por sinal, é 

obtida pela inteligência. Concluímos que a relação que deva existir entre 

mestre e discípulo, nesse novo contexto educacional é através da afeição e 

respeito mútuos, sem incentivos e ameaças de espécie alguma, sem o qual se 

torna impossível angariar os frutos da inteireza. 

 Ser inteligente ou “estar” inteligente significa ter a capacidade de 

discernir o essencial e, para tal, o indivíduo deve estar livre das amarras que o 

agrilhoam à segurança, representada aqui pelo medo. Ao submeter o ser 
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humano a qualquer tipo de regime disciplinar não-dialogal estará aniquilando 

as possibilidades do discernimento e do cultivo da inteligência. 

 A educação, na perspectiva que eu defendo e tendo consciência das 

inúmeras dificuldades para esta construção e para este consenso, deve trazer 

em suas entranhas o fomento do cultivo das relações corretas, ou seja, a do 

cosmorespeito6. Eis a razão fundante da educação: ajudar os indivíduos não só 

na viagem rumo à compreensão de si próprio, mas também na sua superação 

e transcendência, levando-se em consideração a importância de extirpar, 

nessa jornada, o temor, senhor que deforma toda a perspectiva de vida. 

 O que vemos hoje é a educação rumando no sentido inverso, isto é, 

alicerçada na preconização da vantagem e no proveito individual, constituindo 

uma estrutura social onde a competição, o antagonismo e a crueldade são os 

resultados colhidos. 

 Muito embora a estrutura, a política, a diretriz, o plano de ensino, 

entre outros componentes da educação, sofram vulnerabilidades quanto ao 

êxito esperado, um ponto também sensível nessa cadeia educacional que deve 

ser levada em consideração é o educador. Sendo o ponto focal de um grupo de 

estudantes, mesmo que pequeno, seu poder de influenciação é notável, assim 

como, seu exercício de autoridade e dominação, fatores preponderantes para 

criar medo entre seus estudantes e, nada que resulte do temor pode auxiliar no 

processo de compreensão de nossos problemas, ainda que esse temor 

assuma o caráter da submissão para aqueles tidos como “sábios”. 

 Krishnamurti (1985, p.55) acrescenta em sua obra que “... a 

educação moderna nos está transformando em entidades sem compreensão; 

ela faz muito pouco no sentido de ajudar-nos a descobrir nossa vocação 

individual”. 

 Na citação trazida por Santos Neto (2002, p.17) apoiada em Morin 

(2001): “O nosso tempo pede que sejamos educadores de coração grande. De 

coração humano muito grande, de coração humano e complexo muito grande. 

Isso exige capacidade de aventura, de regeneração. Capacidade de morrer e 

renascer, como fala  Edgard Morin”. 
                                              
6 Crio esse termo para referenciar o respeito do ser humano para com ele e, para com qualquer outro ser 

vivo e para com o universo, no sentido mais amplo do ambiente no qual está inserido. 
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 Se olharmos o caminho trilhado pela humanidade, vamos nos 

deparar com uma trajetória que aponta para um distanciamento de nós 

mesmos a ponto de nos negarmos. 

 É necessário sabermos cuidar, uma vez que cuidar faz parte da 

essência humana (BOFF 1999). Esse saber cuidar diz respeito à relação do 

indivíduo para com ele mesmo, dele para com os semelhantes, dele para com 

os demais seres vivos e, dele para com o planeta. 

 Temos observado muitos descuidados praticados pela humanidade 

a exemplo do uso da mão-de-obra infantil na produção de bens; a manutenção 

de mão-de-obra em regime similar à escravidão; a marginalização de 

praticamente dois terços da humanidade dos benefícios gerados pela ciência; o 

desrespeito aos velhos e aposentados, enfim, uma série de descuidos que 

numa análise macro está forjando uma sociedade de desrespeito, de excluídos, 

de impiedade, de insensatez de retrocesso, sob certos aspectos, aos tempos 

da barbárie. 

 Sim, estamos num momento de crise planetária sem precedentes 

em toda a história da humanidade. Toda crise é um momento único, no qual 

deve ser aproveitado para refletir o que não nos atende mais. 

 A raiz da palavra “crise” como Boff (1999) nos lembra, provêm do 

sânscrito “Kri”, cujo significado é limpar, depurar, separar, purificar. 

 Não seria esse; então, o momento para procedermos esse processo 

de purificação? O que poderíamos depurar quando o assunto trata-se de 

educação? Quais valores ela, educação, tem nos passado para nos 

encontrarmos nessa crise? 

 Estabelecer esses questionamentos é fundante nesse processo de 

purificação, na medida em que auxilia, clarifica o caminho para a nova postura 

diante de si e da sociedade. É o início da jornada pela compreensão da própria 

existência. 

 Busco em Grof (1987, p.249-250) um esclarecimento importante 

para a temática em questão: 

“... se temos os meios e o conhecimento tecnológico para 

alimentar a população do planeta, garantir a todos um padrão 

de vida razoável, combater a maioria das enfermidades, 
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reorientarem as industrias para fonte de energia inesgotável e 

evitar a poluição, o que nos impede de dar esses passos 

positivos? A resposta está no fato de todas as situações 

difíceis, acima citadas, serem sintomas de uma crise 

fundamental: os problemas que enfrentamos não são em 

última análise, apenas econômicos, políticos e tecnológicos. 

Eles são reflexos do estado emocional, moral e espiritual da 

humanidade contemporânea. Dentre os aspectos mais 

destruidores da psique humana, estão a agressão mal-

intencionada e o consumismo insaciável. Trata-se de forças 

responsáveis pelo desperdício inimaginável da beligerância 

moderna. Elas também impedem uma divisão mais adequada 

dos recursos entre as pessoas, classes e nações, bem como a 

reorientação para prioridades ecológicas essenciais à 

continuidade da vida nesse planeta...” 

 Esse reducionismo no qual todos nós estamos mergulhados, precisa 

ser rompido. Um novo paradigma precisa ser estabelecido. Vários são os 

autores dos mais variados rincões desse globo que produzem obras que 

despertam para a necessidade premente de estabelecermos um novo 

paradigma em resposta ao atual newtoniano-cartesiano. 

 Crema (1988, p.59) é um desses autores ao qual me referi no 

parágrafo anterior e, seu entendimento a esse momento em que vivemos diz 

que a resposta está no paradigma holístico (do grego Holos: totalidade), que 

representa por sua vez, uma revolução científica e epistemológica contra a 

perigosa e alucinante tendência fragmentária e reducionista do antigo 

paradigma. 

 A visão que Weill (1987) traz sobre o paradigma holístico é que ele 

será o responsável pela dissolução de toda espécie de reducionismo, quer seja 

ele de cunho científico, somático, religioso, niilista, materialista, racionalista, 

mecanicista e antropocêntrico. 

 Para Krishnamurti é inegável que a educação falhou. Segundo o 

autor, temos deixado aos especialistas o diagnóstico e o remédio para o 

problema, sendo que toda a especialização nega a “ação integrada”. Assevera 

ainda (1985) “... se confiarmos aos técnicos, aos especialistas, a educação de 
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nossos filhos, o desastre há de continuar, por que os especialistas, 

interessados que estão na parte e não no todo, são entes inumanos”. 

 Arrazoamos que em qualquer setor é essencial, para obter-se o 

pleno êxito, possuir pessoas compreensíveis e afetuosas. Na educação não 

haveria de ser diferente. Há que se ter do mais alto posto ao menor, seres 

humanos com esse perfil, principalmente os educadores, uma vez que 

corações cheios de frases ocas não conduzirão nossos estudantes ao patamar 

da inteireza. 

 Cumpre-nos esforçarmo-nos humanamente para alicerçarmos um 

novo ambiente, uma vez que o ambiente pode converter um indivíduo num 

bruto, num frio especialista ou, dele emergir um ente humano voltado ao amor, 

compreensivo das nossas recíprocas responsabilidades na vida de relação. 

Quanto maior nosso amor, tanto mais será seu poder influenciador na 

sociedade. 

1.6 POR UMA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA/ PARA A INTEIREZA 

 Faz-se necessário inicialmente, resgatar, ainda que brevemente, a 

história da universidade, para assim, compreendermos melhor sua trajetória, 

sua importância e sua influenciação na humanidade, condição sine qua non 

para aqui discutir a educação superior na/ para a inteireza. Neste contexto fui 

buscar em alguns autores, entre eles Cristovam Buarque (1994), 

conhecimentos necessários a esse esclarecimento. Dessa forma, o conteúdo 

apresentado a seguir baseia-se nas idéias desse autor. 

 Foi por volta do século XI que Carlos magno, conclamou o erudito 

Alcuim7 para constituir as primeiras escolas em seu reino, dando início ao que 

hoje são as universidades. 

 Logo, no século seguinte estabeleceram-se as Studia Generalia que 

nada mais eram do que, um local onde grupos de intelectuais reuniam-se com 
                                              
7 Bibliotecário da catedral de York, antes de ir para o corte de Carlos Magno, de quem se 

tornou amigo e colaborador.  
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o objetivo de editar, coletar, sistematizar e aprofundar o conhecimento do 

mundo. 

 Os primeiros Studia Generalia datam do século XII e localizavam-se 

em Paris e Bolonha, estendendo-se na seqüência, no eixo Espanha/ Polônia 

em meados do mesmo século. 

 A evolução dos Studia Generalia em agremiação legal deu-se pelas 

mãos dos professores parisienses e alunos bolonheses, que viram ser mais 

vantajosa essa forma de corporação e, a partir desse momento adotaram o 

termo universitas, que na época era utilizado para qualquer instituição legal. 

 A universitas é; então, uma associação de professores e alunos com 

o objetivo de aprofundar o conhecimento, possuindo algumas características 

intrínsecas, como o objetivo do estudo livre; o caráter associativo de seus 

membros em grupo; o desejo de assegurar liberdade às atividades que 

praticavam e, um fórum particular para o exercício dos debates. 

 Cristovam Buarque (1994, pág.21) complementa: 

“na origem da universidade estava a transição da humanidade 

de uma etapa para outra: da vida rural para a vida urbana; do 

pensamento dogmático para o racionalismo; do mundo eterno 

e espiritual para o mundo temporal e terreno; da idade média 

para a renascença. A universidade é a filha da transição e 

elemento dos novos tempos e de novo paradigma”. 

 São da universidade, os créditos de parte dos avanços do 

conhecimento que ocorreram nos séculos seguintes ao século XII, assim como, 

é verdade que embora a Renascença tenha se originado na universidade, ela 

de fato ocorreu fora dela. Um exemplo claro dessa afirmação anterior dá-se ao 

verificarmos que Da Vinci; Michelangelo; Petrarca, Dante e tantos outros 

expoentes da Renascença, não tenham freqüentado os bancos universitários. 

 É de se questionar; então, o que estava havendo com a 

universidade se estes expoentes da história, que tanto contribuíram para a 

humanidade com seus conhecimentos, não tiveram passagem pela 

universidade? Justamente ela que havia sido criada para pensar livre, 

encontra-se fundeada, no exato momento quando precisa ir além da criação 

dos pensadores gregos! 
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 Esse comportamento anômalo assumido pela universidade, no qual 

troca o papel de promotora do saber pela impedidora do conhecimento, teve 

pontos altos ao longo de sua história, como quando os professores aristotélicos 

se uniram a padres dominicanos para denunciar heresia nas teorias de Galileu 

Galilei. Não bastasse esse episódio repugnante, existe outro muito mais 

conhecido de nós dando conta do processo de condenação de Joana D’Arc, 

engendrado pela universidade de Paris em 1431. Francis Bacon também não 

escapou da fúria universitária, lutou na Inglaterra, contra a ela a ponto de 

qualificá-la como “cárcere de seus professores, onde não há lugar para as 

ciências”, conforme nos traz Buarque. 

 O somar destes e de tantos outros acontecimentos desta natureza 

fizeram com que a universidade, naquele tempo, posicionasse-se á margem do 

movimento científico e filosófico que o mundo viveria: a modernidade. 

 Muitos anos se passaram até que a universidade de voltasse à cena. 

Na Inglaterra de Newton e de Adam Smith, a universidade timidamente esboça 

essa reação, cujo término dá-se através de um episódio na França que abalou 

o meio acadêmico: o fechamento da Sorbonne em 1792, pela incapacidade de 

acompanhar as exigências do mundo do liberalismo, do capitalismo, da busca 

pela igualdade, da liberdade de pensamento. 

 Analisando o comportamento da universidade mais recentemente, 

vamos constatar que a partir dos anos trinta, nos países desenvolvidos, ela 

assume o papel importantíssimo de força-motriz da revolução técnica, 

tornando-se o centro da geração de saber da sociedade de consumo. 

 Ao mesmo tempo em que foi agente de transformação – ao 

organizar-se em departamentos, acelerando assim, o processo de formação ao 

impingir a eficácia; ao fragmentar a complexidade; ao desumanizar-se – a 

universidade deixava de lado a contestação de seu próprio destino. 

 Os debates ideológicos limitavam-se à circunscrição do paradigma 

vigente:o racionalismo, o experimentalismo estabelecido pelo ambiente 

industrial. 

 A partir da metade do século XX observa-se um comportamento 

monopolizador da produção do pensamento pela universidade. Tal fato deveu-
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se ao crescimento e abrangência da universidade, que praticamente impedia o 

surgimento de novas idéias fora de seu campus.  

 Se de um lado observamos o crescimento sufocar o surgimento de 

novas idéias, por outro lado, via-se um processo de rebelião dos estudantes 

em busca de novos valores e padrões, valores esses também presentes nas 

idéias dos professores. 

 Para Buarque (1994) a razão do distanciamento da universidade da 

construção da utopia, deveu-se principalmente pela “falta de uma ética que 

regulasse o uso do conhecimento que a universidade desenvolve”. Ainda, 

segundo o autor, o fato de epistemólogos travarem duras críticas à 

racionalidade ocidental, também contribuiu sobremaneira para esse 

distanciamento. 

 Caminhando ainda no aspecto de retratar a história da universidade, 

mencionamos que ele reconhece-se em crise. Tal diagnóstico pode ser 

perfeitamente subtraído da percepção do momento, onde de um lado observa-

se que os alunos perdem o interesse em cursos, mudam de opções 

profissionais, de outro lado, encontram-se professores em estado latente de 

desmotivação, seja por motivos de salários insuficientes, sejam pelas 

limitações das verbas de pesquisa. 

 Todavia, devemos ter ciência que esses aspectos, não são os 

fundantes dessa crise; quando muito podem ser enquadrados como 

superficiais, pois no que pese uma análise mais aprofundada da problemática, 

veremos que a verdadeira crise repousa no fato de seus cursos, não 

responderem aos propósitos sociais nem os propósitos de fazer avançar o 

conhecimento. 

 Examina-se com minúcia, que cada curso foi perdendo sua razão 

epistemológica, diante de um contexto mundial onde o conhecimento 

demandado não está mais restrito ao modelo tradicional ao qual, as 

universidades encontram-se agrilhoadas, bem como, à distorção percebida 

com a razão ética, onde pesa, o uso da mesma não ser necessariamente 

empregado para estabelecer um mundo melhor, mas sim, servir como 

instrumento de guerra, opressão e desigualdade. 
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 É evidente que o mundo atual exige um novo papel para a 

universidade, um papel de rompimento com os grilhões que a prendem, para o 

mergulho à frente de seu tempo e, a universidade nunca em sua história esteve 

num momento mais propício para isso, seja por conta que o pensamento 

universitário nunca foi tão presente como agora, seja porque nunca sua 

população – professores, alunos, egressos, acadêmicos – representou tão alta 

parcela da sociedade, ou ainda, porque a crise atual tem seus pés na 

contestação simultânea dos objetivos de utilização do pensamento versus o 

método empregado para criar o pensamento. 

 Semelhante situação exigirá um esforço multidisciplinar para obter a 

resolução. Esse é o momento da universidade desapegar-se aos conceitos 

presentes e mergulhar nesse oceano de oportunidades e, enfrentar as 

mudanças que o mundo atual estabelece. Mundo este que está questionando 

os fundamentos de cada conhecimento, inquirindo os propósitos do 

crescimento econômico, rogando novos modelos que estabeleçam um futuro 

melhor para a humanidade e o planeta como um todo.  

 A universidade deve abraçar esse momento e, numa postura 

arrojada, ir além, entender ampla e profundamente a natureza dessas 

mudanças, para dessa forma, posicionar-se perante a sociedade de maneira 

vanguardista. 

 O êxito dessa empreitada aponta para duas ações. A primeira é 

entender profundamente as raízes da mudança. A segunda é a universidade 

educar-se/ reorientar-se no sentido de ajustar seu trabalho para suportar os 

novos objetivos civilizatórios. 

 A reorientação deve ter como ponto fundante um novo modelo 

social, onde ao invés de instigar o consumo desenfreado, passe a valorizar um 

modelo de sociedade onde o ser humano tenha mais tempo para exercer 

atividades de enriquecimento cultural. 

 Nessa postura, a universidade distancia-se do materialismo 

tradicionalmente consumista e ingressa na aceitação de formas alternativas de 

pensar, como já é adotada no mundo oriental, estabelecendo-se o holismo 

como prática intelectual. 
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 Substitui-se o teórico pelo pensador, esfacela-se a visão 

antropocêntrica arrogante do homem para com a natureza e estabelece-se 

uma relação de equilíbrio ecológico, necessária à sobrevivência humana; 

libertam-se os professores da visão tradicional dando-lhes condições de 

formularem novos conceitos que superem o medo e estabeleçam consciência 

de uma paz em seus discentes; evolui-se da produção isolada para a rede 

globalizada do saber, através do intercâmbio permanente e simultâneo entre os 

professores de diversas universidades. 

 Fácil concluir que nesse novo cenário paradigmático, a universidade 

não pode estar dissociada da práxis da transdisciplinaridade, pois essa 

transcende a inter-, pluri- e multidisciplinaridade8, ela reata os laços entre as 

ciências com os caminhos vivos da espiritualidade, promovendo a interação 

dos dois hemisférios. 

1.6.1 Um panorama da universidade brasileira 

 As informações e considerações que trago neste texto, tomou como 

referência Buarque (2008). 

 Se pudermos estabelecer uma causa para o surgimento da 

universidade em território brasileiro, vamos verificar que essa causa não é das 

mais nobres.  

                                              
8 Ainda hoje não há um consenso quanto ao significado das expressões interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Há autores que distinguem estes termos e, no uso 

do cotidiano escolar, são muitas vezes apresentados como sinônimos. Vou adotar aqui a 

compreensão de Edgar Morin (1994) que distingue entre interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. Para ele a interdisciplinaridade é a colaboração e a comunicação entre as 

diferentes disciplinas, mantidas, no entanto, as particularidades e especificidades de cada uma. 

A transdisciplinaridade apresenta a superação de toda e qualquer fronteira que iniba a 

construção do conhecimento e mantenha o mesmo em territórios delimitados. Coerente com 

isto, assumo a multidisciplinaridade como o tradicional trabalho disciplinar que mantém as 

diferentes disciplinas isoladas e justapostas entre si. 
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 Além de ter sido a última a surgir no continente latino americano, a 

universidade brasileira teve como motivo atender as conveniências de um rei 

europeu, capitaneadas pelo servilismo de políticos brasileiros. A fim de que 

fosse concedido o título de Doutor Honoris Causa ao rei Leopoldo da Bélgica, 

em 1922 surge a universidade do Brasil, localizada na cidade do Rio de 

Janeiro. 

 Numa rápida interpretação matemática, conseguimos chegar que 

cem anos se passaram da independência, assim como, se passaram trinta 

anos da proclamação da república, para que surgisse a universidade brasileira. 

 De fato, apenas no ano de 1934 nasce a verdadeira universidade 

brasileira, digo verdadeira, pois estava despida de qualquer servilismo político, 

a; então, universidade de São Paulo – USP. Fruto de uma vontade de 

intelectuais brasileiros aliados a intelectuais franceses. Nasce com esse 

advento também, o Brasil olhando para dentro, e não mais para fora, muito 

embora, ainda existisse a forte dependência externa; todavia não mais servil. 

 Observa-se entre o período de 1935 e 1964 o crescimento numérico 

tanto de alunos como de professores, respectivamente de 27.501 a 282.653 e, 

3.898 para 49.451. 

 Importante resgatar que, no início da década de 1960, Darcy Ribeiro 

e Anísio Teixeira esforçaram-se para estabelecer uma nova idéia para a 

universidade a ser fundada em Brasília. 

 O período militar contribuiu para a destruição e o renascimento da 

universidade brasileira. Por mais paradoxal que possa ser, morre a liberdade 

da cátedra a falta de recursos e, nasce uma nova universidade, estruturada em 

moderna concepção, que tinha em seu bojo a criação de um sistema 

universitário nacionalmente integrado. 

 Não se observava mais o servilismo político, nem o predomínio do 

intelectualismo francês em nossas universidades; contudo, via-se uma 

universidade fruto de um regime militar coadunado com a tecnocracia norte-

americana que perdurou até os idos de 1985. 

 Há de se reconhecer que essa “parceria” proporcionou um enorme 

salto quantitativo e qualitativo na educação superior. 
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 Nota-se nesse período uma explosão nos números de professores 

com mestrado e doutorado; na explosão no número de alunos, como nunca 

outrora tenha sido observada. 

 Com o fim do período militar, as universidades públicas brasileiras – 

agora com mais liberdade – começaram a sofrer fortes restrições de recursos 

financeiros, culminando praticamente no abandono do poder público para com 

elas. Segue-se a esse fato, outro também importante: a mudança no perfil da 

universidade brasileira, de entidade pública para preponderantemente privada. 

 De acordo com Buarque (2008, p.23) “a universidade privatizou-se 

de duas formas: a predominância das instituições privadas no número total de 

alunos e a perda de um projeto social nacional por parte das universidades 

públicas”. 

 Tal privatização ocorreu em função de um círculo vicioso 

estabelecido, tendo como ponto de partida o desperdício de recursos 

financeiros para financiar as universidades públicas, alimentando a 

deterioração das instalações, salários e equipamentos. 

 O círculo ainda se mantém no século XXI, com a constatação da 

qualidade questionável, do alto grau de ativismo corporativo aliado a uma 

desmotivação acadêmica, por mobilizações alienadas dos interesses da 

população e, pela crise de identidade pela qual passa há tempos. 

 Neste cenário de desencontros e de falta de identidade, a 

universidade pública cada vez mais tem perdido espaço para as universidades 

privadas, que por sua vez está se distanciando do que seria o ideal de um 

sistema universitário brasileiro, ou seja, um sistema que provesse um conjunto 

harmonioso, capaz de se integrar com sinergia, construindo um espaço onde a 

dispersão seria mitigada. 

 O que vemos hoje de uma maneira geral é o ensino superior privado 

num momento de transição, desorganizado e descontrolado em função do 

rápido crescimento, com grande potencial para a utilização de modelos que 

levem em consideração as múltiplas inteligências, propostas por Gardner 

(1995). 

 “O mundo de hoje já não permite que a universidade 

continue dividida em departamentos. Os novos campos do 
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conhecimento e o compromisso com a realidade social exigem 

que seja adotado um enfoque multidisciplinar. Além disso, a 

disseminação do conhecimento e de sentimentos humanistas 

entre todos os alunos da universidade não poderá ocorrer se o 

ensino permanecer limitado às disciplinas oferecidas dentro 

das amarras do sistema de departamentos” (BUARQUE 2008, 

p.32). 
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2 . EMOCÕES E APRENDIZAGEM 
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2.1  AS DIFERENTES VERTENTES PSICOLÓGICAS NO EMPENH O DA 

COMPREENSÃO DOS PROCESSOS DE APRENDER  

2.1.1 - Introdução 

 Inicio este segundo capítulo apresentando as principais vertentes, no 

campo da psicologia da educação, que tratam do processo de construção do 

conhecimento humano, dada à necessidade de entendermos a complexidade 

que envolve o tema: desenvolvimento humano. 

 Por outro lado, destaco que não estarei esgotando esta questão, 

uma vez que atravessamos um momento de uma nova emergência das 

ciências biológicas, quer seja na genética ou na neurociência, assim como, das 

novas contribuições trazidas pela psicologia, por conta dessa emergência. 

 Sem dúvida alguma a psicologia, por ter a atribuição de tratar das 

questões relativas à aprendizagem e ao comportamento humano, causou 

impacto sobre a Educação, dado ter sido uma das “ferramentas” utilizadas 

pelos educadores para fazer frente à crescente problemática de alfabetização 

de crianças no ensino público, conforme nos mostra Lima (1990, p.4): 

No Brasil, o movimento atual na relação Psicologia-Pedagogia 

poderia ser caracterizado pelo domínio da teoria Piagetiana 

em seu curso de declínio para ceder lugar às teorias sócio-

interacionistas, notadamente Vygotsky, acompanhada mais 

recentemente de um incipiente ressurgir de Wallon. Ao mesmo 

tempo persistem as concepções mais tradicionais da 

Psicometria e do Behaviorismo. 

 Ao trazer os impactos da psicologia da educação, há de se pontuar 

que a Psicologia brasileira não surgiu apenas da realidade brasileira. A 

psicologia da educação que aqui se constituiu é influenciada por um modelo 

educacional oriundo de outros países e é perpassada por um arcabouço de 

pressupostos teóricos datados historicamente e vinculados a esta 

determinação externa. Sem dúvida aí se colocam aspectos de nossa 
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brasilidade que também definem a forma como esta psicologia vem se 

apresentando. 

 Deste modo, o resultado obtido ao importar-se um “modelo 

educacional” exógeno à nossa realidade, é recebermos conjuntamente um 

referencial teórico nem sempre aderente à problematização nacional. A 

conseqüência, é possuirmos um modelo de educação que não responde 

inteiramente às necessidades de nossa realidade nacional. No caso do Brasil a 

influência do modelo norte-americano, no que diz respeito à psicologia da 

educação, é marcante: 

A Psicologia no Brasil fica assim; comprometida pelo 

predomínio notável da Psicologia norte-americana e do acesso 

à Psicologia soviética mediado pela visão norte-americana. 

(LIMA,1990) 

 Cabe aqui; então, nesse momento, adentrar às vertentes 

Psicológico-Pedagógicas (assim, definidas por Lima) a fim de entendermos os 

processos de aprendizagem pelo qual nós brasileiros somos e fomos 

influenciados e, dessa forma, avançarmos no trabalho de pesquisa das 

emoções e aprendizagem, que este trabalho se propõe. 

2.1.2 A vertente comportamentalista: Bechterev 

 Vladimir Mikhailovich Bechterev foi um grande estudioso de 

neurologia e psicofisiologia e, pode ser considerado o precursor da Psicologia 

baseada no comportamento, conforme se pode verificar em sua obra 

Psicologia Objetiva. 

 De acordo com o artigo de Lima (1990), os estudos de Bechterev 

atravessaram o oceano e chegaram aos Estados Unidos e provocou o 

interesse de John B. Watson a ponto de escrever em 1913 o artigo Psychilogy 

as the Behaviorist views it, artigo esse que apresentava uma contraposição à 

tendência até; então, mentalista - isto é, internalista, focada nos processos 

psicológicos internos, como memória e emoção – da Psicologia do início do 
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século XX, além de ser o primeiro texto a usar o termo Behaviorismo, assim 

como, é o primeiro artigo da vertente denominada Behaviorismo Clássico. 

 O Behaviorismo Clássico, também conhecido como Behaviorismo 

Metodológico ou Watsoniano, apresenta a Psicologia como um ramo 

puramente objetivo e experimental das ciências naturais. A finalidade da 

Psicologia seria; então, prever e controlar o comportamento, de todo e qualquer 

indivíduo. 

 A proposta de Watson era abandonar provisoriamente o estudo dos 

processos mentais, como pensamento e sentimentos, mudando o foco da 

Psicologia, dado que na sua visão, as pesquisas dos processos mentais eram 

pouco produtivas, de modo que seria conveniente focar no processo 

psicológico observável, o comportamento. 

 O Behaviorismo Clássico tinha como princípio que o comportamento 

era definido de acordo com o modelo pavloviano9 de estímulo e resposta, 

posteriormente denominada como condicionamento clássico. Outro ponto 

importante a ser atribuído a Watson foi o fato de ele ser defensor da 

importância do meio na construção e desenvolvimento do indivíduo. Ele 

acreditava que todo comportamento era conseqüência do meio e; 

conseqüentemente, esse meio interferia na construção e desenvolvimento do 

indivíduo. Todavia, Watson em momento algum nega a existência de 

processos mentais, simplesmente entende que era inviável poder analisar os 

processos mentais de maneira objetiva. 

 Há de se considerar na vertente Behaviorista, as dissidências 

surgidas; contudo, sem o propósito de adentrar com profundidade às mesmas, 

pois o objetivo desta pesquisa é situar o eixo de cada vertente e conduzir a um 

processo reflexivo sobre as potenciais influências geradas pelas mesmas no 

cenário educacional brasileiro. 

 A primeira dissidência teórica surgiu com a publicação da obra do 

pesquisador Eduard C. Tolman, em 1932, intitulada Purposive behavior in 

animal and men. Considerado o precursor da Psicologia Cognitiva, sua teoria 

apresenta que o processo de aprendizagem é sustentado pelo conceito de 

                                              
9 Ivan Petrovich Pavlov fisiólogo russo contemporâneo de Bechterev, precursor do modelo de 

condicionamento do comportamento conhecido como comportamento respondente. 
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mapas cognitivos onde a relação estímulo-estímulo é formada nos cérebros 

dos organismos (STANFORD, 2008). Sob esse ângulo, os mapas cognitivos 

são construídos por intermédio do relacionamento do organismo com o meio, 

não desprezando dessa forma, a participação dos processos mentais no 

estudo do comportamento. Tolman acreditava no fator intencionalidade do 

comportamento, para ele havia uma relação muito estreita entre o 

comportamento e o objetivo a ser alcançado por um organismo, onde o 

organismo persiste no comportamento até o objetivo ser alcançado. 

 Outro pesquisador que vem a contribuir é Clark L. Hull. Hull em sua 

publicação de 1943, Principles of Behavior, estabelece o surgimento de um 

novo pensamento comportamentalista, o neobehaviorismo, onde as variáveis 

para analisar o comportamento eram de cunho neurofisiológico. Tolman, de um 

lado, trabalhava com conceitos mentalistas como memória e cognição (uma 

abordagem dualista, onde o indivíduo é dividido entre corpo e mente), já, por 

outro lado, Hull rejeitava os conceitos cognitivistas e adotava uma posição 

monista, ou seja, o organismo é puramente neurofisiológico. 

 O Behaviorismo Filosófico (STANFORD, 2008) é outra vertente 

consistindo numa abordagem analítica das estruturas de pensamentos e 

conceitos. Traz, em seu bojo, a defesa que o estado mental ou disposição 

mental é na verdade uma disposição comportamental ou de tendências 

comportamentais. Nessa vertente, os estados mentais seriam meramente 

descrições de comportamentos ou padrões comportamentais, derivando dessa 

forma, para análises dos estados mentais intencionais e representativos. Tal 

vertente se baseia praticamente nos postulados de Ryle e Wittgenstein. 

 Como última vertente, apresento o Behaviorismo Radical tendo 

como pensador central Skinner. Através de sua obra The Operational Analysis 

of Psychological Terms, Skinner marca o início da corrente comportamentalista 

conhecida como Behaviorismo Radical, em cuja síntese vai encontrar não um 

campo de pesquisa experimental, mas sim uma proposta filosófica sobre o 

comportamento humano. Skinner posicionou-se como anti-mentalista muito 

embora nunca tenha as negado em sua teoria. Para ele, era improdutivo 

buscar nessas variáveis a origem das ações humanas. A análise de um 
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comportamento, seja cognitivo, motor ou emocional, deve envolver o contexto 

em que ele ocorre e os eventos que seguem as respostas. (STANFORD, 2008) 

 São de Skinner os princípios do condicionamento operante e a 

sistematização do modelo de seleção por conseqüências para explicar o 

comportamento. Difere na sua essência dos demais modelos, anteriormente 

explanados, por entender que o modelo de condicionamento comportamental é 

não-linear e probabilístico. 

2.1.3 A vertente cognitivista: Piaget 

 Busco em Lima (1990) as evidências da vertente Piagetiana para, 

dessa forma, apresentar o impacto no desenvolvimento da Psicologia norte-

americana e; conseqüentemente, na brasileira. 

 Lima fundamenta-se em Inhelder (apud LIMA 1990, p.8) para falar 

da importância do construtivismo para a Psicologia: 

Implica que não se adquire conhecimento simplesmente 

através do impacto da experiência empírica, como sugere 

a teoria behaviorista, embora, naturalmente, tal impacto, 

não seja inteiramente excluído do processo. Ele, além 

disso, também se opõe à teoria inatista, à qual, ao que 

parece, se recorre com freqüência atualmente. 

Construtivismo enfatiza a atividade do sujeito ou da criança 

no processo de desenvolvimento cognitivo: em outras 

palavras, tudo deriva de ações que, eventualmente, se 

traduzam em operações de pensamento coerentes e 

lógicas. 

 Para Piaget10, a atividade intelectual não pode ser separada do 

funcionamento total do organismo, ou seja, do ponto de vista biológico, a 

organização é inseparável da adaptação. São dois processos complementares 

de um único mecanismo, sendo que o primeiro é o aspecto interno do ciclo do 

                                              
10 Psicólogo suíço, Jean Piaget nasceu a 9 de Agosto de 1896, morreu a 17 de Setembro de 

1980 na Suíça, na cidade de Genebra 
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qual a adaptação constitui o aspecto externo. Fica claro dessa forma, que para 

Piaget, a explicação do desenvolvimento intelectual perpassa pelos atos 

biológicos do indivíduo que, por sua vez, são atos de adaptação ao meio físico 

e organizações do meio ambiente, respeitando-se a busca pelo equilíbrio. 

 Nas últimas décadas, nota-se a influência do pensamento Piagetiano 

na Psicologia do Desenvolvimento e no estudo de aquisições cognitivas, 

principalmente no que se refere à adaptação do indivíduo ao seu meio físico. 

 Nesse processo de aquisições cognitivas, Piaget identificou quatro 

fatores atuantes: maturação, experiência com o mundo físico, experiências 

sociais e equilibração, sendo esse último o fator mais importante. 

 Os estágios cognitivos apresentados por Piaget descrevem o 

caminho para a aprendizagem e para o desenvolvimento. À aprendizagem 

Piaget referiu-se como a aquisição obtida através de uma resposta particular 

advinda da experiência vivida pelo sujeito, enquanto que para ocorrer o 

desenvolvimento é necessária a consolidação efetiva da aprendizagem. Por 

esse mecanismo, Piaget considera a formação dos conhecimentos, ou seja, as 

aquisições cognitivas em função do processo de adaptação do indivíduo ao seu 

meio, aqui entendido como meio físico.  

 Vários autores têm tecido críticas ao modelo Piagetiano a exemplo 

de Modgil (1976) e Vuyk (1981), como nos traz (apud LIMA 1990, p.8): 

Mounod, por exemplo, contesta a progressão de uma ação 

lógica reflexiva, dizendo que ambos os níveis existem em 

todas as idades, desde bebê...Outras críticas são tecidas em 

função à sucessão de estágios, cronologia das fases (...).  

 

 Todavia, Lima (1990, p.9) nos traz que a crítica mais estabelecida à 

Piaget seja no sentido da questão social, o que, em certo sentido, corroborou 

no desenvolvimento da cognição social. “Um dos problemas centrais era saber 

se a compreensão de eventos sociais pressupunha a existência de processos 

especiais, distintos dos utilizados na compreensão dos fenômenos físicos” 

 Continua Lima “A cognição social desperta tamanho interesse nos 

idos de 1960, que a teoria construtivista de Piaget tentou ser aplicada ao 

pensamento no desenvolvimento da criança em fenômenos sociais, tais como 

o eu, papéis sociais e as relações entre as pessoas.... procurou-se estudar em 
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um primeiro momento o conhecimento social que a criança tem, em detrimento 

ao conhecimento do mundo físico”. 

 

2.1.4 A vertente sócio-interacionista: Vygotsky 

 A dimensão social do desenvolvimento humano é um dos pontos 

fundamentais associados à Vygotsky. Seus pressupostos dão conta de que o 

ser humano constitui-se enquanto tal na sua relação com o outro social. A 

cultura, torna-se intrínseca à natureza humana num processo histórico que ao 

longo do desenvolvimento da espécie e, do indivíduo, molda o funcionamento 

psicológico do homem, conforme nos traz Oliveira (1992, p.24). 

 Pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual do indivíduo 

ocorre em função das interações sociais e; conseqüentemente, das condições 

de vida. Vygotsky, psicólogo bielo-russo nascido em 1896, defende a 

importância da linguagem simbólica para a mediação entre o homem e a 

realidade. 

 Ainda segundo Vygotsky, o funcionamento do cérebro humano 

baseia-se em sua idéia de que as funções psicológicas superiores são 

construídas ao longo da história social do homem. Dessa feita, a relação do 

homem com o mundo, dá-se mediada pelos instrumentos simbólicos 

desenvolvidos culturalmente, onde o homem passa a criar as formas de ação 

que o distingue de outros animais. 

 Com esse posicionamento Vygotsky rejeita a idéia de funções 

mentais fixas e imutáveis, para ele o cérebro humano é um sistema aberto e de 

grande plasticidade, cuja estrutura e modo de funcionamento é o resultado do 

processo de modelação que ocorre em função da história da espécie e do 

desenvolvimento pessoal. 

 É por meio dela que somos capazes de transformar decisivamente 

os rumos de nossa atividade. Vygotsky acrescenta que quando aprendemos a 

linguagem específica do nosso meio sociocultural, transformamos radicalmente 

os rumos de nosso próprio desenvolvimento. (OLIVEIRA 1995). 
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 “se por um lado a idéia de intermediação remete a 

processos de representação mental, por outro lado 

refere-se ao fato de que os sistemas simbólicos que se 

interpõem entre o sujeito e objeto de conhecimento têm 

origem social. Isto é, é a cultura que fornece ao indivíduo 

os sistemas simbólicos de representação da realidade e, 

por meio deles, o universo de significações que permite 

construir uma ordenação, uma interpretação, dos dados 

do mundo real. Ao longo de seu desenvolvimento o 

indivíduo internaliza formas culturalmente dadas de 

comportamento, num processo em que atividades 

externas, funções interpessoais, transformam-se em 

atividades internas, intrapsicológicas....”, (OLIVEIRA 

1992, p.27). 

 O processo de formação de conceitos na visão Vygotskyniana 

perpassa pela linguagem humana, responsável pela mediação entre sujeito e 

objeto de conhecimento e, têm duas funções básicas: a de intercâmbio social e 

a de pensamento generalizante, ou seja, além de servir ao propósito de 

comunicação entre indivíduos, a linguagem simplifica e generaliza a 

experiência, ordenando as instâncias do mundo real em categorias conceituais. 

 A utilização da linguagem favorece assim; processos de abstração e 

generalização, foco de seu interesse pela questão dos conceitos no processo 

de formação dos conceitos. 

 Para Vygotsky, “...os conceitos científicos, embora transmitidos em 

situações formais de ensino-aprendizagem, também passam por um processo 

de desenvolvimento, isto é, não são aprendidos em sua forma final, definitiva...” 

(OLIVEIRA 1992, p.31). 

 As postulações de Vygotsky sobre os fatores biológicos e sociais no 

desenvolvimento psicológico apontam, segundo Oliveira (1992), para dois 

caminhos complementares de investigação: o conhecimento do cérebro como 

substrato material da atividade psicológica e, da cultura como parte essencial 

da constituição do ser humano, num processo em que o biológico transforma-

se no sócio-histórico. 
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 Suas obras incluem conceitos incontornáveis na área do 

desenvolvimento da aprendizagem, conceito esse denominado pelo próprio 

Vygotsky como sendo a Zona de Desenvolvimento Proximal. 

 Nela, é apresentada a diferença entre o que a criança consegue 

realizar sozinha e, aquilo que em tese não conseguiria realizar sozinha, mas; é 

capaz de aprender e fazer mediante a ajuda de uma pessoa mais experiente.  

2.1.5 A vertente sócio-interacionista: Wallon 

 Henri Wallon, francês, nascido em 1879 em Paris, tornou-se 

conhecido por seu trabalho científico sobre Psicologia do Desenvolvimento, 

notadamente de cunho interacionista e politicamente fundamentando-se em 

uma abordagem marxista. 

 Wallon crê que o processo de aprendizagem é dialético, em sua 

postulação. Nele as verdades absolutas não têm lugar. O caminho adequado é 

o de valorizar o processo segundo o qual se revitalizam direções e 

possibilidades estabelecendo-se dessa forma, a crítica às concepções 

reducionistas, aqui entendidas como uma visão parcial do estudo da pessoa, 

(LIMA 1990). 

 Nesse aspecto, Wallon propõe o estudo da pessoa completa, tanto 

em relação a seu caráter cognitivo quanto ao caráter afetivo motor, firmando 

que a cognição é importante, mas não mais importante que a afetividade ou a 

motricidade, trata-se da inter-relação entre as dimensões cognitiva, afetiva e 

motora. 

 Acredita Wallon que a influência do fator orgânico é a primeira 

condição para o desenvolvimento do pensamento, não deixando de lado a 

importância das influências do meio. O homem, na concepção de Wallon, seria 

o resultado das influências sociais e fisiológicas, de forma que a busca pelo 

conhecimento do psiquismo humano não pode se alijar desses dois fatores. 

 A concepção Walloniana postula que o desenvolvimento do 

indivíduo é atingido ao identificar-se em oposição ao mundo exterior, mediante 

avanço em estágios, à maneira da teoria de Piaget, diferenciando-se dele, no 
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entanto, pelo processo assistemático e contínuo em que a criança oscila entre 

afetividade e a inteligência.  

 Wallon também se confronta com a teoria Behaviorista no sentindo 

em que um comportamentalista acredita que a aprendizagem é um processo 

de modelagem onde vários comportamentos são condicionados e 

posteriormente extintos. Wallon afirma que o comportamento aprendido não é 

extinto, mas sim integrado ao posterior. 

 Com relação a emoção e afetividade, Wallon se posiciona 

contextualizando emoções como fenômenos psico-fisiológicos oriundos do 

sistema nervoso central, caracterizados pela reação postural de exteriorização 

da afetividade. A afetividade, por sua vez, representa o conjunto de processos 

psíquicos exteriorizados através das emoções. 

 A leitura que Wallon faz da cognição está alicerçada em quatro 

pilares cognitivos: o movimento, a afetividade, a inteligência e a pessoa. 

 O movimento representa um dos primeiros campos funcionais a se 

desenvolver e, serve de base para o desenvolvimento dos demais, subdivididos 

em duas categorias: movimentos instrumentais (andar, pegar objetos, etc.) e 

movimentos expressivos (falar, gesticular, sorrir, etc.) 

 A afetividade representa a primeira forma de interatividade com o 

meio ambiente e a motivação primeira do movimento. À medida que o 

movimento proporciona experiências ao indivíduo, ele vai respondendo através 

de emoções, diferenciando-se, para si mesmo, do ambiente. A afetividade 

também assume sob a ótica de Wallon o elemento mediador das relações 

sociais primordiais e, base do desenvolvimento do terceiro campo funcional, a 

inteligência. 

 A inteligência na obra de Wallon assume significado muito 

específico, relacionando-se intimamente com duas importantes atividades 

cognitivas humanas: o raciocínio simbólico e a linguagem. É mediante o 

aprender pensar nas coisas fora de sua presença, o raciocínio simbólico e o 

poder de abstração vão surgindo e desenvolvendo-se, ao mesmo tempo em 

que as habilidades lingüísticas vão surgindo e potencializando a capacidade da 

criança em abstrair-se. 
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 Com relação à pessoa, Wallon assim; o denomina como sendo o 

campo funcional responsável pelo desenvolvimento da consciência e da 

identidade do eu, dado o sujeito exprimir-se e realizar-se por meio dela. 

 Wallon deixa claro em seus postulados que as relações entre esses 

campos funcionais não são harmônicas, de modo que constantemente surgem 

conflitos entre eles. A pessoa, como campo funcional, possui o papel de 

integrador. A cognição para Wallon se desenvolve de maneira dialética, em um 

constante processo de tese, antítese e síntese entre os campos funcionais 

(WALLON 1985) 

 

2.2 A INTELIGÊNCIA HUMANA 

2.2.1 Uma introdução histórica 

 Após introduzir as vertentes Psicológico-Pedagógicas, cabe resgatar 

historicamente o significado da palavra inteligência. Apresento mais abaixo 

esse eixo temporal trazendo autores que corroborarão na jornada de 

compreensão do processo de aquisição do conhecimento. 

 Ao procurar o significado o da palavra inteligência em Ferreira (1961, 

p.676), encontrei a seguinte explicação: “faculdade de compreender facilmente, 

pessoa muito inteligente de alta esfera intelectual”. 

 Desde há muito tempo temos nos perguntado sobre a natureza 

dessa faculdade, que a priori, entendemos que seja reduzida à espécie 

humana, uma visão exclusivista da capacidade de entender, raciocinar, ordenar 

idéias e, acima de tudo inventar. Essa capacidade não se restringe somente à 

compreensão das coisas e do mundo, transcende e envolve a compreensão de 

nós mesmos e das relações que produzimos. 

 A partir do século XX, com o surgimento das ciências sociais – muito 

embora sua metodologia fosse a mesma empregada pelas ciências duras 
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(física e matemática, por exemplo) – as interpretações dessa capacidade 

deixaram de ter o viés mítico-religioso ou ainda filosófico até; então, 

empregado. Sobre as técnicas da investigação analítica, bem como, do 

empirismo, tanto o comportamento quanto às capacidades inteligentes 

começaram a ser esclarecidas. 

 Alfred Binet no início de 1900 na cidade de Paris surge como o 

precursor da primeira forma de medida da inteligência humana, (VALLE 2003, 

p.24). Binet, inserido na vertente da psicologia positivista, a partir da solicitação 

de pais que queriam saber se seus filhos teriam ou não sucesso nas séries 

primárias, esse psicólogo parisiense elaborou uma métrica, que mais tarde vai 

dar origem ao “teste de inteligência” e, sua medida, o “QI” ou quociente de 

inteligência. 

 Rapidamente esse “teste” ganhou os mares e aportou nos Estados 

Unidos da América. Sofreu uma revisão e, transformou-se no método 

Standford-Binet. Esse instrumento passa a ser a pedra angular no processo de 

pesquisa, no diagnóstico, na previsão da produtividade e, na discussão prática-

teórica da inteligência, como sugere Valle (2003). 

 Esses testes tinham como características principais, avaliar as 

capacidades mentais, tanto de adultos quanto de crianças e explorar as 

diversas facetas do pensamento humano. Basicamente, os testes se 

concentravam em resoluções de problemas de aritmética, conhecimentos 

gerais, raciocínio verbal e relações espaciais. 

 Sob a égide desse método a inteligência humana seria definida 

como a composição de vários fatores que interagem entre si, desde a 

capacidade de resolver problemas matemáticos até como lidamos com a 

questão das dimensões e localizações espaciais. 

 Como sugere Valle (2003), com o passar dos anos, outros testes 

foram sendo estabelecidos, sempre com o propósito de conseguir-se medir a 

inteligência humana. Variavam apenas sob os aspectos da amplitude ou 

especificidade. Um exemplo de teste de aspecto amplitude pode-se citar os 

testes de grupo amplo, cujo objetivo era avaliar o raciocínio lógico-abstrato, o 

famoso fator g. 
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 Por outro lado, como exemplo de teste de especificidade, aponto o 

teste verbal que, por sua vez, mede aspectos parciais da inteligência, também 

conhecido como fator w, cuja importância reside na avaliação da comunicação 

e expressão verbal. Ainda dentro do grupo das especificidades encontramos o 

fator s, ou fator espacial, responsável pela medição da percepção espacial 

entre objetos e conjuntos. 

 Ainda com base em Valle (2003), outra grande colaboração no que 

diz respeito à construção de testes para categorização das inteligências 

humanas é a de Weschsler-Bellevue.  Eles desenvolveram outro tipo de teste 

no qual aprofundava mais a escala das especificidades. Essa escala era em 

número de dez, sendo composta de cinco sub-escalas verbais e cinco de 

execução e mais uma (a décima primeira) que avaliava o vocabulário de 

compreensão da pessoa testada. 

 Outros autores também contribuíram com suas métricas e escalas. 

Guilford enumerou mais de cem fatores. Thurstone, um dos mais conhecidos, 

estabeleceu em seu teste e processo avaliativo, sete capacidades mentais 

primárias. 

 Ambos os autores pesquisados, Valle (2003) e Gardner (1995), 

afirmam que todas as capacidades medidas por testes, sofrem influência tanto 

da linguagem, como do modo de pensar dominante das escolas. Essa 

influência é tão presente que atribuíram um fator a ela, o fator escolar ou 

simplesmente fator sch. 

 Gardner (1995) refere-se a esses testes como sendo uma “visão 

unidimensional” de como avaliar as mentes e acrescenta que a forte influência 

da escola nesse processo cria o que ele chama de “visão uniforme”. 

 Por sua vez, escolas com visão uniforme, ou simplesmente escolas 

uniformes, são as que na visão de Gardner possuem um currículo essencial, 

uma série de fatos que todos devem conhecer e escassas disciplinas eletivas. 

Ainda no entendimento de Gardner existe uma visão alternativa, uma visão 

pluralista da mente, onde há o reconhecimento, por parte da escola, das 

múltiplas facetas cognitivas diferenciadas e estilos cognitivos contrastantes, 

enfim, uma escola centrada no indivíduo, respeitando sua inteligência 

multifacetada. 
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 Retornando a explorar um pouco mais a questão dos testes, é 

inegável pontuarmos que mesmo juntando todos os modelos produzidos, eles 

ainda não conseguiram abarcar todas as nuances que envolve a inteligência 

humana. Detecta-se, dessa forma, a limitação desses instrumentos como 

medida de nossa inteligência e, pouco-a-pouco, essa fase de medições por 

testes vai ficando para trás, não sem antes deixar impresso na sociedade 

palavras como “teste de inteligência”, “idade mental”, “fator de inteligência” 

entre outras expressões popularizadas, como aponta Valle (2003). 

 Valle (2003, p.27) ainda infere que seja pela falta de prestígio, ou 

pela má adaptação, ou ainda pela tentativa de criar o nosso modelo, a 

experiência nos diz que os testes no Brasil nunca foram verificados de maneira 

confiável. 

 As complexidades advindas do fato de até para psicólogos as 

polêmicas científicas se tornaram herméticas no que diz respeito à “leitura” dos 

resultados dos testes, fez com que restassem noções vagas sobre as métricas 

empregadas. 

 Há de se registrar que tanto em Gardner quanto em Valle, afirmam 

que o emprego dos testes de inteligência desde seu início gerou problemas.  

 Nesse quesito, historicamente é possível identificar algumas 

definições do que vem a ser a inteligência do ponto de vista de alguns autores 

que se constituíram em referências importantes no assunto.  

 Behrens (2005) traz alguns pesquisadores sobre a inteligência 

humana a exemplo de Edward Thorndike11 e David Wechsler12. Thorndike, 

define inteligência como “capacidade para dar boas respostas do ponto de vista 

da verdade ou da realidade”.  

                                              
11 - Psicólogo norte-americano, nascido em 1874 e falecido em 1949, cujos trabalhos acerca do 

comportamento animal e do processo de aprendizagem conduziram ao conexionismo.  
12 - Psicólogo norte-americano de origem romena, nascido em 1896 e falecido em 1981 que no 

final da década de 30 apresentou três escalas de inteligência para diferentes níveis etários: a 

Escala de Inteligência para Adultos (WAIS), a Escala de Inteligência para Crianças (WISC) e a 

Escala de Inteligência para o nível pré-escolar e 1.° ciclo (WPPSI)  
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 Já Wechsler identifica inteligência como “capacidade agregada ou 

globalizante para agir intencionalmente para pensar de maneira relacional e 

para lidar de modo eficaz com o meio ambiente”. 

 Jean Piaget com suas características de biólogo e epistemólogo 

entende a inteligência como “capacidade de acomodação operacional e 

manipulação do meio ambiente por parte da criança, num processo de 

adaptação progressiva a esse meio, permitindo que ela avance de estágios 

egocêntricos, puramente motores, simbólicos e pré-operacionais, para formas 

cada vez mais elaboradas de pensar e lidar com o mundo que a cerca”, (cf. 

Jean Piaget. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2008. [Consult. 

2008-03-30].Disponível na www.infopedia.pt/$jean-piaget) 

 Hans Eysenck13 afirmou em entrevista concedida ao jornal britânico 

Observer, que é possível medir padrões de ondas cerebrais e desta maneira, 

determinar “quem é o mais inteligente de todos nós”. Há alguns estudiosos; 

porém, que defendem a idéia deste teste ser efetuado logo após o nascimento 

de uma criança, obtendo assim; um resultado determinístico sobre a 

inteligência de uma pessoa, antes mesmo dela vir a falar, ler ou empunhar um 

simples lápis, atendendo, dessa forma, os anseios de uma sociedade industrial 

estabelecida. 

 Temos; então, que inteligência para Eysenck, como sendo um 

padrão de ondas cerebrais diferenciadas, cuja freqüência e comportamento 

estabelecem faixas ou padrões nos quais podemos enquadrar a inteligência de 

um ser humano. 

 O momento atual exige olharmos para a constituição da inteligência 

humana sob nova perspectiva, pois vivemos num momento de transformação 

devido aos avanços nas áreas das neurociências, da antropologia, da 

psicologia, da lingüística entre outras ciências - distanciando-nos dos testes 

estandartizados que a procuram medir, haja vista que até o presente momento 

não sabemos ao certo a função da inteligência, sua natureza biológica ou 

                                              
13 - Psicólogo alemão, nascido em 1916 e falecido em 1997, debruçou-se sobretudo sobre o 

estudo da personalidade, apresentando uma concepção enquadrada no modelo da teoria dos 

traços de Allport, identificando quatro dimensões da personalidade: introversão-extroversão e 

estabilidade-instabilidade  
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cultural e se deve ser vista como um sofisticado mecanismo de idéias e noções 

ou se um de seus componentes essenciais são as reações bio-emocionais das 

quais a razão nunca tem inteira consciência, mostrando-nos o caráter 

complexo do qual se reveste esse assunto.  

 De fato, não podemos analisar esse assunto de maneira isolada e 

unidisciplinar. O enfoque é interdisciplinar. O processo perpassa pelo 

desenvolvimento biológico e cultural. Nesse sentido podemos considerar que 

todo o processo de aprendizagem está articulado com o funcionamento do 

sistema emocional, conforme nos traz Lima (2001).  

2.2.2 As multifaces da inteligência segundo Gardner  

 Para Gardner (1995, p.18) “qualquer crença de que todas as 

respostas para um dado problema estão numa determinada abordagem, tal 

qual o pensamento lógico-matemático, pode ser muito perigoso”. O intelecto 

não pode restringir-se ou ser restrito por um ponto de vista, mas sim ser 

contaminado por um número maior de pontos de vistas abrangentes, de forma 

que o reconhecimento e estímulo das mais variadas inteligências humanas e 

de todas as suas combinações norteiem qualquer trabalho na educação. 

 Reconhecer a diversidade de combinações de inteligências que 

cada um de nós carrega é o primeiro passo para lidarmos adequadamente com 

os muitos problemas que deparamos neste mundo. Nesse sentido é importante 

que identifiquemos essas multifaces da inteligência e, apoiado no trabalho de 

Gardner mencionarei resumidamente as inteligências por ele consideradas.  

 A primeira, não entendida aqui por ordem de grandeza ou prioridade, 

mesmo por que Gardner também não fez dessa forma, trata da inteligência 

lingüística, cuja síntese para compreensão pode-se entender como sendo a 

capacidade exibida pelos poetas. (GARDNER 1995, p.25). 

 A segunda, como sendo a inteligência lógico-matemática que, como 

o próprio nome diz, trata da capacidade lógica e matemática do indivíduo em 
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resolver problemas lógicos e matemáticos com extrema facilidade. (GARDNER 

1995, p.24) 

 A terceira trata da inteligência espacial que, aqui se explicita com 

sendo a capacidade de formar um modelo mental de mundo espacial e ser 

capaz de manobra e operar utilizando essa capacidade Gardner (1995, p.26).  

 A quarta inteligência é a musical, uma alusão às capacidades 

artísticas reveladas na Grécia antiga como as nove musas.  Calíope – Poesia 

Épica; Clio – História; Euterpe – Música; Melpômene – Tragédia; Polímnia –

Música Cerimonial (sacra); Tália – Comédia; Terpsícore – Dança e Urânia – 

Astronomia (GARDNER 1995, p.22) 

 A quinta inteligência é nominada por Gardner como sendo corporal-

cinestésica, cuja definição é a capacidade de resolver problemas ou elaborar 

produtos utilizando-se do corpo inteiro, ou partes dele, exemplificados aqui, 

através de dançarinos, cirurgiões, atletas entre outros muitos. (GARDNER 

1995, p.23) 

 A sexta inteligência apontada é a inteligência interpessoal, 

resumidamente entendida como a capacidade de compreender outras pessoas 

(o que as motivam, como elas trabalham). Os políticos, professores e 

vendedores, entre outros, enquadram-se em altos graus dessa inteligência. 

(GARDNER 1995, p.26) 

 A sétima e última inteligência trazida por Gardner, aponta pra a 

inteligência intrapessoal, cuja capacidade é a de formar um modelo acurado e 

verídico de si mesmo e de lançar mão desse modelo para dirigir sua vida. 

(GARDNER 1995, p.27) 

 Gardner coloca que essas sete inteligências são uma lista preliminar 

e que cada uma delas pode ser dividida, assim como, reorganizada. O 

importante para ele é deixar clara a pluralidade do intelecto. 

 Ao tecer uma análise mais profunda sobre as sete inteligências 

apresentadas veremos que três delas possuem fortes características racionais, 

enquanto as quatro restantes possuem fortes características emocionais. Meu 

objetivo aqui não é induzir a um entendimento equivocado colocando razão e 

emoção em posições opostas e excludentes, mesmo por que em nenhum 

momento Gardner em seu livro Inteligências Múltiplas explicita essa 
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excludência. Compartilho a mesma linha de Gardner assumindo que as 

inteligências são múltiplas e autônomas ao mesmo tempo parcialmente 

complementares e sobrepostas. Sou partidário também a Edênio Valle onde 

seu entendimento é que não há o agir inteligentemente sem a presença do 

sentir e compreender a um só tempo. 

 A distinção que aqui apresento tem o único e exclusivo objetivo de 

conduzir meu trabalho de pesquisa à problemática apresentada nessa 

dissertação ao campo / domínio da inteligência emocional. Em assim sendo, o 

item seguinte tratará de esmiuçar didaticamente a expressão Inteligência 

Emocional. 

2.3 INTELIGÊNCIAS EMOCIONAIS 

 Continuo ainda buscando em Gardner (1994 e 1995) e Valle (2003) 

subsídios para iniciar o entendimento didático pedagógico do sentir o qual 

sustenta epistemologicamente meus apontamentos mais abaixo. Segundo 

Gardner (1994, p.14), traz “os estudantes possuem diferentes tipos de mentes 

e , portanto, aprendem, lembram, desempenham e compreendem de modos 

diferentes”. 

 Gardner (1995, p.21) enfatiza que é necessário possuir uma 

tendência biológica participativa, assim como, as respostas advindas estão 

vinculadas ao um estímulo cultural onde o indivíduo está inserido para se obter 

sucesso, nesta ou naquela inteligência. Não existindo, portanto na visão de 

Gardner, inteligência dissociada do fator biológico. Ou seja, sua teoria das 

inteligências múltiplas foi “elaborada à luz das origens biológicas de cada 

capacidade de resolver problemas”. 

 Valle (2003, p.43) por sua vez contribui sinalizando que “a dimensão 

emocional pertence essencialmente à extraordinária poliformia da inteligência 

humana, desde a primeiríssima infância até a velhice”. 

 Antes; porém, de adentrarmos nas quatro inteligências emocionais 

faz-se necessário, mais uma vez, insistir no ponto de que as inteligências são 
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múltiplas e autônomas, assim como, parcialmente complementares. Outro 

ponto importante é explicitar que os nomes escolhidos para identificar as 

inteligências emocionais são fruto da sensibilidade cultural identificadas por 

nossa consciência nas últimas três décadas, de acordo com Gardner. 

 Verificando a teoria gardneriana podemos recolher a impressão de 

que ele estabelece três pontos decisivos que desafiam o homem moderno, 

homem esse imerso na cultura pós-tecnológica de massa, à sua capacidade 

criativa e adaptativa que são: a necessidade da autoconsciência; o uso da 

corporeidade/ movimento e, o musical. 

 Há uma necessidade premente de o homem resgatar sua relação 

com ele mesmo, com os demais, com a natureza e, com o mundo. O caminho 

para esse resgate passa pela plena posse da corporeidade e da pessoa. Esse 

caminho mostra que a inteligência do indivíduo não pode existir sem o sentido 

humano. 

 A dimensão da compreensão de Gardner para com a inteligência 

musical se estende muito além da música propriamente dita. Trata-se de uma 

interpretação mais profunda, remetendo-nos aos antigos gregos, que por sua 

vez quando se referiam à música, referiam-se às nove musas entre elas a 

música, o teatro, a dança, a poesia, as artes plásticas, não havendo 

dissociação entre elas. 

 Dessa forma, a inteligência musical, assim entendida, identifica o 

sentido de uma simbiose entre o indivíduo e as artes, num processo criativo e, 

dentro de um cenário onde ela é única em meio a outras pessoas igualmente 

únicas. 

 A segunda inteligência de característica emocional é a corpóreo-

cinestésica. Ela nos fará compreender melhor as inquietudes das crianças no 

sentido da motricidade, chegando algumas a serem classificadas como hiper-

agitadas. 

 Os movimentos motores especializados têm seu início na mais tenra 

idade e sua importância é do mais alto grau, no que diz respeito ao 

desenvolvimento psico-cognitivo-social da criança, possibilitando a ela, 

participar de novas e criativas experiências, num processo consolidador de seu 

espaço, domínio e interação com as coisas e seus semelhantes. 
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 A importância dada por Piaget e Wallon à dimensão ou inteligência 

prática - corpóreo-cinestésica - revela seu grau de relevância no 

desenvolvimento do ser humano. Ainda segundo o pesquisador suíço, tanto as 

formas iniciais de conhecimento quanto as mais avançadas tem seu 

fundamento no uso em larga escala do desenvolvimento e alcance da 

capacidade sensório-motora. 

 Embora Gardner tenha realizado críticas complementares a Piaget, 

ele não tece restrições por completo aos pareceres do pesquisador sobre a 

motricidade, não dedicando muito espaço à inteligência corpóreo-cinestésica 

por ele entendida como autônoma e universal. 

 A terceira inteligência identificada por Gardner e aqui caracterizada 

como do grupo emocional, dá conta das capacidades intrapessoais. Valle 

estabelece equivalência dessa capacidade à “da capacidade do 

autoconhecimento, da auto-aceitação, da comunicação consigo mesmo”, como 

por ser observado (2003, p.21). 

 Gardner (1995, p.14) estabelece “é uma capacidade de formar um 

modelo preciso, verídico, de si mesmo e poder utilizá-lo para agir eficazmente 

na vida”. 

 Para J. Mayer a inteligência intrapessoal é a metacognição - aqui 

entendida como o conhecimento ou atividade cognitiva que toma como seu 

objeto a cognição, ou seja, é a cognição acerca da cognição. (cf. GARDNER 

1995). 

 Nesse processo reflexivo da autoconsciência, a mente pode 

observar analisar, questionar, comparar e investigar a própria experiência, sem 

que para isso esqueça as emoções. 

 Pode-se; então, estender nosso entendimento no sentido de que ao 

exercitarmos a autoconsciência estaremos mergulhando consciente e 

simultaneamente na percepção do estado de espírito e respectivo pensamento 

sobre esse estado de espírito. 

 Dessa forma, torna-se mais fácil o indivíduo tomar uma decisão e 

agir com relação a si mesmo e à fonte provocadora da sua emoção.  

 A conquista individual da autoconsciência mostrará em primeiro 

lugar que o fato do indivíduo “tomar” consciência dos sentimentos e agir para 
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mudá-los não significa a mesma coisa, nem pelo viés da lógica nem pelo viés 

psicológico, muito embora a práxis aponte que o ser humano tende a vivenciá-

lo simultaneamente.  

 O segundo ponto mostrará que o ser autoconsciente nem é levado e 

nem resignado pelas emoções tal qual fossem uma fatalidade.  

 O ser autoconsciente tem como tendência natural a busca pela 

resolução ao invés da fatalidade. 

 A quarta e última inteligência com característica emocional diz 

respeito às capacidades interpessoais. 

 Partindo da máxima que o ser humano é um ser sociável por 

natureza e, portanto, sofrendo e causando influência no ambiente cultural em 

que vive/ participa, entendemos que essa capacidade de compreender e 

trabalhar com as outras pessoas desse ambiente cultural é definida por 

Gardner (1995) como sendo inteligência interpessoal. 

 Não conseguimos observar na prática as capacidades intrapessoais 

e interpessoais dissociadas. Para Valle (2003, p.56), Inteligência Interpessoal é 

definida como sendo “a capacidade de compreender as demais pessoas, 

captando de maneira empática o que sentem, como trabalham, como se pode 

entrar dentro do seu mundo de percepções e interesses e valores e, 

comunicar-se melhor com elas.” 

 Ao entrarmos no entendimento mais aprofundado dessa capacidade, 

notaremos que o cerne da interpessoalidade reside na habilidade espontânea 

ou adquirida de discernir e; conseqüentemente, posicionar-se adequadamente 

aos estados de espírito, temperamentos, desejos e estímulos dos demais 

participantes do ambiente cultural ao qual freqüenta. 

 Afora as quatro inteligências emocionais acima apresentadas, 

Gardner (1995) apresenta uma relação da inteligência com outras capacidades 

humanas valorizadas. Esse relacionamento é muito importante para a 

problemática trazida por essa dissertação, na medida em que envolve não só a 

identificação das outras capacidades, mas adentra ao campo de como a 

educação e seus mestres podem lidar com elas. 

 O estudo do relacionamento inicia-se a partir do estabelecimento de 

uma matriz de talento (assim; denominada por Gardner) para que seja possível 
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estabelecer, mais a miúde, uma estrutura geral que permitirá entendermos 

melhor esse processo. A partir desse ponto, as considerações que tecerei 

tomaram por referência as idéias de Gardner (1995). 

 Precisamos primeiramente, considerar que cada ato cognitivo 

envolve um agente que executa uma ação ou uma série de ações em alguma 

tarefa ou domínio (aqui entendido como domínio de conhecimento). 

 Essa perspectiva analítica aplica-se tanto para analisar os atos ou 

ações de um gênio, quanto das realizações do mais humilde cidadão. 

 A estrutura criada para analisarmos o relacionamento entre a 

inteligência e demais capacidades, passa pelas perspectivas biopsicológicas 

de domínios ou tarefas e, finalmente pelo campo do conhecimento. 

 Na perspectiva biopsicológica, a estrutura examina o agente e suas 

capacidades, inclinações, valores e objetivos, objetivando estratificar seus 

poderes cognitivos e comportamentais. Gardner inclui ainda os fatores 

genéticos e neurológicos comportamentais, para que a análise do indivíduo 

seja completa em termos de poderes cognitivos e, respectivos traços e 

disposições comportamentais. 

 Sob a perspectiva dos domínios ou tarefas, uma atividade é 

examinada a partir ou sob o ponto de vista desse domínio, ou seja, a análise 

leva em consideração o meio onde a atividade ou tarefa foi realizada, ou ainda, 

sobre a égide de especialistas nesse domínio. 

  Gardner finaliza seus apontamentos trazendo que as avaliações ou 

julgamento de ações são realizados por indivíduos pertencentes a um 

determinado domínio e sobre os valores instituídos por esse domínio. Esse fato 

não necessariamente desmerece ou desqualifica o julgamento, simplesmente, 

não podemos expressar que esse julgamento pode ser aceito de maneira 

universal. 

 Aprofundando ainda mais nas pesquisas de Gardner, cabe aqui 

trazer algumas definições que o próprio autor esclarece, para um maior 

entendimento de seu trabalho. Começarei pelo entendimento do que venha a 

ser inteligência na visão gardeniana. 

 A inteligência nada mais é do que um potencial biopsicológico. O 

indivíduo para ser considerado inteligente ou não, sob essa definição é 
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necessário entendermos a relação existente entre sua herança genética e as 

propriedades psicológicas manifestadas, de forma que, esse processo percorre 

uma graduação variando nesse caso, dos poderes cognitivos do indivíduo às 

suas disposições de personalidade. 

 O talento trazido por Gardner, traduz um potencial biopsicológico 

precoce do indivíduo, caracterizado pelo afloramento em alguns dos domínios 

existentes na cultura onde esse indivíduo está inserido. É o caso de indivíduo 

que avança rapidamente sobre uma área de conhecimento ou domínio, 

ganhando o reconhecimento dos demais membros como talentoso. Cabe aqui 

esclarecer que os indivíduos podem ser talentosos em qualquer área, desde 

que envolva a inteligência. 

 A prodigiosidade é definida por Gardner como a manifestação 

extrema de talento em algum domínio. De maneira mais ampla, a 

prodigiosidade ocorre em um domínio apenas. A exemplo de prodigiosidade 

musical, podemos citar Mozart. 

 Já os especialistas e peritos são classificações concedidas a um 

indivíduo por ter trabalhado por pelo menos uma década num determinado 

domínio, conferindo-lhe habilidades e conhecimentos necessários para o 

desempenho em níveis mais elevados desse domínio. Todavia, não significa 

dizer que um especialista seja original, dedicado ou possui paixão em seu 

desempenho. O perito, passar a ser mais bem entendido como um indivíduo 

que possui um tipo de excelência técnica. 

 A criatividade para Gardner, nada mais é do que uma caracterização 

reservada àqueles produtos que trazem uma novidade dentro de um domínio. 

O reconhecimento de algo criativo, original, só pode ser efetuado por membros 

reconhecidos como experientes no campo ou domínio dessa criação. Há de se 

mencionar aqui, que o fato de que um perito pode ser perito, sem, no entanto, 

ser criativo, assim como, também é verdade que a criatividade pode 

manifestar-se em indivíduos que ainda não são peritos ou mestres. 

 Gardner finaliza seus conceitos apresentando com cautela o termo 

gênio. Para ele esse termo é reservado como título honorífico às pessoas que 

produzem trabalhos que assumem dimensões universais, cujo trabalho tenham 

sido testado em vários campos relevantes e, sem que o indivíduo que o 
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produziu seja um perito. Isaac Newton é um desses indivíduos considerados 

por Gardner como gênio. 

 Todos esses conceitos são fundamentais para que possamos 

estabelecer as implicações educacionais existentes e, dessa forma, podermos 

construir um relacionamento professor/ aluno; instituição/ aluno; instituição 

professor, que leve em consideração as nuances e as diversidades de 

capacidades dos indivíduos que atuam nesse cenário educacional. 

 A pergunta fundante, nesse momento em que nos encontramos, 

passa a ser: o que pode ser feito para estimular ou educar talento? Sim, o que 

pode ser feito, uma vez que o próprio Gardner traz em seus apontamentos que 

é mais fácil prejudicar as crianças talentosas e criativas do que encorajá-las em 

seu desenvolvimento. 

 Boa parte dessa verdade dá-se pelo nosso desconhecimento de 

como tratar esse precioso fenômeno. É preciso, portanto, que nós educadores 

estejamos preparados e engajados nesse processo de encorajamento dos 

talentos e da criatividade. 

 É bem verdade, que esse contexto, descortina uma série de 

implicações, a começar pela própria delineação das várias formas de que se 

revestem o talento, a criatividade e a perícia.  

 A busca pelo desenvolvimento de um indivíduo criativo, ou talentoso, 

ou ainda prodigioso, não é tarefa fácil, é um desafio aos educadores na medida 

em que cada uma dessas “virtudes” requer estímulos diferentes, sem contar 

que deve ser respeitado as influências do próprio campo ou domínio no qual 

cada indivíduo desponta sua “virtude”. Adiciona-se a esse contexto, que os 

indivíduos estão em diferentes idades ou estágios, podendo possuir, dessa 

forma, necessidades diferentes, respostas cognitivas e emocionais diferentes 

e, assimilações também diferentes. 

 As pesquisas realizadas por Gardner apontam que as mensagens 

passadas pelos educadores são captadas de maneira diferente pelos seus 

discentes na medida em que seus mestres representam perícia, criatividade e 

inclusive alguma forma de gênio nessa relação e, dos tipos de sugestões ou 

encorajamentos ou desencorajamentos que eles promovem. 
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 Todos esses fatores desenvolvimentais devem ser levados em 

consideração quando do planejamento dos regimes educacionais. As 

características inerentes de cada domínio ou campo que delimitam uma 

atividade remetem à necessidade de reflexão dos educadores para com os 

fatores extrapessoais que desempenham, dado constituir importante papel no 

desenvolvimento ou impedimento do talento junto aos seus alunos. 

 Por conseguinte, urge delinear um novo modelo ou estrutura 

educacional para fazer frente à nova condição da aprendizagem, onde a 

uniformidade educacional cede lugar ao multifacetamento educacional. Sai-se 

de uma série de disciplinas interessadas na cognição humana, para um 

acomodamento numa estrutura que leve em consideração que a mente 

humana é um instrumento composto de múltiplos componentes, multifacetada 

e que não tem mais sentido ser capturada através de instrumentos simples 

num estilo de lápis e papel. 

 A partir do que a ciência tem nos trazido, principalmente no campo 

da neurobiologia, apontam para a complexidade da composição do sistema 

nervoso humano, ser algo altamente diferenciado. 

 Gardner (1995, p.5), afirma ainda, que “todos os seres humanos 

normais possuem todos esses potenciais, mas por razões genéticas e 

ambientais, os indivíduos diferem notavelmente nos perfis particulares de 

inteligência que apresentam em qualquer momento dado de sua vida”. 

 Continua acrescentando que a educação centrada no indivíduo e, 

dessa forma, modelada para responder às diferentes características, é a saída 

para que cada pessoa tenha uma educação que maximize seu potencial 

intelectual. 

 Nessa concepção gardeniana, uma maneira convincente de planejar 

uma escola centrada no indivíduo é delinear papéis a serem seguidos pela 

escola. Dentre esses papeis, três são apontados por Gardner como sendo 

fundamentais, sendo eles: o papel de especialista em avaliação; o de agente 

do currículo para o aluno e, o de agente da escola-comunidade. 

 O objetivo do papel de especialista avaliador é garantir que a 

avaliação seja justa para com a inteligência do indivíduo, através de um 
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monitoramento direto dessa inteligência, não se utilizando de outras “lentes” – 

como da lógica e da matemática – para avaliar essa inteligência. 

 O objetivo do papel de agente do currículo é recomendar os cursos 

que o aluno deveria escolher, levando-se em consideração as inclinações do 

próprio aluno para com essa ou aquela disciplina eletiva, coadunando com o 

estilo de aprendizagem do próprio aluno. 

 O último papel e, nem por isso menos importante, trata do aspecto 

de aumentar a probabilidade dos alunos descobrirem um papel ocupacional / 

profissional que seja aderente com seu perfil de inteligências. Neste caso a 

escola estaria sendo o elemento facilitador entre as competências de seus 

alunos com o mercado de oportunidades disponibilizado pela comunidade. 

 No ponto de vista de Gardner, mesmo no melhor ambiente 

educacional que exista - diga-se de passagem, nos Estados Unidos da 

América, local onde o autor exerceu seus estudos e extraiu seus dados através 

de pesquisas – fazem um trabalho apenas mediano para educar seus 

indivíduos para seu potencial máximo, uma vez, ainda segundo Gardner (1995, 

p.195) “a maioria das escolas se satisfaz em aceitar desempenhos mecânicos, 

ritualizados ou convencionalizados; isto é, desempenhos que de certa maneira 

apenas repetem ou devolvem o que o professor modelou”. 

 Há a necessidade de se reavaliar todo esse contexto, dado que em 

nossos atuais sistemas de valores, o educador deveria buscar objetivos mais 

ambiciosos, ou seja, produzir uma educação para o entendimento, 

possibilitando dessa forma, a nossos alunos não só externarem os 

ensinamentos passados, mas também se utilizarem desses ensinamentos e 

habilidades para elucidarem novos e desconhecidos problemas, ou executar 

novos projetos, revelando a forma mais ilustre: que realmente os alunos 

compreenderam e não apenas imitaram seus mestres. 

 Gardner ao insistir na qualidade distinta dos domínios e no desafio 

para ensinar para o entendimento, ele automaticamente aponta para um 

caminho, uma tarefa extremamente difícil e árdua; todavia, também aponta 

para possibilidades concretas, ao estabelecer que a partir do entendimento de 

que quase todos os conceitos podem ser conceitualizados de várias maneiras, 
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representados e ensinados também de várias maneiras, é possível encontrar 

pelo menos uma que seja adequada a cada aluno. 

 Todas as capacidades emocionais acima mencionadas e agrupadas 

segundo o esforço de Gardner trazem em si um riquíssimo potencial de 

possibilidades para buscarmos uma compreensão maior do ser humano; agora, 

entendendo melhor a inteireza do ser, já que o momento, o planeta e a 

sociedade clamam por mudanças no sentido do homem resgatar valores 

primordiais de respeito a si próprio, aos semelhantes e ao meio ambiente, para 

garantir sua própria existência e dos demais seres vivos que co-habitam o 

planeta terra. 

 Trabalhar na/ para a educação entendendo e valorizando – aqui 

entendida como o movimento de abrir-se um espaço para a discussão – as 

inteligências emocionais, é uma possibilidade de construção de seres humanos 

mais integrais. 

 A racionalidade cartesiana não deve ser abandonada. Essa não é a 

proposta, mas sim, trabalhar em consonância às emoções. Entender a 

individualidade, as reações a estímulos; as diversas formas de despertar a 

cognição de nossos alunos, não é obtida pela racionalidade e sim, pela leitura 

das capacidades emocionais identificadas e decodificadas por Gardner. 

2.4 EMOÇÕES E APRENDIZAGEM 

2.4.1 Definindo emoções e sentimentos  

 Convém primeiramente compreender o significado da palavra 

emoção haja vista que é uma das palavras centrais desse trabalho. 

 Etimologicamente, a palavra emoção provém do latim: emotionem, 

“movimento, comoção, ato de mover”. Por sua vez, é uma derivação tardia de 

uma forma composta de duas palavras latinas: ex, “fora, para fora”, e motio, 

“movimento, ação”, “comoção” e “gesto”. 
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 Até o século XVII a palavra emoção tinha o significado de “agitação 

popular, desordem”. Posteriormente a esse século, ganha o sentido de 

“agitação da mente ou do espírito” segundo, ainda o referido dicionário. 

 A emoção na perspectiva de Wallon, segundo Almeida & Mahoney 

(2007, p.17)  

“É a exteriorização da afetividade, é sua expressão 

corporal, motora. Tem um poder plástico, expressivo e 

contagioso; é o recurso de ligação entre o orgânico e o 

social: estabelece os primeiros laços com o mundo 

humano e, através deste, com o mundo físico e cultural.” 

 As emoções trazem em sua constituição as atitudes que por sua vez 

são reveladas através de expressões musculares pelo nosso corpo. Essas 

oscilações viscerais e musculares vão diferenciar as emoções uma das outras 

através de padrões posturais específicos, a exemplo do medo, da alegria, raiva 

entre outros. Ou seja, nosso corpo fala através da orquestração das emoções. 

 Ainda em Almeida & Mahoney (2007) a emoção traduz-se numa 

forma de participação mútua entre as pessoas, propiciando as relações 

interindividuais, estimulando o desenvolvimento cognitivo ao passo que 

promove essa fusão das relações individuais. É notório salientar o antagonismo 

existente entre a emoção e atividade intelectual trazido pelas autoras, uma vez 

que segundo a perspectiva das mesmas, sempre que dominam atitudes 

afetivas as imagens mentais se confundem, quando o predomínio é cognitivo, 

as imagens são mais claras. 

 Na busca da complementação do significado da palavra emoção, 

não podia deixar de trazer o viés da cognição. Sobre esse prisma, emoção 

cognitiva é aquela que sentimos e sabemos definir o porquê senti-la. O 

processo de avaliar cognitivamente a emoção é de suma importância, pois 

esse é o caminho do aprendizado e controle de uma determinada emoção. 

 O ser humano está sujeito a uma série de emoções e este trabalho 

não tem como objetivo discutir a forma de manifestação ou aprofundamento do 

entendimento de cada uma delas. Somente para efeito de fixação listo mais 

abaixo, algumas dessas emoções/ sentimentos. 
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 Alegria, amizade, amor, angústia, ansiedade, arrependimento, 

carinho, ciúme, coragem, culpa, dó, egoísmo, esperança, felicidade, inveja, ira, 

mágoa, medo, nojo, ódio, orgulho, paixão, pânico, pena, preguiça, raiva, 

remorso, resignação, saudade, surpresa, susto, solidariedade, tédio, tristeza, 

vergonha... 

 Olhando agora sobre um ângulo mais macro, descobrimos que a 

emoção é um impulso neural que move um organismo para a ação. A emoção 

é diferente do sentimento, dado que este último trata-se de um estado psico-

fisiológico. O sentimento é a emoção filtrada através dos centros cognitivos do 

cérebro, especificamente o lobo frontal, produzindo uma mudança fisiológica 

em acréscimo à mudança psico-fisiológica (cf. GOLEMAN 2001, p.12). 

 Para as autoras Almeida & Mahoney (2007, p.18) o sentimento “é a 

expressão representacional da afetividade. Não implica reações instantâneas e 

diretas como a emoção, podendo ser expressa através de mímica, pela 

linguagem e, controlados nos adultos através de processos intelectualizados”. 

 O sentimento, dessa forma, também se reveste de fator social, é 

uma expressão que passa pela representação, é a emoção modulada pela 

dimensão social e representativa. Tomando-se pela perspectiva de Wallon, 

existe uma evolução da afetividade. Em determinado momento a emoção é 

predominante, pois não houve ainda um desenvolvimento cognitivo que permita 

uma modulação dessa emoção. A partir do desenvolvimento da criança e seu 

relacionamento com outras crianças, os sentimentos vão emergindo. 

 Podemos; então, entender que a emoção é muito mais uma 

dimensão fisiológica, que provoca reações no organismo, do que uma 

representação social. Tomo como exemplo a amizade, que é um sentimento e 

não uma emoção, pois, passa pela representação, pela dimensão cognitiva. 

Emoção eu sinto ao compreender o outro, ao me conhecer. 

 Sem sombras de dúvidas podemos tomar a liberdade de assegurar 

que nossas ações ou qualquer coisa que efetuamos em nossa vida irão 

provocar uma ou mais emoção.  

 Não quero aqui induzir ou suscitar em evento determinístico. Meu 

objetivo é simplesmente não invalidar a noção de que as emoções estão dentro 

da órbita da influência consciente e podem ser aprendidas. 
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 Nesse sentido, as emoções atuam como uma ponte entre o 

pensamento, o sentimento e a ação. Não há uma só parte em nosso corpo que 

não seja requisitada ou afetada pelas emoções. 

 Estudos mais recentes dos pesquisadores Paul Ekman e Wallace 

Friesen (Gardner, 1995), ambos da universidade da Califórnia, dão conta que 

as diferentes culturas ao redor do mundo, reconhecem que algumas emoções 

e sentimentos são comuns a elas: o medo, a raiva, a tristeza e o divertimento. 

 A importância desse estudo, que pode ser observado em Ekman/ 

Friesen (2003), os autores buscam estabelecer que existindo emoções comuns 

a todos os seres humanos e, em todas as culturas, é possível inferir que essas 

emoções estão fora da consciência ou até mesmo do controle subconsciente. 

Elas podem ser uma parte sólida da condição humana como o é a fome, o 

sono, a sede e a morte. 

 Para Goleman (2001, p.32) “... nossos mais profundos sentimentos, 

nossas paixões e anseios são diretrizes essenciais e que nossa espécie deve 

grande parte de sua existência à força que eles emprestam às questões 

humanas”. 

 Ainda segundo Goleman no mesmo trecho traz que “a evolução da 

espécie humana deu à emoção um papel tão essencial em nosso psiquismo, 

os sociobiólogos verificam que, em momentos decisivos, ocorreu uma 

ascendência do coração sobre a razão”. 

 Extraímos a partir de Goleman (2001) que as emoções constituem 

papel fundamental na nossa orientação diante de situações que exijam 

tomadas de decisão importante demais para deixar a cargo unilateralmente das 

inteligências racionais. 

 Cada tipo de emoção a que somos submetidos há uma contrapartida 

imediata denominada ação, que vai nos conduzir a um caminho de resposta a 

esse estímulo.  

 Ao verificarmos que a raça humana vem ao longo de sua existência 

sendo submetida a essas emoções, fica claro compreendermos que esse 

processo de emoção desencadeando ação foi crucial para garantir a 

sobrevivência de nossa espécie. Ao longo dos séculos esse repertório 

emocional foi sendo gravado no sistema nervoso humano ao ponto de hoje 



 

 

86 

entendermos como inatas e percebidas pelo nosso coração de forma 

automática, como sugere Goleman (2001). 

 Qualquer discurso que dissocie o poder das emoções da natureza 

humana será completamente míope. Nossas decisões e ações são muito mais 

moldadas pela emoção do que razão.  

 Privilegiamos muito, durante séculos, a razão na vida humana, seja 

ela no campo do trabalho em nossas relações cotidianas ou na educação, foco 

dessa pesquisa. 

 O desafio está na criação das emoções certas quando precisamos 

dela, ou seja, criarmos estado emocional em determinado momento quando 

realmente precisamos. 

 Parece, num primeiro momento, algo difícil de conseguir; todavia é 

conseguido ao evocarmos a memória emocional para trazermos de volta as 

emoções para que tenhamos acesso a elas quando as precisamos.  

 Especificamente sobre essa componente chamada memória, 

reservei item específico, limitando-me nesse momento a apenas mencioná-lo, 

dando prosseguimento ao eixo “emoção – aprendizado”. 

2.4.2 Definindo a Aprendizagem  

 O processo de aprendizagem envolve uma complexidade que 

dificulta a explicitação através de recortes do todo. Envolve o modo como os 

seres adquirem novos conhecimentos, desenvolvem competências e mudam o 

comportamento. 

 Buscando definição de aprendizagem em Ferreira (1961), obtive o 

seguinte resultado: Ação de aprender. Aprender por sua vez é tomar 

conhecimento de, reter na memória, procurar tirar proveito do que se vê ou 

observa. Por outro lado, segundo alguns estudiosos, a aprendizagem é um 

processo integrado que provoca uma transformação qualitativa na estrutura 

mental daquele que aprende. Essa transformação se dá através da alteração 

de conduta de um indivíduo. 
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 Partindo-se da premissa que o ser humano nasce potencialmente 

inclinado a aprender, necessitando apenas de estímulos externos e internos 

(motivação e necessidade respectivamente) para o aprendizado, vemos que na 

maioria dos casos, o processo de aprendizagem ocorre no meio social e 

temporal em que o indivíduo convive. 

 Cito abaixo, algumas escolas de pensamento e suas respectivas 

concepções de aprendizagem, com o objetivo de identificar as contribuições 

dessas escolas e pensadores, no processo que relaciona emoção-aprendizado.  

 É importante sabermos como ao longo do tempo essa questão das 

emoções foi tratada, acolhida, entendida, valorizada ou até mesmo 

negligenciada.  

 Esse percurso, não tem o propósito de discutir cada tipo de escola 

ou pensador, mesmo porque não é o foco de minha pesquisa, mas sim, 

observar como essa temática foi tratada. Outro ponto importante a ser 

considerado é o fato de não ter citado todas as escolas. Escolhi aquelas que 

mais se aproximavam do meu eixo epistemológico sem no entanto estabelecer 

com essa escolha grau de importância diferenciado a essa ou aquela escola. 

 Retomando a vertente vygotskyana (VYGOSTSKY, 2001), veremos 

que em sua perspectiva o pensamento verbal não é uma forma de 

comportamento natural e inata, mas é determinada por um processo histórico-

cultural. Sendo sujeito às interferências históricas, o pensamento propriamente 

dito é gerado pela motivação, pelos desejos, necessidades, interesses e 

emoções de um tempo e de uma cultura.  

 Há ainda se complementar que por trás de cada pensamento existe, 

na concepção de Vygotsky, uma tendência afetiva-volutiva, decorrendo daí que 

uma compreensão plena e verdadeira do pensamento de outrem só é possível 

quando entendemos sua base afetiva-volutiva. 

 Baseado nesse viés vygotskyano podemos compreender que 

estudar as dificuldades de aprendizagem só é possível se considerarmos os 

aspectos afetivos e culturais. É necessário proceder a uma análise do contexto 

emocional, das relações afetivas e, do modo como o aluno está situado 

historicamente no mundo. 
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 Sob a égide da vertente piagetiana, vamos identificar que o 

esquema de assimilação tende a incorporar elementos exteriores e compatíveis 

com a natureza do aprendiz. Por outro lado, o processo de assimilação tende a 

acomodar-se aos elementos que assimila, ou seja, modificar-se em função de 

suas particularidades sem, no entanto perder sua continuidade, nem seus 

poderes anteriores à assimilação.  

 Em outras palavras, o equilíbrio cognitivo implica na necessidade da 

existência de acomodações nas estruturas, assim como, a manutenção dessas 

estruturas em casos de acomodações bem sucedidas. Sendo as emoções e os 

sentimentos um dos componentes dessa estrutura. 

 Piaget postula que o pleno desenvolvimento da personalidade, sob 

seus aspectos mais intelectuais é indissociável do conjunto das relações 

afetivas, sociais e morais. 

 Numa concepção pós Piagetiana, busco em Pain (1985) as quatro 

dimensões do aprender: biológica, cognitiva, social e a função do “eu”. 

 Pain nos apresenta que, no processo de aprendizagem coincidem 

um momento histórico, um organismo, uma etapa genética da inteligência e um 

sujeito, o que implica ao mesmo tempo, uma contribuição teórica do 

materialismo histórico, da epistemologia genética de Piaget e da psicanálise 

freudiana. 

 Dessa forma, e segundo seu entendimento, caracteriza-se aí o 

sujeito integral e integralizado no seu ambiente. 

 Seu entendimento sobre a dimensão biológica afivela corpo e 

organismo tendo como ênfase, o cérebro. Na dimensão cognitiva, Paín utiliza-

se da base Piagetiana do desenvolvimento da inteligência, onde o sujeito 

epistêmico pode apresentar diferentes tipos de aprendizagem, sendo a 

estrutural mais valorizada, dado estar vinculada às estruturas lógicas do 

pensamento, responsáveis pela organização da realidade através da 

equilibração das estruturas cognitivas. 

 A dimensão social da aprendizagem é descrita como um dos pólos 

do processo ensino-aprendizagem, enfatiza ainda que o processo de 

transmissão da cultura sempre será ideológico, servindo à manutenção das 

estruturas definidas de poder. 
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 Das quatro dimensões trazidas por Pain a mais relevante para essa 

dissertação, é a função do “eu”, pois implica nas pulsões e na dinâmica das 

relações entre a realidade psíquica do sujeito e a realidade externa, gerando 

experiências emocionais.  

 Pain também ressalta que o aparelho condutor do aprendizado é a 

emoção e que o papel do educador como um dos veículos da realidade externa 

é cruciante nesse processo de aprendizagem. Revela ainda que o sistema 

educativo pode produzir sujeito muito acomodativo se a reprodução dos 

padrões for mais valorizada que o desenvolvimento da autonomia e da 

criatividade. Criatividade aqui entendida como sendo a capacidade inata, que 

pode ser bloqueada por influências culturais e ambientais. 

 Aproveito-me da vertente Behaviorista para provocar a reflexão e 

estabelecer um contraponto a essa pesquisa do processo emoção-

aprendizagem. Nesta concepção, o processo de aprendizagem acontece pelo 

condicionamento baseado na relação estímulo-resposta. 

 Várias correntes behavioristas foram surgindo desde seu 

aparecimento no século passado. Contudo, embora seja ainda muito influente, 

o behaviorismo não é mais um modelo dominante na psicologia. Uma das 

razões aponta para o desenvolvimento das neurociências, que por sua vez, 

jogou luz sobre o funcionamento interno do cérebro. Outra razão deve-se à 

percepção de que o comportamento não depende tanto mais dos estímulos 

quanto da história de aprendizagem ou da representação do ambiente do 

indivíduo. O ambiente aqui entendido como sendo o conjunto das forças que 

interagem com o sujeito, entre elas o local físico, a cultura, os estímulos, as 

experiências sofridas, todas elas gerando emoções e aprendizagem. 

 Embora a escola behaviorista tenha sido trazida no papel de 

contraponto às demais, ela, assim como, as outras citadas, possui um ponto 

em comum sobre o processo de aprendizagem, trata-se da emoção. Percebida 

através da motivação/ interesses trazidos por Vygotsky; ou pelo equilíbrio entre 

assimilação e acomodação trazidas por Piaget; ou pelo desenvolvimento da 

autonomia e criatividade no sistema educativo defendida por Paín, ou ainda 

pela nova ótica do behaviorismo a qual reconhece outros valores além do 
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comportamental, a emoção permeia todas essas escolas, reforçando a linha de 

entendimento que o processo de aprendizagem ocorre através da emoção. 

 A última vertente que trago para adicionar à pontuação da 

aprendizagem é a Walloniana. O aprendizado para Wallon, ou o 

desenvolvimento cognitivo assim como Piaget, está sujeito a uma série de 

estágios. Diferencia-se de Piaget na medida em que afirma que o 

desenvolvimento dar-se-á permeado de conflitos internos e externos; um 

movimento normal que pode gerar retorno a estágios anteriores, mas que 

promovem a evolução. Os estágios, ainda segundo Wallon, se sucedem de 

maneira que momentos predominantemente afetivos (aqui entendidos como 

focados na construção do eu) sejam sucedidos por momentos 

predominantemente cognitivos (aqui entendidos como direcionados à 

construção do real e compreensão do mundo físico). Deste modo, afetividade e 

cognição não são estanques e se revezam na dominância dos estágios. 

 Pode-se ainda dilatar esse entendimento na perspectiva de que 

inevitavelmente é necessário redefinir o papel do professor para atender esse 

novo cenário, onde não lhe cabe mais apenas o papel de informador – aqui 

entendido como o sujeito que detém o conhecimento e transmite-o ao seu 

discípulo, mas num novo papel, o de orquestrador desse discípulo no que 

tange à condução do processo de tomada de consciência, do ambiente que o 

cerca e do meio social em que vive, promovendo e estimulando-o às várias 

inteligências que possuem, para que dessa forma, eles – alunos, se tornem 

capaz de resolver problemas ou, criarem novos “produtos” inerentes há seu 

tempo. 

 Nasce com essa perspectiva um novo papel para o educador, um 

papel cujo peso do fator social assume caráter primordial pra toda a sociedade 

na medida em que será o responsável por participar do processo de construção 

de um ser humano melhor. 

 Na contrapartida dessa certeza de construção, caminha a angústia 

do professor, angústia no sentido dele próprio professor ter as suas 

inteligências prontamente estimuladas para ser capaz de se transformar nesse 

elemento estimulador de múltiplas inteligências. 
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 Um caminho para debelar esse caminho de angústia, aponta para a 

necessidade do professor se capacitar, não só teórica como prática, assim 

como, lançar mão de instrumentos metodológicos que garantam espírito 

analítico e o acompanhamento dos resultados obtidos, para dessa forma, 

promover a divulgação dos experimentos e consolidar o que podemos 

denominar de um programa de estímulo às múltiplas inteligências. 

 O nascer desse novo profissional e seu sucesso enquanto 

estimulador das múltiplas inteligências está encadeado à necessidade de lidar 

com a dificuldade dele próprio não ter sido estimulado em sua educação, 

nessas múltiplas inteligências, de forma a aceitá-las como essenciais para seus 

alunos. Entretanto, mais do que nunca, a prática do exercício que leva ao 

autoconhecimento surge como um caminho para a superação dessa 

dificuldade e, delineia-o como responsável por essa notável e imprescindível 

incumbência. 

2.5 MEMÓRIA EMOCIONAL 

 Tangenciei anteriormente a questão da memória; contudo, faz-se 

necessário adentrarmos mais a fundo nesse fascinante e apaixonante tema. 

Busco em Iván Izquierdo os conhecimentos específicos necessários a 

edificação das relações existentes entre memória, aprendizagem, emoção, 

inteligências emocionais, pontos fundantes de minha pesquisa e escrita. 

 O conceito de memória trazido por Izquierdo (2002a, p.9) representa 

“...a aquisição, a formação, a conservação e a evocação de informações.... 

também chamada de aprendizagem...”. 

 Torna-se claro, a partir desse conceito, que só é possível guardar 

algo ou “gravar” algo se efetivamente tenhamos aprendido, assim como, 

lembramos ou “recuperamos” aquilo que tenha sido guardado ou gravado. 

 Dessa feita, e dentro desse conceito, somos verdadeiramente aquilo 

que recordamos, isto é, aquilo que está em nossa memória. 
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 Essa fantástica linha de entendimento induz ao fato de nossa 

individualidade, entendida aqui como a não existência de outro ser idêntico a 

nós, ter sua raiz no acúmulo de nossas memórias, de acordo com Izquierdo. 

 Ao projetarmos nosso futuro, acessamos a base de informações 

armazenadas: a memória, ou seja, eventos já acontecidos, de matiz positiva 

(uma boa emoção) ou de matiz negativa (uma emoção ruim). 

 Ainda segundo Izquierdo, esse movimento de acesso ao passado, 

“único tesouro que nos permite traçar linhas a partir dele”, autoriza dizer quem 

somos e quem poderemos ser. Em outras palavras esse compêndio de 

memórias estabelece aquilo que denominamos nossa forma de ser, nossa 

personalidade. 

 Imaginemos agora um ser humano sendo bombardeado 

constantemente pela emoção do medo. Evidentemente, apresentará uma 

personalidade mais introvertida, cuidadosa, lutadora ou ressentida; fruto muito 

mais de suas lembranças do que de fatores congênitos. 

 Esse conjunto de experiências que vamos adquirindo ao longo de 

nossa existência de vida vai caracterizar o aspecto de que somos únicos. 

 Cada um, embora possa passar por idênticas experiências, 

assimilam e, por conseguinte gravam de maneira diferente, justamente por 

reagirem diferentemente em função de suas memórias já registradas. Daí 

decorre nossa individualidade, do acesso de nossas memórias, que nos 

converte em indivíduo. 

 Podemos imaginar, nos transportando para o campo da educação, 

como cada aluno pode reagir, gravar, evocar e recuperar, de maneira diferente 

o tema que está sendo trazido para a sala de aula pelo professor. 

 Como será a experiência vivida por cada um dos alunos diante de 

uma aula? Como será assimilado o conteúdo apresentado? De que forma está 

sendo formada a individualidade? Qual a melhor maneira para o professor 

conduzir o processo de aprendizado respeitando a individualidade de seus 

alunos? 

 Essas e outras questões que formulo, traz em seu cerne a 

importância de entendermos melhor o mecanismo da memória e o grau de 

importância do papel do docente nesse processo de aprendizagem. 
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 Dada a característica de o homem ser um ser sociável e, portanto, 

não sabermos viver de forma isolada dos demais humanos e, para nos 

afastarmos desse isolamento formamos grupos.  

 Numa análise macro, esse conjunto de indivíduos, com suas 

memórias individuais, irá constituir uma memória coletiva que será incorporada 

geração-a-geração, garantindo afirmar que as nações são diferentes entre si 

pelo fato de sua memória coletiva também o ser. A identidade de um país, de 

um povo ou civilização dá-se através de sua memória coletiva, as quais 

chamam de história. 

 A análise anterior tem por objetivo situar a abrangência da memória, 

isto é, mostrar que a memória está presente individual e coletivamente e, que 

apesar de permear todos os indivíduos, seus quatro mecanismos constituintes: 

aquisição, formação, armazenamento e evocação são diferentes, tanto do 

ponto de vista unitário quanto coletivo. 

 Só através da linguagem/ comunicação é que se processam os 

quatros mecanismos da memória. Nos seres humanos notamos que esse 

processo inicia-se entre os dois e três anos de idade, conforme nos traz 

Izquierdo. 

 Aprendemos através da neurociência que a constituição da memória 

dá-se através das células nervosas e seu armazenamento acontece nas redes 

neurais formadas pro essas células e sua evocação acontece por intermédio 

dessa mesma rede neural ou por outras. 

 O ponto mais importante dos estudos científicos realizados por 

Izquierdo e, que podem ser observados com maior detalhes em sua obra já 

referendada anteriormente, aponta que a memória é modulada pelas emoções, 

pelo nível de consciência e pelos estados de ânimo. 

 Tornar-se fácil alinharmos entendimento ou inferir que de acordo 

com o estado emocional e de ânimo que se encontram nossos alunos em sala 

de aula, tão mais fácil ou mais difícil será o processo de assimilar, formar, 

armazenar e evocar a memória, quanto a aprendizagem em si. 

 É extremamente verdadeiro o fato de quão difícil é o processo de 

aprendizagem quando estamos exaustos, ou deprimidos ou ainda sobre forte 

influência do estresse. 



 

 

94 

 A realidade na qual nos defrontamos, enquanto professores na sala 

de aula são alunos em diferentes estados de emoção e ânimo, configurando 

um ambiente e um processo de aprendizagem heterogêneos, cuja habilidade e 

compreensão por parte dos professores, desses mecanismos, farão com que 

estados de ânimo não colaborativos ao processo de aprendizagem possam ser 

trabalhados e modificados, de forma a estabelecer um nível mais elevado de 

aprendizado dentro da sala de aula. 

 Dentro desse contexto de estabelecer um nível mais elevado de 

aprendizado, é importante que o professor compreenda um pouco mais quais 

são os tipos e formas de memória. 

 Basicamente podemos classificar as memórias segundo três 

características básicas: a função, o tempo que duram e, por último, pelo 

conteúdo, conforme sugere Izquierdo (2002a). 

 Com relação à função, a memória subdivide-se em duas: a breve e 

fugaz, responsável pelo “gerenciamento da realidade”, determinando o 

contexto em que diversos fatos acontecem ou ocorrem e, se é interessante 

fazer uma memória ou se já consta essa informação em arquivos já existentes. 

Para esse tipo de memória Izquierdo (2002a, p.19) intitulou de memória de 

trabalho. 

 Sendo de curta duração ela acontece não mais que alguns minutos. 

Essa memória é bem diferente das demais por não deixar traços e, dessa 

forma, não produzir “arquivos”. 

 Objetivando esclarecer e atar melhor esse tipo de memória 

exemplifico a seguir uma situação onde ocorre com freqüência, a memória de 

trabalho. Por algum motivo você precisa entrar em contato telefônico com seu 

amigo e não dispõem de uma agenda em mãos e muito menos se lembra do 

telefone dele. Recorre a outro amigo que prontamente dita esse número. O 

tempo que guardamos esse número em nossa memória, para discá-lo é 

denominado de memória de trabalho. Tão logo tenhamos discado esse 

número, esquecemo-lo. 

 Embora essa pesquisa não tenha o objetivo de adentrar a fisiologia 

dos mecanismos da ocorrência/ constituição da memória, faz-se necessário 
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tangenciar essa seara para poder correlacionar a memória com a emoção e 

esta com a aprendizagem. 

 A memória de trabalho tem sua origem de processamento numa 

região do cerebral denominada córtex pré-frontal, mais especificamente, a 

porção mais anterior do lobo frontal, como pode ser observada na figura 1, 

mais abaixo extraída de Izquierdo (2002a, p.21) 

 

 

 Em termos bioquímicos esse tipo de memória dispensa grandes 

alterações bioquímicas, fundamentalmente depende da atividade elétrica dos 

neurônios (figura 2) da região do córtex pré-frontal: 
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 “... essa região recebe axônios (parte das células 

nervosas – neurônios – responsável pela transmissão de 

sinais elétricos a outros neurônios) procedentes de regiões 

cerebrais vinculadas à regulação dos estados de ânimos, dos 

níveis de consciência e das emoções”, conforme declara 

Izquierdo (2002, p.20). 

 

 Em assim; entendendo o processo pelo qual se dá o relacionamento 

da memória/emoção/aprendizagem, fica mais perceptível entender que um 

estado de ânimo negativo, aqui entendido no sentido emocional, a exemplo de 

um quadro depressivo, ou um quadro de tristeza ou ainda, até a falta de sono 

vai afetar a memória de trabalho. 
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 A memória de trabalho é de fundamental importância para o 

processo de tomada de decisão no que concerne se a informação que está 

chegando é nova ou não (não havendo registro anterior dessa informação no 

cérebro, o sujeito pode formar uma nova memória e, em havendo, compara 

para decidir se bloqueia ou não a entrada dessa informação), interferindo 

diretamente no processo de aprendizado. 

 Vou aqui estabelecer uma pausa neste processo esclarecedor da 

memória, para estabelecer uma correlação entre a sala de aula, o processo de 

construção da memória de trabalho e o real aprendizado do conteúdo trazido 

pelo professor. 

 Partindo-se da premissa da heterogeneidade de estados de ânimos 

existentes entre os alunos na sala de aula no momento inicial que o professor 

adentra-a e inicia seu postulado e, considerando-se que a memória de trabalho 

de cada aluno, conduzi-lo-á à decisão de se aquela informação que está 

chegando é útil ou não ao organismo, se já existe ou é nova, podemos 

suspeitar que o aprendizado possa estar acontecendo ou não em cada aluno. 

Podemos também suspeitar que se o professor inferir no processo de ânimo 

geral da classe ocorrerá uma maior parcela de alunos que aprenderão os 

conhecimentos trazidos por ele. 

 Retomando o processo de esclarecer os tipos de memória, trago 

agora às memórias declarativas e procedurais, memórias essas classificadas 

como sendo de conteúdo, segundo inicialmente apresentei. 

 Os fatos vivenciados, os eventos e até mesmo os acontecimentos do 

dia-a-dia são registrados péla memória declarativa. Recebe esse nome pelo 

fato de termos a capacidade de declarar esses eventos e relatar como as 

adquirimos. 

 As memórias declarativas por sua vez, podem ainda ser subdivididas 

em dois outros subgrupos: episódicas (referem-se a eventos assistidos ou dos 

quais tivemos participação) e as semânticas (referem-se a conhecimentos 

gerais). 

 Para maior clareza, o conhecimento que possuímos de português, 

de educação ou ainda do perfume de um cravo, diz respeito à nossa memória 

semântica, enquanto as memórias episódicas são autobiográficas. 
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 É importante aqui compreender que tanto as memórias episódicas 

como as semânticas, requerem “... para o correto funcionamento, quer na 

aquisição, quer na formação ou na evocação, uma boa memória de trabalho” 

como sugere Izquierdo (2002, p.23). 

 Em resumo e, de acordo com seu conteúdo, as memórias dividem-

se em dois grandes grupos: as declarativas e as procedurais.... As declarativas 

são muito mais suscetíveis à modulação pelas emoções, pela ansiedade e pelo 

estado de ânimo.  

 A memória de trabalho é completamente diferente das outras... 

Mantém as informações só por alguns segundos, em raras vezes, um minuto 

ou dois e, cumpre uma função gerenciadora de nosso contato com a realidade. 

Decide entre tudo aquilo que nos acontece, o que guardaremos e o que não 

guardaremos na memória declarativa ou na procedural, ou que memória 

declarativa valerá à pena evocar em cada caso. Ao sentarmos em uma 

bicicleta decide que a coisa certa é pedalar... ao perceber algo perigoso, o 

compara com nossas memórias procedurais...” (cf. IZQUIERDO 2002, p.24). 

 Em um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, em 14/02/96, 

Izquierdo estabelece fortemente a relação existente entre o processo de 

formação, aquisição, armazenamento e evocação da memória, com a emoção. 

Nesse artigo, Izquierdo (1996, p.1-3) afirma: 

 (...) As emoções dependem dos afetos e sentimentos. Sabe-

se que estes têm um papel importante na vida cognitiva do 

sujeito; na memória, por exemplo, e em tudo o que o que ela 

depende. Que é muito: a memória nos permite ser quem 

somos; é a fonte de nossa individualidade como pessoa ou 

como comunidade (...). 

  É a partir do entendimento e correlações desse artigo que me baseio 

para tecer as considerações seguintes. 

 A princípio, o equilíbrio emocional não é inato na concepção do 

pesquisador Izquierdo, ele é adquirido. Desde a mais tenra infância, a criança 

aprende, nos mais variados locais, seja em casa, com seus colegas, na escola 

e, nesta última não necessariamente pertencente a uma categoria de escola de 

ponta, ou seja, cara e aparelhada tecnologicamente. 
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 O equilíbrio emocional não é sinônimo de insensibilidade, mas sim a 

capacidade de sentir as emoções e reagir a elas dentro de padrões de controle 

para dessa forma, gerar uma resposta emocional equilibrada. 

 Emoções estão intimamente dependentes de fatores externos como 

afeto e, de fatores internos como sentimento e, sua importância na vida 

cognitiva de um sujeito é crucial a ponto de permitir agir sobre a memória e 

esta definir quem somos. Tal afirmativa pode ser endossada pela simples 

observação de que apreendemos melhor as memórias que estão associadas 

com nossos afetos e sentimentos, do que as coisas afetivamente 

insignificantes, ou seja, lembramos para sempre do colo materno ou dos olhos 

de nossa primeira namorada, ao invés do número telefônico do encanador que 

nos atendeu na semana passada. 

 De todos os afetos o amor é o mais importante, pois através dele, 

podemos alcançar o equilíbrio emocional já citado. Faz parte do amor o 

conjunto de atitudes que denominamos civilidade ou educação. 

 Recentemente estudos têm demonstrado que o que o ser humano 

denomina de amor aparece como um salto evolutivo, dado que é exclusivo a 

animais que possuem córtex cerebral. 

 A máxima nesse sentido é apresentada por Izquierdo da seguinte 

forma “tiremos a inteligência de um humano e teremos um humano burro. 

Tiremos o amor e não teremos mais um ser humano, mas algo parecido com 

um réptil”. 

 Os dados científicos, ainda segundo Izquierdo, têm 

apontado que o quociente emocional assume papel de maior 

importância que o quociente de inteligência; o amor por sua 

vez depende da existência do córtex, já o processo cognitivo é 

regulado pelos sentimentos. 

 

 Cabe-nos a reflexão de validar, após contato com essas 

informações, se não é chegado o momento de repensarmos a educação no 

sentido de revertermos o processo de decortificação que a sociedade está 

atingindo, aproximando-se perigosamente do mundo réptil (desprovido do 

córtex cerebral), observados através dos fatos hediondos objetivados pelas 
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diversas mídias. Rouba-se do mais pobre, deixa-se morrer doente que não 

dispõe de plano de saúde; castigam-se os velhos; espancam-se filhos até a 

morte, exploram-se crianças. 

 O educador, diante dos conhecimentos aqui descortinados sobre a 

memória, compreenderá mais cientificamente os mecanismos que geram o 

aprendizado, assim como, as armadilhas que permeiam esse processo, de 

forma a balizá-lo nas suas estratégias pedagógicas edificando o caminho que 

conduzirá seu aprendiz à plena consolidação do aprendizado.   

2.6 TEMPO PARA APRENDER 

 Não é nenhum fato desconhecido de nós que a expectativa de vida 

aumentou consideravelmente a partir do ano 1950. Várias são as fontes 

respeitáveis que tem trazido essas informações, assim como, várias são as 

razões da expectativa de vida ter aumentado; todavia, ambas não serão o foco 

do aprofundamento deste trabalho de pesquisa. 

 Gostaria; então, dado a explicação anterior, concentrar o foco em 

dois vieses que contribuirão para aprofundar a compreensão na temática dessa 

dissertação. 

 O primeiro viés dá conta de que todo ser humano necessita de um 

tempo, tempo esse cujas características e aplicabilidades foram muito bem 

trazidos nas páginas do velho testamento: “... há um tempo para nascer e um 

tempo para morrer, há um tempo para plantar e um tempo para colher...”, ou 

seja, existe um tempo para tudo. 

 O segundo viés dá conta do que faremos com esse tempo a mais 

que conquistamos, pela expansão da expectativa de vida. Contudo, em ambos 

os vieses, a educação será o eixo norteador. 

 Para aprofundar o primeiro viés fui buscar em Izquierdo (2002b), em 

Correia (2008) e Candau (2000), subsídios necessários para estabelecer nas 

linhas seguintes, diálogos, pontes e contrapontos sobre a questão da 

importância da necessidade de termos um tempo para o tempo de 
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aprendermos. “Há um tempo para cada coisa e para cada uma delas 

precisamos de tempo” (IZQUIERDO 2002b, p.57). 

 Aprender é um ato contínuo. Estamos aprendendo a todo o instante, 

seja acordado ou até mesmo dormindo. Como já visto no item anterior, o 

processo de aprender significa incorporar informações em nossas memórias, 

que por sua vez para serem incorporadas dependem de complexos processos 

bioquímicos que ocorrem em nossas células nervosas, os neurônios, 

desencadeados por emoções internas e externas a nosso ser. 

 Em assim sendo, e com base em tudo que já foi escrito nessa 

pesquisa, o ato de aprender pode ser encarado como um componente da vida, 

e o conjunto desse aprendizado nada mais são do que o somatório de nossas 

memórias. 

 O ato de aprender consome tempo, assim como, recordar o 

aprendizado também. Aprendemos a não tocar em uma panela quente, por 

conta de não nos queimarmos, mas foi preciso para que esse aprendizado 

ocorresse, um tempo, nem que tenha siso diminuto. Demoramos certo tempo 

para darmos nossos primeiros passos, mas foi necessário um tempo para isso 

efetivasse. 

 Em ambos os exemplos, somos remetidos a concordar que é 

impossível diminuirmos esse tempo de aprendizagem, uma vez que não 

conseguiríamos aprender a caminhar em poucos minutos, nem tão pouco 

sermos engenheiros em poucos dias. 

 É da natureza humana necessitarmos de tempo para não só 

aprender, mas pensar, recordar e esquecer.  

 Nosso século é tomado por tecnologias de comunicação, são bilhões 

de informações disponíveis a qualquer cidadão - a qualquer hora do dia ou da 

noite, a qualquer dia da semana - com acesso às várias mídias disponíveis, 

principalmente aos que têm acesso à Internet. Como; então, fazemos para 

selecionar, adquirir, conservar e evocar essas informações? Sem que haja um 

tempo torna-se impossível essa missão. O tempo está na base de toda essa 

mecânica. 

 Para decidirmos sobre cada uma das informações que nos chegam, 

poder decidir qual delas é boa para nós, qual delas devemos rejeitar, 
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precisamos de um tempo, nem que for mínimo, para pensarmos; mas 

precisamos! 

 Nosso cérebro precisa de um tempo para destinar os novos 

aprendizados que acontecem. Trata-se de reações químicas, reações essas 

que precisam de um tempo para consumir-se, mesmo que seja milésimos de 

segundos; mas importantes, porque não dizer, cruciais para o processo de 

comparação dessa nova informação que chega às que já estão armazenadas. 

 É notório; então, reconhecer que em uma sala de aula, nosso aluno 

necessita de um tempo para que seu processo de aprendizagem aconteça. “... 

o tempo está na base dos tópicos essenciais da teoria e da prática da formação 

humana, ainda que muitos educadores, não tenham se ocupado dele de forma 

mais direta e criadora” (CORREIA, 2008). 

 Numa abordagem mais para a linha histórico-cultural, o lugar e o 

tempo são realidades construídas individual e grupalmente. Ao olharmos a 

escola do século XXI, deveríamos identificar fortemente que ela deveria ser um 

lugar e um tempo de construção da história cultural. Passando a ser não só o 

lugar onde aprendemos, mas o tempo-espaço subjetivo, vivenciado 

culturalmente por nós, num processo de aprendizagem de nós mesmos de 

maneira objetiva e subjetiva, individual e coletiva. 

 Um fato importante com relação a esse tempo necessário para o 

aprendizado individual, relaciona-se à extinção da maioria das coisas que 

aprendemos no decorrer de nossa dia e, porque não dizer ao longo de nossa 

vida. Tão importante quanto aprender é o manter. Neurologicamente, como nos 

traz Izquierdo (2002b, p.32) “... a maioria das memórias que fomos juntando se 

perde por falta de uso neuronal...”. 

 O mecanismo de aquisição das memórias não se dá imediatamente 

na sua forma final, ela precisa de um tempo para sua consolidação. Durante 

esse período de consolidação, ela, a memória, fica suscetível a interferências, 

seja de outras memórias, seja pelo efeito do uso de drogas ou outro 

tratamento, ou ainda de fortes emoções. A consolidação em si, tem um tempo 

médio que oscila entre três a oito horas e decorre de várias fases bioquímicas, 

(IZQUIERDO 2002b). 
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 Todas essas informações científicas sobre o processo de aquisição 

de memória é muito recente, data de mais ou menos quinze anos. Dessa 

forma, estamos ainda engatinhando cientificamente na descoberta dos 

mecanismos de consolidação da memória e; conseqüentemente, do 

mecanismo do aprendizado. 

 Todavia, podemos inferir com o conhecimento já revelado até esse 

ponto, que o aprendizado em sala de aula deve levar em consideração os 

fatores emoção, estado de ânimo, memória de trabalho e tempo para 

consolidação, para que efetivamente o aprendizado possa ocorrer. Ademais, 

somando-se a esses fatores a questão do estímulo e motivação das 

inteligências emocionais, desenha-se nitidamente um cenário complexo, de 

desafios e possibilidades diante de nós educadores, que envolvem o novo 

paradigma emergente educacional. 

 Especialmente no ensino superior, esse desafio mostra-se mais 

forte, dado que uma parcela dos alunos traz em seu bojo, concepções 

gnosiológicas respaldadas pelo paradigma vigente, ou seja, newtoniano-

cartesiano, que privilegia o racionalismo e o reprodutivismo. Uma população, 

cujo modelo educacional foi diagnosticado por Paulo Freire como bancário, 

para o qual há a necessidade de motivá-lo, estimulá-lo no uso de suas 

inteligências emocionais. 

 A condução dos alunos pelos caminhos das inteligências emocionais 

requererá dos educadores a percepção que esse tempo para aprender, talvez 

será superior a de um aluno do ensino fundamental, por conta de todo um 

processo formativo modelador reprodutivista pelo qual esse aluno tenha 

passado ao longo de sua trajetória nos bancos escolares. 

 Seria uma obtusidade de entendimento se atribuíssemos apenas ao 

educador a responsabilidade pelo fomento da mudança temporal. A escola 

assume seu papel nesse contexto como a guardiã de fazer existir o tempo e o 

espaço como lugar de criação. O tempo educativo, o tempo da criação, da 

permissividade da autocriação do aluno, da autocriação do professor e por fim 

da criação de um modelo mais completo de educação – completo aqui 

entendido no sentido holístico das faculdades que envolvem o ser humano, 

estabelecendo o espaço educativo, onde emergirá a construção do novo saber. 
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 O segundo viés, que trata do tempo adicional de sobrevida 

conquistado pela nossa biotecnologia, traz consigo uma provocação filosófica 

na medida em que confronta a busca do homem pela longevidade, com “o que 

fazer” com essa longevidade alcançada. 

 Ao traçarmos o histórico da longevidade humana ao longo dos 

tempos, constataremos sem sombra de dúvida que a expectativa de vida tem 

aumentado, salvo em períodos de devastação por epidemias, mesmo assim; 

localizadas geograficamente isoladas. 

 Izquierdo (2002b, p.11), soberbamente retrata essa conquista 

apresentando que na era cristã poucas eram as pessoas completavam 25 anos 

de idade, decaiu sobremaneira na Europa durante a idade média por ocasião 

da peste e outras epidemias. Nada se sabe sobre a expectativa de vida nesse 

mesmo período para os povos do continente americano. Somente a partir do 

século XX há uma preocupação em comparar a expectativa de vida entre 

europeus e americanos, mais especificamente norte-americanos, cujo 

resultado apresenta pouquíssima diferença, ficando ambos abaixo dos 

cinqüenta anos de idade, contra menos de quarenta anos para os brasileiros. 

 Ao lançarmos hoje nossos olhos pesquisadores sobre o oriente, 

mais especificamente para o Japão e países escandinavos, observaremos que 

expectativa de vida assinala a casa dos 80 anos, enquanto na América no 

Norte chega a 76 anos, na Argentina e Uruguai 75 anos e, no Brasil de 69, com 

exceção ao estado do Rio grande do Sul, cuja expectativa iguala-se ao da 

Argentina. 

 Na razão direta do aumento da expectativa de vida, localiza-se o 

processo de aceitação dos ditos “idosos” nas atividades corriqueiras de nossa 

vida profissional, social, cultural e intelectual. Não nos causa estranheza 

assistir apresentações de balé, com integrantes de seu quadro, ágeis 

dançarinas sexagenárias. 

 Não é propósito discorrer à fundo sobre as bases pelas quais essa 

evolução gradativa da longevidade vem acontecendo. Entretanto, é positivo 

revelar aqui as componentes desse processo, para o estabelecimento mais à 

frente da ponte que liga o paradigma newtoniano-cartesiano ao novo 

paradigma emergente. 
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 É evidente que um componente fundamental desse relacionamento 

longevidade versus tecnicismo newtoniano-cartesiano que a proporcionou, diz 

respeito às riquezas das nações e respectiva distribuição dessa riqueza a seu 

povo. A conquista dessa riqueza deu-se e dá-se por intermédio dos avanços 

tecnológicos, cuja base é o processo educacional e, cujo modelo fomentador 

aponta para o paradigma vigente, ou seja, o paradigma newtoniano-cartesiano. 

 Justiça; então, há de ser feita em reconhecer que o modelo 

newtoniano-cartesiano é um dos principais responsáveis pelo salto quantitativo 

e qualitativo da raça humana, observado nestes últimos séculos. Todavia, cabe 

a reflexão sobre os efeitos desse modelo sobre a sociedade e sobre o planeta 

em si. 

 Ao estabelecer a hipótese mais abaixo, o intuito é provocar a 

seguinte dúvida: no modelo newtoniano-cartesiano a longevidade é recurso 

adicional para gerar mais produção e mais consumo em detrimento à geração 

de qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, inclusive para os agraciados 

diretamente pela longevidade. 

 Componentes típicos de uma sociedade moderna na qual estamos 

inseridos e que determinam um paradoxo na longevidade, relaciona riqueza de 

um povo, com a maneira de como a conseguiu e, com a alimentação e nível de 

estresse. Vivem-se menos nos Estados Unidos da América do que na Europa, 

onde nesse último, a alimentação é mais balanceada e a vida menos agitada. 

Com isso, estabelecemos que a riqueza e qualidade de vida não 

necessariamente caminham lado-a-lado. 

 A verdade é uma só: vivemos muito mais anos hoje do que 

antigamente. E esses anos a mais que conseguimos através do avanço da 

biotecnologia e da medicina, o que estamos fazendo deles? Estamos mais 

felizes? Estamos envelhecendo com qualidade de vida? Estamos sendo 

educados para esses anos a mais de sobrevida sob a égide do respeito mútuo 

e dos demais seres vivos? A educação tem contribuído para construção de um 

novo tempo a relação homem-homem, homem-universo seja constituído de 

amor e respeito? 

 O que precisamos mudar. Adquirir, preservar, resgatar e valorizar 

para usufruirmos dessa nova porção de tempo? 
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 Izquierdo (2002b, p.15) representa muito bem esse momento de 

transição em que vivemos: “... que sentido faz exigir tanto das crianças e dos 

jovens como se exige hoje em dia, se todos têm mais anos pela frente e, 

portanto, muito mais tempo para aprender, para errar, para aprender com 

nossos erros, para escolher caminhos? Por que apressar a maturação dos 

jovens se eles agora dispõem de mais tempo justamente para amadurecer, do 

que tinham seus pais ou seus avós?” 

 A nova ordem que emerge desse processo reflexivo, adentra ao 

campo do resgate do controle do tempo por nós mesmos, autores de nosso 

tempo. Dessa forma, não devemos permitir que acontecimentos alheios à 

nossa vontade ocupem esse tempo, tal qual o imenso bombardeio de 

informações inúteis veiculadas e impostas pelas mais variadas mídias. Ao 

invés disso, devemos priorizar nosso tempo com diálogos edificantes, com 

autoconhecimento, com a prática do amor e com o respeito a si e a todos os 

demais serem que compõem nosso universo. 

 Surge a possibilidade de mostrarmos nossa capacidade em motivar/ 

estimular em nossos alunos o uso do tempo para o verdadeiro aprendizado, um 

aprendizado holístico, onde as emoções terão seu tempo de afetar os 

mecanismos bioquímicos da memória e, essa respeitando o tempo de fixação 

do aprendizado, culminando no tempo do próprio homem para com ele mesmo 

e, dele para com os demais. 

2.7 A ARTICULAÇÃO DOS SABERES 

 Permitam-me iniciar esse item a partir de um questionamento trazido 

por Morin (2004, p.51) o qual terá valor importantíssimo para a temática aqui 

apresentada: 

 “... para que nos serviriam todos os conhecimentos 

parcelares se não os confrontássemos uns com os outros, a 

fim de formar uma configuração capaz de responder às nossas 

expectativas, necessidades e interrogações cognitivas?”. 
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 As considerações que apresentarei a seguir, assim como, as 

discussões de entendimento, basearam-se fortemente em Morin (2004) e 

Santos Neto (2002). 

 Para entender ontologicamente o saber e a necessidade de 

promover uma articulação entre os saberes, há uma necessidade 

epistemológica de resgatar alguns componentes no sentido de esclarecê-los e, 

dessa forma, compreendermos e engajarmos nesse processo de religação dos 

saberes. 

 É importante termos em mente que a organização científica do 

conhecimento, às quais estamos imersos, instituiu a divisão e a especialização 

e, em assim sendo, a ciência passa a partir dessa orientação newtoniano-

cartesiana, a possuir uma diversidade de domínios, cuja menor unidade de 

composição denomina-se disciplina. 

 Em síntese, a disciplina tem como papel fundante, o de organizar o 

conhecimento científico instituindo-lhe a divisão e a especialização necessária. 

Com isso, há uma tendência natural em estabelecer uma autonomia quanto à 

delimitação de suas fronteiras, seja pela linguagem que se instaura, sejam 

pelas técnicas utilizadas ou geradas por ela mesma ou, ainda, pelas teorias 

que lhe são intrínsecas. 

 A organização disciplinar não é um advento dos mais remotos 

séculos, na realidade, surge com a formação das universidades no século XIX, 

tendo seu apogeu no século XX através do progresso da pesquisa científica. 

 Por intermédio da sociologia das ciências, assim como, do processo 

reflexivo do conhecimento, interno e externo a cada disciplina, que vamos ver o 

desabrochar do estudo da disciplinaridade. Sucita-se, que esse relacionamento 

da disciplinaridade com a ciência, observado ao longo desses últimos anos 

trata-se de um relacionamento fecundo que ao mesmo tempo também serviu 

para mostrar que de um lado a disciplinaridade cria, estabelece, delimita um 

domínio de competência, crucial para que o conhecimento possa tornar-se 

paupável, não fluídico ou vago. Por outro lado, contribuiu na medida em que 

assumiu também o papel de desvendar, extrair ou ainda construir um objeto, 

aqui entendido na sua materialidade, cuja ciência tenha interesse no seu 

estudo. 
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 A explanação dos dois importantes lados desse relacionamento 

possibilita-nos inferir que ao instituir-se a disciplinaridade, instituem-se também 

os riscos inerentes. Riscos que podem ser incorridos pela hiperespecialização 

por parte do elemento investigador/pesquisador ou, riscos onde o próprio 

investigador/ pesquisador possa cometer com lapsos ou negligenciamento para 

com o objeto do estudo, como por exemplo, o fato dele, objeto, não ser apenas 

desvendado, mas sim pode ser extraído ou constituído, sob a pena de incorrer 

naquilo que o próprio Morin define como “coisificação”. 

 Todos esses riscos podem propiciar uma situação de desatamento 

entre o objeto que está se estudando, com os demais objetos tratados por 

outras disciplinas, assim como, desse objeto para com o universo do qual faz 

parte. 

 Em verdade, a fronteira disciplinar é estabelecida. A práxis mostra 

que as disciplinas possuem limites, tal qual limite territorial e, são edificadas 

pela linguagem própria, pelos conceitos e pelas teorias inerentes a cada uma 

delas, cujo resultado final culmina no isolamento não só entre as múltiplas 

disciplinas existentes, mas também no isolamento dos problemas internos e 

externos a cada disciplina. 

 O quadro retrodesenhado retrata e consolida um modelo dominador 

reducionista, semelhante a um proprietário que proíbe qualquer circulação de 

saber estranha à sua origem, em seu território. 

 É evidente que esse modelo carece de um esforço no sentido de 

permitir não só a instauração da inter, mas da poli e principalmente 

transdisciplinaridade, viabilizando a troca, a cooperação e porque não dizer a 

policompetência dentro de nossas instituições de ensino. 

 Hoje é possível observarmos essa abertura policompetente ao 

debruçarmos sobre a ciência ecológica nossos olhares. Refiro-me à ciência 

ecológica como fonte de policompetência, talvez, porque tenhamos que 

entender os danos causados ao ambiente de uma forma que envolva várias 

competências, para localizarmos saídas urgentes a essa crise planetária 

gerada. Mas, felizmente, esse esforço do qual me referi no parágrafo anterior, 

já vem sendo realizado, uma vez que a ciência ecológica tem bebido de várias 



 

 

109 

fontes disciplinares e na sua esteira, formando cientistas policompetentes, 

capazes de pensar complexamente nos problemas fundantes deste campo. 

 A saída para o estabelecimento das rupturas disciplinares 

necessárias nesse nosso século passa necessariamente pela constituição de 

novos esquemas cognitivos e, pelas formulações de novas hipóteses. 

 Esse casamento entre novos esquemas cognitivos com a 

formulação de novas hipóteses viabilizará o surgimento das articulações entre 

as disciplinas que neste momento encontram-se separadas, imersas num 

processo que Morin intitulou como sendo a religação do que está disjunto. 

 Fazer circular os conceitos ou esquemas cognitivos, sobrepor e 

interferir nas disciplinas, não permitir o progresso da ciência pelo 

esfacelamento do isolamento, pela quebra dos limites estabelecidos por cada 

disciplina, brindando-nos com articulações disciplinares num sistema teórico 

comum. Entretanto, cabe aqui registrar que as disciplinas, sob a égide das 

ciências, são perfeitamente e coerentemente justificadas pelo ponto de vista 

intelectual, desde que constituam um campo de visão no qual haja o 

reconhecimento da existência de ligações solidárias entre elas e, acima de tudo 

não ocultem a qualquer momento, realidades globais. 

 Essas condições de validação da disciplina pela ciência podem ser 

mais bem compreendidas através de Morin (2004, p.48) “... a noção do homem 

se encontra fragmentada entre diferentes disciplinas biológicas e em todas as 

disciplinas das ciências humanas: o psiquismo é estudado de um lado, o 

cérebro de outro, o organismo alhures, assim como, os genes e a cultura... 

trata-se, efetivamente de aspectos múltiplos de uma realidade complexa, que 

só adquirem sentido se forem religados a esta realidade em vez de ignorá-la”. 
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3 . PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE REFLEXIVA  
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Procedimentos metodológicos e análise reflexiva 

 

Só sabemos com exatidão 

quando sabemos pouco; à 

medida que vamos adquirindo 

conhecimentos, instala-se a 

dúvida. 

(Goethe) 

 Este capítulo é reservado à descrição dos procedimentos 

metodológicos utilizados e a serem utilizados. 

 A partir do momento em que apresentei o meu projeto de pesquisa 

de mestrado a meus colegas de trabalho na docência do ensino superior, 

assim como, ao corpo diretivo da faculdade - onde exerço a profissão de 

professor das disciplinas de Economia, Gestão de Serviços e, Gestão 

Empreendedora do curso de Administração – contei com a pronta colaboração 

de todos os citados acima. 

 A minha pesquisa foi direcionada aos professores que compõem a 

proposta curricular do curso de Administração das duas faculdades onde 

leciono. Em assim procedendo e, fixando-me em duas faculdades, os 

professores envolvidos nesta pesquisa de campo perfizeram um total de seis. 

  

A. ROTEIRO DAS ETAPAS DA PESQUISA DE CAMPO 

 O primeiro passo para o estabelecimento de um roteiro, foi adquirir a 

sensibilidade necessária para identificar de que forma, poder-se-ia obter as 

leituras da Inteligência Emocional a partir de professores do curso de 

administração. 
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 Com o estabelecimento dos professores que se mostraram 

dispostos a participarem da pesquisa, um roteiro foi adotado: a aplicação de 

um questionário exploratório dirigido 

 O questionário foi aplicado inicialmente com o objetivo de 

estabelecer o grau de intimidade dos professores pesquisados para com as 

dimensões emocionais e suas respectivas dificuldades em praticá-las dentro da 

sala de aula. Dessa forma, obteria uma leitura o grau de imersão dos 

pesquisados no tema, assim como, das dificuldades latentes em promover as 

dimensões emocionais em suas atividades de docência e, poderia estabelecer 

pistas que corroborariam na resposta à problemática apresentada por esse 

trabalho. 

 Adicionalmente, por sugestão da banca de qualificação duas novas 

perguntas foram acrescentadas (as de número 12 e 13) ao questionário 

anterior, buscando identificar no processo de graduação desses professores o 

uso dessas dimensões emocionais por parte de seus professores e, a 

contemplação dessas dimensões em sua futura vida profissional. 

 A apresentação do resultado das pesquisas foi realizada por 

intermédio de quadros de tabulação específicos. Esses quadros foram 

organizados em conjuntos, que por sua vez foram estabelecidos levando-se em 

consideração o campo das perguntas. Logo, após cada quadro de tabulação é 

efetuada uma análise sobre os dados apurados, possibilitando estabelecer, 

dessa forma, perspectivas para a formação de educadores engajados na 

utilização da IE no ensino superior, desenvolvidas no item considerações finais. 

B. A APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS EXPLORATÓRIOS 

 O processo de aplicação dos questionários deu-se, num grupo de 

seis professores. Para o envio dos questionários foi utilizada a ferramenta e-

mail e, respectivas respostas, também se utilizando dessa ferramenta. Os 

questionários respondidos encontram-se em anexo a essa dissertação. 

 Segue; então, o questionário aplicado: 
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QUESTIONÁRIO PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

Este questionário tem como único propósito subsidiar a dissertação de 

mestrado em Educação, na linha de formação de educadores do mestrando 

Marco Antônio Armelin Ferreira junto a UMESP, cujo tema de pesquisa aborda 

as Inteligências emocionais e ensino superior: uma leitura a partir da percepção 

de professores de um curso de administração. 

 

O(a) professor(a) ao colaborar com a referida pesquisa, respondendo as 

questões abaixo, autoriza seu uso específico para a elaboração da dissertação, 

optando pela divulgação de seu nome ou não, de acordo com a opção firmada 

abaixo: 

 

(   ) Concordo com a divulgação de meu nome 

(   ) Não concordo com a divulgação de meu nome 

 

Data:. 

Nome:  

Titulação:  

Instituição da graduação: 

Curso: 

Tempo de exercício da docência no ensino superior:  

Disciplinas que ministra no curso de administração:  

 
1- Como você considera a utilização das artes no ensino superior, no 
campo da administração, como ferramenta pedagógica? 
 
2- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com artes no ensino superior, 
no campo da administração, você entende que exista? 
 
3- Como você considera a utilização corpóreo-cinestésica (uso de 
experiências envolvendo a motricidade) no ensino superior, no campo da 
administração, como ferramenta pedagógica? 
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4- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com a motricidade no ensino 
superior, no campo da administração, você entende que exista? 
 
5- Como você considera a utilização das capacidades intrapessoais de 
seus alunos (autoconhecimento, auto-aceitação) no ensino superior, no campo 
da administração, como ferramenta pedagógica? 
 
6- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com as capacidades 
intrapessoais de seus alunos, no ensino superior, no campo da administração, 
você entende que exista? 
 
7- Como você considera a utilização das capacidades interpessoais de 
seus alunos (sociabilidade influenciando o ambiente) no ensino superior, no 
campo da administração, como ferramenta pedagógica? 
 
8- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com as capacidades 
interpessoais de seus alunos, no ensino superior, no campo da administração, 
você entende que exista? 
 
9- O professor (a) conhece a expressão Inteligências Emocionais? 
(   ) Sim     (   )Não 
 
10- O que ela significa para você? 
 
11- O professor entende que a utilização das Inteligências Emocionais em 
sala de aula do ensino superior é uma possibilidade para melhorar o processo 
de aprendizado de seus alunos? 
(   ) Sim     (   )Não 
 
12- Em sua graduação foram consideradas pelos seus professores as 
dimensões emocionais do ser humano na sua formação enquanto futuro 
profissional? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
13 - Durante o processo de sua graduação, você contemplou essas dimensões 
emocionais aplicadas no processo educacional? Comente 
 
 14 - O professor já tentou utilizar-se dessas Inteligências Emocionais em sala 
de aula? 
(   ) Sim     (  )Não 
 
15- Se sua resposta anterior foi SIM, o resultado percebido com relação à 
melhoria de aprendizado foi: 
(   ) Positivo         (    ) Imperceptível         (   ) Negativo 
 
Detalhe um pouco mais essa experiência: 
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C.      RESULTADOS OBTIDOS DA APLICAÇÃO DOS QUESTIO NÁRIOS: 

1º Conjunto: Identificação dos Entrevistados 

 Todos os professores participantes desta fase da pesquisa de 

campo concordaram expressamente, com a divulgação dos dados respondidos 

e, de seus nomes nessa dissertação. 

 

 O Quadro 1 traz a identificação dos entrevistados (nomes 

fantasias14) com seus dados mais gerais: 

 

Identificação Instituição Curso Titulação 

Atual 

Tempo 

docência 

Disciplinas que 

ministra 

Marcia de Paula Faculdades 

Integradas 

Senador Fláquer  

Psicologia Especialista 5 anos Psicologia 

aplicada à 

administração 

Andrea Maroni UMESP Psicologia Especialista 17 anos Psicologia 

Téc.Negociação, 

Ética e Comunic 

Empresarial 

Pedro Lúcio Instituto 

Metodista de 

Ensino Superior 

Psicologia, 

formação 

Psicólogo 

Especialista 3 anos Psicologia 

aplicada 

Valcir Dias Faculdade 

Cásper Líbero 

 

Comunicação 

Social : Hab. 

Public. 

propaganda 

Especialista 6 anos Comunicação 

Empresarial 

Elaine Alves UMESP -  Psicologia Doutora 3 anos Psicologia 

aplicada à 

administração 

Agenor 

Rodrigues 

Universidade de 

S.C Sul 

Adm Empresas 

– ênfase Com. 

Exterior 

Especialista 12 anos Logística 

Integrada  

Quadro 1 

                                              
14  Ocultei os verdadeiros nomes dos professores entrevistados, pelo cuidado de preservar a identidade 

junto à instituição em que ministram suas disciplinas, haja vista que alguns depoimentos podem gerar 

desconforto às referidas instituições. Os nomes fantasias foram escolhidos pelos próprios professores. 
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 Analisando o Quadro 1, nota-se que apenas um dos pesquisados 

possui titulação de doutor, os demais professores entrevistados são 

especialistas, com tempo mínimo no exercício da docência de três anos. É 

interessante observar que a maioria deles são oriundos, em sua graduação, do 

curso de psicologia. 

 

 

2º Conjunto: Caracterizando a proximidade dos entre vistados dos 

aspectos emocionais 

 

 Os quadros 2 a 6 caracterizam a proximidade dos entrevistados com 

as dimensões emocionais. 

 O Quadro 2 traz indiretamente em seu bojo, uma das Inteligências 

Emocionais trazidas por Gardner, a IE musical; todavia não identificada de 

forma tácita, justamente para não suscitar indução ao tema. 

 

Identificação Como você considera a utilização das artes no 
ensino superior, no campo da administração, 
como ferramenta pedagógica 

Professora 
Marcia de 
Paula  

Considero importante; porém, noto que é pouco 
utilizada. Acredito que isto deve-se ao formato do 
curso, expectativas que o cercam, valores culturais 
a respeito e a uma cultura acadêmica tradicional e 
pragmática.  
No Ensino Superior, vejo como necessária a 
inserção das artes não só porque ela desperta uma 
nova visão de mundo, uma forma criativa de 
comunicar-se, mas também porque aguça a 
sensibilidade do administrador para o que é típico 
do ser humano: o imprevisível, a assimetria e a 
beleza disso. Além disso, no meu entender, o 
contato com as artes amplia a percepção, a 
criatividade e propicia ao administrador, a chance 
de se tornar mais atraente para o mercado. 

 

Professora 
Andrea Maroni 

Eu acredito ser mais uma estratégia, para a 
aquisição de conhecimento. Aprendemos de 
diferentes formas e em diferentes meios, 
aprendemos e interpretamos o cotidiano 
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profissional, na aula expositiva, na leitura de livros 
técnicos e não técnicos, em filmes, em uma peça 
de teatro, etc. Penso que quem está norteando o 
processo de aprendizagem, no caso o professor, 
deva aguçar os sentidos destes futuros 
profissionais, para perceberem a importância de 
uma leitura mais global, do mundo que os cercam. 

Professor 
Pedro Lúcio 

Entendo que no processo de construção do 
conhecimento a vivência posiciona-se de forma 
estratégica, neste sentido a utilização das artes 
como componente metodológico da prática docente 
é essencial. 

Professor 
Valcir Dias 

Sendo a arte a expressão da cultura do povo, a 
representação ela pode servir como apoio ao 
desenvolvimento dos conteúdos específicos das 
disciplinas. 

Professora 
Elaine Alves 

Considero com uma boa estratégia/ferramenta 
pedagógica. 

Agenor 
Rodrigues 

Acho importante; porém pouco divulgada. Caberia 
um trabalho com os docentes de como essa 
ferramenta poderia ser utilizada, bem como para os 
alunos. Essa ferramenta não poderia ser 
implementada de forma aleatória, vaga, sem 
estudar os objetivos de sua aplicação. 

Quadro 2  

 

 A totalidade dos professores entrevistados é favorável a utilização 

das artes no projeto pedagógico do curso superior. Tanto o profissional como 

maior tempo no exercício da docência, como o de menor tempo, possuem o 

entendimento sobre o uso das artes como instrumento pedagógico no curso de 

administração, como sendo um fator estratégico para a aquisição do 

conhecimento. 

 Essa leitura possibilita suscitar que há uma coerência entre os 

pesquisados, no sentido de entender que o movimento de inclusão de novas 

formas didático-pedagógicas que leve em consideração as artes e, por 

conseguinte a promoção da IE é uma questão estratégica no contexto atual da 

Educação. Há inclusive o posicionamento de umas das entrevistadas na 

sentido de destacar que o uso das artes pode proporcionar aos alunos de 

administração, criatividade, visão periférica ampliada, maior percepção, 

contribuindo para seu destaque enquanto profissional. 
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Uma constatação importante dá conta que dois pesquisados manifestaram 

explicitamente que embora importante, a utilização das artes é pouco utilizada. 

Ambos, a seus modos, tecem pareceres sobre a possível causa desta baixa 

utilização, repousar na cultura acadêmica tradicional. Ora a instituição não 

fomentando sua prática, ora o docente não estando preparado para essa 

missão. 

 Na continuidade do levantamento sobre o grau de proximidade ou 

não às dimensões afetivas dos professores entrevistados, o Quadro 3 

apresenta o entendimento dos professores com relação ao uso de experiências 

envolvendo a motricidade, identificada por Gardner como IE corpóreo-

cinestésica. 

 

Identificação  Como você considera a utilização corpóreo-
cinestésica (uso de experiências envolvendo a 
motricidade) no ensino superior, no campo da 
administração, como ferramenta pedagógica?  

Professora 
Marcia de Paula  

Ainda pouco explorada. Para seminários e 
apresentações solicitadas aos alunos, quase 
sempre são acrescidas as “regras” da oratória, 
gestos comedidos e tom de voz desejável. Não que 
isto não seja necessário, mas não acho que 
deveria haver engessamento em um único modelo. 
Entretanto, na instituição onde leciono, a grade 
curricular foi alterada e mais disciplinas humanas 
compõem os primeiros semestres. Em Psicologia, 
disciplina que ministro, foi solicitado aos alunos, 
após discussão sobre o conceito de mecanismos 
de defesa (Psicanálise, Freud), que identificassem 
na sua rotina profissional, exemplos do mesmo e 
que dramatizassem para os colegas, observando 
sempre as questões éticas. As apresentações 
foram muito criativas com cuidados inclusive com 
“cenário” e figurino. No entanto, os alunos 
argumentaram que também dramatizariam 
conceitos em Ética e Filosofia, e que já estavam 
ficando “craques” nisso.  

 
Professora 
Andrea Maroni 

Eu acredito ser muito produtivo explorar também, 
este aspecto do ser humano, uma vez que 
interagimos com o ambiente e com o outro, com o 
corpo inteiro. Como exemplo nas aulas de 
comunicação empresarial, insisto sempre na 
percepção, que a interação com o outro e o meio, 
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não é só no código escrito ou oral, mas na forma e 
maneira de como este código é transmitido. 

Professor Pedro 
Lúcio 

Assim, como a utilização das artes, o componente 
corpóreo-cinestésico atuaria como um facilitador 
para a construção do conhecimento, a partir da 
incorporação o aspecto subjetivo no processo de 
aprendizagem. 

Professor Valcir 
Dias 

Interessante, mas não trabalho com essa 
estratégia. 

Professora 
Elaine Alves 

Como sendo o ideal, ou seja, a integração do corpo 
no processo da construção do conhecimento 

Agenor 
Rodrigues 

O aluno tem dificuldade em falar, em expor, como 
se comportar, etc. Na administração a postura é 
muito importante. Vejo que essas experiências 
podem ser introduzidas como forma de melhorar a 
performance do aluno e por que não do professor 
(?). 

Quadro 3 

 

 Esperava que as respostas contivessem elementos que apontassem 

o reconhecimento e importância do uso dessa inteligência no processo de 

aquisição de conhecimentos. Foi interessante constatar, que embora a maioria 

dos pesquisados reconheçam a importância, ficou evidenciado o 

distanciamento dos pesquisados com a prática dessa modalidade em sala de 

aula. Um dos pesquisados cita não trabalhar com “essa estratégia”. Outro 

aspecto importante, foi verificar que um dos pesquisados estabelece uma 

relação entre a prática dessa inteligência com a construção do conhecimento 

alicerçada em aspectos subjetivos.  

 

 O Quadro 4 abaixo mapeia a proximidade dos pesquisados para 

com mais uma das IEs definidas por Gardner, a Intrapessoal. A questão 

também foi elaborada de maneira a não citar diretamente a palavra Inteligência 

Emocional. 
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Identificação Como você considera a utilização das 
capacidades intrapessoais de seus alunos 
(autoconhecimento, auto-aceitação) no ensino 
superior, no campo da administração, como 
ferramenta pedagógica? 
 

Professora 
Marcia de Paula  

No meu caso, é imprescindível, pelos conteúdos 
que discutimos e pelas reflexões que realizamos. 
Meu discurso com os alunos, e minha crença 
também, é que a Psicologia oferece a todas as 
áreas de atuação, subsídios para melhoria no 
convívio social, melhor compreensão e 
intervenção no comportamento humano; mas, 
acima de tudo, oportunidade de auto-
descobrimento,  chances para entender melhor o 
que o próprio ser sente, lidar com conflitos, 
perceber valores pessoais e a nossa relação com 
eles, superar situações mal-compreendidas e até, 
ser mais feliz consigo mesmo. Nas aulas, 
estudamos os conceitos e sempre refletimos qual 
a relação dele com o nosso exercício profissional 
e com nossa vida – de que forma ele explica e 
ajuda a resolver questões pessoais. 

Professora 
Andrea Maroni 

Penso que estabelecer como objetivo da prática 
pedagógica, a transmissão de informações, o 
autoconhecimento e a auto-aceitação não devam 
ser considerados, mas se como professor, me 
proponho a nortear um processo de formação 
profissional, a dimensão pessoal revelada no 
autoconhecimento e na auto-aceitação, deve ser 
parte deste processo.  

Professor Pedro 
Lúcio 

Concebendo o processo de aprendizagem 
também como um processo de desenvolvimento 
e formação até mesmo da identidade do ego, as 
capacidades intrapessoais posicionam-se como 
elementos potenciais deste desenvolvimento. 
Acreditando na construção do conhecimento 
como um processo, a utilização destas 
capacidades torna-se um percurso interessante e 
ao mesmo tempo imprescindível. 

Professor Valcir 
Dias 

A construção do saber está também em tirar 
proveito das experiências para modificação do 
agir e pensar do aluno. 

Professora 
Elaine Alves 

Como o ideal, ou seja, a integração de vários 
fatores para estimular o processo do aprendizado. 

Agenor Procuro que cada um exponha suas idéias, 



 

 

121 

Rodrigues possam debater, e incentivo à participação de 
cada um de acordo com suas capacidades. 
Alguns se sentem bem expondo um seminário, 
outros pesquisando, outros opinando, etc. É 
importante extrair as aptidões de cada um. Esse 
método enriquece a aula e respeita as 
capacidades individuais. O professor também 
deve buscar essa capacidade no aluno, inclusive 
atribuindo avaliação dentro de parâmetros 
subjetivos. 

Quadro 4 

 

 Buscava ao estabelecer essa pergunta, em primeiro lugar, se o 

professor pesquisado, tinha como importante, a individualidade e 

características pessoais que cada aluno carrega, no que diz respeito ao seu 

autoconhecimento, suas limitações, suas barreiras de aprendizagem, sua 

aceitação enquanto ser inacabado e; conseqüentemente, o professor saber 

identificá-las. Em segundo lugar, a pergunta buscava saber até que ponto o 

professor acreditava que essa “aptidão intrapessoal” corroborava para com a 

formação do aluno de administração. 

 O que pode ser observado, inclusive pela forte presença da 

disciplina de psicologia, no qual boa parte dos professores pesquisados atua, é 

o reconhecimento da importância da utilização das capacidades intrapessoais 

no fomento da construção da aprendizagem. Seja no depoimento da professora 

Márcia de Paula a qual coloca muito bem essa importância: “...subsídios para 

melhoria no convívio social, melhor compreensão e intervenção no 

comportamento humano; mas, acima de tudo, oportunidade de auto-

descobrimento, chances para entender melhor o que o próprio ser sente, lidar 

com conflitos, perceber valores pessoais e a nossa relação com eles, superar 

situações mal-compreendidas e até, ser mais feliz consigo mesmo.” ou ainda, 

no depoimento do Agenor Rodrigues, onde apresenta as formas pelas quais 

respeita e promove essas capacidades intrapessoais em sala de aula, 

acreditando ser fundamental sua utilização. 

 Fica tácita nas respostas colhidas, a leitura que os professores 

fazem tanto da percepção quanto da utilização e promoção das capacidades 

intrapessoais, vão corroborar de forma positiva, na sua construção enquanto 
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ser, quanto na construção da aprendizagem das disciplinas ministradas, pois 

leva em consideração sua bagagem cognitiva angariada, seus valores 

adquiridos, assim como, seu tempo para aprender. 

Outro ponto relevante é o posicionamento dicotômico da professora Andrea, 

quanto afirma que para a formação do conteúdo, o autoconhecimento e a auto-

aceitação não devem ser considerados; todavia na condição de professor 

norteador de um processo profissional tanto o autoconhecimento como a auto-

aceitação deve constituir parte integrante desse processo. Tais 

posicionamentos levam a pistas que para a referida professora, ainda não está 

clara a condição do autoconhecimento e auto-aceitação como fundantes em 

todo o processo educacional.  

Santos Neto (2006) aponta para a importância do autoconhecimento para a 

busca da inteireza do ser. Essa inteireza não pode estar dissociada, ela deve 

ocorrer nos aspectos mais amplos da vivência do ser; não estando reservada a 

esse ou aquele momento. 

Cabe aqui; então, registrar esse posicionamento da professora Andrea, com o 

propósito de instigar a reflexão se há como dissociar o evento do 

autoconhecimento e auto-aceitação do momento de formação do conteúdo se 

reservando-o apenas  para o momento de formação profissional. 

 

 O Quadro 5 abaixo mapeia a proximidade dos pesquisados para 

com mais uma das IEs definidas por Gardner, a Interpessoal. A questão 

também foi elaborada de maneira a não citar diretamente a palavra Inteligência 

Emocional. 

 

Identificação Como você considera a utilização das 
capacidades interpessoais de seus alunos 
(sociabilidade influenciando o ambiente) no 
ensino superior, no campo da administração, 
como ferramenta pedagógica? 

Professora 
Marcia de Paula  

Essencial, visto que a habilidade em trabalhar em 
equipe, interagir com o outro, com os valores, são 
condições de ingresso, e permanência, no mercado 
de trabalho em todas as profissões. Os trabalhos 
em grupo, debates, plenárias, aulas interativas, 
dentre outros, trabalham a habilidade interpessoal 
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e favorecem o desenvolvimento desta competência 
específica.   

Professora 
Andrea Maroni 

Não vivemos sozinhos, ser profissional significa 
relacionar-se com diferentes pessoas, em 
diferentes contextos, portanto, estas experiências 
têm que fazerem parte da dinâmica de ensino, na 
sala de aula. 

Professor Pedro 
Lúcio 

Penso que as mesmas que dificultam a utilização 
das capacidades intrapessoais, apresentadas na 
resposta a questão 6. 

Professor Valcir 
Dias 

Administrar é tratar com pessoas; então, é fácil 
discutir as capacidades interpessoais 

Professora 
Elaine Alves 

Acredito que o limite maior está na percepção do 
professor. O mesmo deve valorizar e estimular as 
características pessoais e coletivas do grupo. 

Agenor 
Rodrigues 

Considero importante e procuro que o grupo 
entenda que cada um tem o seu valor (sua 
capacidade). Somente o respeito pode fazer com 
que todos participem e socializem seus 
conhecimentos, suas práticas, suas posturas, etc. 

Quadro 5 

 

 Buscava ao estabelecer essa pergunta, identificar junto aos 

professores pesquisados, suas leituras sobre a importância da capacidade 

interpessoal no processo de formação do aluno de administração, haja vista 

que em termos de carreira profissional, é fundamental que o administrador se 

utilize dessas capacidades para poder obter êxito ou posição de destaque 

perante seus páreas. 

 Há uma unanimidade dos pesquisados sobre a essencialidade na 

utilização das capacidades interpessoais. Há também o reconhecimento do uso 

dessas capacidades para a sobrevivência não só em termos de ingresso no 

mercado de trabalho como a manutenção neste. 

 Um ponto importante observado é trazido pela professora Marcia de 

Paula, quando aponta que o limite maior na utilização da capacidade 

interpessoal está na percepção do professor. Dessa feita, a professora traz a 

responsabilidade para o professor no sentido de estimular e promover em sala 

de aula essa capacidade, que somada ao depoimento do Agenor Rodrigues 

fecha essa responsabilidade, ao mencionar : “... que somente com respeito 
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pode fazer com que todos participem e socializem seus conhecimentos, suas 

práticas, suas posturas, etc.” 

 A afirmação do professor Valcir no mínimo encerra um 

posicionamento polêmico, pois a arte de administrar não restringi-se apenas à 

pessoas, mas a todos os recursos disponíveis para que um administrador de 

empresas possa gerir de maneira eficaz, o empreendimento por ele 

capitaneado. Desta feita, urge refletirmos se a facilidade colocada pelo referido 

professor está associada aos conjuntos de habilidades por ele conquistadas 

em sua graduação, dado ser um profissional da área de comunicações e, como 

tal, talvez, possa ter aflorada a inteligência interpessoal, ou se, a facilidade 

vislumbrada está atrelada ao desconhecimento de uma experiência como 

gestor empresarial . De qualquer forma, fica evidente que há a necessidade de 

aprofundarmos mais nessa questão. 

 

 Esse conjunto de perguntas que tinham como objetivo mapear a 

proximidade dos entrevistados dos aspectos emocionais, mostrou-nos que 

todos os entrevistados têm uma concepção positiva do uso das capacidades 

artísticas, corpóreo-cinestésica, intrapessoais e interpessoais como ferramenta 

pedagógica no curso superior de administração. Todavia, respeitando a 

posicionamento individual de cada pesquisado, ficou notaria a distância que 

separa a intenção positiva com a prática efetiva dessas ferramentas em suas 

respectivas salas de aula. 
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3º Conjunto: Caracterizando as dificuldades para tr abalhar com as 

dimensões emocionais 

 

 

 Os quadros 6 a 10 caracterizam as dificuldades dos entrevistados 

para trabalhar com as dimensões emocionais. 

 O Quadro 6 apresenta segundo a ótica dos professores 

entrevistados, quais são as grandes dificuldades existentes para trabalhar as 

artes nas salas de aula do ensino superior. 

 

Identificação Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com 
artes no ensino superior, no campo da 
administração, você entende que exista?  

Professora Marcia 
de Paula 

Como dito, acho que os grandes responsáveis 
são: a cultura acadêmica tradicional e o perfil 
docente. Em relação ao primeiro aspecto, vê-se 
nas instalações das instituições, apenas 
anfiteatros, destinados para palestras e eventos 
oficiais, e recursos como datashow, retroprojetor, 
dentre outros, quase todos explorados em aulas 
expositivas. Não se explora do aluno nenhuma 
habilidade específica em relação às artes, com 
poucas exceções. Outro aspecto a ser 
considerado é o perfil dos professores: 
administradores, engenheiros, advogados... são 
poucos os docentes que, na sua própria 
formação, foram despertos para outras 
manifestações, que não as técnicas e/ou 
acadêmicas.  

Professora Andrea 
Maroni 

No dia-a-dia percebe-se sim, esta dificuldade em 
trabalhar de maneira diferente, ao que já se 
estabeleceu como aula acadêmica. Por parte dos 
docentes acredito que o maior entrave é a falta 
de uma reflexão pedagógica do processo de 
ensinar. Por parte dos alunos a experiência 
escolar com a aula tradicional e a passividade 
incentivada, do sistema de educação, já imprimiu 
o que é uma boa aula: lousa cheia e professor 
falando tudo que sabe. 

Professor Pedro 
Lúcio 

A maior dificuldade parece surgir quando da 
aprovação da proposta pedagógica que inclui as 
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artes em seus recursos metodológicos. Uma vez 
que o modelo educacional vigente – que privilegia 
o objetivo em detrimento do subjetivo – 
dificilmente consegue conceber tal prática como 
aceitável. 

Professor Valcir 
Dias 

Não vejo dificuldades... talvez, a falta de contato 
do aluno possa ser um elemento que interfira no 
processo, mas os alunos são um processo da 
sociedade e para entender a arte e 
principalmente para relacioná-la é preciso ter 
contato. 

Professora Elaine 
Alves 

A principal dificuldade, na minha percepção, está 
no vago conhecimento que o professor tem 
acerca do tema, ou seja, da compreensão da 
área e por conseqüência, das técnicas 
disponíveis para a mobilização do aluno. 

Agenor Rodrigues Há necessidade de desenvolver a forma de 
trabalhar. O aluno pode pensar que é uma forma 
de “matar” aula, etc. Precisa mostrar o que é, 
para que serve, os objetivos, etc. 

Quadro 6 

 

 Ao formular essa questão tive como preocupação fundante obter dos 

pesquisados qual (is) seria(m) o (s) fator (es) impeditivo (s) para o uso das 

artes como instrumento pedagógico no curso de administração. Nota-se que a 

cada dia é mais comum a utilização dessas ferramentas em cursos promovidos 

dentro das empresas, para a passagem de conhecimento e construção de 

novas habilidades. 

 São empresas especializadas, que através de peças teatrais, jogos, 

dinâmicas musicais, entre outras, aplicam treinamentos aos funcionários e 

colaboradores das empresas que as contratam. Então, se o mundo empresarial 

já se deu conta dos resultados positivos da aplicação dessas capacidades, a 

quantas andam no âmbito acadêmico? 

 Nota-se que metade do grupo aponta como fator impeditivo principal 

a cultura acadêmica e a proposta pedagógica reinante atualmente. Derivam-se 

daí, as questões das instalações prediais acadêmicas e recursos instrucionais 

serem limitantes para a prática desse tipo de aula. Outro ponto importante 

colocado por esse grupo de pesquisados, aponta a questão da “cultura 

passiva” incentivada pelo sistema educacional no aluno, forjando-lhe como 
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ótimo, uma aula expositiva, com lousa cheia e professor falando tudo o que 

sabe. Privilegia-se o objetivo em detrimento do subjetivo., tornando-se quase 

inaceitável pela instituição o uso dessa ferramenta. 

 O outro grupo de pesquisados, traz como fatores limitantes as 

dificuldades do próprio docente lidar com essa ferramenta de aprendizagem, 

devido a uma ausência de contato em sua graduação com disciplinas que 

abordassem as artes propriamente ditas. Por outro lado, o Agenor Rodrigues 

tem como preocupação a questão da interpretação do aluno para com o uso 

dessa capacidade, ser um movimento de “matar a aula”. 

 Ao aprofundarmos na visão de ambos os grupos de pesquisados, 

percebe-se como uma forte tendência limitante a estrutura educacional, que em 

momentos temporais distintos não se preocupou em promover a arte, seja 

durante a formação universitária desses pesquisados, como no de seus atuais 

alunos. 

 Excepcionalmente, faz jus mencionar a posição contraditória do 

professor Valcir ao mencionar que não vê dificuldades em trabalhar com artes, 

ao mesmo tempo em que deposita a responsabilidade da dificuldade na falta 

de contato do aluno com as artes.  

 

 O Quadro 7 apresenta as principais dificuldades existentes para 

trabalhar com a motricidade nas salas de aula do ensino superior, na 

percepção de nossos pesquisados 

 

Identificação Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com 
a motricidade no ensino superior, no campo 
da administração, você entende que exista?  

Professora 
Marcia de Paula 
de Paula 

Especificamente motricidade, o formato do 
curso, o espaço físico, a impossibilidade de 
atividades mais ruidosas. Além disso acho que, 
por não atender à expectativa de uma aula mais 
tradicional, qualquer estratégia que envolva 
habilidades motoras precisa ser contextualizada, 
baixando possíveis resistências dos discentes. 

Professora 
Andrea Maroni 

Mais uma vez eu acredito que o professor tenha 
também, dificuldades de se perceber como corpo 
na sala de aula, e como ele não considera esta 
dimensão em si, vai ignorá-la no aluno. O aluno 
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por sua vez, nunca foi solicitado a perceber-se 
como corpo no espaço, e cria resistência a esta 
proposta, desvinculando a experiência de 
perceber esta dimensão do ser, como parte de 
aprendizagem. 

Professor Pedro 
Lúcio 

Além dos motivos citados na questão 2, entendo 
que os recursos em termos de espaço físico e a 
quantidade de alunos por turma, também atuam 
como obstáculos para utilização de tal 
abordagem no ensino superior. 

Professor Valcir 
Dias 

Não respondeu  

Professora 
Elaine Alves 

A principal está na resistência do professor em 
compreender a importância, e; 
conseqüentemente, abrir-se para o 
conhecimento e aplicação de técnicas 
disponíveis. 

Agenor 
Rodrigues 

Acho que existem bastante dificuldades: 
Receio da aplicação e uso dos professores e 
alunos 

• Inibição e comodismo 

• Ênfase na aplicação e mostra dos resultados 

• Necessidade de se cumprir o programa (acredito 

que essas atividades demandam muito tempo 

em sala), etc. 

Quadro 7 

 

 A questão teve como preocupação fundante obter dos pesquisados 

qual(is) seria(m) os fator(es) impeditivo(s) para o uso da motricidade como 

instrumento pedagógico no curso de administração. 

 As dificuldades apontadas pelos pesquisados apontam para dois 

eixos principais: o despreparo dos professores em promover essas 

capacidades e, as questões ambientais das instituições de ensino, no tocante a 

espaços físicos inexistentes para o exercício e prática dessa capacidade, assim 

como, a formatação do próprio curso, impossibilitando, via de regra, a prática 

de atividades mais ruidosas. 

 Explorando um pouco mais as respostas oferecidas, o professor 

Pedro Lúcio destaca um ponto importante: o excesso de alunos por turma, fator 
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que além de envolver a questão espaço físico, também envolve habilidades do 

professor para com a prática da motricidade. 

 A concepção da professora Andrea Maroni sinaliza uma resistência 

do aluno à prática exercícios que utilizem a motricidade, dado a ele nunca ter 

sido levado a perceber-se como corpo no espaço, e com isso, estabelece-se 

resistência natural a esta proposta, “...desvinculando a experiência de perceber 

esta dimensão do ser, como parte de aprendizagem.” 

 Nota-se de maneira geral, a inexistência de um posicionamento dos 

próprios pesquisados como inseridos nesse contexto. Fala-se muito em terceira 

pessoa ao invés da primeira, sugerindo falta de experiência própria com o 

assunto ou não intimidade com ele.  

 A ausência de um posicionamento do professor Valcir a essa 

pergunta, instiga à reflexão. Muito embora ele tenha se posicionado no 

conjunto anterior que acha interessante o uso das capacidades corpóreo-

cinestésica; porém não a pratique, cabe a dúvida se a falta de uma resposta 

está atrelada a essa postura ou, se realmente o professor não refletiu sobre a 

questão, ou ainda, se não possui uma opinião sobre a matéria. 

 

 O Quadro 8 apresenta as principais dificuldades existentes para 

trabalhar com as capacidades intrapessoais de seus alunos, nas salas de aula 

do ensino superior, na percepção de nossos pesquisados 

 

Identificação Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar 
com as capacidades intrapessoais de seus 
alunos, no ensino superior, no campo da 
administração, você entende que exista? 

Professora 
Marcia de Paula  

Como não sinto dificuldades com a disciplina que 
trabalho, suponho que seja a falta de 
contextualização do que é ensinado. Acho que 
se o aluno não construir de forma significativa o 
conhecimento, ele não se envolve. Entram aí, 
novamente as questões de formação docente e 
de ensino puramente técnico, suponho. 

Professora 
Andrea Maroni 

Neste mundo de informações rápidas e sem 
profundidade, nos acostumamos a ficar na 
superfície e, perdemos a capacidade de 
conhecimento do Eu, nos solicitam a todo  
momento, uma capacidade de operacionalização 
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técnica, ficando para trás a percepção dos 
nossos recursos internos. O aluno vem para sala 
de aula sem a percepção de si mesmo, muitas 
vezes não tem claro para si, nem os seus 
próprios objetivos. Trabalhar; então, 
autoconhecimento, auto-estima e a auto-
realização, não é sentido pelos alunos como 
função da escola. 

Professor Pedro 
Lúcio 

Considerando o perfil sócio-econômico-cultural 
dos alunos do curso superior em Administração 
com os quais desenvolvo minha prática docente, 
observo o grande prejuízo em termos de auto-
estima torna-se componente saliente. Neste 
sentido, entendo que a superação desta 
fragilidade (auto-estima) seja o ponto em que se 
encontra a maior dificuldade para trabalhar com 
as capacidades intrapessoais. 

Professor Valcir 
Dias 

Não tenho. 

Professora 
Elaine Alves 

Talvez a imaturidade pessoal e as carências que 

cada aluno possua. 

Agenor 
Rodrigues 

Não vejo dificuldades. Descubra as capacidades 

intrapessoais de cada aluno e explore. 

Quadro 8 

 

 Assim como, as questões anteriores deste conjunto, a preocupação 

fundante foi obter dos pesquisados qual(is) seria(m) dificuldades para o uso 

das capacidades intrapessoais como instrumento pedagógico no curso de 

administração. 

 Boa parte dos professores pesquisados apontou não terem 

dificuldades em utilizar as capacidades intrapessoais de seus alunos em sala 

de aula. Todavia, faz-se necessário apresentar o seguinte questionamento: Se 

não existem dificuldades; então, por que não o fazem em suas respectivas 

salas de aula? Quais são os reais motivos que levam esses professores a não 

promoverem o uso das capacidades intrapessoais, se no quadro do segundo 

conjunto acima, os mesmos professores atestaram serem de suma importância 

o uso dessa capacidade como ferramenta pedagógica? 

 Os contrapontos ficaram por conta da professora Andrea Maroni e 

professor Pedro Lúcio. A professora Andrea Maroni destaca o desequilíbrio 
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vivido na conjuntura planetária atual, onde a busca pelo tecnicismo sufoca a 

capacidade de nos conhecermos. Em sua fala, notamos nitidamente as 

exigências do mundo hodierno para com a operacionalização técnica, levando 

o aluno, em muitas das ocasiões, a adentrar a sala de aula sem a percepção 

de si mesmo, de seus próprios objetivos. Sugere que, na percepção do aluno, 

trabalhar em sala de aula o autoconhecimento, a auto-estima e a auto-

realização, não é função da escola. 

 O professor Pedro Lúcio aponta que a maior dificuldade na utilização 

das capacidades intrapessoais seja o trabalhar a auto-estima dos alunos. 

 

 O Quadro 9 apresenta as principais dificuldades existentes para 

trabalhar com as capacidades interpessoais de seus alunos, no ensino 

superior, na percepção de nossos pesquisados. 

 

Identificação Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com 
as capacidades interpessoais de seus alunos, 
no ensino superior, no campo da 
administração, você entende que exista? 

Professora 
Marcia de Paula  

Não vivencio esta dificuldade pois propicio estes 
exercícios em sala. Montei um sistema de 
avaliação, inclusive, baseado também em 
atividades coletivas. No entanto, professores que 
preferem clima austero ou que não conseguem 
escapar do modelo conteudista de aula, devem 
encontrar problemas neste aspecto. 

Professora 
Andrea Maroni 

Sinto resistência por parte dos alunos, quando só 
querem interagir com os grupos já configurados na 
sala, sem nunca considerarem a possibilidade de 
trabalhar com outras pessoas, que ainda não 
tiveram contato de trabalho. Sempre enfatizo e 
estimulo a importância da troca do grupo de 
trabalho, pois, nas relações que temos com os 
iguais, mas também nas relações com as 
diferenças, que aprendemos a nos posicionar e 
resolver conflitos. 

Professor Pedro 
Lúcio 

Penso que as mesmas que dificultam a utilização 
das capacidades intrapessoais, apresentadas na 
resposta a questão 6. 

Professor Valcir 
Dias 

Não tenho. 

Professora Acredito que o limite maior está na percepção do 
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Elaine Alves professor. O mesmo deve valorizar e estimular as 
características pessoais e coletivas do grupo. 

Agenor 
Rodrigues 

Nesse caso, somente o incentivo, a prática e o 
respeito podem surtir efeito. O aluno, normalmente 
tem receio da exposição. Ele é retraído. Você deve 
enfatizar a necessidade da exposição, da 
socialização, pois em administração o contato 
entre indivíduos é essencial. 

Quadro 9 

 

 Para o futuro administrador de empresas é fundamental que as 

capacidades interpessoais estejam afloradas. Deve-se entender que o 

relacionamento entre pessoas e grupos de pessoas de diferentes níveis 

hierárquicos, de diferentes culturas, de diferentes pontos de vistas é uma 

condição vital para o estabelecimento do administrador como líder e timoneiro 

de uma empresa.  

 Sobre esse viés, a pergunta foi adicionada à pesquisa justamente 

para obterem-se quais são as dificuldades em desenvolver/ fomentar essas 

capacidades interpessoais no âmbito da formação acadêmica. 

 Praticamente, a exemplo das dificuldades intrapessoais, o grupo de 

pesquisados polarizou-se de um lado nos que não têm problemas e os que 

sentem problemas. 

 O grupo de pesquisados que sinalizaram problemas, apontam para 

as questões de ordem de condução do professor em estimular esse processo 

em sala de aula, aliado ao depoimento do Agenor Rodrigues que sinaliza o 

receio do aluno se expor, assim como, o depoimento da professora Andrea 

Maroni apontando a dificuldade na quebra de grupos já configurados pelos 

próprios alunos e permanência em grupos já montados, geralmente desde o 

primeiro semestre, perfazem um conjunto de dificuldades vivenciadas que 

contribuem para que as capacidades interpessoais não sejam utilizadas na sala 

de aula. 

 O professor Valcir limitou-se a expressar que não tem dificuldades 

na utilização dessa capacidade em suas aulas, abstendo-se de comentar como 

o faz, de forma a enriquecer com sua experiência esse trabalho.  
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 Esse conjunto de perguntas que tinham como objetivo mapear a 

dificuldades dos entrevistados em utilizar-se das capacidades emocionais em 

sala de aula, mostrou-nos que existem fatores impeditivos e eles basicamente 

apontam para duas linhas distintas. O primeiro fator dá conta da cultura 

acadêmica e a proposta pedagógica reinante atualmente, uma “cultura 

passiva”, tendo como pontos consolidadores as instalações prediais 

acadêmicas e recursos instrucionais serem limitantes, assim como, as políticas 

educacionais existentes não estarem voltadas para o incentivo, motivação e 

promoção dessas ferramentas. 

 O segundo fator aponta para as dificuldades do próprio docente lidar 

com essas ferramentas, devido a uma ausência de contato em sua graduação 

com disciplinas que abordassem essas capacidades. 
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4º Conjunto: Caracterizando o grau de conhecimento das IEs pelos 

pesquisados 

 

 

 Os quadros 9 à 15 caracterizam o conhecimento dos pesquisados 

sobre as Inteligências Emocionais; o significado para eles; se em sua 

graduação essas Inteligências foram contempladas a ponto de iniciá-los e 

dessa forma, contribuir em seu processo educacional; a percepção dos 

mesmos sobre possíveis resultados positivos na melhora do processo de 

aprendizado utilizando as IEs e, se houve a tentativa de utilizar as IEs em sala 

de aula . 

 

 O Quadro 10 mostra se é do conhecimento dos professores(as) 

pesquisados(as) a expressão: Inteligências Emocionais. 

 

Identificação O professor (a) conhece a expressão 
Inteligências Emocionais? 

Professora 
Marcia de Paula 
de Paula 

Sim. 

Professora 
Andrea Maroni 

Sim. 

Professor Pedro 
Lúcio 

Sim. 

Professor Valcir 
Dias 

Sim. 

Professora 
Elaine Alves 

Sim. 

Agenor 
Rodrigues 

Sim. 

Quadro 10 
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 Verifica-se que 100% dos entrevistados responderam que conhecem 

a expressão Inteligências Emocionais. Dentre essa amostra, apenas um cita os 

autores Howard Gardner e Daniel Golleman como propagadores da IE. 

 O alto grau de iniciados no termo IE traz em seu bojo que o resgate 

dos valores subjetivos em detrimentos aos objetivos no sistema educacional 

brasileiro, é uma possibilidade. Mostra uma classe de professores cientes da 

existência das dimensões emocionais. 

 

 O Quadro 11 apresenta o significado para os professores (as) 

pesquisados (as) do que vem a ser as Inteligências Emocionais. 

 

Identificação O que ela significa para você? 
 

Professora 
Marcia de Paula  

Conheço a teoria da Inteligência Emocional, de 
Daniel Goleman e a Teoria das Inteligências 
Múltiplas, de Howard Gardner, pelas quais 
suponho se tratar a expressão citada. Elas 
significam, não só uma nova compreensão sobre a 
inteligência, e suas nuances, mas um novo jeito de 
agir, interagir e conceber o ser humano, no nosso 
caso, o aluno. 

Professora 
Andrea Maroni 

Penso ser a capacidade de identificar os nossos 
próprios sentimentos e o dos outros, 
desenvolvendo uma habilidade para lidar de forma 
mais organizada coma as frustrações, as angústias 
e as ansiedades, inerentes ao ser humano. Uma 
vez que os nossos atos não são somente frutos do 
desempenho racional, a habilidade de reconhecer 
e avaliar as emoções, torna o homem mais 
competente e feliz, pessoalmente e 
profissionalmente. 

Professor Pedro 
Lúcio 

Refere-se a todas as capacidades inerentes ao 
humano que estejam além da esfera da 
racionalidade, como por exemplo, as inteligências 
musicais, lingüísticas, espaciais, etc. 

Professor Valcir 
Dias 

Capacidade de relacionar-se e interagir com 
pessoas, em diversas situações, com a reserva 
das emoções. 

Professora 
Elaine Alves 

É a integração de várias habilidades e 
competências, que envolve características 
cognitivas, afetivas, relacionais, corporais entre 
outras. 
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Agenor 
Rodrigues 

Capacidade de entender situações e buscar 
soluções através de fatores que vão além da teoria 
e prática.  

Quadro 11 

 

 No quadro anterior pude observar que o termo Inteligência 

Emocional é de conhecimento de todos os professores pesquisados, segundo 

suas concepções pessoais. Dessa feita, ao analisarmos a resposta sobre o que 

significa a IE para cada um dos pesquisados, o resultado obtido não foi 

homogêneo. Exatamente metade deles tem a concepção das quatro 

inteligências emocionais trazidas por Gardner, foco dessa pesquisa, ou seja, 

Inteligência Musical, Corpóreo-cinestésica, Intrapessoal e Interpessoal. A outra 

metade dos pesquisados entendem IE como sendo capacidade de interagir 

como os demais semelhantes, remetendo a apenas uma das quatro 

inteligências, quiçá duas delas, classificada por Gardner como sendo 

Intrapessoal e Interpessoal. 

 Este fato detectado, remete-nos à reflexão de que há uma limitação 

dos próprios professores com relação a sua percepção sobre esse tema, 

dando-nos pistas que embora digam que conheçam o termo IE, distantes ainda 

estão dos estudos científicos já produzidos e disponibilizados pelos autores 

referendados nesta pesquisa. 

 Essa situação joga luz às dificuldades anteriormente descritas pelos 

pesquisados, na utilização e promoção das capacidades de artes, motricidade, 

intrapessoal e interpessoal em sala de aula, conforme pode ser observado no 

2º Conjunto, mais acima. 

 Há de se destacar dois posicionamentos acima, os dos professores 

Valcir e Agenor. Respectivamente, no primeiro posicionamento, o professor 

estabelece um limitador para com a capacidade de relacionamento e interação 

entre as pessoas, quando menciona “...com reserva das emoções...”. A priori, 

numa rasa análise deste posicionamento, podemos inferir que o professor 

Valcir quis estabelecer um “controle” do indivíduo sobre as emoções quando do 

relacionamento e interação dele, sujeito, com demais pessoas. O segundo 

posicionamento destacado, traz elementos que estabelecem, pela ótica do 

professor Agenor, que as emoções estão muito além da teoria e da prática. Em 
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que campo estaria; então, as emoções para o referido professor? Seriam 

pistas, que talvez, remetessem à imanência trazida por Jullien (1997), ou 

poderíamos também considerar o campo da busca do indivíduo pela inteireza e 

nesse sentido, acionar caminhos que transcendem a teoria ou, ainda, o 

professor não ter formado um consenso sobre as capacidades de entender e 

posicionar-se perante situações que envolvam as IEs. 

 

 O Quadro 12 traz a percepção dos professores (as) pesquisados 

(as) se a utilização das Inteligências Emocionais pode ser uma possibilidade 

para melhorar o processo de aprendizagem de seus alunos. 

 

Identificação O professor entende que a utilização das 
Inteligências Emocionais em sala de aula do 
ensino superior é uma possibilidade para 
melhorar o processo de aprendizado de seus 
alunos? 

Professora 
Marcia de Paula  

Sim. 

Professora 
Andrea Maroni 

Sim. 

Professor Pedro 
Lúcio 

Sim. 

Professor Valcir 
Dias 

Não. 

Professora 
Elaine Alves 

Sim 

Agenor 
Rodrigues 

Sim. 

Quadro 12 

 

 Essa questão tinha como cunho observatório de verificar na 

percepção pessoal de cada professor pesquisado se a utilização das IEs em 

sala de aula é, efetivamente uma possibilidade para melhorar o processo de 

aprendizado de seus alunos.Das respostas obtidas, apenas um professor 

pesquisado não possui a leitura de que o uso das IEs não afeta positivamente 

o processo de aprendizagem. 

 Esse fato sugere que o processo de utilização das IEs, reconhecido 

pela maioria dos professores pesquisados como positivo, suscita que as 
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dificuldades de implantação podem ser amenizadas pela receptividade dos 

mesmos, advindo daí um caminho, uma possibilidade neste conturbado 

momento de transformação que nossa sociedade vive. Repousa, dessa forma, 

uma indicação de que os esforços possam recair mais nas instituições 

educacionais. 

 

 O Quadro 13 mostra diretamente se os professores (as) 

pesquisados (as) tentaram utilizar-se das Inteligências Emocionais em sala de 

aula. 

 

Identificação Em sua graduação foram consideras pelos seus 
professores as dimensões emocionais do ser 
humano na sua formação enquanto futuro 
profissional? 
 

Professora 
Marcia de Paula  

Sim 

Professora 
Andrea Maroni 

Sim 

Professor Pedro 
Lúcio 

Sim 

Professor Valcir 
Dias 

Sim 

Professora 
Elaine Alves 

Parcialmente 

Agenor 
Rodrigues 

Sim 

Quadro 13 

 

 Ao formular essa questão, o intuito era verificar junto aos 

pesquisados se as dimensões emocionais fizeram parte de sua formação e, 

dessa forma, poder avaliar o grau de influência desta sobre as dificuldades 

para praticá-las em suas atividades docentes conforme apresentado nos 

quadros de 6 a 9. 

 Apenas a professora Elaine Alves relatou que as dimensões 

emocionais foram consideradas parcialmente em seu processo de formação 

acadêmica. Um fato a ser observado, é que outros pesquisados assim como, 

ela, cursaram a mesma instituição e curso formatório, tendo posicionamento 
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diferente ao da professora Elaine. Há de se atentar para a possibilidade de que 

talvez, tenha acontecido uma reformulação na grade curricular ou de 

professores gerando a diferenciação de posicionamento. 

 Desta feita, o caminho sinalizado pela maioria dos entrevistados 

aponta que as dificuldades relatadas não têm guarida no discurso da 

deficiência trazida por conta do programa de graduação das respectivas 

instituições cursadas. 

 Por outro lado, as dificuldades podem estar associadas a um 

processo de autodescobrimento trazido por Krishnamurti (1996), ainda não 

empreendido pelos pesquisados, aliado, quiçá, a uma forte influência do 

processo cartesiano ainda norteador de seus cotidianos. 

 

  O quadro 14 procura com a questão formulada, perscrutar a 

percepção dos investigados da real importância da aplicabilidade das 

dimensões emocionais no processo educacional e, dessa forma, detectar até 

que ponto estão engajados na promoção das mesmas junto a seus futuros 

discentes. 

 

Identificação Durante o processo de sua graduação, você 
contemplou essas dimensões emocionais 
aplicadas no processo educacional? Comente 
 

Professora 
Marcia de Paula  

O próprio formato do curso remete à auto-reflexão, 
ao auto-monitoramento e à percepção ao ser 
humano, em suas várias dimensões, 
potencialidades e fragilidades.   

Professora 
Andrea Maroni 

Não. Trabalhamos com a dimensão emocional no 
aspecto clínico, uma vez que minha formação é na 
área de biomédicas (Psicologia), mas não 
considerando esta dimensão na relação 
pedagógica, professor – aluno. 

Professor Pedro 
Lúcio 

Sim. A oportunidade de estágio, notadamente em 
educação possibilitou a contemplação das 
dimensões emocionais no âmbito educacional.  

Professor Valcir 
Dias 

Por ser um curso de comunicação social a emoção 
é parte fundamental para o entendimento das 
aspirações e direções do homem. A arte tem forte 
ligação com a emoção, sendo constante este 
trabalho de conhecimento dos públicos alvos, das 
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motivações e da cultura das pessoas. 
Professora 
Elaine Alves 

Estas dimensões foram trabalhadas indiretamente, 
pois como tínhamos que compreender o fenômeno 
psíquico, não era possível alcançar esta meta, sem 
uma compreensão mínima dos meus aspectos e 
peculiaridades pessoais. Posso afirmar que foi um 
momento rico de crescimento afetivo e social. A 
maior parte dos professores estava 
compromissada com a formação da nossa turma. 

Agenor 
Rodrigues 

Sim. Sempre que possível observava o 
comportamento dos professores e tomava-os 
como “modelos”. Felizmente, naquele tempo os 
mestres preocupavam-se também com o intelecto, 
orientando os alunos e participando de suas 
aspirações profissionais. Dessa forma, dava-nos 
segurança e sensibilidade para controlarmos 
nossas ansiedades e emoções.    

Quadro 14 

 

 As respostas obtidas junto aos pesquisados tiveram em sua maioria 

a contemplação das dimensões emocionais no processo educacional. Antes de 

entrar no detalhe de cada posicionamento, é importante destacar que a 

professora Andrea, foi a única a afirmar que não foram consideradas essas 

dimensões emocionais na relação pedagógica, professor – aluno, vivida em 

sua graduação. 

 O único pesquisado que entendeu a profundidade da pergunta foi o 

professor Pedro Lúcio, relatando que a aplicabilidade das dimensões 

emocionais vividas em sala de aula enquanto discente, puderam ser “vividas” 

quando de seu estágio na área de educação, testemunhando ai uma 

experiência positiva da prática dessas ferramentas. 

 Os demais professores ativeram-se a aplicabilidade das dimensões 

apenas sobre o aspecto da composição de seu curso de graduação, não 

entenderam o viés da pergunta e; conseqüentemente, não extrapolaram para o 

momento em que exerceriam a profissão de docente. 

 Cabe observar o depoimento contundente do professor Agenor onde 

faz alusão a existência de um tempo único onde havia por parte dos mestres a 

preocupação com o intelecto de seus alunos, “...orientando os alunos e 

participando de suas aspirações profissionais...”. 
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  O que exatamente o referido professor quis dizer com preocupação 

do o intelecto de seus alunos? Hoje não há essa preocupação? Qual a 

diferença entre o tempo sugestionado pelo professor e o atual? Que mudanças 

ocorreram na educação que foram capazes de distanciar os mestres a ponto 

de atualmente não se importarem com a formação de seus discentes? Será 

que podemos conceber que existe um distanciamento deste professor para 

com as dimensões emocionais, ao mesmo tempo em que, levanta a suspeita 

que enquanto professor não que as pratica em suas salas de aula? 

  Todos esses questionamentos que suscitaram do depoimento retro-

apresentado, carece de maior aprofundamento, dado que firma posicionamento 

antagônico aos anteriormente trazidos em suas respostas. 

 

 O Quadro 15 mostra diretamente se os professores (as) 

pesquisados (as) tentaram utilizar-se das Inteligências Emocionais em sala de 

aula. Tinha como propósito fornecer base para estabelecer análise 

cruzamentos entre o discurso e a práxis das IEs. 

 

Identificação O professor já tentou utilizar-se dessas 
Inteligências Emocionais em sala de aula? 

Professora Marcia 
de Paula 

Sim. 

Professora Andrea 
Maroni 

Sim. 

Professor Pedro 
Lúcio 

Sim. 

Professor Valcir 
Dias 

Não. 

Professora Elaine 
Alves 

Não (talvez intuitivamente). 

Agenor Rodrigues Sim. 
Quadro 15 

 

 Nesse sentido exploratório, foi possível detectar uma incongruência 

no depoimento do professor Valcir que anteriormente havia se posicionado 

como não havendo dificuldades para trabalhar com as dimensões emocionais; 

todavia não tendo praticado o uso das mesmas., dando-lhe dessa forma, 



 

 

142 

apenas uma noção e não uma vivência. Adicionalmente, a professora Elaine 

Alves, também não tenha reconhecida a prática consciente do uso das IEs em 

sala de aula, mostrou-se consciente das possíveis dificuldades em aplicá-las. 

 Os demais professores foram coerentes em sua fala, ao 

apresentarem suas dificuldades, haja vista que vivenciaram e, portanto, 

podemos tirar como pistas reais seus depoimentos quanto às dificuldades.  

 Surge como oportuno desenvolver futuramente um trabalho de 

aprofundamento no sentido de entender quais são os reais motivos pelos quais 

os 25% dos professores que não tentaram utilizar-se das IEs. Averiguar se 

esse fato repousa nas limitações próprias ou, nas limitações ambientais ou 

ainda, na conjunção das duas vertentes. 

 

 O Quadro 16 é uma complementação do quadro 15. Apresenta para 

os professores (as) pesquisados (as) que tentaram utilizar-se das IEs em sala 

de aula, qual foi o resultado percebido com relação à melhoria de aprendizado. 

 

Identificação Se sua resposta anterior foi SIM, o resultado 
percebido com relação à melhoria de 
aprendizado foi: 

Professora 
Marcia de Paula  

Foi positivo. 
Conforme citado anteriormente, além da leitura, 
escrita, análise conceitual, oralidade (que 
privilegiam muito a habilidade lingüística), tenho 
tentado explorar a criatividade, a expressão 
corporal, o auto-descobrimento e a melhoria do 
relacionamento interpessoal com os alunos. Uso 
dinâmicas, dramatizações, filmes e o debate com 
freqüência, nas aulas.Creio, que ainda são 
iniciativas tímidas, mas significativas para os 
alunos, cuja participação tem sido muito 
satisfatória.Sim. 

Professora 
Andrea Maroni 

Foi positivo. 
Sinto que trabalhar com IE não é somente uma 
técnica, mas é uma postura de trabalho assumida 
pelo professor. Quando você considera o aluno 
como uma pessoa completa, não só uma mente 
absorvendo informações aumenta-se o respeito 
mútuo pelas emoções dos outros, divide-se as 
conquistas e dificuldades e se estabelece a 
empatia entre o grupo e o professor. 
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Professor Pedro 
Lúcio 

Foi positivo. 
A oportunidade de utilizar outros caminhos que 
não exclusivamente o da racionalidade despertou 
nos alunos o fascínio e a curiosidade que 
considero componentes fundamentais para a 
construção do conhecimento. 
A disciplina na qual utilizei alguns componentes 
das inteligências emocionais, deixou de ser 
percebida pelos alunos como “algo a se cumprir” e 
passou e ter posição de destaque junto com outras 
disciplinas da grade, justamente pelo despertar de 
entusiasmo que conduziu aos componentes acima 
citados. A participação ativa dos alunos através de 
seus envolvimentos na contextualização histórica 
dos conteúdos da disciplina, certamente contribuiu 
para a aprendizagem vivencial que foi proposta. 

Professor Valcir 
Dias 

Não se aplica, pois respondeu não à questão 
anterior 

Professora 
Elaine Alves 

Não se aplica, pois respondeu não à questão 
anterior 

Agenor 
Rodrigues 

Foi positivo. 
Por não ser uma ciência exata, a administração 
permite observação, inter-relacionamento pessoal, 
análise de situações e comportamentos. Dessa 
forma, a verificação do aprendizado e da avaliação 
podem ter um componente subjetivo: o professor 
pode atribuir valor conforme o desenvolvimento 
teórico, prático e da abordagem emocional do 
aluno (isto é: sensorial). Como esse processo 
demanda tempo e inter-relacionamento profundo 
entre professor e aluno, em turmas numerosas, 
isso torna-se um exercício muito difícil. Eu, 
particularmente quanto atendo turmas pequenas 
em número de alunos, posso perceber a 
“inteligência emocional” de forma mais precisa.  

Quadro 16 

 

 Com relação aos professores pesquisados que utilizou da IE, um 

fato importante revelado é que todos manifestaram que o resultado obtido com 

sua utilização foi positivo junto a seus alunos. 

 Esse depoimento revela sem sobra de dúvidas que o modelo que 

propõe a religação do homem com ele mesmo, através do desenvolvimento de 

suas capacidades levando-se em consideração não só as inteligências 

racionais mais também as emocionais é possível e mostra-se promissor. 
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 Este bloco investigativo, contribuiu sobremaneira para explicitar que 

os professores em sua maioria estão cientes quanto ao conhecimento da 

expressão IEs; todavia, o significado das IEs para cerca de 70% do grupo 

pesquisado se distancia dos fundamentos científicos pelos autores que 

compõem o eixo epistemológico da pesquisa dessa dissertação, a exemplo de 

Gardner. 

 Brindou também com a quase unanimidade, de que a utilização das 

IEs em sala de aula do ensino superior é uma possibilidade para melhorar o 

processo de aprendizado de seus alunos, não obstante às dificuldades 

relatadas. 

 Apontou pistas interessantes com relação a influência que os 

pesquisados sofreram sobre a participação das dimensões emocionais nos 

seus respectivos processos de formação na graduação e, quais contribuições 

essas influências trouxeram para o processo educacional. 

 Por fim, o encerramento deste conjunto dá-se com o posicionamento 

de a maioria dos pesquisados vivenciaram a experiência de utilizar-se das IEs 

em suas salas de aula, apontando resultados positivos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Considerações Finais 

 

 Após o longo caminho percorrido nessa pesquisa, torna-se 

necessário, para tecer as considerações finais, resgatar os principais 

questionamentos trazidos por mim na introdução desse trabalho, tendo em 

vista que foi a força motriz para meu ingresso no Mestrado em Educação. 

  Não obstante, minha intenção é responder esses questionamentos 

de maneira sintética, dado que ao longo do trabalho e na própria análise das 

respostas obtidas no questionário utilizado na pesquisa de campo eles foram 

considerados. 

 1. Os professores do Curso de Administração consideram as 

dimensões emocionais em seu trabalho docente? 

 2. Eles sabem o que são IEs? 

 3. Que dificuldades eles vêem para desenvolver um trabalho com as 

dimensões emocionais? 

 4. Eles vêem possibilidades positivas no trabalho com essas IEs? 

 5. Que pistas as respostas às perguntas acima sugerem à formação 

continuada de professores no campo da Administração? 

 6. Ao planejar e organizar suas aulas o professor tem vista o 

trabalho com a dimensão afetiva? 

 A busca por pistas que pudessem ajudar a responder essas 

indagações, que por sua vez promovessem uma reflexão crítica sobre as 

concepções tradicionais de educação escolar presentes, ainda hoje, no 

cotidiano, ou seja - distante, racionalista, dominadora, não dialogal e, 

economicista - requereu estabelecer um eixo epistemológico consistente. 

 Dessa forma, para resgatar a origem histórica do paradigma 

racionalista, fui buscar em Descartes, Bacon, Moraes, Behrens, entre outros os 

subsídios necessários. Uma vez situado historicamente esse processo fez-se 

imperioso estabelecer críticas a esse modelo cartesiano e apresentar as 

concepções de educação na qual eu acredito e, foi em Krishnamurti, Capra, 

Crema, Santos Neto, Valle e Weil, a fonte bebida para os principais 

fundamentos.  
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  Fechando o quadro investigativo do primeiro capítulo, está o 

histórico da criação da universidade e o panorama desta em solo brasileiro, 

cujo princípio foi contextualizar o ambiente foco de minha pesquisa de 

dissertação e, com isso estabelecer com mais facilidade pistas para a 

compreensão do cenário da utilização das IEs. Buarque foi o autor selecionado 

para trazer as contribuições científicas. 

 Visando equalizar as vertentes psicológicas que lastrearam a 

compreensão das emoções e seu relacionamento com a aprendizagem, 

apropriei-me das obras de Almeida, Candau, Lima, Vygotsky, Wallon entre 

outros.  

 Como ponto fundante para a compreensão da problemática 

apresentada por essa dissertação no que diz respeito à compreensão da 

inteligência humana, recorri a Gardner, Goleman, Brearley, Valle, Morin e 

Moraes para apresentar historicamente os métodos de mapeamento das 

inteligências (testes), suas classificações e por fim a complexidade que envolve 

esse tema.  

 A contribuição da neurociência no processo de aprendizado foi uma 

preocupação que tive dado a contemporaneidade do assunto e sua relevância 

no contexto, principalmente para entender os intricados mecanismos das 

memórias e respectivos “tempos” para a aprendizagem. Desta feita, as obras 

de Izquierdo e Grof foram de conceito elevado para o estabelecimento de sua 

compreensão e implicações. 

 Por fim, volto a Morin e Santos Neto para estabelecer as 

articulações dos saberes, fechando dessa forma, o conteúdo teórico, no qual 

me respaldo. 

 O conteúdo teórico já referido, viabilizou a análise da pesquisa de 

campo realizada. Um grupo de professores que ministram aulas no ensino 

superior no curso de administração, com experiências na docência que variam 

de três anos a dezessete anos, foi o objeto da referida pesquisa. 

 Nesse sentido, procurarei nas linhas seguintes responder as seis 

questões que comporam a parte introdutória desta dissertação, amparadas 

tanto nas respostas fornecidas pelos pesquisados, como no eixo teórico 

abraçado. 
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 Inicio; então, às respostas. 

 

 Os professores do Curso de Administração sabem o q ue são 

IEs? 

 Todos são unânimes em afirmar que conhecem a expressão IEs; 

contudo, ao se posicionarem o que ela significa para eles, emerge uma 

situação dividida, ou seja, metade do grupo tem a concepção das quatro 

inteligências emocionais trazidas por Gardner – mas, apenas um deles citou os 

autores Gardner e Goleman, utilizados neste trabalho, sugerindo ai, que o grau 

de profundidade científica dos mesmos sobre o assunto ainda é muito discreto 

– e, a outra metade dos pesquisados entendem IE como sendo capacidade de 

interagir como os demais semelhantes, remetendo a apenas uma das quatro 

inteligências. 

 

 Que dificuldades os professores pesquisados vêem p ara 

desenvolver um trabalho com as dimensões emocionais ? 

 

 Neste quesito, as respostas colhidas mostraram que existem 

basicamente duas linhas distintas de dificuldades. A primeira dá conta da 

cultura acadêmica e a proposta pedagógica reinante atualmente, uma “cultura 

passiva”, tendo como pontos consolidadores as instalações prediais 

acadêmicas e recursos instrucionais serem limitantes, assim como, as políticas 

educacionais existentes não estarem voltadas para o incentivo, motivação e 

promoção dessas ferramentas. A segunda linha aponta para as dificuldades de 

o próprio docente lidar com essas ferramentas, devido a uma ausência de 

contato em sua graduação com disciplinas que abordassem essas 

capacidades. 
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 Eles vêem possibilidades positivas no trabalho com  essas IEs? 

 Mais uma vez observa-se uma unanimidade entre o grupo ao 

posicionarem-se de maneira positiva quanto à utilização dessas capacidades 

como ferramentas pedagógicas no ensino superior em curso de administração.  

 

Os professores do Curso de Administração consideram  as 

dimensões emocionais em seu trabalho docente? 

 Muito embora os professores do curso de administração consideram 

as dimensões emocionais de maneira unânime, como uma possibilidade 

positiva, apenas uma minoria as considera em seu trabalho docente e mesmo 

assim, essa minoria utiliza-se, no máximo, de uma ou duas das capacidades 

acima mencionadas. Não foi observado nenhum dos pesquisados se utilizando 

das quatro dimensões, de forma intencional e consciente,quer sejam, as artes, 

a corpóreo-cinestésica, a intrapessoal e interpessoal, em suas atividades 

docentes. 

 

 Ao planejar e organizar suas aulas o professor tem  vista o 

trabalho com a dimensão afetiva? 

 Apenas um professor assinalou que não se utiliza das dimensões 

afetivas em seu plano de aula, os demais manifestaram que incluem a prática 

não necessariamente de todas, mas incluem as IEs em suas aulas e que os 

resultados obtidos são positivos. 

 

 Que pistas as respostas às perguntas acima sugerem  à 

formação continuada de professores no campo da Admi nistração? 

 Para entender melhor a situação encontrada, ou seja, de um lado 

todos os pesquisados consideram as dimensões emocionais como fato positivo 

no trabalho docente; mas, em contrapartida, poucos a aplicam, e, levando-se 

em contrapartida força exercida pelas duas linhas de dificuldades por eles 

professores apresentadas para com a utilização dessas capacidades em sala 

de aula, mais as teorias trazidas nesta pesquisa, podemos tirar por raciocínio, 

as seguintes pistas:  
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 a) todos nós docentes - e neles se incluem os pesquisados - 

sofremos forte influência em nossa formação acadêmica, dos preceitos 

newtoniano-cartesiano e, dessa feita, haveria dificuldades tanto na 

compreensão, promoção e estímulo, quanto na inserção dessas capacidades, 

em nossos programas pedagógicos. 

 b) a identificação de dois pólos de concentração das dificuldades: o 

primeiro pólo que se refere às instituições de ensino e nessa subdividindo-se 

em dois fatores. Fator 1: a ausência dos recursos ambientais, ou seja, a não 

existência de locais adequados para a prática e desenvolvimento dessas 

capacidades emocionais e, Fator 2: apontando para o não incentivo das 

instituições a essa prática, seja, pelo comodismo em continuar como está, seja 

por restrições veladas quanto a propostas pedagógicas que levem em 

consideração o uso dessas capacidades. O segundo pólo, ficou por conta do 

despreparo do docente em planejar, praticar e gerir junto a seus discentes 

essas capacidades, dado que ao longo de sua formação acadêmica não teve 

contato ou foi preparado para tal. Há ainda dentro desse pólo a questão 

colocada por um professor pesquisado, dando conta, que nosso aluno do curso 

superior também não foi preparado ao longo de sua jornada de aprendizagem 

a lidar com atividades em sala de aula que envolva o uso dessas capacidades 

emocionais. 

 c) Buarque (2008) sinaliza que a grande problemática da 

universidade é não estar na dianteira da realidade social. Assevera ainda que a 

disseminação do conhecimento e de sentimentos humanistas entre todos os 

alunos da universidade não poderá ocorrer se o ensino permanecer limitado às 

disciplinas oferecidas dentro das amarras do sistema de departamentos aos 

quais a universidade se encontra agrilhoada. 

 d) a complexidade trazida por Morin (2004) dá sustentação à 

realidade verificada nas respostas dos pesquisados, onde a dificuldade não 

reside apenas num ponto, ou seja, na estrutura da universidade, mas 

transcende-a, envolvendo também os professores e os alunos. 

 e) nitidamente, o modelo educacional, as instituições de ensino, os 

docentes e alunos ficaram à margem de um processo de aprendizagem que 

tivesse em suas entranhas a prática, a valorização e a promoção das 
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dimensões emocionais no contexto pedagógico, como nos revela Krishnamurti, 

Crema, Santos Neto e Valle. 

 f) um dos papéis da universidade no contexto da busca pela 

inteireza é instigar seu corpo docente a buscar uma prática pedagógica que 

supere a fragmentação e a reprodução do conhecimento, ao mesmo tempo em 

que promova enfaticamente o envolvimento do aluno na produção do 

conhecimento.  

 O resultado obtido será um sujeito cognoscente que valoriza a 

reflexão, a ação, a curiosidade, o espírito crítico, a incerteza, a provisioriedade 

e o questionamento. 

 A partir de uma produção do conhecimento autônoma, criativa, 

crítica e acima de tudo com espírito investigativo, será possível transcender da 

aceitação para a interpretação do conhecimento. 

 g) Behrens (2005, p.53-80) aponta três pilares que sustentam uma 

prática pedagógica compatível com o novo paradigma da universidade. São 

eles: “a visão sistêmica ou holística, que busca a superação da fragmentação 

dos conhecimentos... a abordagem progressista, trazendo em seu bojo a 

transformação social... e, o ensino com pesquisa, objetivando superar o modelo 

da reprodução, para atingir o modelo da produção...”. 

 

 Minha crença está depositada na importância da continuidade desse 

trabalho investigativo avançar pela égide da abrangência no número de 

professores pesquisados, aliado à aplicação de outros instrumentos 

metodológicos de pesquisa, contribuindo ainda mais para o aprofundamento 

dos pontos levantados, assim como, os discentes e as instituições 

educacionais estarem envolvidos nesse processo, para dessa forma, obter uma 

leitura mais ampla, mais holística. 
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A QUESTIONÁRIO PROFESSORA MARCIA DE PAULA  

Este questionário tem como único propósito subsidiar a dissertação de 

mestrado em Educação, na linha de formação de educadores do mestrando 

Marco Antônio Armelin Ferreira junto a UMESP, cujo tema de pesquisa aborda 

as Inteligências emocionais e ensino superior: uma leitura a partir da percepção 

de professores de um curso de administração. 

 

O(a) professor(a) ao colaborar com a referida pesquisa, respondendo as 

questões abaixo, autoriza seu uso específico para a elaboração da dissertação, 

optando pela divulgação de seu nome ou não, de acordo com a opção firmada 

abaixo: 

 

( X ) Concordo com a divulgação de meu nome 

 

(   ) Não concordo com a divulgação de meu nome 

 

 

Data:01 de agosto de 2008 e 12 de agosto de 2008.. 

 

Nome: Marcia de Paula  

 

Titulação: Psicóloga, Especialista em Desenvolvimento e Gestão de Pessoas 

(FGV) 

 

Instituição (graduação): Faculdades Integradas  Senador Fláquer (Uni-A)  

Curso: Psicologia (Formação de Psicólogo e Licenciatura) 

 

Tempo de exercício da docência no ensino superior: 5 anos 
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Disciplinas que ministra no curso de administração: Psicologia Aplicada à 

Administração 

 

 
1-Como você considera a utilização das artes no ensino superior, no campo 
da administração, como ferramenta pedagógica? 
 

Considero importante; porém, noto que é pouco utilizada. Acredito que 
isto deve-se ao formato do curso, expectativas  que o cercam, 
valores culturais a respeito e a uma cultura acadêmica tradicional e 
pragmática. No Ensino Superior, vejo como necessária a inserção das 
artes não só porque ela desperta uma nova visão de mundo, uma forma 
criativa de  comunicar-se, mas também porque aguça a sensibilidade 
do administrador para o que é típico do ser humano: o imprevisível, a 
assimetria e a beleza  disso. Além disso, no meu entender, o contato 
com as artes amplia a percepção, a criatividade e propicia ao 
administrador, a chance de se tornar  mais atraente para o mercado. 
 
 

2-Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com artes no ensino superior, 
no campo da administração, você entende que exista? 
 

Como dito, acho que os grandes responsáveis são: a cultura acadêmica 
tradicional e o perfil docente. Em relação ao primeiro aspecto, vê-se nas 
instalações das instituições, apenas anfiteatros, destinados para 
palestras e eventos oficiais, e recursos como datashow, retroprojetor, 
dentre outros, quase todos explorados em aulas expositivas. Não se 
explora do aluno nenhuma habilidade específica em relação às artes, 
com poucas exceções. Outro aspecto a ser considerado é o perfil dos 
professores: administradores, engenheiros, advogados... são poucos os 
docentes que, na sua própria formação, foram despertos para outras 
manifestações, que não as técnicas e/ou acadêmicas.  
 

3-Como você considera a utilização corpóreo-cinestésica (uso de 
experiências envolvendo a motricidade) no ensino superior, no campo da 
administração, como ferramenta pedagógica? 
 

Ainda pouco explorada. Para seminários e apresentações solicitadas 
aos alunos, quase sempre são acrescidas as “regras” da oratória, gestos 
comedidos e tom de voz desejável. Não que isto não seja necessário, 
mas não acho que deveria haver engessamento em um único modelo. 
Entretanto, na instituição onde leciono, a grade curricular foi alterada e 
mais disciplinas humanas compõem os primeiros semestres. Em 
Psicologia, disciplina que ministro, foi solicitado aos alunos, após 
discussão sobre o conceito de mecanismos de defesa (Psicanálise, 
Freud), que identificassem na sua rotina profissional, exemplos do 
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mesmo e que dramatizassem para os colegas, observando sempre as 
questões éticas. As apresentações foram muito criativas com cuidados 
inclusive com “cenário” e figurino. No entanto, os alunos argumentaram 
que também dramatizariam conceitos em Ética e Filosofia, e que já 
estavam ficando “craques” nisso.  
 

4-Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com a motricidade no ensino 
superior, no campo da administração, você entende que exista? 
 

Especificamente motricidade, o formato do curso, o espaço físico, a 
impossibilidade de atividades mais ruidosas. Além disso acho que, por 
não atender à expectativa de uma aula mais tradicional, qualquer 
estratégia que envolva habilidades motoras precisa ser contextualizada, 
baixando possíveis resistências dos discentes. 
 

5-Como você considera a utilização das capacidades intrapessoais de seus 
alunos (autoconhecimento, auto-aceitação) no ensino superior, no campo 
da administração, como ferramenta pedagógica? 
 

No meu caso, é imprescindível, pelos conteúdos que discutimos e pelas 
reflexões que realizamos. Meu discurso com os alunos, e minha crença 
também, é que a Psicologia oferece a todas as áreas de atuação, 
subsídios para melhoria no convívio social, melhor compreensão e 
intervenção no comportamento humano; mas, acima de tudo, 
oportunidade de auto-descobrimento,  chances para entender melhor o 
que o próprio ser sente, lidar com conflitos, perceber valores pessoais e 
a nossa relação com eles, superar situações mal-compreendidas e até, 
ser mais feliz consigo mesmo. Nas aulas, estudamos os conceitos e 
sempre refletimos qual a relação dele com o nosso exercício profissional 
e com nossa vida – de que forma ele explica e ajuda a resolver questões 
pessoais. 
 

6-Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com as capacidades 
intrapessoais de seus alunos, no ensino superior, no campo da 
administração, você entende que exista? 
 

Como não sinto dificuldades com a disciplina que trabalho, suponho que 
seja a falta de contextualização do que é ensinado. Acho que se o aluno 
não construir de forma significativa o conhecimento, ele não se envolve. 
Entram aí, novamente as questões de formação docente e de ensino 
puramente técnico, suponho. 
 

7-Como você considera a utilização das capacidades interpessoais de seus 
alunos (sociabilidade influenciando o ambiente) no ensino superior, no 
campo da administração, como ferramenta pedagógica? 
 

Essencial, visto que a habilidade em trabalhar em equipe, interagir com 
o outro, com os valores, são condições de ingresso, e permanência, no 
mercado de trabalho em todas as profissões. Os trabalhos em grupo, 
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debates, plenárias, aulas interativas, dentre outros, trabalham a 
habilidade interpessoal e favorecem o desenvolvimento desta 
competência específica.   
 

8-Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com as capacidades 
interpessoais de seus alunos, no ensino superior, no campo da 
administração, você entende que exista? 
 
 Não vivencio esta dificuldade pois propicio estes exercícios em sala. 

Montei um sistema de avaliação, inclusive, baseado também em 
atividades coletivas. No entanto, professores que preferem clima austero 
ou que não conseguem escapar do modelo conteudista de aula, devem 
encontrar problemas neste aspecto. 

 
9-O professor (a) conhece a expressão Inteligências Emocionais? 

(X) Sim     (   )Não 
 

10-O que ela significa para você? 
 

Conheço a teoria da Inteligência Emocional, de Daniel Goleman e a 
Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner, pelas quais 
suponho se tratar a expressão citada. Elas significam, não só uma nova 
compreensão sobre a inteligência, e suas nuances, mas um novo jeito 
de agir, interagir e conceber o ser humano, no nosso caso, o aluno. 
 

11-O professor entende que a utilização das Inteligências Emocionais em 
sala de aula do ensino superior é uma possibilidade para melhorar o 
processo de aprendizado de seus alunos? 

( X ) Sim     (  )Não 
 

12-Em sua graduação foram consideras pelos seus professores as 
dimensões emocionais do ser humano na sua formação enquanto futuro 
profissional? 
( X ) Sim     (   )Não 
 

13-Durante o processo de sua graduação, você contemplou essas 
dimensões emocionais aplicadas no processo educacional? Comente. 

 
O próprio formato do curso remete à auto-reflexão, ao auto-
monitoramento e à percepção ao ser humano, em suas várias 
dimensões, potencialidades e fragilidades.   
 

14- O professor já tentou utilizar-se dessas Inteligências Emocionais em 
sala de aula? 
(X ) Sim     (  )Não 
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15- Se sua resposta anterior foi SIM, o resultado percebido com relação à 
melhoria de aprendizado foi: 
(X ) Positivo         (    ) Imperceptível         (   ) Negativo 
 
Detalhe um pouco mais essa experiência: 
 
Conforme citado anteriormente, além da leitura, escrita, análise 
conceitual, oralidade (que privilegiam muito a habilidade lingüística), 
tenho tentado explorar a criativade, a expressão corporal, o auto-
descobrimento e a melhoria do relacionamento interpessoal com os 
alunos. Uso dinâmicas, dramatizações, filmes e o debate com 
freqüência, nas aulas.Creio, que ainda são iniciativas tímidas, mas 
significativas para os alunos, cuja participação tem sido muito 
satisfatória. 
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B QUESTIONÁRIO PROFESSORA ANDREA MARONI 

 

Este questionário tem como único propósito subsidiar a dissertação de 

mestrado em Educação, na linha de formação de educadores do mestrando 

Marco Antônio Armelin Ferreira junto a UMESP, cujo tema de pesquisa aborda 

as Inteligências emocionais e ensino superior: uma leitura a partir da percepção 

de professores de um curso de administração. 

 

O(a) professor(a) ao colaborar com a referida pesquisa, respondendo as 

questões abaixo, autoriza seu uso específico para a elaboração da dissertação, 

optando pela divulgação de seu nome ou não, de acordo com a opção firmada 

abaixo: 

 

( X  ) Concordo com a divulgação de meu nome 

 

(   ) Não concordo com a divulgação de meu nome 

 

 

Data: 03 / 04/ 08. 

 

Nome: Lilian Y. do Lago 

 

Titulação: Especialista em Docência do Ensino Superior 

 

Instituição:Umesp 

 

Curso:Psicologia (Formação de Psicólogo e Licenciatura) 
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Tempo de exercício da docência no ensino superior: 17 anos 

 

Disciplinas que ministra no curso de administração: Psicologia Organizacional, 

Técnicas de Negociação, Ética Empresarial e Comunicação Empresarial 

 

 
1- Como você considera a utilização das artes no ensino superior, no 
campo da administração, como ferramenta pedagógica? 
 

Eu acredito ser mais uma estratégia, para a aquisição de conhecimento. 
Aprendemos de diferentes formas e em diferentes meios, aprendemos e 
interpretamos o cotidiano profissional, na aula expositiva, na leitura de 
livros técnicos e não técnicos, em filmes, em uma peça de teatro, etc. 
Penso que quem está norteando o processo de aprendizagem, no caso 
o professor, deva aguçar os sentidos destes futuros profissionais, para 
perceberem a importância de uma leitura mais global, do mundo que os 
cercam. 

 
2- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com artes no ensino superior, 
no campo da administração, você entende que exista? 
 

No dia-a-dia percebe-se sim, esta dificuldade em trabalhar de maneira 
diferente, ao que já se estabeleceu como aula acadêmica. Por parte dos 
docentes acredito que o maior entrave é a falta de uma reflexão 
pedagógica do processo de ensinar. Por parte dos alunos a experiência 
escolar com a aula tradicional e a passividade incentivada, do sistema 
de educação, já imprimiu o que é uma boa aula: lousa cheia e professor 
falando tudo que sabe. 
 

3- Como você considera a utilização corpóreo-cinestésica (uso de 
experiências envolvendo a motricidade) no ensino superior, no campo da 
administração, como ferramenta pedagógica? 
 

Eu acredito ser muito produtivo explorar também, este aspecto do ser 
humano, uma vez que interagimos com o ambiente e com o outro, com o 
corpo inteiro. Como exemplo nas aulas de comunicação empresarial, 
insisto sempre na percepção, que a interação com o outro e o meio, não 
é só no código escrito ou oral, mas na forma e maneira de como este 
código é transmitido. 
 

4-Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com a motricidade no ensino 
superior, no campo da administração, você entende que exista? 
 

Mais uma vez eu acredito que o professor tenha também, dificuldades 
de se perceber como corpo na sala de aula, e como ele não considera 
esta dimensão em si, vai ignorá-la no aluno. O aluno por sua vez, nunca 
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foi solicitado a perceber-se como corpo no espaço, e cria resistência a 
esta proposta, desvinculando a experiência de perceber esta dimensão 
do ser, como parte de aprendizagem. 
 

5-Como você considera a utilização das capacidades intrapessoais de seus 
alunos (autoconhecimento, auto-aceitação) no ensino superior, no campo 
da administração, como ferramenta pedagógica? 

 
Penso que estabelecer como objetivo da prática pedagógica, a 
transmissão de informações, o autoconhecimento e a auto-aceitação 
não deva ser considerada, mas se como professor, me proponho a 
nortear um processo de formação profissional, a dimensão pessoal 
revelada no autoconhecimento e na auto-aceitação, deve ser parte deste 
processo.  
 

6-Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com as capacidades 
intrapessoais de seus alunos, no ensino superior, no campo da 
administração, você entende que exista? 
 

Neste mundo de informações rápidas e sem profundidade, nos 
acostumamos a ficar na superfície e, perdemos a capacidade de 
conhecimento do Eu, nos solicitam a todo o momento, uma capacidade 
de operacionalização técnica, ficando para trás a percepção dos nossos 
recursos internos. O aluno vem para sala de aula sem a percepção de si 
mesmo, muitas vezes não tem claro para si, nem os seus próprios 
objetivos. Trabalhar; então, autoconhecimento, auto-estima e a auto-
realização, não é sentido pelos alunos como função da escola. 

 
 

7-Como você considera a utilização das capacidades interpessoais de seus 
alunos (sociabilidade influenciando o ambiente) no ensino superior, no 
campo da administração, como ferramenta pedagógica? 
 

Não vivemos sozinhos, ser profissional significa relacionar-se com 
diferentes pessoas, em diferentes contextos, portanto, estas 
experiências têm que fazerem parte da dinâmica de ensino, na sala de 
aula.  
 

8-Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com as capacidades 
interpessoais de seus alunos, no ensino superior, no campo da 
administração, você entende que exista? 

 
Sinto resistência por parte dos alunos, quando só querem interagir com 
os grupos já configurados na sala, sem nunca considerarem a 
possibilidade de trabalhar com outras pessoas, que ainda não tiveram 
contato de trabalho. Sempre enfatizo e estimulo a importância da troca 
do grupo de trabalho, pois, nas relações que temos com os iguais, mas 
também nas relações com as diferenças, que aprendemos a nos 
posicionar e resolver conflitos. 
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9-O professor (a) conhece a expressão Inteligências Emocionais? 

 
( X  ) Sim     (   )Não 
 

10-O que ela significa para você? 
 

Penso ser a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e 
o dos outros, desenvolvendo uma habilidade para lidar de forma mais 
organizada coma as frustrações, as angústias e as ansiedades, 
inerentes ao ser humano. Uma vez que os nossos atos não são somente 
frutos do desempenho racional, a habilidade de reconhecer e avaliar as 
emoções, torna o homem mais competente e feliz, pessoalmente e 
profissionalmente. 
 

11- O professor entende que a utilização das Inteligências Emocionais em 
sala de aula do ensino superior é uma possibilidade para melhorar o 
processo de aprendizado de seus alunos? 

 
( X ) Sim     (  )Não 
 

12-Em sua graduação foram consideras pelos seus professores as 
dimensões emocionais do ser humano na sua formação enquanto futuro 
profissional? 
 

( X  ) Sim     (  )Não 
 

13-Durante o processo de sua graduação, você contemplou essas 
dimensões emocionais aplicadas no processo educacional? Comente 
 

Não. Trabalhamos com a dimensão emocional no aspecto clínico, uma 
vez que minha formação é na área de biomédicas (Psicologia), mas não 
considerando esta dimensão na relação pedagógica professor – aluno. 

 
 

14- O professor já tentou utilizar-se dessas Inteligências Emocionais em 
sala de aula? 

 
( X ) Sim     (  )Não 
 
 

15- Se sua resposta anterior foi SIM, o resultado percebido com relação à 
melhoria de aprendizado foi: 

 
(  X ) Positivo         (    ) Imperceptível         (   ) Negativo 
 
Detalhe um pouco mais essa experiência. 
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Sinto que trabalhar com IE não é somente uma técnica, mas é uma 
postura de trabalho assumida pelo professor. Quando você considera o 
aluno como uma pessoa completa, não só uma mente absorvendo 
informações aumenta-se o respeito mútuo pelas emoções dos outros, 
divide-se as conquistas e dificuldades e se estabelece a empatia entre o 
grupo e o professor. 
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C. QUESTIONÁRIO PROFESSOR PEDRO LÚCIO 

Este questionário tem como único propósito subsidiar a dissertação de 

mestrado em Educação, na linha de formação de educadores do mestrando 

Marco Antônio Armelin Ferreira junto a UMESP, cujo tema de pesquisa aborda 

as Inteligências emocionais e ensino superior: uma leitura a partir da percepção 

de professores de um curso de administração. 

 

O(a) professor(a) ao colaborar com a referida pesquisa, respondendo as 

questões abaixo, autoriza seu uso específico para a elaboração da dissertação, 

optando pela divulgação de seu nome ou não, de acordo com a opção firmada 

abaixo: 

 

(X) Concordo com a divulgação de meu nome 

 

(   ) Não concordo com a divulgação de meu nome 

 

 

Data:  01 de abril de 2008 e 19 de agosto de 2008 

 

Nome : Pedro Lúcio  

 

Titulação: Especialista 

 

Instituição (graduação): Instituto Metodista de Ensino Superior 

 

Curso: Psicologia; Formação Psicólogo 

 

Tempo de exercício da docência no ensino superior: três anos  
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Disciplinas que ministra no curso de administração: Psicologia Aplicada, 

Sociologia Aplicada, Recursos Humanos e Criatividade e Inovação. 

 
1- Como você considera a utilização das artes no ensino superior, no 
campo da administração, como ferramenta pedagógica? 
 

Entendo que no processo de construção do conhecimento a vivência 
posiciona-se de forma estratégica, neste sentido a utilização das artes 
como componente metodológico da prática docente é essencial. 
 

2- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com artes no ensino superior, 
no campo da administração, você entende que exista? 
 

A maior dificuldade parece surgir quando da aprovação da proposta 
pedagógica que inclui as artes em seus recursos metodológicos. Uma 
vez que o modelo educacional vigente – que privilegia o objetivo em 
detrimento do subjetivo – dificilmente consegue conceber tal prática 
como aceitável. 
 

3- Como você considera a utilização corpóreo-cinestésica (uso de 
experiências envolvendo a motricidade) no ensino superior, no campo da 
administração, como ferramenta pedagógica? 
 

Assim como, a utilização das artes, o componente corpóreo-cinestésico 
atuaria como um facilitador para a construção do conhecimento, a partir 
da incorporação o aspecto subjetivo no processo de aprendizagem.  
 

4- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com a motricidade no ensino 
superior, no campo da administração, você entende que exista? 
 

Além dos motivos citados na questão 2, entendo que os recursos em 
termos de espaço físico e a quantidade de alunos por turma, também 
atuam como obstáculos para utilização de tal abordagem no ensino 
superior. 
 

5- Como você considera a utilização das capacidades intrapessoais de 
seus alunos (autoconhecimento, auto-aceitação) no ensino superior, no 
campo da administração, como ferramenta pedagógica? 
 

Concebendo o processo de aprendizagem também como um processo 
de desenvolvimento e formação até mesmo da identidade do ego, as 
capacidades intrapessoais posicionam-se como elementos potenciais 
deste desenvolvimento. Acreditando na construção do conhecimento 
como um processo, a utilização destas capacidades torna-se um 
percurso interessante e ao mesmo tempo imprescindível.   
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6- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com as capacidades 
intrapessoais de seus alunos, no ensino superior, no campo da 
administração, você entende que exista? 
 

Considerando o perfil sócio-econômico-cultural dos alunos do curso 
superior em Administração com os quais desenvolvo minha prática 
docente, observo o grande prejuízo em termos de auto-estima torna-se 
componente saliente. Neste sentido, entendo que a superação desta 
fragilidade (auto-estima) seja o ponto em que se encontra a maior 
dificuldade para trabalhar com as capacidades intrapessoais.  
 

7- Como você considera a utilização das capacidades interpessoais de 
seus alunos (sociabilidade influenciando o ambiente) no ensino superior, no 
campo da administração, como ferramenta pedagógica? 
 

Pressupondo que o processo de aprendizagem se desenvolve ao longo 
do vínculo transferencial professor-aluno, torna-se inadmissível não 
considerar a utilização das capacidades interpessoais.  
 

8- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com as capacidades 
interpessoais de seus alunos, no ensino superior, no campo da 
administração, você entende que exista? 
 

Penso que as mesmas que dificultam a utilização das capacidades 
intrapessoais, apresentadas na resposta à questão 6. 
 

9- O professor (a) conhece a expressão Inteligências Emocionais? 
(X) Sim     (   )Não 
 

10- O que ela significa para você? 
 

Refere-se a todas as capacidades inerentes ao humano que estejam além 
da esfera da racionalidade, como por exemplo, as inteligências musicais, 
lingüísticas, espaciais, etc. 

 
11-O professor entende que a utilização das Inteligências Emocionais em 
sala de aula do ensino superior é uma possibilidade para melhorar o processo 
de aprendizado de seus alunos? 

(X) Sim     (  )Não 
 
12- Em sua graduação foram consideras pelos seus professores as 
dimensões emocionais do ser humano na sua formação enquanto futuro 
profissional? 

(X) Sim     (  )Não 
 
13-Durante o processo de sua graduação, você contemplou essas dimensões 
emocionais aplicadas no processo educacional? Comente 
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Sim. A oportunidade de estágio, notadamente em educação possibilitou 
a contemplação das dimensões emocionais no âmbito educacional.  
 

14- O professor já tentou utilizar-se dessas Inteligências Emocionais em 
sala de aula? 

 
(X) Sim     (  )Não 
 

15- Se sua resposta anterior foi SIM, o resultado percebido com relação à 
melhoria de aprendizado foi: 

 
(X) Positivo         (    ) Imperceptível         (   ) Negativo 
 
Detalhe um pouco mais essa experiência:  
A oportunidade de utilizar outros caminhos que não exclusivamente o da 
racionalidade despertou nos alunos o fascínio e a curiosidade que 
considero componentes fundamentais para a construção do 
conhecimento.   
A disciplina na qual utilizei alguns componentes das inteligências 
emocionais, deixou de ser percebida pelos alunos como “algo a se 
cumprir” e passou e ter posição de destaque junto com outras disciplinas 
da grade, justamente pelo despertar de entusiasmo que conduziu aos 
componentes acima citados. A participação ativa dos alunos através de 
seus envolvimentos na contextualização histórica dos conteúdos da 
disciplina, certamente contribuiu para a aprendizagem vivencial que foi 
proposta. 
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D. QUESTIONÁRIO PROFESSOR VALCIR DIAS 

Este questionário tem como único propósito subsidiar a dissertação de 

mestrado em Educação, na linha de formação de educadores do mestrando 

Marco Antônio Armelin Ferreira junto a UMESP, cujo tema de pesquisa aborda 

as Inteligências emocionais e ensino superior: uma leitura a partir da percepção 

de professores de um curso de administração. 

 

O(a) professor(a) ao colaborar com a referida pesquisa, respondendo as 

questões abaixo, autoriza seu uso específico para a elaboração da dissertação, 

optando pela divulgação de seu nome ou não, de acordo com a opção firmada 

abaixo: 

 

(  X ) Concordo com a divulgação de meu nome 

 

(   ) Não concordo com a divulgação de meu nome 

 

 

Data: __03__/_04___/_2008___. 

 

Nome:Valcir Dias  

 

Titulação: Especialista e Teoria e Técnicas em Comunicação 

 

Instituição (graduação):Faculdade Cásper Líbero 

 

Curso: Comunicação Social : Hab. Publicidade e propaganda 

 

Tempo de exercício da docência no ensino superior: 6 anos 
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Disciplinas que ministra no curso de administração:Comunicação Empresarial, 

Publicidade e Propaganda, Planejamento da Comunicação, Tópicos avançados 

em Administração, Gerência e Liderança, Orientação ao TCC e Metodologia do 

Trabalho Científico. 

 

 
1- Como você considera a utilização das artes no ensino superior, no 
campo da administração, como ferramenta pedagógica? 

 
Sendo a arte a expressão da cultura do povo, a representação ela pode 
servir como apoio ao desenvolvimento dos conteúdos específicos das 
disciplinas. 
 

2- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com artes no ensino superior, 
no campo da administração, você entende que exista? 

 
Não vejo dificuldades... talvez, a falta de contato do aluno possa ser um 
elemento que interfira no processo, mas os alunos são um processo da 
sociedade e para entender a arte e principalmente para relaciona-la é 
preciso ter contato. 
 

3- Como você considera a utilização corpóreo-cinestésica (uso de 
experiências envolvendo a motricidade) no ensino superior, no campo da 
administração, como ferramenta pedagógica? 

 
Interessante, mas não trabalho com essa estratégia. 
 

4- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com a motricidade no ensino 
superior, no campo da administração, você entende que exista? 

 
 

5- Como você considera a utilização das capacidades intrapessoais de seus 
alunos (autoconhecimento, auto-aceitação) no ensino superior, no campo 
da administração, como ferramenta pedagógica? 

 
A construção do saber esta também em tirar proveito das experiências 
para modificação do agir e pensar do aluno. 
 

6- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com as capacidades 
intrapessoais de seus alunos, no ensino superior, no campo da 
administração, você entende que exista? 

 
Não tenho. 
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7- Como você considera a utilização das capacidades interpessoais de seus 
alunos (sociabilidade influenciando o ambiente) no ensino superior, no 
campo da administração, como ferramenta pedagógica? 

 
Administrar e tratar com pessoas; então, é fácil discutir as capacidades 
interpessoais. 
 

8- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com as capacidades 
interpessoais de seus alunos, no ensino superior, no campo da 
administração, você entende que exista? 

 
Não tenho 
 

9- O professor (a) conhece a expressão Inteligências Emocionais? 
( X  ) Sim     (   )Não 
 

10- O que ela significa para você? 
 
Capacidade de relacionar-se e interagir com pessoas, em diversas 
situações, com a reserva das emoções. 
 

11- O professor entende que a utilização das Inteligências Emocionais em 
sala de aula do ensino superior é uma possibilidade para melhorar o 
processo de aprendizado de seus alunos? 

( X ) Sim     (  )Não 
 

12- Em sua graduação foram consideras pelos seus professores as 
dimensões emocionais do ser humano na sua formação enquanto futuro 
profissional? 

(  X ) Sim     (  )Não 
 

13-Durante o processo de sua graduação, você contemplou essas 
dimensões emocionais aplicadas no processo educacional? Comente 
 

Por ser um curso de comunicação social a emoção é parte fundamental 
para o entendimento das aspirações e direções do homem. A arte tem 
forte ligação com a emoção, sendo constante este trabalho de 
conhecimento dos públicos alvos, das motivações e da cultura das 
pessoas. 

 
14- O professor já tentou utilizar-se dessas Inteligências Emocionais em 
sala de aula? 

(  ) Sim     (  X)Não 
 
 

15- Se sua resposta anterior foi SIM, o resultado percebido com relação à 
melhoria de aprendizado foi: 

(   ) Positivo         (    ) Imperceptível         (   ) Negativo 
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Detalhe um pouco mais essa experiência_________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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E. QUESTIONÁRIO PROFESSORA ELAINE ALVES  

Este questionário tem como único propósito subsidiar a dissertação de 

mestrado em Educação, na linha de formação de educadores do mestrando 

Marco Antônio Armelin Ferreira junto a UMESP, cujo tema de pesquisa aborda 

as Inteligências emocionais e ensino superior: uma leitura a partir da percepção 

de professores de um curso de administração. 

 

O(a) professor(a) ao colaborar com a referida pesquisa, respondendo as 

questões abaixo, autoriza seu uso específico para a elaboração da dissertação, 

optando pela divulgação de seu nome ou não, de acordo com a opção firmada 

abaixo: 

 

(X) Concordo com a divulgação de meu nome 

 

(   ) Não concordo com a divulgação de meu nome 

 

 

Data:.18 de julho de 2008 e 30 de agosto de 2008. 

 

Nome: Elaine Alves 

 

Titulação: Doutora em Saúde Pública 

 

Instituição (graduação): UMESP - Universidade Metodista de São Paulo 

 

Curso: Psicologia 

Tempo de exercício da docência no ensino superior: 03 anos 
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Disciplinas que ministra no curso de administração: Psicologia aplicada à Adm.; 

Análise e Mudança Organizacional; Metodologia Científica; Filosofia. 

 
 

1- Como você considera a utilização das artes no ensino superior, no 
campo da administração, como ferramenta pedagógica? 

 
Considero com uma boa estratégia/ferramenta pedagógica. 

 
2 Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com artes no ensino superior, 
no campo da administração, você entende que exista? 

 
A principal dificuldade, na minha percepção, está no vago conhecimento 
que o professor tem acerca do tema, ou seja, da compreensão da área e 
por conseqüência, das técnicas disponíveis para a mobilização do aluno. 
 

3 Como você considera a utilização corpóreo-cinestésica (uso de 
experiências envolvendo a motricidade) no ensino superior, no campo da 
administração, como ferramenta pedagógica? 

 
Como sendo o ideal, ou seja, a integração do corpo no processo da 
construção do conhecimento. 
 

4 Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com a motricidade no ensino 
superior, no campo da administração, você entende que exista? 

 
A principal está na resistência do professor em compreender a 
importância, e; conseqüentemente, abrir-se para o conhecimento e 
aplicação de técnicas disponíveis. 
 

5 Como você considera a utilização das capacidades intrapessoais de 
seus alunos (autoconhecimento, auto-aceitação) no ensino superior, no 
campo da administração, como ferramenta pedagógica? 

 
Como o ideal, ou seja, a integração de vários fatores para estimular o 
processo do aprendizado. 
 

6 Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com as capacidades 
intrapessoais de seus alunos, no ensino superior, no campo da 
administração, você entende que exista? 

 
Talvez a imaturidade pessoal e as carências que cada aluno possua,  
 

7 Como você considera a utilização das capacidades interpessoais de 
seus alunos (sociabilidade influenciando o ambiente) no ensino superior, no 
campo da administração, como ferramenta pedagógica? 
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Vital para o aprendizado. Sem a boa comunicação e troca é quase 
impossível o aprendizado. 
 

8 Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com as capacidades 
interpessoais de seus alunos, no ensino superior, no campo da 
administração, você entende que exista? 

 
Acredito que o limite maior está na percepção do professor. O mesmo 
deve valorizar e estimular as características pessoais e coletivas do 
grupo. 
 

9 O professor (a) conhece a expressão Inteligências Emocionais? 
 
( X) Sim     ()Não 
 

10 O que ela significa para você? 
 
É a integração de várias habilidades e competências, que envolve 
características cognitivas, afetivas, relacionais, corporais entre outras. 
 

11 O professor entende que a utilização das Inteligências Emocionais em 
sala de aula do ensino superior é uma possibilidade para melhorar o 
processo de aprendizado de seus alunos? 

 
(  X) Sim     (   )Não 
 

12 -m sua graduação foram consideras pelos seus professores as 
dimensões emocionais do ser humano na sua formação enquanto futuro 
profissional? 

 
(   ) Sim     (  )Não 
 
Parcialmente. Como meu curso foi Psicologia, era exigido do aluno certo 
conhecimento pessoal. Acredito que este foi um diferencial que me 
possibilitou um acesso, às dimensões afetivo-emocionais. 
 

13- Durante o processo de sua graduação, você contemplou essas 
dimensões emocionais aplicadas no processo educacional? Comente 
 
 Estas dimensões foram trabalhadas indiretamente, pois como tínhamos 
que compreender o fenômeno psíquico, não era possível alcançar esta 
meta, sem uma compreensão mínima dos meus aspectos e peculiaridades 
pessoais. Posso afirmar que foi um momento rico de crescimento afetivo e 
social. A maior parte dos professores estavam compromissados com a 
formação da nossa turma. 
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14  O professor já tentou utilizar-se dessas Inteligências Emocionais em 
sala de aula? 

 
(   ) Sim     ( X )Não. Talvez intuitivamente 
 

15  Se sua resposta anterior foi SIM, o resultado percebido com relação à 
melhoria de aprendizado foi: 

 
(   ) Positivo         (    ) Imperceptível         (   ) Negativo 
 
Detalhe um pouco mais essa experiência: 
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F. QUESTIONÁRIO AGENOR RODRIGUES 

Este questionário tem como único propósito subsidiar a dissertação de 

mestrado em Educação, na linha de formação de educadores do mestrando 

Marco Antônio Armelin Ferreira junto a UMESP, cujo tema de pesquisa aborda 

as Inteligências emocionais e ensino superior: uma leitura a partir da percepção 

de professores de um curso de administração. 

 

O(a) professor(a) ao colaborar com a referida pesquisa, respondendo as 

questões abaixo, autoriza seu uso específico para a elaboração da dissertação, 

optando pela divulgação de seu nome ou não, de acordo com a opção firmada 

abaixo: 

 

(   ) Concordo com a divulgação de meu nome 

 

( X ) Não concordo com a divulgação de meu nome 

 

 

Data:. 21 de julho de 2008 e 14 de agosto de 2008. 

 

Nome: Em virtude do professor não ter concordado com a divulgação de seu 

nome, vou identificá-lo em meu trabalho como Agenor Rodrigues . 

 

Titulação: Especialista. 

 

Instituição (graduação):UNIVERSIDADE DE S. CAETANO DO SUL 

 

Curso: Administração de Empresas – ênfase em Comércio Exterior. 

 

Tempo de exercício da docência no ensino superior: 12 anos. 
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Disciplinas que ministra no curso de administração:  

Introdução à Administração 
Tópicos Avançados em Administração 
Administração Estratégica de Serviços 
Controles Gerenciais 
Logística Integrada. 
 

1- Como você considera a utilização das artes no ensino superior, no 
campo da administração, como ferramenta pedagógica? 

 
Acho importante; porém pouco divulgada. Caberia um trabalho com os 
docentes de como essa ferramenta poderia ser utilizada, bem como para o 
alunos. Essa ferramenta não poderia ser implementada se forma aleatória, 
vaga, sem estudar os objetivos de sua aplicação. 
 
2- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com artes no ensino superior, 

no campo da administração, você entende que exista? 
 
Sim. Como disse acima, há necessidade de desenvolver a forma de 
trabalhar. O aluno pode pensar que é uma forma de “matar” aula, etc. 
Precisa mostrar o que é, para que serve, os objetivos, etc. 
 

3- Como você considera a utilização corpóreo-cinestésica (uso de 
experiências envolvendo a motricidade) no ensino superior, no campo 
da administração, como ferramenta pedagógica? 
 
O aluno tem dificuldade em falar, em expor, como se comportar, etc. Na 
administração a postura é muito importante. Vejo que essas 
experiências podem ser introduzidas como forma de melhorar a 
performance do aluno e por que não do professor (?).  
 

4- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com a motricidade no ensino 
superior, no campo da administração, você entende que exista? 
 
Acho que existem bastante dificuldades: 

� Receio da aplicação e uso dos professores e alunos 
� Inibição e comodismo 
� Ênfase na aplicação e mostra dos resultados 
� Necessidade de se cumprir o programa (acredito que essas 

atividades demandam muito tempo em sala), etc. 
 

5- Como você considera a utilização das capacidades intrapessoais de 
seus alunos (autoconhecimento, auto-aceitação) no ensino superior, no 
campo da administração, como ferramenta pedagógica? 
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Procuro que cada um exponha suas idéias, possam debater, e incentivo 
a participação de cada um de acordo com suas capacidades. Alguns se 
sentem bem expondo um seminário, outros pesquisando, outros 
opinando, etc. É importante extrair as aptidões de cada um. Esse 
método enriquece a aula e respeita as capacidades individuais. O 
professor também deve buscar essa capacidade no aluno, inclusive 
atribuindo avaliação dentro de parâmetros subjetivos.   
 

6- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com as capacidades 
intrapessoais de seus alunos, no ensino superior, no campo da 
administração, você entende que exista? 
 
Não vejo dificuldades. Descubra as capacidades intrapessoais de cada 
aluno e explore. 
 

7- Como você considera a utilização das capacidades interpessoais de 
seus alunos (sociabilidade influênciando o ambiente) no ensino superior, 
no campo da administração, como ferramenta pedagógica? 
 
Considero importante e procuro que o grupo entenda que cada um tem o 
seu valor (sua capacidade). Somente o respeito pode fazer com que 
todos participem e socializem seus conhecimentos, suas práticas, suas 
posturas, etc. 
 

8- Qual (is) a(s) dificuldade(s) para trabalhar com as capacidades 
interpessoais de seus alunos, no ensino superior, no campo da 
administração, você entende que exista? 
 
Nesse caso, somente o incentivo, a prática e o respeito podem surtir 
efeito. O aluno, normalmente tem receio da exposição. Ele é retraído. 
Você deve enfatizar a necessidade da exposição, da socialização, pois 
em administração o contato entre indivíduos é essencial. 
 

9- O professor (a) conhece a expressão Inteligências Emocionais? 
( X ) Sim     (   )Não 
 

10- O que ela significa para você? 
 
Capacidade de entender situações e buscar soluções através de fatores 
que vão além da teoria e prática.  
 
 

11- O professor entende que a utilização das Inteligências Emocionais em 
sala de aula do ensino superior é uma possibilidade para melhorar o 
processo de aprendizado de seus alunos? 
( X ) Sim     (   )Não 
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12- Em sua graduação foram consideradas pelos seus professores as 
dimensões emocionais do ser humano na sua formação enquanto futuro 
profissional? 
( X ) Sim     (  )Não 
 

13- Durante o processo de sua graduação, você contemplou essas 
dimensões emocionais aplicadas no processo educacional? Comente 
 
Sim. Sempre que possível observava o comportamento dos professores 
e tomava-os como “modelos”. Felizmente, naquele tempo os mestres 
preocupavam-se também com o intelecto, orientando os alunos e 
participando de suas aspirações profissionais. Dessa forma, dava-nos 
segurança e sensibilidade para controlarmos nossas ansiedades e 
emoções.    

 
14-  O professor já tentou utilizar-se dessas Inteligências Emocionais em 

sala de aula? 
( X ) Sim     (  )Não 
 
 

15-  Se sua resposta anterior foi SIM, o resultado percebido com relação à 
melhoria de aprendizado foi: 
( X ) Positivo         (    ) Imperceptível         (   ) Negativo 
 
Detalhe um pouco mais essa experiência: 
 
Por não ser uma ciência exata, a administração permite observação, 
inter-relacionamento pessoal, análise de situações e comportamentos. 
Dessa forma, a verificação do aprendizado e da avaliação pode ter um 
componente subjetivo: o professor pode atribuir valor conforme o 
desenvolvimento teórico, prático e da abordagem emocional do aluno 
(isto é: sensorial). Como esse processo demanda tempo e inter-
relacionamento profundo entre professor e aluno, em turmas numerosas, 
isso se torna um exercício muito difícil. Eu, particularmente quanto 
atendo turmas pequenas em número de alunos, posso perceber a 
“inteligência emocional” de forma mais precisa.  

 


