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RESUMO 

 

 

 

 

A afetividade e sua importância no processo de aprendizagem. Enfatiza-se 

na educação moderna o desenvolvimento intelectual, como se a inteligência não 

estivesse integrada ao contexto de vida da criança, ao seu desenvolvimento global (bio-

psico-afetivo-social). A escola continuará incompetente se insistir em formar alunos 

aplicados, seres humanos inteligentes, altamente intelectualizados, porém, pessoas 

despreparadas para a vida. A valorização do ser deve vir antes de qualquer coisa, pois 

antes de ser aluno, o indivíduo é uma pessoa com sentimentos, desejos, ansiedades e 

expectativas. É imprescindível uma reflexão no âmbito educacional da possibilidade de 

construção de uma pedagogia da pessoa completa, onde concomitantemente à 

formação intelectual do educando, promova sua formação emocional, enxergando um 

sujeito articulado em seus aspectos afetivos, cognitivos e interpessoais. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Na Educação Moderna, bem como no mundo atual há uma tendência de 

priorizar o desenvolvimento intelectual em detrimento do afetivo: acúmulo e rapidez 

de informações, desenvolvimento da tecnologia e a tese de que crianças têm que ser 

estimuladas desde cedo para que tenham um grande potencial cognitivo, tendo de 

competir nesta sociedade altamente seletiva (passar no vestibular tem sido a grande 

meta das escolas, sendo também apoiada pelos pais). No entanto, pais e educadores 

esquecem que criança inteligente não significa necessariamente adulto saudável ou 

bem sucedido profissionalmente; esta tese pode perfeitamente ser comprovada na 

atitude dos jovens que têm encontrado muitas dificuldades em escolher que profissão 

seguir. Como optar se nem conhecem a si mesmo? Muitas vezes adquiriram  todo o 

conhecimento acadêmico mas não sabem como utilizá-lo, como aplicá-lo na vida. 

Segundo SALTINI (1997, p.31)  

“educar não é transmissão de conhecimentos, de saber ou até de conduta, 

mas sobretudo uma iniciação a vida, onde não só a interação do homem 

com a realidade externa (objetos) deve ser considerada, mas seu mundo 

interior, seu desejo, sua fantasia também tem que ser trabalhados. Assim, o 

ato educativo deve estar a serviço de desenvolvimento e do bem estar do 

homem em profunda harmonia com ele mesmo e com o meio em que vive”. 

Daí estimular a criança desde a mais tenra idade é muito bom, desde que o 

desenvolvimento afetivo, a proteção, a segurança, atitudes de respeito e carinho 

estejam presentes na família e na escola; assim, no futuro será um indivíduo não só 

inteligente, mas feliz, com uma vida mental saudável, boa auto-estima, capaz de fazer 

opções na vida, encontrando um equilíbrio harmonioso entre o intelecto (razão) e 

emoção, entre o prazer e conhecer (aprender). 

As relações entre afeto e cognição, pensar e sentir no funcionamento do 

psiquismo humano e na construção de conhecimentos são defendidas por estudiosos 

como Piaget, Vygotsky e Wallon que dedicaram suas vidas ao estudo da aprendizagem 

humana. Por isso, não só o conceito de aprendizagem mas também o de inteligência 

precisam ser reavaliados. PIAGET apud LACOMBE, (2002, p. 19) já dizia “a inteligência 

não é um dom, é uma construção a partir da interação da criança com adultos 

significativos (mãe, pai, irmãos, professores, colegas etc), objetos e situações”. 



Quando interage, a criança estabelece um vínculo com quem ensina e com o objeto de 

aprendizagem; é este vínculo que vai determinar as emoções que serão mobilizadas na 

situação de aprendizagem (alegria, tristeza, medo, raiva). Por isso, inteligência e afeto 

são inseparáveis: não existe aprendizagem que envolva somente um aspecto (cognitivo 

ou afetivo). 

WALLON apud GALVÃO (2000) já propunha que a escola deveria encarar a 

criança como um ser total, propondo o estudo integrado do desenvolvimento, ou seja, a 

educação deveria atuar nos vários campos funcionais da atividade infantil (afetividade, 

motricidade, inteligência). VYGOTSKY apud REGO (2000) da mesma forma se 

contrapôs ao pensamento inatista, segundo o qual as pessoas já nascem com suas 

características, como inteligência e estados emocionais pré-determinados; para ele, 

desenvolvimento e aprendizado estão intimamente ligados, já que só nos 

desenvolvemos se aprendemos, sendo  que esta aprendizagem se dá, sobretudo através 

da interação social. Portanto, a criança em seu contexto (nas suas relações com o meio 

familiar e social ) é um fator que deve também ser priorizado na educação.  

A  Educação no Brasil tem se voltado para a formação técnica e 

profissional, onde os valores culturais, morais e de cidadania, o respeito ao próximo, as 

diferenças individuais e a natureza, o aperfeiçoamento de si mesmo como indivíduo 

levando a uma melhor qualidade de vida e a um melhor relacionamento com o outro 

tem sido esquecidos. GOLEMAN (1995) propõe uma educação integrada, onde 

cognição e afetividade tenham o mesmo peso. Sugere que as escolas do Brasil 

desenvolvam programas de alfabetização emocional, para que as crianças ao lado do 

desenvolvimento intelectual, construam-se como pessoa, tornando-se sujeito autor, 

capaz de sentir e pensar. Desse modo, estas estariam sendo preparadas para a vida, o 

que com certeza, seria uma educação preventiva, diminuindo a incidência de 

problemas tais como depressão, vício de drogas, violência, suicídio na adolescência 

etc. Reforçando esta idéia de que a educação deve valorizar o ser por inteiro 

GARDNER (1995) defende uma visão alternativa para o conceito de inteligência, 

sustentando que a escola deve valorizar as diferentes habilidades dos alunos e não 

apenas a lógico-matemática e a lingüística como é mais comum. Para que as diversas 

inteligências sejam desenvolvidas, a criança tem que ser mais do que uma mera 

executora de tarefas, sendo preciso, que ela seja levada a resolver problemas. 



Este trabalho visa mostrar a complexidade do ser e do saber, impondo-se a 

necessidade de se pensar a educação numa perspectiva complexa onde múltiplos 

aspectos estão envolvidos. A escola não deve priorizar o ter conhecimentos, e sim ser 

um agente formador de um ser pleno  feliz, autônomo, capaz de transformar 

conhecimentos em saber, usando este saber para viver de forma harmônica e 

construtiva na sociedade. 



2. O PROCESSO DE APRENDIZAGEM E SEUS FATORES 

Para que se possa aprender indiscutivelmente vários fatores contribuem , 

sendo a inter-relação  desses fatores (organicidade, afetividade, cognição e 

motricidade), o que torna a aprendizagem um processo dinâmico e complexo, 

compreendendo uma relação integrada entre o indivíduo e o meio que o cerca. 

A aprendizagem é sem dúvida para a criança a tarefa central do seu 

desenvolvimento. Fatores internos e externos interagem no sentido de garantir uma 

adaptação psicossocial ao maior número de circunstâncias possíveis. A multiplicidade 

destes fatores (neurobiológicos, socioculturais e psicoemocionais) quando bem 

integrados, com certeza, favorecerá uma aprendizagem satisfatória. O equilíbrio 

dinâmico entre estes múltiplos fatores apontados promoverá a eficiência deste 

processo, maximizando o  potencial de aprendizagem da criança. 

FONSECA (1995) ressalta que o homem é eminentemente o animal de 

aprendizagem. VYGOTSKY apud REGO (2000) identifica três traços característicos no 

comportamento do animal que o diferencia do psiquismo do ser humano:  

1- A atividade dos animais é instintiva e marcada pela satisfação de suas 

necessidades biológicas (de alimento, autoconservação ou necessidade sexual). O 

modo de perceber o mundo pelo animal, a forma de se relacionar com seus semelhantes 

e até as possibilidades de aquisição de novas atividades são determinadas por suas 

características inatas. Cada um busca, indistintivamente, saciar sua necessidade (no 

caso alcançar o alimento) e, como conseqüência não estabelece relações com seus 

semelhantes.  

2- As reações dos animais se baseiam nos estímulos imediatamente 

perceptíveis ou pela experiência passada. Diferente do animal, o ser humano não se 

orienta somente pela experiência imediata, e pela experiência anterior, pois pode 

abstrair, fazer relações, reconhecer as causas e fazer previsões sobre os acontecimentos, 

refletindo, interpretando e tomando decisões. Nesse sentido ele é livre e independente 

das condições do momento e do espaço presentes.  



3-As fontes de comportamento do animal são limitadas: uma é a 

experiência da espécie, que é transmitida hereditariamente (comportamento instintivo, 

inato) ; a outra é sua experiência imediata e individual (mecanismos de adaptação 

individual ao meio), responsável pela variação no comportamento dos animais. A 

imitação ocupa um lugar muito insignificante na formação do comportamento do 

animal. Ou seja diferentemente do homem, o animal não transmite a sua experiência, 

não assimila a experiência alheia, nem tampouco é capaz de transmitir (ou aprender) a 

experiência das gerações anteriores. 

VYGOTSKY apud REGO (2000, p. 48 ) : 

  “As características do funcionamento psicológico tipicamente humano não são 

transmitidas por hereditariedade (não estão presentes desde o nascimento) nem 

são adquiridas passivamente graças a pressão do ambiente externo. Elas são 

construídas ao longo da vida do indivíduo através do processo de interação do 

homem e seu meio  físico e social, que possibilita a apropriação da cultura 

elaborada pelas gerações precedentes”. 

Segundo LEONTIEV apud REGO (2000, p. 49 ) : 

 “Cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a natureza lhe dá quando nasce 

não lhe basta para viver em sociedade. É-lhe ainda preciso adquirir o que foi 

alcançado no decurso do desenvolvimento histórico da sociedade humana “. 

Vê-se, portanto, que no animal o comportamento adquirido ou 

aprendido não reflete qualquer planificação, previsão ou seleção. É simplesmente uma 

resposta circunstancial, ditada por um repertório restrito de comportamentos pouco 

plásticos, sem quase nenhum poder generalizador e sem nenhuma capacidade de 

previsibilidade (planificação antecipada ).  

Já o homem constrói sua aprendizagem visto que é sujeito ativo no 

processo, elabora planos, executa-os, avalia os resultados obtidos, sendo capaz de 

transformar o meio em que vive e, ao mesmo tempo, transmitir novos comportamentos 

para outros elementos  da mesma espécie ou para suas novas gerações. Tudo isso só é 

possível graças a capacidade do ser humano de pensar (linguagem interior) e também 

de se comunicar (linguagem oral).  

A linguagem constitui a ferramenta e o meio de transmissão de 

aprendizagens de novas gerações, proporcionando ao homem uma característica 

singular que o diferencia de todos os animais. O indivíduo entra em contato com este 

sistema conceitual por meio do símbolo (sistema lingüístico) que vai sendo 



progressivamente interiorizado e apropriado. Através dos processos de 

assimilação/acomodação, controle e transformação do conhecimento as novas gerações 

dão continuidade ou renovam as aprendizagens das gerações passadas.Da interação da 

evolução sócio-histórica com a evolução filogenética/ontogenética, o homem constrói o 

futuro a partir do passado. Reexperimentando e generalizando novos processos de 

aprendizagem a humanidade vai edificando novos horizontes culturais, acrescentando 

sempre algo mais à própria natureza e a cultura. Em resumo, segundo FONSECA 

(1995) a aprendizagem visa a uma adaptação a situações novas, imprevisíveis,isto é, 

uma disponibilidade adaptativa a situações futuras. 

É a aprendizagem um processo fundamental na vida de todo indivíduo 

pois é através dela que desenvolve comportamentos necessários a sua sobrevivência. 

Como já falado anteriormente na aprendizagem estão em jogo condições internas e 

externas, onde fatores neurobiológicos, socioculturais e psicoemocionais estarão 

sempre presentes numa constante interação. O enfoque biológico do aprendizado 

humano deve ser enfatizado na atualidade como conhecimento de base para o 

desenvolvimento das ciências da educação, daí porque nenhuma abordagem 

educacional deve desconsiderar que há  um perfeito entrelaçamento dos postulados  

originados pelas meurociências e as técnicas de ensino,cérebro e aprendizagem 

Cognição (razão) e emoção (afetividade), mente e corpo operam juntos 

no processo da aprendizagem, por esse motivo não se pode enaltecer um ou outro fator, 

o que com certeza levaria a um comprometimento no resultado almejado..  É um 

processo altamente complexo onde concorrem multifatores devendo-se evitar 

simplificações, preconceitos e modelos importados.  

A supervalorização da cognição na educação  é fruto de uma visão 

simplista que desconsidera que somos um ser indivisível onde psique e soma se 

fundem numa dinâmica existencial. FONSECA (1995, p.138) especifica os  diversos 

fatores neurobiológicos, socioculturais e psicoemocionais que estão intrinsecamente 

relacionados ao processo de aprendizagem no quadro exposto a seguir,  mostrando a 

complexidade em que consiste o  ato de aprender , reforçando portanto, a  idéia de que 

a aprendizagem é um processo dinâmico que se realiza no Sistema Nervoso Central, 

funcionando o cérebro como um sistema cibernético aberto , palco de efetivas trocas e 

sede  das transformações que resultarão no aprendizado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É inegável que o cérebro seja o órgão da aprendizagem. A integridade 

neurobiológica deste é condição indispensável pois toda a aprendizagem é analisada, 

conservada, reutilizada e programada neste órgão vital responsável não só pela 

aprendizagem mas por todo o comportamento humano. A  aprendizagem, como 

discorre  FONSECA (1995), é uma função do cérebro não existindo uma região 

específica dele que seja exclusivamente responsável pela aprendizagem. Esta é 

resultante de complexas operações neurofisiológicas fruto de uma organização cerebral 

integrada que torna possível um processo de aprendizagem normal. 

Resumindo, como refere LEMOS (2001) o cérebro pode ser funcional e 

anatomicamente dividido em três sistemas que são interdependentes e fundamentais ao 

processo de aprendizagem: estimulação, integração e resposta. O sistema de 

estimulação  que coleta e transmite informação ambientais para o sistema de 

integração, sendo de máxima importância para a aprendizagem : a visão, a audição e as 

sensações cutâneas e proprioceptivas. O sistema integrativo- presente em todos os 

níveis do sistema nervoso, sendo a córtex cerebral o nível mais complexo e local das 
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funções corticais superiores.Este sistema integrativo relaciona-se com a identificação, 

seleção, integração, armazenamento e uso da informação. O sistema de resposta se 

exterioriza pelo movimento muscular, como na gesticulação, fala e escuta. Estes três 

sistemas estão inter-relacionados e interdependentes. As áreas cerebrais especialmente 

envolvidas com a aprendizagem situam-se nos lobos occipital, parietal e temporal do 

córtex sensorial, enquanto que a aprendizagem motora está representada no lobo frontal 

do córtex motor. Vê-se portanto que o processamento de informação humana inclui 

processos receptivos de decodificação (auditiva, visual e tatilquinestésica), processos 

integrativos (atenção, discriminação, identificação, análise, síntese, armazenamento, 

integração, memorização, organização, planificação e decisão) e processos expressivos 

de codificação (verbal e motor) além de complicados processos  de feedback. Estas 

áreas cerebrais, no entanto, encontram-se intimamente ligadas a muitas regiões infra-

corticais, isto é, situadas abaixo do córtex, responsáveis por aspectos do 

comportamento que influenciam os resultados da aprendizagem, numa coreografia tão 

sincronizada que tudo acontece ao mesmo tempo. O mesmo estímulo externo provoca 

verdadeira corrida em todas as direções dentro do cérebro: entrando pelos sentidos 

passa por uma primeira análise no tálamo; dirige-se até o tronco encefálico onde 

estimula o Sistema Ativador Reticular Ascendente responsável por manter o cérebro 

em estado de alerta e possibilitar a atenção necessária para processar a aprendizagem; 

alcança o Sistema Límbico, cujas múltiplas partes estão envolvidas sobretudo com a 

memória e com os estados afetivos moduladores do humor e da motivação; irradia-se 

por todo o córtex formando sensações e percepções, organizando imagens, estruturando 

pensamentos e ordenando raciocínios; provoca o engajamento da linguagem para 

elaborar e explicitar as reações a esta avalanche  cerebral. Como resultado temos um 

produto único: a aprendizagem ou o pensamento, que para efeito de análise e 

entendimento acabam sendo desmembradas devido à nossa incapacidade de apreender 

as coisas em sua totalidade.  

Ao lado da potencialidade orgânica que a criança traz em si, acrescenta-

se  que há um entrelaçamento de fatores que concorrem ou não para a aprendizagem. O 

interesse afetivo (motivação) despertado na criança na busca de conhecimentos tem um 

real efeito sobre a aprendizagem, bem como certas funções do Sistema Nervoso 

Central (memória, atenção, linguagem) influenciam a aprendizagem como são também 

facilitadas quando a criança interessa-se pelo conteúdo a ser estudado (pois este 

conteúdo é significativo para ela, despertando a vontade de aprender). Entre os fatores 



facilitadores da aprendizagem estão a motivação, a alegria de aprender, a satisfação 

pelos resultados alcançados, o incentivo e elogio do educador, o bom ambiente de 

estudo ou da aula, a empatia do professor (uma boa relação professor – aluno) e um 

clima amigável com os colegas. Sentimentos positivos impulsionam a aprendizagem e 

contrariamente sentimentos negativos bloqueiam a habilidade de aprender – neste caso 

não falta inteligência nem capacidade, mas a criança não aprende. 

Como se pode ver o cérebro funciona em módulos cooperativos (numa 

perfeita integração) que se ajudam na hora de recuperar informações. Sem memória 

não há aprendizagem, e por isso quanto mais caminhos levarem até as informações 

mais fácil será o resgate das mesmas. Algumas lembranças ficam “escondidas” porque 

estamos expostos a mais informações do que conseguimos guardar. Aparentemente 

perdidas elas ficam num lugar do cérebro, chamado inconsciente, podendo em alguma 

circunstância especial (quando algum fato ou informação evocar lembranças) serem 

resgatadas. Sem memória não há aprendizagem, e por isso quanto mais caminhos 

levarem até as informações mais fácil será o resgate das mesmas.  Por isso quando um 

conceito estiver conectado simultaneamente a uma imagem e a um som, pelo menos 

três áreas diferentes do cérebro trabalharão para recuperá-lo. Daí associar conceitos a 

formas, palavras a sons, cores a significados (imagem simbólica) é  um hábito que deve 

ser estimulado. Quanto mais associações fizer o aluno, inclusive criando suas próprias 

associações com os conteúdos ou conhecimentos anteriores mais facilmente poderá 

aprender. Os sentimentos regulam e estimulam a formação e a evocação de memórias; 

aqui  mais uma vez ressalta-se a importância da afetividade no processo de 

aprendizagem. São estes sentimentos  que provocam a produção e a interação de 

hormônios, fazendo com que os estímulos nervosos circulem mais nos neurônios. 

Graças a esse fenômeno cerebral é mais fácil para uma criança lembrar-se do processo 

de fotossíntese se ligar esse conteúdo de Ciências a uma planta que tem em casa ou a 

árvore em que costuma subir quando está em férias na casa da vovó. 

Quando aborda-se o processo de aprendizagem não se pode deixar de 

falar sobre a influência da maturação nervosa neste processo. A noção de maturação 

nervosa é uma das mais fundamentais para se explicar o processo de aprendizagem. 

Quando o corpo celular (onde fica o núcleo ) envia uma mensagem, cabe ao axônio 

conduzi-la, até um dendrito de outro neurônio para fazer a sinapse. O axônio porém 

deve estar maduro para fazer a condução. O processo de mielinização ocorre no tempo, 

de modo que diferentes neurônios se mielinizam em épocas distintas do 



desenvolvimento do organismo. Este fato fornece embasamento para a compreensão 

das teorias que descrevem as fases evolutivas da criança, como os estágios de Jean 

Piaget sobre o nascimento da inteligência; ou as fases do erotismo infantil em Sigmund 

Freud sobre o amadurecimento afetivo-sexual. Denomina-se período sensível ou 

momento crítico aquele tempo do desenvolvimento da criança em que novas 

capacidades de aprendizagem se abrem, graças à maturação-mielinização de novas 

áreas cerebrais. Trata-se de janelas de oportunidades que se abrem diante da pessoa , 

oferecendo enorme facilidade para dominar novas habilidades, que por sua vez 

correspondem a imensa curiosidade do ser humano para aprender. Quanto mais se 

aproveita da janela aberta, mais fácil se torna aprender e maior se apresenta a vontade 

de mais aprendizagem. Fenômeno este que só se explica pelas virtudes do cérebro 

humano. Também a memória se beneficia deste paraíso, pois a motivação aumenta a 

capacidade dos neurônios de estabelecerem sinapses através do processo de facilitação 

de trocas químicas entre as células. 

 “A aprendizagem sendo um produto da experiência que se concretiza numa 

mudança adquirida de comportamentos, onde estão em jogo condições internas e 

externas, inerentes ao indivíduo e ao seu envolvimento, não se pode esquecer que 

este processo é movido por interações entre dois determinantes fundamentais: o 

psicosociológico  e o neurobiológico. “ FONSECA (1995, p.149 ) 

Cabe, portanto, uma maior conscientização à educação no sentido de 

que mudança das condições externas da aprendizagem pode operar mudanças 

significativas nas condições internas  e também da estreita relação entre cérebro-

aprendizagem. Repito novamente, a aprendizagem é um processo altamente complexo , 

haja vista que somos um ser indivisível, onde corpo e mente formam uma unidade. 

Enfim, a aprendizagem acontece em um movimento de construção e reconstrução de 

nós mesmos, do outro, da realidade que nos circunda e do próprio conhecimento., 

sendo fruto de uma grande interdependência  entre corpo (organismo, motricidade) – 

afetividade (emoções) – cognição. Tentar trabalhar em uma dessas instâncias, 

isoladamente, é ineficaz, pois só iria dividir  o que é indivisível. 

 

2.1 ABORDAGENS UNIDIMENSIONAIS E MULTIDIMENSIONAIS SOBRE O 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM. 

Segundo  TRAN  THONG  apud  VENTURA  (2002),  estudioso  das  con- 



cepções de desenvolvimento infantil, as diferentes abordagens de desenvolvimento e 

aprendizagem  que tiveram grande impacto sobre a educação e seus respectivos 

princípios pedagógicos podem ser divididos em abordagens: unidimendisionais e 

multidimensionais. 

As abordagens unidimensionais polarizam apenas um agente 

desencadeador do conhecimento, ou seja, privilegiam ora o sujeito (Inatismo) ora o 

objeto na apropriação do conhecimento (Empirismo). 

O  Inatismo ou Racionalismo defende a idéia de que o homem já nasce 

prefixado em sua essência ao nascer. Quando nasce traz consigo suas inclinações 

morais, intelectuais e biológicas como as emoções, a inteligência etc. Muitos 

provérbios populares que aparecem no discurso pedagógico refletem estas visões 

inatistas: 

-“Pau que nasce torto, morre torto”. 

-“Filho de peixe , peixinho é”. 

O esquema de aprendizagem no Inatismo defende que o conhecimento 

depende só do sujeito: 

   

  

 

 

Se o homem é um ser configurado previamente pela natureza pouco ou 

nada pode fazer a educação por ele.A conclusão disso é uma pedagogia reacionária e 

restritiva que não aposta no potencial dos alunos, pois acredita que a possibilidade de 

aprender ou não seria predeterminada. O inatismo na educação colabora para que 

milhares de crianças abandonem a escola por causa de preconceitos sem fundamentos 

científicos reais, ressaltando-se os raros casos de má formação biológica 

diagnosticados por especialistas. 

A Gestalt tem um fundamento epistemológico de tipo racionalista pois 

pressupõe que todo conhecimento é anterior à experiência, sendo fruto do exercício de 

estruturas racionais, pré-formadas no sujeito. É uma corrente psicológica que nasceu na 

Alemanha tendo como seus maiores expoentes Koffka,Kohler e Lewin. Despreza a 

ação do objeto sobre o sujeito não significando que ela negue a objetividade do mundo. 

No entanto não acredita que essa objetividade interfira na construção das estruturas 

SUJEITO OBJETIVO 



mentais através das quais o sujeito apreende o real. Admite  que a experiência passada 

possa influir na percepção e no comportamento mas não defende que é condição 

necessária para tal. Para explicar a conduta deve-se recorrer as variáveis biológicas e a 

situação imediata. As variáveis históricas por não serem determinantes, apresentam 

pouco interesse para os gestaltistas. A gestalt rejeita a tese de que o conhecimento seja 

fruto da aprendizagem, daí o pouco interesse pela questão. De acordo com seus 

adeptos, os sujeitos reagem não a estímulos específicos mas a configurações 

perceptuais. As gestaltens (configurações) são as legítimas unidades mentais, e é para 

elas que a psicologia deve voltar-se. Nos estudos de aprendizagem realizados pela 

Gestalt, aprendizagem se confunde com solução de problema, que por sinal não decorre 

de aprendizagem, e, sim, de insight. Diante disso, torna-se fundamental conhecer os 

princípios que o regem: relação figura-fundo, fechamento, similaridade, proximidade, 

direção etc, que são, em síntese, os princípios universais da boa forma. 

O Empirismo, também conhecido como Ambientalismo, pois tem como 

pressuposto que toda aprendizagem provém da experiência (John Locke 1632-1704) 

dizia que o homem é uma folha em branco e que todo material do conhecimento é 

proveniente da experiência. Nessa via de interpretação  ganha sentido a definição de 

aprendizagem como mudança de comportamento resultante do treino ou da 

experiência. A aprendizagem é identificada com o condicionamento clássico ou 

respondente (Pavlov) e operante (Skinner), mais tarde ficando conhecida  como 

Behaviorismo. A objetividade perseguida pelo behaviorismo entende o comportamento 

como produto das pressões do ambiente, significando o conjunto de reações a 

estímulos, reações essas que podem ser medidas, previstas e controladas. O ensino 

brasileiro sempre foi marcado pelo Empirismo, uma metodologia tradicionalista que 

visava a implantar, na cabeça do aluno, a sabedoria do mestre. A ênfase deste método é 

a memorização (decoração de pontos, emulação, torneios) pois o conhecimento não 

está no aluno, que é uma folha em branco, mas no mestre ou no livro-texto. Nesta 

concepção aprender é copiar, treinar, repetir enfim, adequar o comportamento aos 

objetivos instrucionais. Nessa linha os provérbios populares mais comuns são: 

- “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. 

- “È de pequenino que se torce o pepino “. 

- “O hábito é que faz o monge” 

A educação brasileira foi muito influenciada por esta linha de 

pensamento onde o aluno era considerado alguém sem história, ignorante, a quem seria 



imposta a cultura livresca, bancária, conteudista. O professor, por outro lado, era o 

detentor do saber que prestava um favor ao aluno ao transmitir a ele seus 

conhecimentos. As manifestações dessa metodologia tradicionalista, também refletiam-

se nas atividades e avaliações (provas quantitativas e objetivas, caderno de caligrafia, 

exercícios motores etc.) 

As abordagens multidimensionais utilizam os princípios das concepções 

interacionistas e construtivistas, entendendo o homem como síntese de múltiplas 

determinações e defendendo que o conhecimento é produzido na interação entre sujeito 

e objeto, opondo-se a exclusividade do agente determinante do conhecimento, 

conforme defendiam o Inatismo (sujeito) e o Empirismo (objeto). Na concepção 

multidimensional a criança tornou-se objeto de estudo, sendo a formação de sua 

personalidade e suas fases de desenvolvimento aspectos relevantes para educadores  e 

psicólogos quando passaram a investigar e aprofundar os principais subsídios do 

processo ensino-aprendizagem. A relação sujeito-objeto na abordagem 

multidimensional enfatiza a inter-relação das funções psicológicas superiores conforme 

destaca a gravura abaixo: 

 

 

 

 

Os autores interacionistas que se destacam e tem influenciado de forma 

positiva a compreensão do desenvolvimento e da aprendizagem da criança são o suíço 

JEAN PIAGET (construtivismo interacionista que criou a expressão construção do 

conhecimento), o russo LEV.S.VYGOTSKY (sociointeracionismo destacando a 

dimensão social no desenvolvimento e aprendizagem da criança a partir da Psicologia 

Histórico-cultural) e o francês HENRI WALLON (utilizou o método dialético na 

observação do desenvolvimento infantil, destacando a dimensão afetiva no 

desenvolvimento do sujeito integral). Apesar de cada um ter seu enfoque, todos tem o 

mesmo pressuposto básico: “A criança constrói o conhecimento na relação com o 

mundo social e material que a cerca”. Embora existam algumas divergências entre eles, 

a consideração da criança como sujeito do conhecimento revolucionou as concepções 

de aprendizagem dando origem as pesquisas psicogenéticas. 
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2.2 INTERAÇÃO ENTRE APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO 

Existem três grandes posições teóricas  sobre a relação entre 

Desenvolvimento e Aprendizado. 

A primeira defende que os processos de desenvolvimento da criança são 

independentes do aprendizado. O aprendizado é considerado um processo puramente 

externo e apenas se utilizaria dos avanços do desenvolvimento ao invés de fornecer um 

impulso para modificar seu curso. PIAGET apud  COLL, (1996)  enquadra-se nesta 

posição quando defende que as estruturas cognitivas (esquemas) como dedução, 

compreensão, evolução das noções do mundo, interpretação da causalidade física, o 

domínio das formas lógicas de pensamento e domínio da lógica abstrata ocorrem todos 

por si mesmas sem qualquer influência do aprendizado escolar. Isto é: 

 ”o curso do desenvolvimento cognitivo, marcado pela formação de estruturas 

mentais é o mesmo para todas as crianças, embora a idade em que cada uma 

atinge as estruturas varie de acordo com a inteligência e o meio ambiente. As 

crianças diferem em suas histórias de maturação, experiência  e interação social, 

daí podem diferir no seu desenvolvimento intelectual pois diferem no modo como 

esses fatores interagem. Explicando melhor, toda criança passa, necessariamente, 

por todos os níveis de desenvolvimento na mesma ordem, embora o ritmo de 

desenvolvimento não seja igual  em virtude de fatores experienciais ou 

hereditários” PIAGET apud  WADSWORTH (2001, p. 33). 

Portanto, para ele, o desenvolvimento  intelectual  segue um percurso 

obedecendo uma seqüência evolutiva. A criança, como parte da adaptação ao mundo  

que o cerca constrói espontaneamente o conhecimento social, cognitivo, afetivo e 

atinge os marcos do desenvolvimento de uma maneira natural. Isto não quer dizer que 

esta aprendizagem seja automática, pois o trajeto do desenvolvimento, o ritmo de 

desenvolvimento varia (conforme já salientado acima) já que cada criança tem um 

modo peculiar de explorar o mundo. PIAGET apud GARAKIS (1992) tem a convicção de 

que o nível de desenvolvimento coloca limites sobre o que pode ser aprendido e sobre 

o nível de compreensão possível daquela aprendizagem . Essa abordagem se baseia na 

premissa de que o aprendizado segue a trilha do desenvolvimento e que o 

desenvolvimento sempre se adianta ao aprendizado. O desenvolvimento ou a 

maturação são vistas como uma pré-condição do aprendizado, mas nunca como 

resultado dele. Embora reconheça que o desenvolvimento é indispensável a 

aprendizagem Piaget não nega que existe uma interdependência entre estes fatores. 



A segunda posição teórica é a que postula que aprendizado é 

desenvolvimento. Nesta posição encontra-se a teoria do reflexo onde desenvolvimento 

é visto como o domínio dos reflexos condicionados. Essa noção reduziu o processo de 

aprendizagem à formação de hábitos. Estas teorias( behavioristas ou comportamentais) 

que se baseiam no conceito de reflexo tem um ponto em comum com a teoria de 

Piaget: o desenvolvimento é concebido como elaboração e substituição de respostas 

inatas. Segundo esta concepção a educação deve ser considerada como a organização 

dos hábitos de conduta e tendências comportamentais adquiridas. O desenvolvimento 

reduz-se primariamente à acumulação de todas as respostas possíveis. Considera-se 

qualquer resposta adquirida como uma forma mais complexa ou como uma substituta 

de uma resposta inata. Porém, os teóricos da primeira posição afirmam que os ciclos de 

desenvolvimento precedem os ciclos de aprendizado, a maturação precede o 

aprendizado e a instrução deve seguir o crescimento mental.  

A terceira posição tenta superar os extremos das outras duas quando 

defende a idéia de que os dois processos (maturação x aprendizado) que constituem o 

desenvolvimento são interagentes e mutuamente dependentes. Ou seja os dois pontos 

de vista não são excludentes. KOFFKA apud COLL (1996) diz que o processo de 

maturação torna possível o processo de aprendizado, e que este estimula e empurra 

para a frente o processo de maturação. Dentro desta perspectiva surge um novo e 

importante aspecto quando ressalta o amplo papel que é atribuído ao aprendizado no 

desenvolvimento da criança. Conseqüentemente ao dar um passo no aprendizado a 

criança dá dois no desenvolvimento, ou seja o aprendizado e o desenvolvimento não 

coincidem. Nesta posição encaixa-se o conceito de zona de desenvolvimento proximal 

de VYGOTSKY apud OLIVEIRA (2000)  ou seja o” aprendizado desperta vários processos 

internos do desenvolvimento, que só serão capazes de operar somente quando a criança 

interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus 

companheiros” Uma vez internalizados esses processos tornam-se parte das aquisições 

do desenvolvimento  da criança. De acordo com este ponto de vista o aprendizado não 

é desenvolvimento entretanto o aprendizado adequadamente organizado resulta em 

desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento 

que, de outra forma seriam impossíveis de ocorrer. Assim, no caso, para VYGOTSKY 

apud COLL (1996) o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de 

desenvolvimento das funções mentais superiores, funções psicológicas culturalmente 

organizadas e especificamente humanas. 





3. INTERAÇÃO E APRENDIZAGEM 

Do ponto de vista da teoria do conhecimento as abordagens interacionistas  

defendem   que o conhecimento é produzido entre sujeito e objeto, havendo portanto 

uma quebra na exclusividade do agente determinante do conhecimento conforme 

defendiam o Inatismo (sujeito) e o Empirismo (objeto). Nestas abordagens a 

construção do conhecimento se dá a partir da relação ou interação do sujeito com o 

meio físico e social que o cerca, portanto nenhum dos dois agentes, sujeito ou objeto, 

podem ser priorizados, pois há uma relação dialética de dupla determinação entre os 

dois. Nenhuma função psicológica pode ser priorizada na aprendizagem como 

acontece com a percepção, no Inatismo, ou com a memória no Empirismo. O sujeito 

deve ser visto como síntese de múltiplas determinações, e todas as funções mentais 

estão interligadas com o resto do organismo. Sendo assim, o meio físico, social, a 

afetividade e a base material (constituição biológica) são fatores que precisam ser 

considerados na construção da pessoa. Embora cada autor tenha enfatizado um aspecto 

como sendo o centro de seu interesse nas pesquisas com crianças, isso não quer dizer 

que tenha excluído a  influência de outras variáveis. Desenvolveram pesquisas 

diferentes, em lugares diferentes, sobretudo num tempo em que as comunicações 

internacionais eram deficientes, porém um pressuposto básico reúne esses autores: a 

criança constrói o conhecimento na relação com o mundo social e material que a cerca. 

Embora existam algumas divergências entre esses autores, a consideração da criança 

como sujeito do conhecimento revolucionou as concepções de aprendizagem dando 

origem às pesquisas psicogenéticas. 

Cada um dos autores interacionistas colaborou, com suas pesquisas, para a 

configuração de um olhar multidimensional sobre a criança e seu desenvolvimento. 

PIAGET apud  GARAKIS (1992) se dedicou mais ao estudo da cognição, demonstrando 

as etapas de construção da inteligência, desde os primeiros dias de vida até o 

pensamento lógico adulto. VYGOTSKY apud REGO (2000) por sua opção pelo 



Materialismo Histórico-Dialético, que pode se chamar de filosofia do marxismo, 

enfatizou mais o aspecto social na formação da personalidade humana, destacando a 

influência das relações históricas e culturais na consolidação das funções psicológicas 

superiores. Por essa opção, centralizou, nas interações sociais, a responsabilidade pela 

apropriação do conhecimento. WALLON apud GALVÃO (2000) por sua vez, também 

adepto do marxismo, adotou o primado do social na construção da pessoa completa, 

mas destacou a importância da afetividade para a consolidação, no indivíduo, das 

características tipicamente humanas. Esses autores formam o referencial básico 

daquilo que se chama de abordagens interacionistas do desenvolvimento humano. Por 

isso  será feito, a seguir, uma exposição das principais idéias de cada um, bem como a 

influência das mesmas nas abordagens educacionais atuais. 

3.1 A PERSPECTIVA PIAGETIANA SOBRE A APRENDIZAGEM 

A preocupação central de PIAGET apud GARAKIS (1992) é o sujeito  

epistêmico ou seja o estudo dos processos de pensamento presentes desde a infância 

inicial até a idade adulta. Preocupa-se, portanto, com a gênese do conhecimento, isto é, 

em saber quais os processos mentais envolvidos para a resolução de um problema e 

quais os processos que ocorrem na criança para possibilitar a solução deste problema.  

Sua obra é de epistemologia genética, procurando entender como as rudimentares 

estruturas mentais do recém-nascido se desenvolvem e se transformam até o 

pensamento lógico e formal do adolescente, dando  lugar a estruturas cada vez mais 

complexas. 

Sua visão é interacionista, pois nos ensina que o homem não tem um 

comportamento inato como, também, este não é fruto de condicionamentos. Defende, 

na verdade, que o homem apresenta um comportamento construído por ele próprio ao 

interagir com o meio em que vive. Segundo PIAGET apud WADSWORTH (2001), o 

conhecimento não pode ser concebido como algo predeterminado pelas estruturas 

internas do sujeito (porquanto estas resultam de uma construção contínua) nem pelas 

características do objeto (já que estas só são conhecidas graças à mediação dessas 

estruturas). Para ele todo conhecimento é uma construção, uma interação, contendo um 

aspecto de elaboração novo. 

LACOMBE (2000, p. 19 )  diz que para Piaget:    



“A inteligência é um dom, é uma construção. Ao agir sobre os objetos e 

situações, ao interagir com adultos significativos e outras crianças, a criança 

vai reconstruindo o mundo ao mesmo tempo em que constrói sua 

inteligência. A inteligência é para ele uma ação interiorizada”. 

Nesta  contínua interação com o mundo (objetos e pessoas) a criança vai 

tentando compreendê-lo através de suas estruturas mentais (esquemas cognitivos) que 

são os recursos, as ferramentas que tornam possível a adaptação da criança ao meio. 

Estes esquemas de início (no momento do nascimento) são de natureza reflexa; 

esquemas reflexos que permitem a criança interagir com o mundo (mãe) e a partir 

desta interação esses se tornam mais refinados e diferenciados. Visto que os esquemas 

são estruturas do desenvolvimento cognitivo que se transformam, obviamente os 

esquemas cognitivos do adulto são derivados dos esquemas sensório motores da 

criança. Os processos responsáveis pela mudança e construção de esquemas são: a 

assimilação, a acomodação e organização. 

A criança ao experienciar um novo estímulo tenta assimilar o estímulo a 

um esquema existente. Se for bem sucedida, o equilíbrio naquele momento é 

alcançado. Se esta não consegue assimilar o estímulo, ela tenta fazer uma acomodação, 

modificando um esquema ou criando um esquema novo. Quando isto é feito, ocorre a 

assimilação do estímulo e nesse momento o equilíbrio é alcançado. Pela organização o 

sujeito incorpora o novo esquema construído à sua totalidade interna 

(conhecimentos,experiências afetivas e sociais anteriores), numa busca de coerência e 

de significações. Como só se aprende a partir do que se sabe , nenhum comportamento 

é só assimilação ou só acomodação. Todo comportamento reflete ambos os processos 

embora alguns expressem relativamente mais um processo do que outro. Assim, 

assimilação e acomodação numa coordenação cumulativa, diferenciação, integração e 

construção constante explicam o crescimento e o desenvolvimento de estruturas 

cognitivas e do conhecimento. 

A construção do conhecimento, como visto no parágrafo anterior supõe 

momentos de conflitos (desequilibrações) e ajustamentos à realidade externa. Quando 

o sujeito, diante do objeto do conhecimento, não possui esquemas que permitam sua 

assimilação ela entra em desequilibração. Precisa então, modificar um esquema já 

existente no seu repertório em função do novo; acontece então a acomodação que leva 

à construção de um novo esquema e uma nova equilibração. PIAGET apud  GARAKIS 



(1992) refere sobre a inteligência como sendo uma adaptação que resulta do equilíbrio 

entre o sujeito e o meio. Quando o meio impõe ao sujeito situações novas ou para as 

quais o organismo não apresenta estruturas conhecidas, há um desequilíbrio na relação; 

então o sujeito constrói novas estruturas, adaptando-se novamente ao meio. É a 

inteligência esse  processo constante de equilibração. 

Na abordagem Piagetiana, o desenvolvimento cognitivo ou a construção da 

inteligência é um processo contínuo que se faz em etapas, estágios. Em cada estágio a 

criança constrói um repertório de esquemas cognitivos que lhe permitem compreender 

e atuar sobre a realidade. Os esquemas vão se ampliando nos diferentes estágios da 

construção da inteligência, porém as mudanças no desenvolvimento intelectual são 

graduais e nunca abruptas. Os esquemas são construídos e reconstruídos (modificados) 

como um continuum: os esquemas atuais incorporam os anteriores. 

Todas as crianças atravessam os estágios piagetianos na mesma ordem ou 

seja elas não pulam estágios. No entanto os ritmos de desenvolvimento ou os ritmos 

pelos quais atravessam os estágios variam consideravelmente, daí porque o fator idade 

de uma criança não diz necessariamente qual estágio se encontra. Os períodos de 

desenvolvimento esboçados por Piaget são irreversíveis no sentido de que uma vez que 

uma criança tenha desenvolvido a capacidade para um tipo determinado de 

pensamento, normalmente ela não perde aquela capacidade. Cada estágio supõe um 

momento de construção, um momento de estabilização e um de desequilibração que 

anuncia a passagem para o estágio seguinte. Os estágios da construção da inteligência, 

segundo PIAGET apud LACOMBE (2002) são: 

1- O estágio da inteligência sensório – motora (0 a 2 anos). 

O comportamento da criança é basicamente motor. A criança ainda não 

representa eventos internamente e não pensa conceitualmente; apesar disso, o 

desenvolvimento cognitivo é constatado à medida que os esquemas são construídos, 

sendo os mais arcaicos substituídos por outros mais evoluídos. 

2- O estágio do pensamento pré-operacional (2 a 7 anos). 

Caracterizado pelo desenvolvimento da linguagem e outras formas de 

representação e pelo rápido desenvolvimento conceitual. O raciocínio é pré-lógico ou 



semilógico. É o estágio da inteligência simbólica, esquemas simbólicos e pensamento 

imagístico. O mundo até então apreendido pela percepção e pela ação vai aos poucos 

sendo interiorizado, podendo assim ser evocado através de imagens. O pensamento da 

criança ainda é muito centrado (egocêntrico) e ainda predomina a imagem mental 

sobre as operações mentais. 

3-O estágio das operações concretas (7 a 11 anos). 

Durante estes anos a criança desenvolve a capacidade de aplicar o 

pensamento lógico a problemas concretos no presente. Os primeiros indicadores do 

pensamento operatório concreto são a construção da reversibilidade e a capacidade da 

criança de estabelecer relações objetivas de semelhanças e diferenças, classificando e 

ordenando objetos e situações. Começa a construir conceitos subordinando o 

pensamento figurativo, baseado na imagem (do estágio anterior) ao pensamento  

operativo que opera sobre a realidade, transformando-a. 

4- O estágio das operações formais (11 a 15 anos). 

As estruturas cognitivas da criança alcançam seu nível mais elevado de 

desenvolvimento e as crianças tornam-se aptas a aplicar o raciocínio lógico a todas as 

classes de problemas. A condição para a entrada no pensamento formal é o 

desenvolvimento do pensamento introspectivo que permite a tomada de consciência do 

processo de pensar. O que caracteriza o pensamento formal é a possibilidade de 

trabalhar com hipóteses (pensamento hipotético-dedutivo). 

 A maturação, experiência ativa,interação social e equilibração são fatores 

indispensáveis ao desenvolvimento cognitivo para PIAGET apud GARAKIS (1992). 

Nenhum deles sozinho é suficiente para assegurá-lo, sendo a interação entre eles 

condição suficiente para o processo de desenvolvimento cognitivo. A maturação impõe 

limites ao desenvolvimento cognitivo e indica se a construção de estruturas específicas 

é ou não possível naquele estágio. Portanto, a maturação abre as possibilidades, no 

entanto a criança tem que agir sobre o meio ambiente (experiência ativa), pois suas 

ações (manipulações físicas ou mentais) é que possibilitam a mudança cognitiva 

(mudança nas estruturas ou esquemas). Todas as formas de interação social (com 

colegas, pais e outros adultos) contribuem para o desenvolvimento cognitivo. PIAGET 



apud WADSWORTH (2001) não desprezou a importância do intercâmbio social e da 

socialização do pensamento porém defende que esta só é possível quando as estruturas 

de reversibilidade estão adquiridas Eis porque a reciprocidade nas trocas só é uma 

realidade depois dos 8 anos. Não há dúvidas de que o meio social traz uma grande 

riqueza na realização verbal (desenvolvimento da linguagem), embora evidenciasse 

que o desenvolvimento operatório precede a expressão verbal, e que a linguagem só 

parece estar em via de ser dominada quando as estruturas necessárias a uma lógica 

verbal estão adquiridas, isto é após os  doze anos. Maturação, Experiência e Interação 

Social  não são suficientes para explicar o desenvolvimento cognitivo . O fator mais 

importante na concepção piagetiana é a  Equilibração, pois esta coordena todos os 

fatores: faz a regulação do desenvolvimento na busca contínua de equilíbrio em todas 

as interações do organismo e do ambiente, particularmente na cognição. À medida que 

o organismo constrói conhecimento, a assimilação e a acomodação sofrem uma 

diferenciação crescente (há uma coordenação constante do conhecimento prévio com o 

novo conhecimento).  De um estado inicial de desequilíbrio (conflito cognitivo) passa-

se à relação de coordenação entre ambas, num contínuo de equilibração. A 

continuidade do percurso para estágios superiores é garantida pela sucessão de 

reequilibrações. A Equilibração é um sistema de auto-regulação ou de seqüências de 

compensações ativas do sujeito em resposta às perturbações exteriores que possibilita o 

crescimento cognitivo. 

Embora a assimilação e a acomodação estejam presentes em todas as 

atividades do sujeito, a proporção entre as duas em um determinado momento pode 

variar mas somente o equilíbrio caracteriza o verdadeiro ato inteligente. O equilíbrio 

pleno, então, jamais será alcançado já que o ambiente externo apresentará sempre 

desafios cognitivos necessários de compreensão; o que pode ser atingido é um certo 

equilíbrio mais móvel e flexível, representado pela estrutura operatória formal. 

A afetividade, socialização, moralidade e cognição constituem, na 

perspectiva Piagetiana, aspectos de uma mesma conduta. Embora tenha se 

aprofundado no desenvolvimento da cognição, não significa que desconsidere a 

importância dos outros fatores.no desenvolvimento do indivíduo. Considera que o 

desenvolvimento intelectual tem dois componentes: um cognitivo e outro afetivo. 

Ambos se relacionam existindo dois aspectos do afeto que impulsionam a cognição; o 



primeiro tem a ver com a motivação ou energização da atividade intelectual: a 

afetividade constitui a energética da conduta enquanto a cognição permite sua 

estruturação. “Para uma estrutura de conhecimento funcionar algo deve acioná-la, 

originar o esforço a ser desenvolvido a cada momento e desligá-la “  BROWN & WEISS 

apud  WADSWORTH (2001, p.36). O segundo aspecto tem a ver com  seleção. A 

atividade intelectual é sempre dirigida para objetos ou eventos particulares. O interesse 

associado ao gostar/não gostar é um exemplo da afetividade afetando nossa atividades 

intelectuais. Na visão piagetiana esta seleção não é provocada pelas atividades 

cognitivas, mas pela afetividade (neste caso interesse).  “É impossível encontrar um 

comportamento oriundo apenas da afetividade, sem nenhum elemento cognitivo” 

PIAGET apud WADSWORTH (2001, p.37). 

Portanto defende que o aspecto afetivo tem uma profunda influência sobre 

o desenvolvimento intelectual, podendo inclusive acelerar ou diminuir o ritmo do 

desenvolvimento. No entanto ressalta que o aspecto afetivo em si não pode modificar 

as estruturas cognitivas (esquemas) embora possa influenciar quais estruturas 

modificar:                    

"Embora a questão afetiva cause o comportamento, embora ela acompanhe 

constantemente o funcionamento da inteligência e embora ela acelere ou 

freie o ritmo do desenvolvimento, ela em si mesmo, no entanto, não pode 

gerar estruturas de comportamento e não pode modificar as estruturas em 

cujo funcionamento ela intervém. PIAGET apud WADSWORT (2001, p.37). " 

Observa-se que para ele há um notável paralelismo entre os aspectos 

afetivo e cognitivo, entre suas respectivas evoluções. O mesmo paralelismo pode ser 

constatado com a socialização e a moralidade (considerada um aspecto da 

socialização). A relação social só e possível quando a criança evolui de um 

egocentrismo inicial (estágio pré-operatório) para a reversibilidade (operações 

concretas) quando ocorre a passagem de uma relação social pré-cooperativa para a 

verdadeira possibilidade de cooperação e de uma moral de obediência (heteronomia) 

para uma autonomia fundada no respeito mútuo. No  plano da afetividade ocorre o 

mesmo fato: o bebê de início encontra-se no estado de indiferenciação afetiva que 

corresponde à impossibilidade cognitiva de distinguir-se do mundo externo ou do 

outro; ele ainda não tem consciência de sua existência por não reconhecer a existência 

dos outros. Somente aos  9 meses (com a elaboração da permanência do objeto) é que a 



criança passa a compreender que os objetos externos continuam a existir mesmo que 

não possa percebê-lo naquele momento (dimensão cognitiva); o que vai tornar possível 

também o desenvolvimento das relações objetais (dimensão afetiva). Nesse momento, 

o outro começa a diferenciar-se do eu tornando-se objeto de afetividade, ocorrendo 

somente porque a criança já é capaz de entender de que existe como um ser 

diferenciado. 

A afetividade, como se pode ver, estrutura-se paralelamente ao 

desenvolvimento da cognição, ou seja à medida que os aspectos cognitivos se 

desenvolvem há um desenvolvimento paralelo da afetividade. Argumenta e reforça que 

todo comportamento apresenta ambos os aspectos: o afetivo e o cognitivo:   

 "É impossível encontrar um comportamento oriundo apenas da afetividade 

sem nenhum elemento cognitivo. É igualmente impossível encontrar um 

comportamento composto somente de elementos cognitivos. PIAGET apud 

WADSWORTH (2001, p. 38)" 

3.1.1 APLICAÇÔES DA TEORIA DE PIAGET À EDUCAÇÃO 

 “O objetivo da educação intelectual não é saber repetir verdades acabadas, 

é sobretudo criar situações em que a criança seja levada a operar por si 

mesma; é a passagem de uma Pedagogia da recepção a uma Pedagogia da 

invenção, onde só pode haver conhecimento da parte do sujeito cognoscente 

quando existir ume perfeita relação dialética entre sujeito-objeto na 

perspectiva de que o sujeito constitui objeto e o objeto constitui o sujeito 

dentro de um contexto histórico complexo.” PIAGET apud DOLLE (1975,  p. 

73).  

 

Embora sua teoria propicie respostas pedagógicas, Piaget nunca se 

preocupou com o como fazer, por isso não se pode falar em um método ou técnica 

piagetiana. Tendo-se dedicado a estudar predominantemente a relação sujeito/objeto 

do conhecimento, não se preocupou muito na relação sujeito/sujeito, na interação 

mediada pela linguagem, pelo outro. Sua teoria construtivista interacionista critica as 

metodologias tradicionais centradas no professor e que ignoram o papel construtivo da 

criança na gênese do conhecimento. 

Depois de Piaget, não é mais possível falar do professor como agente 

predominante no processo ensino-aprendizagem. Como a criança constrói o 

conhecimento nas suas relações com o mundo, o professor deixa de ser o detentor do 

saber para se tornar um parceiro na descoberta com os alunos. No entanto, não é 



adepto do espontaneísmo, da falta de diretividade no ensino. Cabe ao professor 

coordenar o processo de ensino, provocar discussões, alimentar o grupo com 

informações e criar situações, armar os dispositivos iniciais capazes de suscitar 

problemas úteis à criança, sendo necessário um misto de liberdade e direção.Portanto, 

os pressupostos da teoria construtivista não significam deixar o aluno à espera do seu 

desenvolvimento, mas uma ação planejada envolvendo conhecimentos a respeito da 

criança com seus diferentes aspectos: social, cultural, emocional e cognitivo. 

Os princípios do construtivismo, para VENTURA (2002), colaboraram 

para abolir do ensino brasileiro práticas pedagógicas, tais como: 

- abolição de castigos físicos ou psicológicos. 

- condenação e punição do erro que passou a ser considerado como uma 

etapa a ser vencida. 

- relação autoritária com os alunos 

- concepção de ensino como pura transmissão de conteúdos 

- ensino-aprendizagem como treino ou memorização 

- falta de respeito com o desenvolvimento individual dos alunos. 

Os estudos piagetianos tem sido aplicados a problemas educacionais de 

diversas maneiras. Suas provas passaram a ser muito usadas como instrumento de 

avaliação do desenvolvimento intelectual geral da criança bem como para avaliar 

também sua prontidão para a aprendizagem. No planejamento dos currículos suas 

descobertas ressaltaram a relevância dos conteúdos adequarem-se ao nível de 

desenvolvimento da criança, como também para uma melhor aprendizagem as 

disciplinas devem seguir uma organização hierarquizada de conceitos, onde também a 

presença de pré-requisitos deve ser estabelecida e respeitada. Para os pesquisadores da 

Escola de Genebra a aprendizagem ocorre por compreensão (aprender fazendo) sendo 

o método da descoberta (aprender pesquisando) a melhor maneira de realizá-la. É 

preciso levar o aluno a experienciar situações concretas, repetidas e variadas para que 

possa interiorizá-la, coordenando com seus esquemas mentais (aprendizagens 

anteriores). As respostas das crianças devem ser consideradas sempre levando em 

conta dois fatores:  

1- Diferenças no estágio de desenvolvimento cognitivo. 

2-Efeitos de variáveis ambientais, tais como meio familiar, meio escolar 

etc. Daí as diferenças individuais e principalmente a influência do meio devem levar 



ao professor a pensar que numa mesma classe as crianças não devem ser tratadas 

dentro de um único padrão. 

O ensino, segundo a visão piagetiana, deve enfocar a prática, esta sempre 

precedendo a atividade reflexiva. O aluno não cria coisas novas se o ensino ficar 

apenas no plano dos símbolos ou dos conceitos.  O trabalho didático deve se constituir 

num convite ao raciocínio dos alunos. O importante é encontrar formas desafiadoras 

que estejam dentro das possibilidades da criança para superar as dificuldades. Além 

disso, o intercâmbio social deve ser usado nas escolas como um meio para 

aprendizagem. A interação com os companheiros tem tanta importância na 

aprendizagem quanto a ação do professor pois favorece o intercâmbio entre o 

pensamento e realidades diferentes. Daí a educação moderna deve dar um lugar de 

destaque ás atividades grupais e estratégias pedagógicas diversificadas sendo a melhor 

forma de educar o espírito crítico, a objetividade e a reflexão discursiva (ANTUNES, 

2002 b).  

Concluo, destacando as principais contribuições da abordagem piagetiana 

para a compreensão do processo de ensino-aprendizagem: 

- O aluno constrói seu conhecimento, a partir de sua atividade sobre o 

objeto do conhecimento. 

- O aluno não pode ser tido como agente passivo no processo de 

aprendizagem, pelo contrário, a construção do conhecimento se dá na interação 

sujeito-objeto. 

- Se o conhecimento está em constante evolução e elaboração o erro é visto 

como formulação de hipóteses e pré-requisitos para adaptações futuras. 

- O fim da educação é a busca da autonomia do aluno. 

3.2  A CONCEPÇÃO DE VIGOTSKY SOBRE OS FATORES SOCIAIS QUE 

INTERFEREM NA APRENDIZAGEM 

 A teoria histórico-cultural (ou sócio-histórica ou sócioconstrutivista) 

sustenta que todo conhecimento é construído socialmente, no âmbito das relações 

humanas. Esta defende que na ausência do outro, o homem não se constrói homem: 

"Tem como objetivo central caracterizar os aspectos tipicamente humanos 

do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se 

formaram ao longo da história humana e de como se desenvolvem durante a 

vida de um indivíduo. VYGOTSKY apud REGO (2000, p.38) "  



Sua concepção refere que a vivência em sociedade é essencial para a 

transformação do homem ser biológico em ser humano pois é através da aprendizagem 

nas relações com os outros que se constrói os conhecimentos permitindo o 

desenvolvimento mental. Segundo ele é o aprendizado que possibilita o despertar de 

processos internos de desenvolvimento, isto só sendo possível devido a relação do 

indivíduo com o ambiente sócio-cultural em que vive. Um exemplo desta situação é o 

caso de uma criança normal que crescesse num ambiente exclusivamente formado por 

surdos-mudos: esta não desenvolveria a linguagem oral, mesmo que tivesse todos os 

requisitos inatos para isso. Fenômeno semelhante ocorre com os vários casos das 

chamadas crianças selvagens que são crianças encontradas em isolamento, sem contato 

com outros seres humanos. Mesmo em idade superior à idade normal para a aquisição 

da linguagem não haviam  aprendido a falar, pois o desenvolvimento fica impedido de 

ocorrer na falta de situações propícias ao aprendizado. Com estes exemplos conclui-se 

que é pela aprendizagem nas relações com os outros que a criança constrói os 

conhecimentos que permitem seu desenvolvimento mental. VYGOTSKY apud REGO 

(2000) refere que a criança nasce dotada apenas de funções psicológicas elementares, 

como os reflexos e atenção involuntária presentes em todos os animais mais 

desenvolvidos. Com o aprendizado cultural, no entanto, parte dessas funções básicas 

transforma-se em funções psicológicas superiores como a consciência, o planejamento 

e a deliberação características exclusivas do homem. Estes processos mentais são 

considerados sofisticados e superiores porque se referem a mecanismos intencionais, 

ações conscientemente controladas, processos voluntários que dão ao indivíduo a 

possibilidade de independência em relação às características do momento e espaço 

presente. Enfatiza que estes processos não são inatos, originando-se nas relações entre 

indivíduos humanos e desenvolvendo-se ao longo do processo de internalização de 

formas culturais de comportamento. Além disso, estas funções diferem dos processos 

psicológicos elementares (presentes na criança pequena e nos animais tais como 

reações automáticas, ações reflexas e associações simples que são de origem 

biológica).  

OLIVEIRA (2000, p.78) fala sobre a concepção que Vygotsky tem do ser 

humano:     

 "A  inserção do indivíduo num determinado ambiente cultural é parte 

essencial de sua própria constituição enquanto pessoa. É impossível pensar 



o ser humano privado do contato com um grupo cultural, que lhe fornecerá 

os instrumentos e signos que possibilitarão o desenvolvimento das 

atividades psicológicas tipicamente humanas." 

 As principais idéias de VYGOTSKY apud REGO (2000) foram resumidas 

abaixo para uma melhor compreensão de sua abordagem socioconstrutivista : 

1- Relação indivíduo/ sociedade 

 

As características tipicamente humanas resultam da interação dialética do 

homem com seu meio sócio-cultural; “Ao mesmo tempo em que o ser humano 

transforma o seu meio para atender suas necessidades básicas transforma-se a si 

mesmo“. VYGOTSKY apud REGO (2000 , p.41). Em outras palavras, quando o homem 

modifica o ambiente através de seu próprio comportamento, essa mesma modificação 

vai influenciar seu comportamento futuro. Fatores biológicos e sociais estão sempre 

numa perfeita interação dialética do homem e seu meio sócio-cultural:  

"[...] as funções psicológicas superiores do ser humano surgem da interação 

dos fatores biológicos, que são parte da constituição física do Homosapiens, 

com os fatores culturais que evoluíram através das dezenas de milhares da 

anos da história humana. (LURIA apud REGO, 2000 , p.41) " 

 

2-  Origem cultural das funções psíquicas 

 

A cultura é parte constitutiva da natureza humana. O desenvolvimento 

mental humano não é dado a priori, não é imutável e universal, nem passivo, é 

resultante das relações do indivíduo e seu contexto cultural e social. 

 

3-  Base biológica do funcionamento psicológico 

 

Em nenhum momento negou que o cérebro é o órgão principal da 

atividade mental (é o substrato material da atividade psíquica que cada membro da 

espécie traz consigo ao nascer). Porém não é um sistema imutável e fixo, e sim de 

grande plasticidade, cuja estrutura e modos de funcionamento são moldados ao longo 

da história da espécie e do desenvolvimento individual. 

 

4-  Mediação presente em toda atividade humana 

 



Nenhum conhecimento é construído pela pessoa sozinha, mas sim em 

parceria com as outras que são mediadores. A relação do homem com o mundo não é 

uma relação direta mas é mediada por meios que são ferramentas auxiliares da 

atividade humana. A capacidade de criar essas ferramentas é exclusiva da espécie 

humana. Este pressuposto da mediação é fundamental na perspectiva sócio-histórica 

justamente porque é através de instrumentos e signos que os processos de 

funcionamento psicológico são fornecidos pela cultura. Ele confere a linguagem um 

papel de destaque no processo de pensamento, sendo um signo mediador por 

excelência, pois carrega em si os conceitos generalizados e elaborados pela cultura 

humana (as informações nunca são absorvidas diretamente do meio, sendo sempre 

intermediadas, explícita ou implicitamente pelas pessoas que rodeiam a criança, 

carregando significados sociais e históricos). Isso não significa que o indivíduo seja 

como um espelho apenas refletindo o que aprende, já que as informações 

intermediadas são reelaboradas numa espécie de linguagem interna;. esta reelaboração 

interna é que caracteriza a individualidade; por isso a linguagem é duplamente 

importante para VYGOTSKY apud OLIVEIRA (2000) pois além de ser o principal 

instrumento de intermediação do conhecimento entre os seres humanos, ela tem 

relação direta com o próprio desenvolvimento psicológico. 

 

5-  Conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 

 

A evolução intelectual é caracterizada por saltos qualitativos de um nível 

de conhecimento para outro. A fim de explicar esse  processo, ele desenvolveu o 

conceito de zona de desenvolvimento proximal que definiu como sendo a distância, 

entre o nível de desenvolvimento real (aquilo que a criança é capaz de fazer sozinha 

porque já tem um conhecimento consolidado; é capaz de solucionar sozinha o 

problema ou conflito) e o nível de desenvolvimento potencial (determinado através de 

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

companheiros mais capazes). A zona proximal é a que separa a pessoa de um 

desenvolvimento que está próximo, mas ainda não foi alcançado. Dentro deste 

conceito de zona de desenvolvimento proximal o Mediador é quem ajuda a criança a 

concretizar um desenvolvimento que ela ainda não atinge sozinha. Na escola o 

professor e os colegas mais experientes são os principais mediadores. 

 



6- O   Desenvolvimento Infantil na perspectiva Sócio-histórica. 

 

Ressalta que os fatores biológicos têm preponderância sobre os sociais 

somente no início da vida da criança. Aos poucos as interações com seu grupo social e 

com os objetos de sua cultura passam a governar o comportamento e o 

desenvolvimento de seu pensamento. 

Esta concepção se apóia na idéia de que ”a mente da criança contém todos 

os estágios do futuro desenvolvimento intelectual: eles existem já na sua forma 

completa, esperando o momento adequado para emergir” VYGOTSKY apud REGO 

(2000, p. 57). Para ele, portanto a maturação biológica, com o decorrer do tempo torna-

se fator secundário no desenvolvimento das formas complexas do comportamento 

humano pois essas dependem da interação da criança e sua cultura. Como já dito 

anteriormente a estrutura fisiológica humana, aquilo que é inato, não é suficiente para 

produzir o indivíduo humano na ausência do ambiente social. Desde o nascimento, o 

bebê está em constante interação com os adultos, que não só asseguram sua 

sobrevivência mas também medeiam sua relação com o mundo. Os adultos procuram 

incorporar as crianças à sua cultura atribuindo significado às condutas e aos objetos 

culturais que se formaram ao longo da história. O comportamento da criança recebe 

influências dos costumes e objetos de sua cultura (no caso cultura ocidental - dorme no 

berço, usa roupas, talheres para comer, sapatos para andar). Inicialmente sua relação 

com o mundo é mediada pelos adultos, por exemplo aproximam os objetos que a 

criança quer apanhar, agitam o brinquedo que faz barulho, satisfazem suas 

necessidades etc. 

Com a ajuda do adulto as crianças assimilam ativamente as habilidades 

que foram construídas pela história social ao longo dos milênios: aprende a andar, 

sentar, a controlar os esfíncteres, a falar, a sentar-se à mesa, a comer com talheres, a 

tomar líquidos em copos etc. Através das intervenções constantes do adulto (e de 

crianças mais experientes) os processos psicológicos mais complexos começam a se 

formar. 

Em síntese na perspectiva Vygotskiana o desenvolvimento das funções 

intelectuais especificamente humanas é mediado socialmente pelos signos e pelo outro. 

Ao internalizar as experiências fornecidas pela cultura, a criança reconstrói 

individualmente os modos de ação realizados externamente e aprende a organizar os 

próprios processos mentais. O indivíduo deixa, portanto, de se basear em signos 



externos e começa a se apoiar em recursos internalizados (imagens, representações 

mentais, conceitos etc). 

SMOLKA e GOES apud REGO (2000, p.62)  enfatiza     

"O que parece fundamental nessa interpretação de formação do sujeito é 

que o movimento de individuação se dá a partir das experiências 

propiciadas pela cultura. O desenvolvimento envolve processos que se 

constituem mutuamente, de imersão na cultura e emergência da 

individualidade. Num processo de desenvolvimento que tem caráter mais de 

revolução que evolução, o sujeito se faz como ser diferenciado do outro mas 

formado na relação com o outro: singular, mas constituído socialmente,e, 

por isso mesmo, numa composição individual mas não homogênea." 

7-  O desenvolvimento do pensamento e da linguagem. 

 

A conquista da linguagem representa um marco no desenvolvimento do 

homem. Tanto nas crianças como nos adultos  a função primordial da fala é o contato 

social, a comunicação, isto é, quer dizer que o desenvolvimento da linguagem é 

impulsionado pela necessidade de comunicação. Mesmo a fala  mais primitiva da 

criança (o balbucio, o riso, o choro, as expressões faciais) cumprem a função não só de 

alívio emocional como também são meios de contato com as pessoas que lhe cercam. 

No entanto, esses sons, gestos, ou expressões são manifestações bastante difusas, pois 

não indicam significados específicos (por exemplo o choro pode significar dor de 

barriga, fome etc). Chamou esta fase de estágio pré-intelectual do desenvolvimento da 

fala. Antes de aprender a falar a criança demonstra uma inteligência prática que 

consiste na sua capacidade de agir no ambiente e resolver problemas práticos, com o 

auxílio de instrumentos intermediários (ex. subir no banco para alcançar um objeto), 

mas sem a mediação da linguagem. Para ele, esse é o estágio pré-linguístico do 

desenvolvimento do pensamento. Na medida em que a criança interage e dialoga com 

os membros mais maduros de sua cultura (que interpretam e atribuem significados aos 

gestos, posturas, expressões e sons da criança como também a inserem no mundo 

simbólico da cultura), aprende a usar a linguagem como instrumento de pensamento  e 

como meio de comunicação (discurso  socializado). Aos poucos, a fala socializada que 

antes era dirigida ao adulto para resolver um problema é internalizada, ou seja a 

criança passa apelar para si mesma para solucionar uma questão: é o chamado discurso 

interior. Agora, além das funções emocionais e comunicativas, a fala começa a ter 

também a função planejadora (a fala passa a preceder a ação e funcionar como auxílio 

de um plano ainda não executado). A linguagem torna-se um instrumento para planejar 



uma ação futura, permitindo que a criança realize operações psicológicas complexas 

(passa a poder prever, comparar, deduzir). 

Num determinado momento do desenvolvimento da criança (por volta de 

2 anos de idade) o percurso do pensamento encontra-se com o da linguagem e inicia-se 

uma nova forma de funcionamento psicológico : a fala torna-se intelectual, com função 

simbólica generalizante e o pensamento torna-se verbal mediado por significados 

dados pela linguagem. Quando os processos de desenvolvimento do pensamento e da 

linguagem se unem, surgindo então, o pensamento verbal e a linguagem racional, o ser 

humano passa a ter a possibilidade de um modo de funcionamento psicológico mais 

sofisticado, mediado pelo sistema simbólico da linguagem. A fala, entendida como 

instrumento ou signo, tem um papel fundamental de organizadora da atividade prática 

e das funções psicológicas humanas. É por isso que se preocupa em pesquisar o 

desenvolvimento da inteligência prática da criança em que começa a falar. Segundo 

ele, a verdadeira essência do comportamento humano complexo se dá a partir da 

unidade dialética da atividade simbólica (a fala) e a atividade prática:   

"o momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, 

que dá origem às formas puramente humanas de inteligência prática e 

abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática então duas linhas 

completamente independentes de desenvolvimento convergem VYGOTSKY 

apud REGO (2000 , p. 62) " 

3.2.1 A TEORIA SÓCIO-CONSTRUTIVISTA E SUAS IMPLICAÇÕES 

EDUCACIONAIS 

 

OLIVEIRA (2000, p.60) “Aquilo que uma criança é capaz de fazer com a 

ajuda de alguém hoje, ela conseguirá fazer sozinha amanhã” . Isto reforça a teoria 

sócio-construtivista : o processo de desenvolvimento segue o da aprendizagem... 

Na perspectiva Vygotskiana, a educação não fica à espera do 

desenvolvimento intelectual da criança. Ao contrário,  sua função é levar ao aluno 

adiante, pois quanto mais ele aprende, mais se desenvolve mentalmente; essa demanda 

por desenvolvimento é característica das crianças já que elas próprias fazem da 

brincadeira um exercício de ser o que ainda não são. Portanto, a escola que se limita ao 

que elas já sabem é inútil pois se o aprendizado impulsiona o desenvolvimento,  tem 

esta papel preponderante na construção do ser psicológico adulto dos indivíduos. Este 

papel da escola só se dará adequadamente quando dirigir o ensino não para etapas 



intelectuais já alcançadas, mas sim para estágios de desenvolvimento ainda não 

incorporados pelos alunos, funcionando como um motor de novas conquistas 

psicológicas. Assim, a escola deve ajudar a criança avançar em sua compreensão do 

mundo a partir de seu desenvolvimento já consolidado( real) , tendo como  fim etapas 

posteriores ainda não alcançadas (potencial). 

O professor tem o papel explícito de interferir na zona de 

desenvolvimento proximal dos alunos, provocando avanços que não ocorreriam 

espontaneamente : “ O único bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento” 

VYGOTSKY apud OLIVEIRA (2000, p.62). Os procedimentos utilizados pelos 

professores devem ser os mais variados possíveis (demonstração, assistência, 

fornecimento de pistas, instruções, desafios, trabalhos em grupos, pesquisas etc). A 

criança não tem condições de percorrer sozinha o caminho do aprendizado, daí a 

importância da intervenção de outras pessoas como mediadoras para a promoção de 

seu desenvolvimento. Apesar de enfatizar o papel da intervenção no desenvolvimento, 

não está implícita a idéia de que o educando é um receptor passivo. Ele trabalha 

explícita e constantemente com a idéia de reconstrução, reelaboração por parte do 

indivíduo dos significados que lhe são transmitidos pelo grupo cultural. 

É na zona de desenvolvimento proximal que o educador (mediador) deve 

atuar desencadeando o processo de construção do conhecimento. Este nível estabelece 

a proximidade entre o real e o potencial. Esta zona de desenvolvimento denunciaria 

aquilo que é preciso fazer pelo desenvolvimento da criança para que supere suas 

dificuldades. Não basta apenas ajudar ou muito menos constatar os limites, é preciso 

desafiar, provocar, instruir, enfim conduzir o processo de desenvolvimento. Para 

VYGOTSKY apud COLL (1996) a zona de desenvolvimento proximal é, pois, um 

domínio psicológico em constante transformação, sendo justamente nela que pode 

produzir-se o aparecimento de novas maneiras de pensar e onde, graças a ajuda de 

outra pessoas, pode desencadear-se o processo de modificação de esquemas de 

conhecimentos que se tem, construindo-se novos saberes estabelecidos pela 

aprendizagem escolar.  

“Recebendo intervenções pertinentes, nesse espaço, a mente humana pode 

em outras e novas oportunidades desenvolver esse mesmo esquema de procedimentos  

aprendendo de maneira autônoma” (ANTUNES, 2002d, p. 29). Em outras palavras 

VYGOTSKY apud ANTUNES (2002d , p.29) 



"Postula-se  que o que cria a zona de desenvolvimento proximal é um traço 

essencial da aprendizagem; quer dizer a aprendizagem desperta uma série 

de processos evolutivos internos capazes de operar apenas quando a criança 

está em interação com as pessoas de seu meio e em cooperação com algum 

semelhante. Uma vez que esses processos tenham se internalizado tornam-

se parte das conquistas evolutivas independentes das crianças." 

Imitação para VYGOTSKY apud OLIVEIRA (2000) não é mera cópia de um 

modelo, mas reconstrução individual daquilo que é observado nos outros. Para ele não 

é um processo mecânico mas sim uma oportunidade da criança realizar ações que estão 

além de suas próprias capacidades, o que impulsionaria seu desenvolvimento. 

Priorizando as interações entre os próprios alunos e deles com o professor, 

o objetivo da escola é fazer com que os conceitos espontâneos, que as crianças 

desenvolvem na convivência social, evoluam para o nível dos conceitos científicos. É 

neste momento que entra o papel do professor como mediador, através de uma 

intervenção direta, sistematizando os conhecimentos, ajudando a criança a avançar, 

pois os alunos acham muitas coisas mas não devem ficar no achismo.”Da natureza dos 

desafios propostos pelo professor vai depender  o sucesso de seus alunos como 

aprendentes” ANTUNES (2002d, p.44).  

O erro faz parte do processo de aprendizado, mas o professor deve apontá-

lo sempre para que a criança a corrija, já que nesta linha de pensamento não se pode 

esperar que o aluno descubra sozinho o que errou. No entanto, quando faz correções o 

construtivismo sempre considera o desenvolvimento da criança. 

A construção realizada pelos alunos não pode ser realizada solitariamente 

e assim o ensino escolar precisa ser visto como um processo conjunto, compartilhado, 

no qual o aluno ajudado pelo professor e por seus colegas, pode mostrar-se 

progressivamente autônomo  na resolução de conceitos, na prática de determinadas 

iniciativas. 

3.3   WALLON: AFETIVIDADE E SUA INTERAÇÃO NO APRENDER 

Na perspectiva Walloniana a dimensão afetiva ocupa lugar central, 

embora admita o organismo como condição primeira de pensamento quando diz que 

toda função psíquica supõe um equipamento orgânico. Ressalta , contudo, que não lhe 

constitui uma razão suficiente visto que o objeto da ação mental vem do exterior.  

"O homem é determinado fisiológica e socialmente, sujeito, portanto, a uma 

dupla história, a de suas disposições internas e a  das situações exteriores 



que encontra ao longo de sua existência WALLON apud GALVÃO (2000, 

p.29)." 

Sua teoria do desenvolvimento humano integra a razão e a emoção 

(afetividade) , como também supõe a indissociação entre o plano motor e mental. 

Afetividade e Inteligência no início do desenvolvimento encontram-se 

indiferenciadas:  o indivíduo quando nasce interage com o outro (mãe); neste momento 

afetividade e inteligência estão misturadas embora predomine a primeira. No entanto, a 

afetividade é inicialmente uma afetividade somática (manifestações somáticas) onde as 

trocas afetivas só acontecerão na presença do outro. Porém ao  longo do 

desenvolvimento diferenciam-se ocorrendo uma alternância: segundo DANTAS (1992, 

p.90 ):  

"A afetividade flui para dar espaço à intensa atividade cognitiva assim que a 

maturação põe em ação o equipamento sensório-motor necessário à 

exploração da realidade. A partir daí, a história da construção da pessoa será 

constituída por uma sucessão pendular de momentos dominantemente 

afetivos ou dominantemente cognitivos, não paralelos, mas integrados. 

Cada novo momento terá incorporado as aquisições feitas no nível anterior, 

ou seja na outra dimensão. Isto significa que a afetividade depende, para 

evoluir de conquistas realizadas no plano da inteligência, e vice-versa." 

Uma das mais belas contribuições da teoria Walloniana, segundo 

DANTAS (1992, p.97) é a de que: 

A sofisticação dos recursos intelectuais é utilizável na elaboração de 

personalidades ricas e originais. Neste sentido, a construção do objeto está a 

serviço da construção do sujeito, sendo o produto último da elaboração de 

uma inteligência (concreta, pessoal, corporificada em alguém) a construção 

da pessoa (Eu único, fruto de uma autoconstrução).  

WALLON apud GALVÃO (2000) considera a pessoa como um todo, onde 

afetividade, motricidade, cognição e espaço físico relacionam-se. Propõe um estudo 

contextualizado das condutas infantis sempre enfocando o sistema de relações 

estabelecidas entre a criança e seu meio ambiente. Tem como objetivo estudar e 

elaborar a psicogênese da pessoa completa sendo o desenvolvimento fruto de uma 

integração e/ou diferenciação entre os vários campos funcionais: afetividade, 

motricidade, inteligência (maturação nervosa) sem desconsiderar a influência 

fundamental que o meio social exerce sobre o desenvolvimento da pessoa humana, já 

que a mediação social está na base do desenvolvimento: ela é a característica de um ser 

que descreve como sendo “genéticamente social”, radicalmente dependente dos outros 

seres para subsistir e se construir enquanto ser da mesma espécie. 



Vê o desenvolvimento da pessoa como uma construção progressiva, onde 

em cada fase predomina uma atividade predominante: fases centrípetas e anabólicas 

(as de predomínio afetivo) e centrífugas e catabólicas (predomínio da inteligência). 

Apesar de alternarem a dominância, cada fase incorpora as conquistas realizadas pela 

outra, sendo que ambas (afetividade e cognição) encontram-se associadas e integradas; 

daí refere que estimular a afetividade equivale a nutrir a cognição. A seguir pode-se 

observar  detalhadamente como se dá o desenvolvimento  da pessoa, as características 

dos diversos estágios  propostos por WALLON apud GALVÃO (2000): 

O primeiro estágio da psicogênese é o impulsivo-emocional (do primeiro 

ano ao início do segundo). O bebê através de sua atividade motora/reflexa exprime 

estados de desconforto ou bem-estar (estágio impulsivo puro) que são interpretadas 

pelo meio-ambiente como necessidades a serem atendidas. Assim, em poucas semanas, 

em função das respostas do meio humano, os movimentos impulsivos se tornam 

movimentos expressivos, onde a criança expressa emoções com a finalidade de 

satisfazer suas necessidades e partilhá-las com os adultos (estágio emocional). Nesta 

fase o bebê trava com a mãe o diálogo tônico, dependendo de toques, carícias, contatos 

visuais, da voz, onde a presença humana é o mais poderoso estímulo. Com a maturação 

das possibilidades sensoriais e motoras (do primeiro ao segundo ano de vida) este vai 

adquirindo capacidade de explorar o mundo que lhe cerca, surgindo o intenso interesse 

pela realidade externa. Sensório-motor e projetivo é a denominação que atribui a este 

período; projetivo porque é o início da representação simbólica apesar desta ainda está 

muito ligada as manifestações motoras. O pensamento é projetado para o exterior pelos 

movimentos, gestos ou palavras.A intensa atividade cognitiva desta fase dá lugar a 

uma igualmente intensa atividade de construção de si. Instrumentada pela função 

simbólica, a percepção de si poderá transformar-se em consciência de si. A simbiose 

fetal, prolongada na simbiose alimentar e afetiva do lactante precisa ser rompida para 

dar lugar a uma individualidade diferenciada. É necessária uma ruptura: o eu se 

afirmará com o negativismo e a crise de oposição (estágio personalista característico 

da idade de três a seis anos). O eu ainda frágil enfrenta conflitos (drama edipiano): vê-

se, portanto que a construção do eu é um processo que envolve desde a satisfação das 

necessidades orgânicas e afetivas a oportunidade para a manipulação da realidade, a 

estimulação da função simbólica, a consciência de si mesmo. Esta fase exige portanto 

da educação um espaço de todo tipo de manifestação expressiva (verbal, etc) para que 

a criança enfrente a tempestade de personalismo permitindo a superação do 



sincretismo do pensamento. A diferenciação dos pontos de vista supõe a diferenciação 

das pessoas condição essencial para a construção da consciência de si que se dá por 

meio das interações sociais.  Enquanto no primeiro estágio da psicogênese a 

afetividade é impulsiva, emocional que se nutre pelo olhar, pelo contato físico e se 

expressa em gestos, mímicas e posturas, a afetividade do personalismo incorpora os 

recursos intelectuais (notadamente a linguagem) desenvolvidos ao longo do estágio 

sensório-motor e projetivo. É uma afetividade simbólica que se exprime por palavras, 

idéias e que por esta via pode ser nutrida. A troca afetiva a partir desta integração pode 

se dar à distância, deixando de ser indispensável a presença física das pessoas. A 

tempestade do personalismo segue-se o estágio categorial de tranqüilidade afetiva que 

propiciará avanços no campo da inteligência (seis a doze anos).  Isto só será possível 

graças a consolidação da função simbólica e a diferenciação da personalidade 

realizadas no estágio anterior. Os progressos intelectuais dirigem o interesse da criança  

para as coisas, para o conhecimento e conquista do mundo exterior imprimindo ás suas 

relações com o meio preponderância do aspecto cognitivo. A função categorial amplia 

o alcance da inteligência, abre espaço para novas definições do eu. A pessoa se abre 

para dimensões ideológicas, políticas,metafísicas, éticas, religiosas que precisa ocupar. 

Integrando os progressos intelectuais realizados no estágio categorial, a afetividade 

torna-se cada vez mais racionalizada, os sentimentos são elaborados no plano mental, 

os jovens teorizam sobre suas relações afetivas. A crise pubertária irrompe a 

“tranqüilidade afetiva” que caracterizou o estágio categorial. Neste estágio 

(adolescência) surge a necessidade de uma nova definição dos contornos da 

personalidade desestruturados devido às modificações corporais resultantes da ação 

hormonal. Este processo traz à tona questões pessoais, morais e existenciais numa 

retomada da predominância da afetividade. 

Como exposto acima há momentos predominantemente afetivos, isto é, 

subjetivos e de acúmulo de energia e outros que são predominantemente cognitivos, 

objetivos e de dispêndio de energia. O predomínio do caráter intelectual corresponde 

as etapas em que a ênfase está na elaboração do real e no conhecimento do mundo 

físico. A dominância do caráter afetivo e conseqüentemente das relações com o mundo 

humano, corresponde as etapas que se prestam à construção do eu. Na sucessão dos 

estágios há uma alternância na preponderância das atividades afetivas e cognitivas 

(princípio de alternância funcional). Apesar de alternarem a dominância, afetividade e 

cognição constroem-se reciprocamente, num permanente processo de integração e 



diferenciação, onde funções mais evoluídas, de amadurecimento mais recente não 

suprimem as mais antigas, mas exercem sobre elas o controle.  Há uma integração das 

condutas mais antigas pelas mais recentes, embora enquanto não se consolida essa 

integração as funções mais elementares ficam sujeitas a aparições intermitentes. Esses 

retrocessos são facilmente observáveis na relação da criança com tarefas escolares: na 

atividade do desenho a criança mesmo já dominando os recursos da representação 

gráfica, vez por outra rabisca. O mesmo ocorre no processo da alfabetização quando a 

criança já construiu a hipótese alfabética mas vez por outra escreve com base em 

hipóteses anteriores (silabicamente, por exemplo). Daí o ritmo descontínuo que Wallon 

atribui ao processo de desenvolvimento infantil. GALVÃO (2000, p.47) diz: 

"O ritmo descontínuo que Wallon assinala ao processo desenvolvimento 

infantil assemelha-se ao movimento de um pêndulo que, oscilando entre 

pólos opostos, imprime características próprias a cada etapa do 

desenvolvimento. Se pensarmos na vida adulta este movimento pendular 

continua presente num permanente pulsar  a que está sujeito cada um de 

nós: ora mais voltados para a realidade exterior, ora voltados para si 

próprio, alternando fases de acúmulo de energia, a fases mais propícias ao 

dispêndio." 

Quando enfoca o ser humano por uma perspectiva global a psicogenética 

Walloniana defende a existência de campos funcionais (afetividade, o ato motor, a 

inteligência) que estão presentes em toda atividade infantil. De início aparecem pouco 

diferenciados, porém aos poucos vão adquirindo independência um do outro, 

constituindo-se como domínios distintos de atividade embora integrados pela pessoa 

que é o todo que integra esses vários campos. É grande o destaque que a análise 

Walloniana dá  ao componente corporal das emoções. Estas estão sempre vinculadas a 

reações neurovegetativas  e expressivas (função postural ou tônica). WALLON apud  

GALVÃO (2000, p.63) “A serviço da expressão das emoções, as variações tônico-

posturais atuam também como produtoras de estados emocionais: entre movimento e 

emoção a relação é de reciprocidade”. 

WALLON apud  GALVÃO (2000, p.51) reforça que:     

"A construção do eu corporal é condição para a construção do eu psíquico, 

tarefa central do estágio personalista. O recém nascido não se diferencia do 

outro já que não diferencia o seu corpo das superfícies exteriores. É pela 

interação com os objetos e seu próprio corpo que vai tornar-se capaz de 

reconhecer no plano das sensações os limites de seu corpo. Esta 

diferenciação entre o espaço objetivo e o subjetivo ocorre no primeiro ano 

de vida, constituindo-se na formação do eu corporal. " 



Este período é anterior a construção de si, encontrando-se nesse momento 

a criança num estado de  sociabilidade sincrética (indiferenciada); a criança percebe-se 

como que fundida  nos objetos ou nas situações familiares, mistura sua personalidade à 

dos outros,estando sua personalidade (consciência de si)  sem contornos definidos 

(inacabada, sincrética). Então, cada etapa rumo a construção do eu psíquico adquire 

características de uma verdadeira crise permeada de freqüentes conflitos interpessoais. 

A criança vai opondo-se sistematicamente ao que distingue como sendo diferente dela, 

o não-eu. Busca sua auto-afirmação através da oposição, do negativismo, exacerbando 

seu ponto de vista pessoal, a propriedade das coisas, confundindo o “meu” com o “eu”, 

assegurando a posse de sua personalidade. Este é um movimento necessário para 

destacar da massa difusa em que se encontrava a personalidade, a noção do Eu. O 

exercício da oposição somado aos progressos da função simbólica fazem com que a 

criança deixe de confundir sua existência com tudo que dela participa, e reduz o 

sincretismo da personalidade (deixa de ser tão facilmente  modificada pelas 

circunstâncias, ganhando um pouco mais de autonomia). Ainda no estágio 

personalista, quando a formação do eu já está de certa forma garantido, a crise de 

oposição dá lugar a uma fase de personalismo mais positivo sendo constituído em duas 

etapas: A primeira é uma etapa de sedução, a idade da graça, onde a criança empenha-

se em obter a admiração dos outros da qual tem também necessidade de admirar a si 

própria. No momento seguinte predomina a atividade de imitação- imita as pessoas que 

lhe atraem, incorporando suas atitudes e também o seu papel social num movimento de 

reaproximação ao outro que antes negou para auto-afirmar-se. O conflito eu-outro não 

é uma vivência exclusiva do estágio personalista; na adolescência instala-se uma nova 

crise de oposição porém mais sofisticada do ponto de vista intelectual, já que a conduta 

do sujeito incorpora as conquistas cognitivas realizadas durante o estágio categorial. 

Diferente da criança pequena que é mais emocional na vivência de seus conflitos, o 

adolescente procura apoiar suas oposições em sólidos argumentos intelectuais.A 

oposição presente no estágio personalista e na adolescência é um importante recurso a 

diferenciação do eu. Para WALLON apud  GALVÃO (2000, p.56) “ o outro é um parceiro 

do eu na vida psíquica”. 

Identifica o sincretismo como a principal característica do pensamento 

infantil (caráter confuso e global do pensamento e percepção infantis). Refere também 

a prevalência de critérios afetivos  sobre os lógicos e objetivos, outra característica do 

sincretismo. Essa impregnação da subjetividade advém das origens afetivas da 



atividade cognitiva. Até que a inteligência se diferencie da afetividade, a criança tende 

a representar os objetos e situações como um conglomerado em que se misturam os 

motivos afetivos e objetivos de suas experiências. Esta mistura resulta relações que 

têm um sentido só para a própria criança e que para o adulto parecem absurdos. O 

processo de simbolização é decisivo para que o pensamento atinja uma representação 

mais objetiva da realidade, pois substitui as referências pessoais por signos 

convencionais, referências mais objetivas. A distinção entre o sujeito e objeto é uma 

tarefa fundamental à evolução do pensamento e inclui-se numa série de diferenciações 

que a inteligência deverá realizar ao longo de seu desenvolvimento. È no estágio 

categorial que se intensifica a realização das diferenciações necessárias  a redução do 

sincretismo do pensamento. No estágio personalista, a realização de diferenciações no 

plano da pessoa leva à redução do sincretismo na personalidade. Este avanço 

possibilita ao estágio categorial a redução do sincretismo do pensamento, a qual 

corresponde em última instância à diferenciação eu-outro no plano do conhecimento. 

Ao longo do estágio categorial a criança torna-se capaz de organizar o real em séries, 

classes, apoiadas sobre um fundo simbólico estável. È uma função que favorece a 

objetivação do real, permitindo a análise/síntese, a generalização, a comparação. O 

advento orgânico que marca o início do estágio categorial é o amadurecimento dos 

centros de inibição e discriminação. São essas as funções nervosas que estão por trás 

da consolidação das disciplinas mentais, capacidade da qual depende o controle 

voluntário dos movimentos. Além de relacionadas à redução da instabilidade e 

perseveração no plano motor, as funções de discriminação e inibição desempenham 

importante papel na redução do sincretismo. Enquanto forem frágeis essas funções, os 

objetos do pensamento, precariamente delimitados, contaminam-se uns aos outros 

acarretando confusões de significado ou desvio do assunto. Além das condições 

orgânicas que possibilitam inibir  temas inoportunos, os instrumentos simbólicos - 

palavras, imagens ou outros signos funcionam como referências fixas que permitam 

distinguir e confrontar influências externas, dispersivas, confrontando-as com a 

realidade presente, possibilitando que o pensamento se proteja de contaminações e 

desvios. 

Superar obstáculos que dificultam a compreensão objetiva da realidade 

não é tarefa exclusiva do pensamento infantil. È uma tarefa constante do próprio 

pensamento científico. Além disso é importante dizer que a redução do sincretismo e a 



consolidação da função categorial são  processos em estreita dependência do meio 

cultural, já que o pensamento se apropria das diferenciações já feitas pela cultura. 

Concluindo, a gênese da inteligência para WALLON apud DANTAS (1992) 

é genética e organicamente social ou seja, o ser humano é organicamente social e sua 

estrutura orgânica supõe a intervenção da cultura para se atualizar. Conforme toda a 

exposição acima, o desenvolvimento cognitivo da criança evolui paralelamente ao 

desenvolvimento emocional/social da criança, daí a necessidade de estudá-la no 

contexto em que se encontra, sempre com um olhar global e multifatorial: neste 

sentido sua  teoria do desenvolvimento cognitivo é centrada na psicogênese da pessoa 

completa. Seu estudo é centrado portanto, na criança contextualizada, onde o ritmo no 

qual se sucedem as etapas do desenvolvimento é descontínuo marcado por rupturas, 

retrocessos e reviravoltas, provocando em cada etapa profundas mudanças nas 

anteriores. Nesse sentido a passagem dos estágios de desenvolvimento não se dá 

linearmente por ampliação mas por reformulação, instalando-se no momento da 

passagem de uma etapa a outra conflitos que afetam a conduta da criança; esses 

conflitos são propulsores do desenvolvimento. 

Quando recorre a outros campos de conhecimento para aprofundar a 

explicação dos fatores de  desenvolvimento (neurologia, psicopatologia, antropologia, 

psicologia animal), propõe uma visão multidisciplinar. O método adotado por ele foi o 

da observação pura. Considera que esta metodologia permite conhecer a criança e suas 

atitudes na trama do ambiente em que está inserida. 

 

3.3.1 APLICAÇÕES DA TEORIA DE WALLON À EDUCAÇÃO 

 

 

Conforne exposto acima,  propõe uma educação que tenha por meta não 

somente o desenvolvimento intelectual mas a pessoa como um todo. Sua práxis 

educativa compreende a criança como uma totalidade em metamorfose, ao mesmo 

tempo universal e única (singularidade) composta por uma tríade inseparável: 

motricidade, afetividade e cognição. Dá destaque ao estudo das crises e conflitos que 

encontra no processo de desenvolvimento da criança, identificando os conflitos EU – 

OUTRO, AFETIVIDADE – RACIONALIDADE, INDIVÍDUO – SOCIEDADE que 

esta tem que solucionar rumo a autonomia. Evidentemente que, para ele, o carro-chefe 

de todo o desenvolvimento é o elemento emocional. Na sua psicogenética, a 



afetividade não somente desempenha um papel impulsivo no desenvolvimento, como 

regula toda vida do sujeito. Apesar da afetividade em muitos momentos ceder lugar ao 

pensamento racional, ela está sempre coordenando o movimento e acompanhando as 

tensões provocadas pelas descobertas que o sujeito faz do mundo. Mesmo nos adultos, 

ninguém é reflexão pura em todos os instantes, mesmo nas pessoas ditas calculistas há  

um dispêndio imenso de energia emocional para aparentar controle total das 

circunstâncias. 

É contra o tradicionalismo das escolas atuais que somente preocupam-se 

com o aspecto cognitivo do aluno, como se o ser humano fosse pura racionalidade. 

Ressalta que no interior da escola e da sala de aula, está a pessoa concreta e 

multidimensional, rica em turbulências, conflitos e processos de transformação. A 

relação motricidade-afetividade-inteligência deve ser sempre considerada: o gesto é 

um impulso motor-emocional, um verdadeiro ato de pensamento. Quando se está 

diante de uma criança ela é total, um ser pensante, afetivo e dinâmico. 

Como já dito anteriormente não considera o desenvolvimento intelectual a 

meta máxima e exclusiva da educação, embora não despreze a aprendizagem 

lingüística e conceitual. È contra uma pedagogia meramente conteudista que se limita a 

propiciar uma incorporação passiva de elementos da cultura pelo sujeito. A 

psicogenética Walloniana traz como necessidade fundamental a expressão do eu, onde 

a criança deve encontrar um espaço propício para exteriorizar-se, que favoreça a 

expressão de estados e vivências subjetivas, colocar-se em confronto com o outro, 

organizar-se. GALVÃO (2000) refere que a escola deve oferecer oportunidades de 

aquisição e expressão, nas quais se alterne a predominância das dimensões objetiva e 

subjetiva. Em termos curriculares, essa busca se reflete na integração entre a arte e a 

ciência. Acrescenta ainda a importância do meio (ambiente escolar) como palco de 

oportunidades de interações sociais (vivência social) desempenhando importante papel 

na formação da personalidade da criança. Como Vygotsky,  defende o primado do 

social na constituição da personalidade, enfatizando a necessidade do câmbio cultural 

na formação das funções superiores da consciência. É a cultura e a linguagem que 

fornecem ao pensamento os instrumentos para sua evolução. 

A escola muitas vezes ignora e esquece as necessidades psicomotoras da 

criança propondo atividades em que todos tem que aprender sentadas, imóveis. Sobre 

isso, GALVÃO (2000, p.108) alerta-nos:    



"Sendo o movimento fator implicado ativamente no funcionamento 

intelectual, a imposição de imobilidade por parte da escola pode ter efeito 

contrário sobre a aprendizagem, funcionando como um obstáculo. É 

equivocada também a idéia subjacente às exigências posturais na escola, 

achando que a atenção só é possível na pessoa sentada e imóvel." 

Isto não significa transformar a sala de aula num laissez faire onde cada 

um pode fazer o que quer. Para WALLON apud VENTURA (2002) basta redimensionar o 

papel da disciplina e compreender como ela se estrutura, elaborando com o grupo, pelo 

diálogo, contratos e pactos de convivência mútua buscando o compromisso político e 

social de cada aluno e transferindo para cada um, a parte de responsabilidade que lhe 

cabe. 

Ele foi o primeiro a levar não só o corpo da criança mas também suas 

emoções para dentro da sala de aula. Sua  concepção leva o professor a assumir uma 

postura crítica diante de sua prática cotidiana, não se contentando com respostas-

padrão ou fórmulas estereotipadas e mecânicas, e conscientizando-se da importância 

da  vinculação afetiva entre professor – aluno na aprendizagem. Com esta mudança de 

atitude o compromisso do professor não é só com a transmissão de conhecimentos, já 

que seu aluno não é somente intelecto e sim uma pessoa multidimensional rica em 

turbulências, conflitos e processos de transformação. 

Em suas idéias pedagógicas,  não se pode nunca deixar de lado a relação 

motricidade-afetividade-inteligência. A expressão, o gesto tornam-se armas poderosas 

e muito úteis para os educadores, pois são verdadeiros atos de pensamento, reflexos  da 

estreita relação  entre motricidade e emoção. Quando se está diante de uma criança, ela 

é total: um ser pensante, afetivo e dinâmico, daí porque a educação  na concepção 

Walloniana não vê fronteira entre o biológico e o social, entre o emocional e o 

cognitivo. A influência da afetividade na construção do EU, fato bastante ressaltado 

por WALLON apud GALVÃO (2000) em toda sua abordagem fez com que todos 

repensassem a pedagogia tradicional abrindo um espaço para a construção de uma 

pedagogia da afetividade ou da pessoa completa. 

Propõe uma escola que reflita sobre o seu papel sócio-político, uma escola 

atuante, consciente do seu papel no movimento de transformação da sociedade em que 

está inserida;  e ao mesmo tempo uma escola comprometida com o desenvolvimento 

dos indivíduos, numa prática que integre a dimensão social e individual do ser humano 

(relacionando aspectos motores, emocionais e cognitivos). 

  



4. A AFETIVIDADE E SUA IMPORTÃNCIA NA ESTRUTURAÇÃO  DO 

CONHECIMENTO. 

Sabendo-se que em todo processo de aprendizagem estão implicados 

organismo, corpo, inteligência e desejo, não se pode falar de aprendizagem sem que se 

tenha um olhar onde estes quatro níveis estejam articulados. FERNÁNDEZ (1991, 

p.57) em sua experiência clínica observa: “o organismo é transversalizado pelo desejo, 

pela inteligência, conforme uma corporeidade, um corpo que aprende, goza, pensa, 

sofre ou age“. O organismo (sistema nervoso, digestivo, respiratório etc) constitui a 

infra-estrutura neurofisiológica, é um sistema de auto-regulação inscrito de todas as 

coordenações possíveis que possibilita a memória dos automatismos. No entanto, à 

medida que a criança desenvolve-se, interagindo com as pessoas e objetos, seu corpo 

vai se apropriando do organismo: 

 “o bebê aprende a ser dono de seu organismo, sabe que sua mão lhe 

pertence simplesmente porque ele a domina, porque sente o poder que tem 

sobre ela e assim se apropria dela“ FERNÁNDEZ (1991, p.58).  

Portanto,  ao longo dos anos o corpo através das vivências pessoais vai 

acumulando experiências, adquirindo novas destrezas, automatizando os movimentos 

de maneira a produzir programações originais segundo suas necessidades individuais 

ou culturais de comportamento (já que todo indivíduo está inserido num contexto 

familiar e social). Como diz HAYDÉE ECHEVERRIA apud FERNÁNDEZ (1991, p.62)  

“o corpo enlaça a dimensão interna com a externa através do conceito de 

vínculo como lugar de intersecção da construtividade cognitiva e da 

estrutura do desejo e é o meio (entendido como o fator etno-sociocultural) 

quem posiciona a construção desse vínculo”.  

Assim, desde o início a aprendizagem passa pelo corpo. O corpo coordena 

e a coordenação resulta em prazer, prazer de domínio.  FERNÁNDEZ (1991) 

exemplifica este fato mostrando que uma pessoa ao executar uma peça musical para 

que tenha prazer não basta que a execute: precisa ouvir pois se não ouvisse não lhe 



chegaria internamente o prazer. Do mesmo modo uma criança quando frente o espelho 

só apropria-se de sua imagem quando sente que a comanda, todo seu corpo vibrando 

com o prazer do domínio adquirido. Estes são belos exemplos de aprendizagens: 

apropriação das possibilidades de ação que se dá através de uma vivência corporal 

única (saber do sujeito ) traduzindo e levando a uma sensação agradável (prazer) que o 

ajudará a incorporar a experiência. Assim, ao educador não deve nunca lhe bastar que 

seu aluno responda corretamente uma avaliação e sim observar a qualidade de sua 

resposta, o prazer com que responde, pois é este prazer que demonstrará o quanto se 

apropriou deste conhecimento, transformando-o em ações ou em imagens que 

necessariamente será integrado ao seu saber pessoal (o conhecimento é aprendido e 

pode ser utilizado). 

Portanto, quando pensamos acontecem ao mesmo tempo à significação 

simbólica e a capacidade de organização lógica. A inteligência diz respeito à estrutura 

lógica enquanto a dimensão desejante é simbólica, significante e alógica. Pensar e 

sentir são ações indissociáveis daí a relevância desta afirmação para o campo 

educacional. É  indiscutível o papel da afetividade no funcionamento psicológico e na 

construção do conhecimento. De acordo com PIAGET apud WADSWORTH (2001) não 

existem estados afetivos sem elementos cognitivos assim como não existem 

comportamentos puramente cognitivos. Segundo ele, a afetividade e cognição, apesar 

de diferentes em sua natureza são inseparáveis em todas as ações simbólicas e 

sensório-motores; postulou que toda ação e pensamento comportam um aspecto 

cognitivo, representado pelas estruturas mentais e um aspecto afetivo, representado por 

uma energética que é a afetividade. Refere que mesmo os processos de adaptação 

possuem um lado afetivo: na assimilação, o aspecto afetivo é o interesse em assimilar o 

objeto ao self (o aspecto cognitivo é a compreensão) enquanto na acomodação a 

afetividade está presente no interesse pelo objeto novo (o aspecto cognitivo está no 

ajuste dos esquemas de pensamento ao fenômeno). Segundo esta perspectiva 

Piagetiana o papel da afetividade na inteligência é funcional pois é a fonte de energia 

de que a cognição se utiliza para seu funcionamento. Ele explica esse processo por 

meio de uma metáfora onde  a afetividade seria como a gasolina, que ativa o motor de 

um carro mas não modifica sua estrutura ou seja “a afetividade constitui a energética 

da conduta enquanto a cognição permite sua estruturação, ocorrendo um notável 

paralelismo entre suas evoluções” PIAGET apud GARAKIS (1992, p75). Ou seja, existe 



uma relação intrínseca entre a gasolina e o motor (ou entre a afetividade e a cognição) 

porque o funcionamento do motor, comparado com as estruturas mentais, não é 

possível sem o combustível, que é a afetividade. Esses dois aspectos são, ao mesmo 

tempo, irredutíveis, indissociáveis e complementares. 

Na relação do sujeito com os objetos, com as pessoas e consigo mesmo, 

existe uma energia que direciona seu interesse para uma situação ou outra, e a essa 

energética corresponde uma ação cognitiva que organiza o funcionamento mental. 

Seguindo esta linha de raciocínio é a afetividade, o interesse que leva a criança a seriar 

e decidir quais objetos seriar, influenciando portanto todas as suas ações e escolhas .  

Acredita-se que o conhecimento dos sentimentos e das emoções requer ações 

cognitivas, da mesma forma que tais ações cognitivas pressupõem a presença de 

aspectos afetivos; por isso não existem conhecimentos exclusivamente cognitivos ou 

exclusivamente afetivos, podendo-se inclusive ser estimulado o uso da expressão 

conhecimentos cognitivo-afetivos. COWAN apud WADSWORTH (2001, p.37)  “Afeto e 

Cognição no funcionamento intelectual formam uma unidade- eles são os dois lados de 

uma mesma moeda. Todo comportamento tem ambos os elementos: o afetivo e o 

cognitivo”. Devido esta intrínseca relação entre os processos cognitivos e afetivos no 

funcionamento psíquico humano procura-se atualmente mudar o paradigma de que a 

educação deve priorizar aspectos cognitivos deixando de lado os aspectos afetivos. 

É indiscutível que o aspecto afetivo tem uma profunda influência sobre o 

desenvolvimento intelectual podendo inclusive acelerar ou diminuir seu ritmo de 

desenvolvimento; além disso pode determinar em quais conteúdos a atividade 

intelectual se concentrará (interesse).  Como já dito anteriormente, o aspecto afetivo, 

em si, não pode modificar as estruturas cognitivas (esquemas) embora possa 

influenciar quais estruturas modificar.  PIAGET apud WADSWORTH (2001, p.37) 

 “Embora a questão afetiva cause o comportamento, embora ela acompanhe 

constantemente o funcionamento da inteligência e embora ela acelere ou 

freie o ritmo do desenvolvimento, ela, em si mesmo, no entanto, não pode 

gerar estruturas de comportamento e não pode modificar as estruturas em 

cujo funcionamento ela intervém”. 

Na visão Piagetiana, há notável paralelismo entre os aspectos afetivos e 

cognitivos, onde o afeto se desenvolve no mesmo sentido que a cognição ou 

inteligência. Quando se analisa o raciocínio das crianças sobre questões morais (um 



aspecto da vida afetiva) percebe-se que estes conceitos morais surgem a partir das 

trocas interpessoais e da intelectualização dos sentimentos, só sendo possível graças à 

organização cognitiva  que possibilitará a formação de sistema de valores e crenças do 

indivíduo. Outro exemplo deste paralelismo pode ser visto numa criança pré-escolar 

que acidentalmente sofre uma batida de um colega; nesse caso a criança não vê este 

incidente como acidental pois não tem ainda construído o conceito da intencionalidade. 

Há, conforme exposto acima, uma interação recíproca entre os esquemas afetivos e 

cognitivos, resultando desta interação o conhecimento. 

VYGOTSKY apud OLIVEIRA (2000) também tematizou as relações entre 

afeto e cognição, postulando que as emoções integram-se ao funcionamento mental 

geral, tendo uma participação ativa em sua configuração. Reconhecendo as bases 

orgânicas sobre as quais as emoções humanas se desenvolvem buscou no 

desenvolvimento da linguagem (sistema simbólico básico de todos os grupos 

humanos) os elementos fundamentais para compreender as origens do psiquismo. Para 

ele a compreensão das relações entre pensamento e linguagem é pois essencial para a 

compreensão do funcionamento psicológico humano.  Acrescenta ainda que o 

surgimento do pensamento verbal e da linguagem como sistema de signos é um 

momento crucial no desenvolvimento da espécie humana, momento em que o 

biológico transforma-se no sócio-histórico. Fala que a forma de pensar, junto com o 

sistema de conceito que nos foi imposta pelo meio que nos rodeia inclui também 

nossos sentimentos. Em seus escritos é possível perceber sua profunda preocupação 

em integrar os aspectos cognitivos e afetivos: concebe o homem como um ser que 

pensa, raciocina,deduz e abstrai, mas também como alguém que sente, se emociona, 

deseja, imagina e se sensibiliza; mostra que cada idéia contém uma atitude afetiva 

transmutada com relação ao fragmento de realidade ao qual se refere. REGO (2000, 

p.122)  comenta:  

“Segundo Vygotsky são os desejos, necessidades, emoções, motivações, 

interesses,impulsos e inclinações do individuo que dão origem ao 

pensamento e este, por sua vez,exerce  influencia sobre o aspecto afetivo-

volitivo. Na sua perspectiva cognição e afeto não se encontram dissociadas 

no ser humano, pelo contrário se inter-relacionam e exercem influências 

recíprocas. Apesar de diferentes, formam uma unidade no processo 

dinâmico do desenvolvimento psíquico, portanto, é impossível compreendê-

los separadamente. A sua separação enquanto objetos de estudo é uma das 

principais deficiências da psicologia tradicional, uma vez que esta apresenta 

o processo de pensamento como um fluxo autônomo de pensamentos que 



pensam a si próprios, dissociados da plenitude da vida, das necessidades e 

dos interesses pessoais, das inclinações e dos impulsos daquele que pensa”. 

OLIVEIRA (2000) numa explanação acerca da afetividade  na teoria de 

Vygotsky, salienta  que o autor soviético distinguia, no significado da palavra, dois 

componentes: o “significado” propriamente dito (referente ao sistema de relações 

objetivas que se forma no processo de desenvolvimento da palavra) e o “sentido” 

(referente ao significado da palavra para cada pessoa). Este último é composto por 

relações que dizem respeito ao contexto de uso da palavra, sendo proveniente também 

das vivências afetivas do indivíduo. Em tal sentido, a autora afirma que “no próprio 

significado da palavra, tão central para Vygotsky encontra-se uma concretização de 

sua perspectiva integradora dos aspectos cognitivos e afetivos do funcionamento 

psicológico humano” OLIVEIRA (2000,  p. 50). 

WALLON apud GALVÃO (2000)  apesar de reconhecer na vida orgânica as 

raízes da emoção, postula também que a emoção é um fenômeno psíquico e social, 

além de orgânico. Assim como Piaget e Vygotsky, mostra em seus escritos a idéia de 

que emoção e razão estão intrinsecamente conectados, havendo um notável 

paralelismo entre suas respectivas evoluções: 

“No dia a dia das pessoas vê-se que as emoções tende a baixar o 

desempenho intelectual e impedir a reflexão objetiva. O poder subjetivador 

das emoções é incompatível com a necessária objetividade das operações 

intelectuais, é como se a emoção embaçasse a percepção do real 

dificultando as reações intelectuais adequadas e coerentes. Do mesmo modo 

a atividade intelectual voltada para a compreensão das causas de uma 

emoção reduz seus efeitos daí porque uma crise emocional tende a se 

dissipar mediante atividade reflexiva”. WALLON apud GALVÃO (2000, p. 

66) 

Visto que a aprendizagem é um processo interno e pessoal que acontece 

dentro do aprendiz, a educação deve contribuir para o desenvolvimento da pessoa 

como um todo, sob todos os aspectos: físico, motor, intelectual, emocional, social, 

profissional, ético e religioso. Os fins últimos da educação devem priorizar 

essencialmente à promoção de uma pessoa bem integrada, capaz de assumir um papel 

responsável e ativo na sociedade, daí não valorizar exclusivamente o desenvolvimento 

das capacidades intelectuais (cognição).  O aluno que aprende recorre a múltiplos 

processos mentais (associa, compara, avalia, interpreta, classifica, estabelece hipóteses, 

compreende, imagina, julga, reflete, memoriza, reconhece, recorda), fazendo tudo isso 

num contexto, numa vivência muito pessoal, cheia de emoções. A estruturação do 



conhecimento, de uma aprendizagem significativa somente acontecerá numa 

abordagem que considere a pessoa como um todo; elementos como afetividade, 

emoções,  movimento e espaço físico se encontram no mesmo plano. Os temas e 

disciplinas não devem se restringir a trabalhar o conteúdo, mas a propiciar descobertas, 

desenvolver o espírito crítico, ensejando na escola um ambiente de verdadeiras trocas 

afetivas e sociais. WALLON apud GALVÃO (2000) em sua obra preocupa-se em 

humanizar a inteligência: questiona se numa época de crises, guerras, separações e 

individualismos como esta não seria melhor começar a pôr em prática nas escolas 

idéias mais humanistas, que valorizem desde cedo a importância das emoções ? 

4.1 A INFLUÊNCIA  DO PENSAMENTO PSICANALÍTICO NA EDUCAÇÃO E 

NA PSICOPEDAGOGIA (DESEJO DE APRENDER ). 

Toda situação de aprendizagem supõe,  no mínimo duas pessoas: um 

ensinante (adultos significativos-pais, professores) e um aprendente. Diz-se que são 

dois no mínimo porque aquele que ocupa o lugar de ensinante traz dentro de si todos 

os modos de ensinantes de sua vida, e aquele que ocupa o lugar de aprendente traz 

dentro de si todas as suas vivências de aprendente diante dos ensinantes de sua vida 

(não só na escola !). Essas experiências vão interferir no modo como se aprende (ou 

por que não se aprende) e no modo como se ensina, isto é no vínculo entre ensinante e 

aprendente, e deste com o objeto de conhecimento. 

Desde os primeiros dias de sua vida, a criança se lança na exploração de 

seu corpo e de seu ambiente, parte para a descoberta de si mesma e do mundo que a 

cerca para assegurar seu domínio. O desejo de saber e a necessidade de compreender 

estão dentro dela e vão se prolongar durante toda sua vida. A curiosidade, o prazer da 

descoberta e a  aquisição de conhecimentos fazem parte da dinâmica da vida. Um 

aprendiz busca o saber, quer compartilhar de algum patrimônio cultural e, para tal, 

estabelece relações, investidas de afeto, com o objeto de conhecimento, com o 

processo de aprendizagem, com os mestres que podem conduzi-lo em sua busca e até 

mesmo, com a instituição onde ocorre a aprendizagem. No entanto, esse prazer, esse 

desejo pode ser interrompido devido a fatores externos e ou motivações inconscientes, 

levando a criança ao desinteresse, ao fracasso escolar. Neste caso, a pulsão do saber 

fica interditada, o desejo fica abandonado e a criança não aprende porque o desejo é o 

motor, a energia que move toda a práxis humana, inclusive a aprendizagem. 



Desde o início de sua existência, o bebê já está constituindo o sujeito 

aprendente sempre em relação com a modalidade de ensino e aprendizagem de seus 

pais. A aprendizagem é um processo que se significa familiarmente pois é nela que a 

criança vai construindo significações a partir de suas características individuais e 

vivências. Portanto, o sujeito na construção do conhecimento e de sua autonomia está 

inserido numa família que influenciará sua maneira de aproximar-se do desconhecido. 

Como estrutura básica, a família tem papel preponderante (determinante) no 

desempenho do papel aprendiz de uma criança. PICHON-RIVIERE apud POLITY (1998, 

p. 101) diz que “a família é a estrutura social básica, o primeiro núcleo da construção 

de um sujeito”.  O modo particular da criança buscar e construir conhecimentos 

(maneira pessoal de construir seu saber) está ligado tanto a aspectos 

individuais(organismo, corpo, inteligência e desejo) quanto à sua família(a visão do 

mundo da família em que está inserido, sua estrutura e forma de aprender). 

Embora não se possa comer ou aprender por alguém, pois ambos 

dependem de um desejo pessoal,  fatores externos podem interferir na manifestação 

deste desejo: um clima de tranqüilidade, uma relação de confiança, estímulo à 

descoberta, um ambiente onde o estudo é valorizado, regras suficientemente firmes 

para permitirem uma organização e suficientemente flexíveis para permitirem 

experimentação e escolha. A nossa aprendizagem perpassa pela aprendizagem do 

outro, pois para aprender precisa-se interagir com pessoas que ao mesmo tempo em 

que servem de modelo desejem e valorizem a busca do conhecimento.  

FERNÁNDEZ  (2001a, p. 55)  

“Penso o sujeito aprendente como aquela articulação que vai armando o 

sujeito cognoscente (epistêmico-Piaget) e o sujeito desejante (psicanálise) 

sobre o organismo herdado, construindo um corpo sempre em intersecção 

com outro (conhecimento-cultura) e com outros (pais, professores, meios de 

comunicação)”. 

 

Para chegar a “eu aprendi” a criança precisa partir de “ele me ensinou”. A 

Psicopedagogia preocupa-se exatamente desta relação ensinante-aprendente, ou seja, o 

sujeito da autoria de pensamento. Tais posicionamentos (aprendente-ensinante) são 



simultâneos e estão presentes em todo vínculo (filhos/pais, esposo/esposa, 

amigo/amiga, aluno/professor ).  

Entre o ensinante e o aprendente abre-se um campo de diferenças onde se 

situa o prazer de aprender. O ensinante entrega algo, mas para poder apropriar-se 

daquilo o aprendente necessita inventá-lo de novo. É uma experiência de alegria, que 

facilita ou perturba, conforme se posiciona o ensinante (ensinantes são os pais, 

irmãos,tios, avós, professores, companheiros da escola). Ressalto que a postura do 

ensinante reflete o seu posicionamento aprendente diante da vida, daí porque quando 

ensina repassa não só o conteúdo ensinado e sim sua postura de vida, suas crenças- a 

relação ensinante/aprendente é um  molde relacional que se vai imprimindo na 

subjetividade do aprendente. Mais do que ensinar (mostrar) conteúdos de 

conhecimentos, ser ensinante significa abrir um espaço para aprender. Espaço 

objetivo-subjetivo em que se realiza dois trabalhos simultâneos, segundo 

FERNÁNDEZ (2001b, p.30) : 

 a) construção de conhecimentos.  

 b) construção de si mesmo como sujeito criativo e pensante. 

Os pais e professores, como primeiros ensinantes devem favorecer um 

espaço adequado onde a criança possa diferenciar-se e construir-se como sujeito 

(autoria de pensamento) desejante. Estes proporcionam um espaço saudável de 

aprendizagem quando acreditam no sujeito ensinante das crianças, quando consideram 

que estas conhecem e sabem. 

MONTAIGNE apud CORDIÉ (1996, p.27) ilustra esse fato com a seguinte 

metáfora: “As abelhas sugam as flores, mas depois fazem o mel, que é algo delas, não 

é mais nem tomilho nem manjerona.” Aprender implica um desejo, um projeto, uma 

perspectiva, ação, transformação; não é apenas ouvir aceitar, compreender 

passivamente. O “entre” que se constrói entre o sujeito aprendente do aprendente e o 

sujeito ensinante do ensinante é um espaço de produção de diferenças segundo refere 
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FERNÁNDEZ (2001a, p.56) na figura abaixo: 

 

Muitos problemas de aprendizagem, refere a autora acima, são frutos da 

violência exercida pelos adultos frente à criança, violência esta que coloca o desejo e o 

pensar do adulto como se fosse da criança impedindo que esta se torne um sujeito 

autor. Esta idéia é reforçada por PAIM (1996) quando fala da aprendizagem como 

sendo um processo que permite a pessoa  constituir-se como sujeito único, com sua 

singularidade. FERNÁNDEZ (2001a) fala que o caráter subjetivo da aprendizagem 

muitas vezes é esquecido por pais e professores que chantageiam as crianças dizendo 

“estudar é necessário para se obter um bom trabalho, para ganhar dinheiro, para ser 

reconhecido socialmente”, assim desvirtuam o ato e o objetivo de aprender, 

impedindo-as de reconhecer seu próprio desejo de aprender. Além disso as condições 

atuais de vida, com a primazia do tele-tecno-midiático (tv, computador, consumismo) 

são propiciadoras de estresse e depressão pois empobrecem o nível de pensar, a 

autoria, a criatividade, com uma conseqüente redução do espaço psíquico e das 

capacidades de representação/simbolização. A luz dessa nova realidade urge-se a 

revalorização da  autoria do pensamento, a capacidade de estar a sós e a potência de 

jogar, tornando-se imperioso espaços de criatividade, expressão dos sentimentos e 

diálogo, onde o jovem possa autorizar-se a ressignificar sua história sem perder a 

memória (recordação) do passado; um espaço para a ressignificação, para pensar o não 

pensado das experiências vividas. Esta elaboração participa da construção do sujeito 

como pessoa, da sua identidade, ao mesmo tempo em que alimenta a inteligência; ou 

seja, precisamos da inteligência para construir nossa autoria e, reciprocamente, para 

crescer, a inteligência precisa de um sujeito que se assuma autor. Diz PIERA 

AULAGNIER apud FERNÁNDEZ (2001a, p.59)  

“Reconhecer-se com direito a pensar implica renunciar a encontrar na cena 

da realidade uma voz que garanta o verdadeiro e o falso e pressupõe o luto 

pela certeza perdida. Ter que pensar, duvidar do pensado, verificá-lo, são as 

exigências das quais o eu não pode esquivar-se...” 

A psicopedagogia tem uma grande aliada, a psicanálise, pois esta traz 

questões imprescindíveis para o esclarecimento dos aspectos inconscientes e 

transferenciais na aprendizagem. PIAGET apud GARAKIS (1992) estudou o sujeito 

epistêmico, isto é, do conhecimento. Enquanto Freud estudou o sujeito desejante a 



Psicopedagogia se ocupa do sujeito aprendente (lugar onde se encontram o sujeito 

desejante e o sujeito epistêmico). FERNÁNDEZ (2001a p.59) resume este pensamento 

na seguinte afirmação: “O sujeito aprendente articula o sujeito desejante com o sujeito 

cognoscente, fazendo-se corpo em um organismo individual e fazendo-se corpo-

instituinte em um organismo-sistema social instituído.” Conforme exposto acima, a 

psicopedagogia não se preocupa apenas na análise das relações aprendentes e 

ensinantes no contexto escolar, já que a criança não só vivencia a aprendizagem na 

escola mas nos diversos contextos em que vive (familiar e social). FERNÁNDEZ 

(1991, p.48) diz que: 

 “o aprender transcorre no seio de um vínculo humano cuja matriz toma 

forma nos primeiros vínculos mãe-pai-filho-irmão, pois a prematuridade 

humana impõe a outro semelhante adulto a tarefa de cuidar da criança para 

que esta possa aprender e crescer.” 

Todo problema de aprendizagem torna-se complexo já que envolve 

dimensões que se articulam (CORPO-INTELIGÊNCIA-DESEJO). O modo como 

interagem estas três dimensões do sujeito é que vai determinar a sua modalidade de 

aprendizagem saudável ou patológica (imperfeita). PAIM (1996) refere que no 

pensamento, o desejo e o cognitivo têm de falar ao mesmo tempo (uma relação de 

independência e, ao mesmo tempo, de simultaneidade) sem que um casse a palavra do 

outro, senão se produzem problemas de aprendizagem; como exemplo, se um órgão 

que tem de servir para escrever está erotizado metaforicamente, não servirá para 

escrever, porque está metaforizado e fica inibido para fazer o que tem de fazer. Visto 

sob outro ângulo, porém essas aprendizagens imperfeitas segundo a psicanálise 

funcionam como mecanismos de defesa: são a forma de organização possível deste 

sujeito aprendente naquele seu momento de relação com o objeto de conhecimento. 

Problemas familiares vivenciados pelos alunos e sua família interferem também 

negativamente no desejo de aprender desses educandos, isso porque o indivíduo não é 

dotado só de aspectos intelectivos. A dimensão cognitiva articula-se, complementa-se 

e equilibra-se com sua dimensão emocional (sendo necessário também levar em conta 

suas condições sociais.) Como já falado anteriormente, a influência da racionalidade 

tecnológica está cada vez mais presente, afetando a subjetividade e o desejo das 

crianças sendo este substituído pelas necessidades veiculadas pela comunicação de 

massa. O aluno sente dificuldade em assumir seu próprio pensamento, dificultando sua 

visão crítica da realidade - seu desejo de aprender é desvirtuado passando a não ter 



consciência de seus próprios desejos, interferindo negativamente na sua aprendizagem. 

A escola ao mesmo tempo em que é vista como forma de ascensão social torna-se 

impotente frente à realidade externa (a crescente automatização, desemprego, 

relacionamento interpessoal pautado pelo egoísmo, falta de solidariedade decorrente da 

grande competição). O aluno fica desestimulado frente a estas grandes contradições 

(confrontos intelectivos e afetivos) interferindo no seu desejo de aprender. Além disso 

os problemas pessoais dos professores interferem nos seus comportamentos e, 

conseqüentemente na aprendizagem dos alunos (já que o vínculo professor-aluno 

potencializa a aprendizagem). Mitos, preconceitos, valores impregnam a vida dos 

alunos, onde a competição acirrada é estimulada (passar no vestibular) contribuindo 

para a transformação do desejo de aprender em necessidade de aprender- o prazer de 

estudar é substituído pela necessidade cada vez maior de aprender os conteúdos para 

vencer esta batalha que é o vestibular. 

A Psicanálise propõe uma ética educativa na qual mais importante do que 

os conteúdos ensinados, é a possibilidade de uma apropriação subjetiva desse saber, 

capaz de criar novos conhecimentos, novos saberes.Isto porque aprender é apropriar-

se, apropriação que se dá a partir de uma elaboração objetivante e subjetivante; a 

inteligência processa através da elaboração objetivante os movimentos de aproximação 

e apropriação do objeto, classificando-o, seriando-o, incluindo-o em alguma estrutura 

hierárquica e de classe, enquanto o desejo tende a apropriar-se do objeto, incluindo-o 

em alguma metáfora (elaboração subjetivante). A Psicopedagogia, assim como a 

Psicanálise dirige seu olhar  precisamente para a inter-relação entre os 

posicionamentos ensinantes e aprendentes (movimentos transferenciais) bem como 

para a inter-relação entre conhecer e saber, dando especial atenção a influência da 

elaboração subjetivante na aprendizagem. Uma parte das dificuldades de aprendizagem 

pode ser explicada através das tensões entre essas duas acepções (conhecer x saber); 

muitas crianças conhecem determinados conceitos, porém não alcançam o domínio dos 

mesmos, não se apropriam, não dão significados próprios e conseqüentemente  não as 

transferem para a vida. 

A metodologia  educacional psicanalítica diferencia transmitir de informar, 

definindo como objetivo da educação levar a uma certa relação com o saber. A 

significação da palavra saber nos remete a um saber que não somente envolve o 



conhecer, mas sobretudo a capacidade que o indivíduo tem, ao mesmo tempo, em se 

submeter ao objeto do conhecimento e também ter uma postura ativa perguntando, 

compreendendo e alcançando o gosto do domínio da relação com o objeto e o outro. 

Para isso, o professor apesar de ser o dono do saber deve renunciar a esta postura 

autoritária onde seu desejo prevalece sobre o desejo do aluno – o que  a psicanálise 

propõe é exatamente que o professor estabeleça com o aluno um vínculo (uma troca) 

de forma que a subjetividade do aluno possa emergir nesse processo de aprender, 

transformando os conteúdos vistos em um saber pessoal. A aprendizagem torna-se um 

processo bilateral onde o aluno constrói (transforma) os conhecimentos que incorpora 

como também transforma a situação na qual está aprendendo e o próprio ensinante 

(onde esta postura favorece as trocas dos posicionamentos ensinante x aprendente). 

Isto não quer dizer que o desejo do professor não deva estar presente na relação; é 

indispensável que exista com o objetivo de estruturar o campo epistêmico. Ele, nesse 

caso, potencializa o sujeito autor da criança quando permite e acredita no sujeito 

ensinante da criança, deixando-se afetar pelo sujeito ensinante de seu aluno.  Neste 

sentido abre-se um espaço de significação com extensão indefinida entre o ensinante e 

o aprendente no qual ambos, regulados pelo princípio da realidade estarão 

intensamente numa busca de prazer que se movimenta em direção contrária a tudo 

aquilo que homogeneíza, que torna as coisas imutáveis e que barram o caminho ao 

desenvolvimento. 

FERREIRA apud LOPES (1998, p.223)  refere como Freud pensa a respeito 

da relação ensinante-aprendente e suas implicações no processo de aprendizagem:  

 “Ensinar, em Freud é (....) criar um leitor. Um leitor que não apenas lê o 

texto, mas lê-se no texto e, a partir do texto, faz disso uma escrita. Neste 

clima de afetividade, troca e intersubjetividade o aprendente potencializa 

seu ensinante sem sair do seu lugar de aprendente possível de ser ensinante. 

Este contexto faz emergir o respeito à criança no processo de significação 

pessoal e na estruturação e construção do seu eu, propiciando através da 

circularidade de saberes e sabores uma vida humana mais feliz que imprime 

prazer ao processo de aprendizagem.” 

             



 5. UM NOVO OLHAR DE INTELIGÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

Tradicionalmente a inteligência era considerada uma capacidade geral que 

poderia ser medida através de testes de inteligência sendo um fator determinante da 

capacidade de aprendizagem e do rendimento escolar das crianças. Ademais tal 

concepção unia-se a uma definição inatista, hereditária, da origem das diferenças 

individuais. Desde o tempo de Platão, esta visão unitária da mente tem sido uma 

influência dominante no pensamento ocidental. O psicólogo ALFRED BINET apud 

ANTUNES (2003) estruturou o conceito sobre a inteligência e sua medida, percebendo, 

com os recursos de seu tempo, a inteligência como tendo dois espectros – o verbal e o 

lógico-matemático; para medi-los desenvolveu o teste de Q.I. que da França expandiu-

se para o mundo todo, fazendo com que todas as escolas se formatassem para acolher 

essa percepção. 

No entanto, com a crescente complexidade tecnológica da sociedade 

tornou-se necessário a construção de testes mais variados, onde aptidões primárias 

identificadas por THURSTONE apud GARDNER (1995) – compreensão verbal, fluidez 

verbal, numérica, visualização espacial, velocidade perceptiva, memória e raciocínio – 

passaram a  colocar de lado a concepção da inteligência como capacidade unitária. A 

análise fatorial múltipla converte-se assim, na técnica predominante da época para 

analisar o que medem os testes de inteligência geral pondo em destaque as capacidades 

diferenciais, numa tentativa de elaborar baterias de aptidões especificamente 

construídas para medir estas aptidões diferenciais. Estes modelos multifatoriais 

evoluíram, como por exemplo, GUILFORD apud GARDNER (1995) sustentou que a 

inteligência compreendia pelo menos cento e cinqüenta fatores. Vê-se que a idéia que 

se tinha da inteligência inicialmente foi evoluindo, e até o próprio Binet já havia 

declarado e questionado que um único número derivado da performance de uma 

criança em um teste não poderia retratar uma questão tão complexa quanto a 

inteligência humana. 



Embora inicialmente baseada num potencial biológico, a inteligência se 

expressa inevitavelmente como resultado de fatores genéticos e ambientais que se 

interseccionam, sendo um potencial biopsicológico; daí a idéia de QI ter sido posta de 

lado face as novas tendências dos pesquisadores atuais. O que realmente importa agora 

não é saber o nível de inteligência em termos lingüísticos, matemáticos ou espaciais 

(inteligência acadêmica) e sim ressaltar uma nova concepção de inteligência como 

sendo a capacidade ou habilidade para solucionar problemas ou elaborar produtos 

valorizados em um ambiente cultural ou comunitário. No entanto, a nossa cultura e 

nossos sistemas educacionais ainda têm muito enraizadas a idéia da tradicional visão 

de inteligência que insistem em enfatizar as habilidades lingüísticas e lógico-

matemática, deixando de lado as diferentes habilidades do aluno, dissociando o 

conhecimento escolar do contexto do mundo real em que está inserido o aluno. 

Enquanto a aprendizagem escolar priorizar o pensamento puro, as 

habilidades cognitivas e matemáticas, estará desrespeitando as diferenças individuais e 

as potencialidades dos alunos. É imprescindível que não só a escola mas os professores 

favoreçam as múltiplas habilidades do aluno, sempre acreditando no desempenho deles 

em diferentes campos do saber. Os enfoques psicométricos e fatorialistas foram úteis 

no sentido de predizer o êxito na aprendizagem escolar, porém reduziram a avaliação 

da inteligência a escores. Esta visão unidimensional  de avaliar as mentes das pessoas 

vem da escola uniforme, onde os melhores alunos são aqueles com QIs mais altos, 

onde toda a pessoa tem os mesmos interesses e habilidades e que aprendem da mesma 

maneira.                                                                           

A teoria das Inteligências Múltiplas de HOWARD GARDNER (1995) é 

uma visão alternativa para o conceito de inteligência como uma capacidade inata, geral 

e única que permite aos indivíduos uma performance, maior ou menor, em qualquer 

área de atuação. Sua insatisfação com a idéia de QI e com visões unitárias da 

inteligência que focalizam sobretudo as habilidades importantes para o sucesso escolar, 

levou GARDNER (1995) a redefinir  inteligência à luz das origens biológicas da 

habilidade para resolver problemas. Segundo ele as crianças têm mentes muito 

diferentes umas das outras, elas possuem forças e fraquezas diferentes e é um erro 

pensar que existe uma única inteligência em termos da qual todas as crianças podem 

ser comparadas; todas nascem com o potencial das várias inteligências, mas somente a 



partir das relações com o ambiente (aspectos culturais) algumas são mais 

desenvolvidas. Ele propõe uma visão pluralista da mente, reconhecendo muitas facetas 

diferentes e separadas da cognição, reconhecendo que as pessoas tem forças cognitivas 

diferenciadas e ampliando o conceito de inteligência única para o de um feixe de 

capacidades (sete diferentes competências) que se interpenetram, pois na solução de 

problemas mais de uma habilidade sempre está envolvida. GARDNER apud ANTUNES 

(2003, p.16)  ressalta esta concepção diferente sobre as competências intelectuais 

humanas:  

“Antes era um ser humano restrito, eventualmente ” tocado “ por esse ou 

aquele “dom divino”, que o fazia genial; agora se descobre um ser humano 

holístico, com potencial para desenvolver múltiplas inteligências, à espera 

de uma nova escola que possa fazê-lo genial em campos diversos e – quem 

diria? até mesmo feliz em descobrir-se a si mesmo”. 

 Essa visão multifacetada da inteligência oferece um quadro mais rico da 

capacidade e do potencial de uma criança para o sucesso em sua vida acadêmica e 

pessoal que o QI padrão, revelando esta como possuidora de múltiplas potencialidades, 

ultrapassando a noção comum de inteligência como  uma capacidade potencial geral- é 

a crença de que a escola deve valorizar as diferentes habilidades da criança, oferecendo 

a ela um ambiente que favoreça essas múltiplas inteligências, respeitando as diferenças 

individuais, proporcionando experimentações e vivências que priorizem o seu 

desenvolvimento global (afetivo-intelectual-linguístico-perceptivo e psicomotor) 

GOLEMAN (1995), em sua teoria Inteligência Emocional, defende que a 

inteligência acadêmica pouco tem a ver com a vida emocional, e que também não é o 

prenúncio de sucesso na vida (pessoas com altos níveis de QI são às vezes 

incompetentes de suas vidas particulares). Segundo GOLEMAN (1995, p. 46) “na 

melhor das hipóteses o QI contribui com cerca de 20% para os fatores que determinam 

o sucesso na vida, o que deixa 80% a outras forças”.  ANTUNES (2003, p. 23) fala do 

papel das emoções na solução dos problemas mais proeminentes da vida, na difícil arte 

de viver:  

“Uma visão da natureza humana que ignora o poder das emoções é 

lamentavelmente míope. O próprio nome Homo-sapiens, a espécie 

pensante, é enganoso à luz da nova apreciação e opinião do lugar das 

emoções em nossas vidas, que nos oferece hoje a ciência. Como todos 

sabemos por experiência, quando se trata de modelar nossas decisões e 

ações, o sentimento conta exatamente o mesmo – e muitas vezes mais- que 

o pensamento. Fomos longe demais na enfatização do valor e importância 



do puramente racional - do que mede o QI – na vida humana. Para o melhor 

e para o pior, a inteligência não dá em nada quando as emoções dominam”.  

Para GOLEMAN (1995) portanto, o controle das emoções é fator essencial 

para o desenvolvimento da inteligência do indivíduo. Ele procura provar que, embora 

haja pontos que determinam o temperamento, muito dos circuitos cerebrais da mente 

humana são maleáveis, podem ser trabalhados e, portanto temperamento não é destino. 

Partindo de casos do cotidiano mostra como a incapacidade de lidar com as próprias 

emoções pode destruir vidas e acabar com carreiras promissoras. A crise que a 

humanidade atual atravessa: crimes, suicídio, abuso de drogas são sinais que a 

sociedade está emocionalmente doente, sendo tudo isso reflexo de uma cultura que só 

valoriza o intelecto, relegando ao esquecimento o lado emocional do indivíduo. 

Inteligência emocional é um grito de alerta, mostrando a importância de se considerar 

a emoção para se chegar a uma sociedade mais feliz com indivíduos mais equilibrados 

e preparados para as adversidades da vida. 

Os fins últimos da educação devem se referir essencialmente à promoção 

de uma pessoa bem integrada, capaz de assumir um papel responsável e ativo na 

sociedade, compreendendo o desenvolvimento de capacidades intelectuais e 

discernimentos sociais (cognição), a aprendizagem de habilidades ativas práticas 

(aprendizagem psicomotora) e o desenvolvimento de emoções, atitudes e valores 

(aprendizagem afetiva) sempre respeitando as diversas habilidades e competências da 

criança, dando-lhe oportunidades de vivenciá-las para  que possa no futuro fazer 

escolhas acertadas tornando-se indivíduos realizados em suas vidas pessoais e 

profissionais. 

5.1- A TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS DE HOWARD 

GARDNER. 

Inteligências Múltiplas é uma teoria psicológica sobre a mente humana. 

Essencialmente é uma crítica à noção de que há uma simples inteligência (Fator G) que 

é hereditária não podendo ser alterada e que os psicólogos podem mensurar. A 

concepção de inteligências múltiplas é baseada em pesquisas oriundas da psicologia, 

neuropsicologia, antropologia, biologia e estatística. Esta teoria supõe que a 

inteligência pode ser decomposta em muitos fatores ou habilidades hipotéticas que 

formariam a base das diferenças individuais, sendo todas as formas de inteligência 



necessárias para a pessoa funcionar produtivamente na sociedade. GARDNER (1995), 

psicólogo da Universidade de Harvard, baseou-se nestas pesquisas para questionar a 

tradicional visão da inteligência (conceito de inteligência única), uma visão que 

enfatiza as habilidades lingüísticas e lógico-matemática. Segundo ele, todos os 

indivíduos normais são capazes de uma atuação em pelo menos sete diferentes e 

interdependentes áreas intelectuais (visão pluralista da mente). Ele sugere que não 

existe habilidades gerais, duvida da possibilidade de se medir a inteligência através de 

papel e lápis e dá grande importância a diferentes atuações valorizadas em culturas 

diversas. Para o mesmo GARDNER (1995) a inteligência é a capacidade de resolver 

problemas ou elaborar produtos que sejam significativos em um ambiente cultural. Sua 

concepção defende que todos nascem com o potencial das várias inteligências, mas só 

a partir das relações com o ambiente algumas são mais desenvolvidas ao passo que 

deixamos de aprimorar outras.  Identificou as inteligências lingüística, lógico-

matemática, espacial, musical, cinestésica, interpessoal e intrapessoal. Postula que 

essas competências intelectuais são relativamente independentes, têm sua origem e 

limites genéticos próprios e substratos neuroanatômicos específicos e dispõem de 

processos cognitivos próprios. Para ele, os seres humanos dispõem de graus variados 

de cada uma das inteligências, combinando-as e organizando-as de maneiras 

diferentes, utilizando-se dessas diversas capacidades intelectuais para resolver 

problemas e criar produtos. Ressalta que, embora estas inteligências sejam, até certo 

ponto, independentes uma das outras, elas raramente funcionam isoladamente. Embora 

algumas ocupações exemplifiquem uma inteligência, na maioria dos casos as 

ocupações ilustram bem a necessidade de uma combinação de inteligências. Por 

exemplo, um cirurgião necessita da acuidade da inteligência espacial combinada com a 

destreza da cinestésica. A  seguir será feita uma síntese das características e aspectos 

de cada uma das inteligências descritas por GARDNER apud ANTUNES (2003, p. 20): 

“- Inteligência Lingüística, uma capacidade exibida de forma mais completa 

por grandes poetas ou escritores extraordinários; pode aparecer muito 

acentuada, mesmo em pessoas que, com reduzido vocabulário, sabem dizer 

bem suas mensagens. Qualquer universitário provavelmente possui um 

vocabulário maior que o de Martinho da Vila ou de Cartola, mas 

certamente, mesmo usando muitas palavras, não saberá expressar a beleza 

poética que flui desses expoentes. É a capacidade de todo ser humano em 

construir imagens com o uso de palavras. 

- Inteligência Lógico-Matemática, revela a facilidade para aprender e, 

sobretudo, perceber a projeção dos conceitos, dos símbolos e formas 

matemáticas. Inteligência marcante como a de Einstein, direciona seus 

possuidores à área de Exatas, mesmo quando a Inteligência Lingüística se 



mostre retraída. Os matemáticos falam uma língua própria, independente de 

sua comunicação verbal; constroem imagens com signos numéricos e 

geométricos. A criança com especial aptidão nesta inteligência demonstra 

facilidade para contar e fazer cálculos matemáticos e para criar notações 

práticas de seu raciocínio.  

Infelizmente são essas duas as inteligências mais valorizadas, as que 

possuem maior prestígio, modelam os notáveis testes de QI, emolduram 

nossos exames vestibulares e, conseqüentemente estão presentes nas provas 

de nossas escolas desde o ensino fundamental. As pessoas que não as 

desenvolveram normalmente ficam culturalmente à margem dos “valores 

intelectuais”, embora tenham outras linguagens de grande expressividade 

para se comunicarem com o mundo, outras habilidades em outras áreas. É 

esta visão que a teoria das inteligências múltiplas está  tentando mudar, 

mostrando uma nova conceituação para o sentido do que é ser inteligente, 

mostrando  que ninguém pode ser inteligente sob todos os ângulos, nem que  

ninguém é incapaz em qualquer das inteligências. 

Inteligência Espacial é a capacidade de formar, manobrar e operar um 

modelo do mundo no espaço. Presente em engenheiros,arquitetos,artistas 

plásticos, marinheiros, geógrafos e cirurgiões, também se manifesta em 

pintores ou escritores geniais, como Clarice Lispector, Graciliano Ramos e 

muitos outros. Na criança, aparece nas fantasias dos “amigos invisíveis”, 

revelando um mundo de sonhos- rapidamente reprimidas por pais ou 

professores obcecadamente preocupados com essas “crianças mentirosas” - 

e também na facilidade que tem em se deslocar  ou imaginar os conceitos de 

espaço e de tempo.Em crianças pequenas, o potencial  especial dessa 

inteligência é percebido através da habilidade para quebra-cabeças e outros 

jogos espaciais  e a atenção a detalhes visuais. 

Inteligência Musical - Esta inteligência se manifesta através de uma 

habilidade para apreciar, compor ou reproduzir uma peça musical. Inclui 

discriminação de sons, habilidade para perceber temas musicais, 

sensibilidade para ritmos, texturas e timbre, e habilidade pata produzir e/ou 

reproduzir música. A  criança pequena com habilidade musical especial 

percebe desde cedo diferentes sons no seu ambiente e, freqüentemente, 

canta para si mesma. 

Inteligência Corporal-cinestésica -  Esta inteligência se refere à habilidade 

para resolver problemas ou criar produtos através do uso de parte ou de todo 

o corpo. É a habilidade para usar a coordenação grossa ou fina  em esportes, 

artes cênicas ou plásticas no controle dos movimentos do corpo e na 

manipulação de objetos com destreza.Presente em atletas e dançarinos, 

manifesta-se também em cirurgiões ou artistas.A criança especialmente 

dotada na inteligência cinestésica se move com graça e expressão a partir de 

estímulos musicais ou verbais demonstrando uma grande habilidade atlética 

ou uma coordenação fina apurada. 

Inteligência Interpessoal -  Esta inteligência pode ser descrita como uma 

habilidade para entender e responder adequadamente a humores, 

temperamentos, motivações e desejos de outras pessoas. Ela é melhor 

apreciada em psicoterapeutas, professores, políticos e vendedores bem 

sucedidos.  Na sua forma mais primitiva, a inteligência interpessoal se 

manifesta em crianças pequenas como a habilidade para distinguir pessoas, 

e na sua forma  mais avançada, como a habilidade para perceber intenções e 

desejos de outras pessoas e para reagir apropriadamente a partir dessa 

percepção. Crianças especialmente dotadas demonstram muito cedo uma 

habilidade para liderar outras crianças, uma vez que são extremamente 

sensíveis às necessidades e sentimentos dos outros. 

Inteligência intrapessoal - Esta inteligência  é o correlativo interno da 

inteligência interpessoal, isto é, a habilidade para ter acesso aos próprios 

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

solução de problemas pessoais. É o reconhecimento de habilidades, 

necessidades, desejos e inteligências próprios, a capacidade para formular 



uma imagem precisa de si próprio e a habilidade para usar essa imagem de 

forma efetiva. Como esta inteligência é a mais pessoal de todas, ela só é 

observável através dos sistemas simbólicos das outras inteligências, ou seja, 

através de manifestações lingüísticas, musicais ou cinestésicas.” 

Em estudos mais recentes GARDNER (1995) fala-nos também da 

Inteligência Naturalista, que seria a capacidade de reconhecer objetos na natureza, de 

como operar o mundo natural. Fala ainda de uma possível Inteligência Pictórica 

(pessoas que se expressam bem através através do desenho ou de imagens gráficas de 

maneira geral).  Discute outras, a existencial ou espiritual, porém sem adicioná-las 

ainda às sete originais. 

Na sua teoria propõe que todos os indivíduos, em princípio, têm a 

habilidade de questionar e procurar respostas usando todas as inteligências. Segundo 

ele, todos os indivíduos possuem, como parte de sua bagagem genética, certas 

habilidades básicas em todas as inteligências. A linha de desenvolvimento de cada 

inteligência, no entanto, será determinada tanto por fatores genéticos e neurobiológicos 

quanto por condições ambientais. Propõe, ainda, que cada uma destas inteligências tem 

sua forma própria de pensamento, ou de processamento de informações, além de seu 

sistema simbólico. Estes sistemas simbólicos estabelecem o contato entre os aspectos 

básicos da cognição e a variedade de papéis e funções culturais. 

A noção de cultura é básica para a Teoria das Inteligências Múltiplas. Com 

a sua definição de inteligência como a habilidade para resolver problemas ou criar 

produtos que são significativos em um ou mais ambientes culturais, sugere que alguns 

talentos só se desenvolvem porque são valorizados pelo ambiente; cada cultura 

valoriza certos talentos, que devem ser dominados  por uma quantidade de indivíduos 

e, depois, passados para a geração seguinte. 

Ainda refere que cada domínio, ou inteligência pode ser visto em termos 

de uma seqüência de estágios: enquanto todos os indivíduos normais possuem os 

estágios mais básicos em todas as inteligências, os estágios mais sofisticados 

dependem de maior trabalho ou aprendizado.Esta seqüência de estágios se inicia com o 

que chama de habilidade de padrão cru. O aparecimento da competência simbólica é 

visto em bebês quando eles começam a perceber o mundo ao seu redor. Nesta fase, os 

bebês apresentam capacidade de processar diferentes informações. Eles já possuem, no 

entanto, o potencial para desenvolver sistemas de símbolos, ou simbólicos. O segundo 



estágio, de simbolizações básicas, ocorre aproximadamente dos dois aos cinco anos de 

idade. Neste estágio as inteligências se revelam através de sistemas simbólicos; neste 

momento, a criança demonstra sua habilidade em cada inteligência através da 

compreensão e uso de símbolos: a música através de sons, a linguagem através de 

conversas ou histórias, a inteligência espacial através de desenhos etc. No estágio 

seguinte, a criança, depois de ter adquirido alguma competência no uso das 

simbolizações básicas, prossegue para adquirir níveis mais altos de destreza em 

domínios valorizados em sua cultura. À medida que as crianças progridem na sua 

compreensão dos sistemas simbólicos, elas aprendem  os sistemas que GARDNER 

(1995) chama de sistemas de segunda ordem, ou seja, a grafia dos sistemas (a escrita, 

os símbolos matemáticos, a música escrita etc). Nesta fase, os vários aspectos da 

cultura têm impacto considerável sobre o desenvolvimento da criança, uma vez que ela 

aprimorará os sistemas simbólicos que demonstrem ter maior eficácia no desempenho 

de atividades valorizadas pelo grupo cultural. Assim, uma cultura que valoriza a 

música terá um maior número de pessoas que atingirão uma produção musical de alto 

nível. Finalmente, durante a adolescência e a idade adulta, as inteligências se revelam 

através de ocupações vocacionais ou não-vocacionais. Nesta fase, o indivíduo adota 

um campo específico e focalizado, e se realiza em papéis que são significativos em sua 

cultura. 

Segundo GARDNER (1995) todos nascem com o potencial das várias 

inteligências mas só a partir das relações com o ambiente algumas são mais 

desenvolvidas ao passo que deixamos de aprimorar outras,daí a importância.da 

educação em estimular as múltiplas potencialidades da criança, desenvolvendo as 

diversas inteligências dos alunos. 

5.2- AS IMPLICAÇÕES DA TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS 

MÚLTIPLAS NA EDUCAÇÃO. 

a) Implicações da trajetória desenvolvimental para a educação. 

 



Uma vez que as inteligências se manifestam de maneiras diferentes em 

níveis desenvolvimentais diferentes, tanto a avaliação quanto a estimulação precisam 

ocorrer de maneira adequada a cada fase de desenvolvimento. 

Nos anos pré-escolares e nos anos iniciais elementares a instrução deve 

enfatizar a oportunidade, já que é durante esses anos que as crianças podem descobrir 

alguma coisa sobre seus interesses e capacidades peculiares. 

Durante os anos escolares o domínio dos sistemas notacionais é essencial. 

O ambiente de autodescoberta da fase anterior (início da escolaridade) não proporciona 

a estrutura necessária ao domínio dos sistemas notacionais específicos. Neste período 

as crianças precisam de um acompanhamento mais dirigido, porém deve-se sempre ter 

em mente que um tipo de acompanhamento para um determinado grupo pode não ser o 

ideal para outro grupo. Além disso, segundo GARDNER (1995, p.32) “um outro 

problema é orquestrar a conexão entre o conhecimento prático e o conhecimento 

corporificado em sistemas simbólicos e em sistemas notacionais”, 

Na adolescência a maioria dos alunos precisa ser ajudada em sua escolha 

de uma carreira. Esta tarefa torna-se complexa pela maneira como as inteligências 

interagem em muitos papéis culturais, principalmente nos dias atuais em que há um 

grande número de profissões e especializações deixando o jovem confuso quanto a sua 

escolha. Daí as escolas deveriam oferecer ao jovem adolescente muitas oportunidades 

de aprendizados práticos, estágios supervisionados, cursos técnicos, visitas a 

estabelecimentos (hospitais, empresas), palestras de profissionais etc. 

Portanto, o tipo de instrução varia em relação à manifestação de uma 

inteligência ao longo da trajetória desenvolvimental. Assim o ambiente enriquecido, 

adequado aos primeiros anos é menos importante para os adolescentes. Do mesmo 

modo a instrução explícita no sistema notacional, apropriada para crianças mais velhas 

é bastante inadequada para as mais jovens. 

Para GARDNER (1995, p. 33) “a instrução explícita deve ser avaliada à 

luz das trajetórias desenvolvimentais das inteligências¨”. Ressalta que os alunos se 

beneficiam de uma instrução explícita somente se a informação ou o treinamento se 

ajusta ao seu estágio específico na progressão desenvolvimental. Desse modo um 



ambiente com uma instrução altamente estruturada pode acelerar o progresso e 

produzir um grande número de crianças promissoras, mas pode também acabar 

limitando escolhas e inibindo a auto-expressão. 

A teoria das inteligências múltiplas preocupa-se principalmente com a 

excessiva ênfase que nossas escolas dão as capacidades lingüísticas e lógicas na 

instrução formal, prejudicando as crianças que tenham capacidades em outras áreas; 

esquecem que nos papéis adultos outras capacidades como espaciais, interpessoais, 

corporal-cinestésicas são imprescindíveis. 

 

b) Avaliação 

 

GARDNER (1995) faz uma distinção entre avaliação e testagem. A 

avaliação, segundo ele, favorece métodos de levantamento de informações durante 

atividades do dia a dia, enquanto que testagens geralmente acontecem fora do ambiente 

conhecido do indivíduo sendo testado. Segundo ele, é importante que se tire o maior 

proveito das habilidades individuais, auxiliando os estudantes a desenvolver suas 

capacidades intelectuais, e, para tanto, ao invés de usar a avaliação apenas como uma 

maneira de classificar, aprovar ou reprovar alunos, esta deve ser usada para informar o 

aluno sobre a sua capacidade e informar o professor sobre o que está sendo aprendido. 

Sugere que a avaliação deve fazer jus à inteligência, isto é, deve dar crédito 

ao conteúdo da inteligência em teste. Se cada inteligência tem um certo número de 

processos específicos, esses processos tem que ser medidos com instrumento que 

permitam ver a inteligência em questão em funcionamento. Para ele a avaliação deve 

ser ainda ecologicamente válida, isto é, ela deve ser feita em ambientes conhecidos e 

deve utilizar materiais conhecidos das crianças que estão sendo avaliadas. Este autor 

também enfatiza a necessidade de avaliar as diferentes inteligências em termos de suas 

manifestações culturais e ocupações adultas específicas. Assim, a habilidade verbal, 

mesmo na pré-escola, ao invés de ser medida através de testes de vocabulário, 

definições ou semelhanças, deve ser avaliada em manifestações tais como a habilidade 

para contar histórias ou relatar acontecimentos. Ao invés de tentar avaliar a habilidade 



espacial isoladamente, deve-se observar as crianças durante uma atividade de desenho 

ou enquanto montam ou desmontam objetos. Finalmente, ele propõe que a avaliação, 

ao invés de ser um produto do processo educativo , seja parte do processo educativo, e 

do currículo, informando a todo momento de que maneira o currículo deve se 

desenvolver. 

 

c) Diferenças individuais 

 

No que se refere à educação centrada na criança, levanta dois pontos 

importantes que sugerem a necessidade da individualização. O primeiro diz respeito ao 

fato de que se, se os indivíduos têm perfis cognitivos tão diferentes uns dos outros, as 

escolas deveriam, ao invés de oferecer uma educação padronizada, tentar garantir que 

cada um recebesse a educação que favorecesse o seu potencial individual (educação 

mais personalizada). O segundo ponto levantado  por ele é igualmente importante: 

enquanto na Idade Média um indivíduo podia pretender tomar posse de todo o saber 

universal, hoje em dia essa tarefa é totalmente impossível,sendo mesmo bastante difícil 

o domínio de um só campo do saber. Assim, se há a necessidade de se limitar a ênfase 

e a variedade de conteúdos, que essa limitação seja da escolha de cada um, 

favorecendo o perfil intelectual individual. 

 

d) Implicações para o currículo 

 

Sempre se preocupou com a superficialidade dos currículos, sendo 

totalmente contra o fato das escolas só jogarem conteúdos em demasia nos alunos. Em 

decorrência as mentes dos alunos ficam repletas de fatos que são logo esquecidos 

depois das provas terem sido administradas. 

A educação, no ponto de vista de Gardner, deve buscar portanto o 

entendimento, a qualidade de ensino e não a  quantidade – “o indivíduo não entende se 



ele não é capaz de aplicar esse conhecimento, ou se ele utiliza um conhecimento 

inadequado na nova situação” GARDNER (1995, p. 162). Quando enfatizam o 

desempenho dos alunos (notas, decoreba) as escolas estão deixando de lado a 

descoberta, a vivência, a continuidade da aprendizagem (aplicabilidade), um 

relacionamento estreito com os professores (troca de aprendizagens) . 

Em resumo, a educação para o entendimento exige um “currículo  em 

espiral, em que idéias ricas, produtivas, são revisitadas várias vezes durante a vida 

escolar de um aluno” GARDNER (1995, 170). Ele defende algumas formas de 

“conhecimento nuclear” (alguns conceitos muito ricos e produtivos que todos os 

alunos devem conhecer). 

 

e) Ambiente escolar 

 

Quanto ao ambiente educacional, chama atenção para o fato de que, 

embora as escolas declarem que preparam seus alunos para a vida, a vida certamente 

não se limita apenas a raciocínios verbais e lógicos. Ele propõe que as escolas 

favoreçam o conhecimento de diversas disciplinas básicas; que encoragem seus alunos 

a utilizar esse conhecimento para resolver problemas e efetuar tarefas que estejam 

relacionadas com a vida na comunidade a que pertencem; e que favoreçam o 

desenvolvimento de combinações intelectuais individuais, a partir da avaliação regular 

do potencial de cada um. Assim o professor é um antropólogo, que observa a criança 

cuidadosamente, e um orientador, que ajuda a criança a atingir os objetivos que a 

escola estabelece. 

5.3- A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL  DE DANIEL GOLEMAN. 

Até bem pouco tempo o sucesso de uma pessoa era avaliado pelo 

raciocínio lógico e habilidades matemáticas e espaciais (QI). No entanto Daniel 

Goleman, PHD, em seu livro “Inteligência Emocional” traz o conceito da Inteligência 

Emocional como maior responsável pelo sucesso ou insucesso das pessoas ressaltando 

que o controle das emoções é fator essencial para o desenvolvimento da inteligência do 



indivíduo. Partindo de casos do cotidiano, ele mostra como a incapacidade de lidar 

coma as próprias emoções pode destruir vidas, acabar com as carreiras promissoras. 

Por isso esclarece de que modo se pode atuar diretamente sobre a inteligência 

emocional para que problemas assim sejam evitados. Refere que os problemas da 

sociedade moderna – crimes hediondos, suicídio, abuso de drogas são sinais evidentes 

de uma sociedade emocionalmente doente, sendo tudo isso reflexo da supervalorização 

do intelecto, relegando a segundo plano o lado emocional do indivíduo. 

Segundo ele, nossa performance na vida não é determinada apenas pelo QI, 

mas principalmente pela inteligência emocional; na verdade o intelecto não pode dar o 

melhor de si sem a inteligência emocional, pois ambos são parceiros integrais na vida 

mental. Quando esses parceiros interagem bem, a inteligência emocional aumenta e 

também a capacidade intelectual. Isso derruba o mito de que se deve sobrepor a razão à 

emoção, mas ao contrário, deve-se buscar um equilíbrio entre ambas. Como se pode 

ver acima, GOLEMAN (1995) defende que nosso desempenho na vida é determinado 

pelas duas mentes: a racional e a emocional, a que pensa e a que sente. Esses dois 

modos fundamentalmente diferentes de conhecimento interagem na construção de 

nossa vida mental. 

“Essas duas mentes, a emocional e a racional, operam em estreita harmonia 

na maior parte do tempo, entrelaçando seus modos de conhecimento para 

nos orientar no mundo. Em geral, há um equilíbrio entre as mentes 

emocional e racional, com a emoção alimentando e informando as 

operações da mente racional, e a mente racional refinando e às vezes 

vetando o insumo das emoções. Mas são faculdades semi-independentes, 

cada uma, refletindo o funcionamento de circuitos distintos, mas 

interligados no cérebro” GOLEMAN (1995, p. 23).  

Assim os sentimentos são essenciais para o pensamento e vice-versa e sem 

dúvidas o intelecto não pode dar o melhor de si sem a inteligência emocional. Embora 

o equilíbrio entre razão e  emoção seja o almejado para o bem estar do indivíduo, nem 

sempre isso é possível podendo acontecer o desequilíbrio, por exemplo: a) quando  

surgem as paixões a mente emocional toma o comando inundando o racional; b) 

pessoas com QI alto, muito racionais tendem a ser altamente efetivas em domínios 

racionais mas em suas próprias vidas e na vida social são insensíveis, arrogantes e 

inaptas em seus relacionamentos (baixo QE). Daí, a necessidade das escolas 

preocuparem-se mais com a competência emocional e social das crianças, já que um 

alto QI não é garantia de prosperidade, sucesso ou felicidade. As emoções são um 



campo com o qual se pode aprender a lidar ao lado  das aprendizagens tradicionais 

(matemática, português etc); no entanto exige também treino ou esforço. Muitos 

indícios atestam que as pessoas emocionalmente competentes (que conhecem e lidam 

bem com os próprios sentimentos e com o de outras pessoas) levam vantagem em 

qualquer campo de vida. Esta é a explicação do porquê um indivíduo prospera na vida, 

enquanto  outro de igual capacidade intelectual não passa da estaca zero. 

“Hoje, é a neurociência que defende levar-se a sério as emoções. As novas 

da ciência são encorajadoras. Dizem-nos que, se dermos mais atenção 

sistemática à inteligência emocional – ao aumento da autoconsciência, a 

lidar mais eficientemente com nossos sentimentos aflitivos, manter o 

otimismo e a perseverança apesar das frustrações, aumentar a capacidade de 

empatia e envolvimento, de cooperação e ligação social – o futuro pode ser 

mais esperançoso”  GOLEMAN (1995, p. 9). 

O QI e a inteligência emocional não são capacidades opostas, mas 

distintas. Todos nós misturamos acuidade intelectual e emocional; as pessoas de alto 

QI e baixa inteligência emocional (ou baixo QI e alta inteligência emocional) são 

apesar de estereótipos, relativamente raras. Na verdade, segundo GOLEMAN (1995, p. 

56) “há uma ligeira correlação entre o QI e alguns aspectos da inteligência emocional – 

embora bastante pequena para deixar claro que se trata de duas entidades bastante 

independentes”. Todos nós mesclamos QI e inteligência emocional em graus variados 

e o ideal, como já dito anteriormente é que haja um equilíbrio entre ambos. 

Muitos têm uma visão estreita da inteligência afirmando que o QI é um 

dado genético que não se pode mudar com a experiência de vida, e que nosso destino é 

em grande parte determinado por essas aptidões. É exatamente contra esta idéia que 

GOLEMAN (1995) argumenta ao dizer que muitas pessoas de alto QI malogram e 

algumas de modesto se sobressaem. A diferença está exatamente nas aptidões 

chamadas de Inteligência Emocional que, segundo GOLEMAN (1995, p. 12), incluem 

cinco áreas de habilidades:  

“Auto-conhecimento Emocional - Capacidade de identificar seus próprios 

sentimentos, usando-os para tomar decisões e resolver problemas que 

resultem na satisfação pessoal. Reconhecer um sentimento enquanto ele 

ocorre. 

Controle emocional - Habilidade de lidar com seus próprios sentimentos 

adequando-os para a situação; habilidade de controlar impulsos, de aliviar-

se da ansiedade e direcionar a raiva à condição correta. 

Auto-motivação - Dirigir emoções a serviço de um objetivo é essencial para 

manter-se caminhando sempre em busca; capacidade de preservar e 

conservar o otimismo sereno, mesmo em condições adversas. 



Empatia - Reconhecimento de emoções em outras pessoas; habilidade de se 

colocar no lugar do outro, entendendo e percebendo seus sentimentos e 

intenções não verbalizadas. 

Habilidade em relacionamentos interpessoais - Capacidade de 

relacionamento pleno, sabendo lidar com as reações emocionais de outras 

pessoas e interagir com as mesmas.” 

Embora GOLEMAN (1995) concorde que a herança genética influencia 

uma série de pontos-chave que determinam o temperamento, não nega também que os 

circuitos cerebrais envolvidos são extraordinariamente maleáveis (temperamento não é 

destino). Em decorrência deste fato, as lições emocionais que se aprende na infância, 

em casa e na escola, modelam os circuitos emocionais, tornando as pessoas mais aptas 

– ou inaptas – nos fundamentos da inteligência emocional. Para ele, a infância e a 

adolescência são janelas críticas de oportunidade para determinar os hábitos 

emocionais básicos que irão governar nossas vidas. Chegar a maturidade com 

deficiências em inteligência emocional ampliam as possibilidades de depressão, 

atitudes de violência, uso de drogas etc. 

Nota-se atualmente uma tendência mundial da geração atual revelar 

crianças com mais problemas emocionais: crianças rebeldes, hiperativas, depressivas, 

agressivas. Daí, uma das soluções é uma educação voltada para o aluno como um todo, 

já que nossos jovens precisam ser preparados para a vida; a ênfase exagerada nos 

aspectos intelectivos e acadêmicos deixam a educação emocional de lado, gerando um 

desequilíbrio com conseqüências desastrosas. Urge-se uma educação que junte mente e 

coração,  que inclua como prática de rotina o incentivo a aptidões humanas essenciais 

como autoconsciência, autocontrole, e relacionamento interpessoal (empatia, as artes 

de ouvir, cooperar e resolver conflitos). 

ARISTÓTELES apud GOLEMAN (1995, p. 14)  falando sobre virtude, caráter 

e uma vida justa, dar ênfase ao grande desafio que é controlar nossa vida emocional 

com inteligência: 

 “Nossas paixões, quando bem exercidas, têm sabedoria; orientam nosso 

pensamento, nossos valores, nossa sobrevivência. Mas podem facilmente 

cair em erro, e o fazem com demasiada freqüência. O problema não está na 

emocionalidade mas na adequação da emoção e sua manifestação. A 

questão é como podemos levar a inteligência as nossas emoções, civilidade 

as nossas ruas e envolvimento a nossa vida  comunitária”. 



5.4 A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E SUA INFLUÊNCIA NA 

EDUCAÇÃO 

Quando se fala em educação emocional nas escolas não estamos omitindo 

os pais como grandes preparadores emocionais de seus filhos. 

JONH GOTTMAN (1997) em seu livro Inteligência Emocional e a arte de 

educar nossos filhos, fala que apesar do stress e da correria do cotidiano os pais não 

devem esquecer do papel fundamental na educação emocional de seus filhos: “Ter 

inteligência emocional significa perceber os sentimentos dos filhos e ser capaz de 

compreendê-los, tranquilizá-los e guiá-los” GOTTMAN (1997). Para ele, os pais que 

são efetivamente preparadores emocionais devem ensinar aos filhos estratégias para 

lidar com os altos e baixos da vida, devendo aproveitar a expressão das emoções das 

crianças para ensiná-las como lidar com elas, ensinando-as como se tornar uma pessoa 

humana. GOTTMAN (1997, p. 24) propõe cinco passos para que os pais se tornem 

bons educadores emocionais de seus filhos, preparando-os para enfrentar os desafios 

impostos pela vida com inteligência:  

 “Perceber as emoções das crianças e as suas próprias. 

Reconhecer a emoção como uma oportunidade de intimidade e orientação. 

Ouvir com empatia e legitimar os sentimentos das crianças. 

Ajudar as crianças a verbalizar as emoções. 

Impor limites e ajudar a criança a encontrar soluções para seus problemas.” 

Nas escolas, a utilização dos conceitos de inteligência emocional devem 

ser estimulados, mas os professores já se sentem sobrecarregados com os programas 

das matérias que tem que ser cumpridos. GOLEMAN (1995, p. 288) sugere “as lições 

emocionais podem  fundir-se naturalmente com leitura e escrita, saúde, ciência, 

estudos sociais e outras matérias”. Mais uma vez a escola e o professor têm que mudar 

suas atitudes, seus paradigmas, deixando de ser exclusivamente conteudistas, 

tornando-se agentes formadores de um ser pleno, capaz de usar estas informações para 

viver de uma forma harmônica e construtiva na sociedade. A importância que a 

abordagem de temas transversais tem para a educação (ética, meio ambiente, saúde, 

educação sexual e pluralidade cultural) é um fato indiscutível. Como o próprio nome 

diz, estes temas transversais atravessam as diversas disciplinas.; assim, quando o 

professor estiver ensinando história, por exemplo, ele deve se preocupar com o  

impacto que certos fatos estão causando na formação de conceitos de pluralidade 



cultural e ética como discriminação, cooperação e solidariedade. Os profissionais de 

educação são modelos para seus alunos e por isso, o que falam, pensam como também 

seus atos têm que estar firmemente apoiados numa consciente escala de valores. É 

necessário que o professor tenha as seguintes qualidades para que promova uma 

atmosfera de entusiasmo e motivação na sua sala de aula levando os alunos a uma 

aprendizagem significativa  - ANTUNES (2003, p. 44) : 

“Mentalidade aberta - Deve ser uma pessoa que aceite inovações com 

entusiasmo e ousadia, sem desprezar a validade do estudo e de experiências 

acumuladas por outros. 

Acentuada inteligência interpessoal - Deve ser sempre um bom ouvinte e 

sentir prazer em se relacionar com outras pessoas. Para isso tem que saber 

resolver suas próprias ansiedades e seus problemas, não deixando que estes 

interfiram no seu relacionamento com os alunos. Suas atitudes e posturas 

emocionais, com certeza, ajudam o aluno a construir-se como pessoa 

(valores, crenças etc.) 

Atitude investigativa - O  professor deve estar sempre em permanente 

estado de pesquisa, sempre disposto a novas aprendizagens. O pior inimigo 

de um trabalho sério é o “achismo”. 

Senso crítico - Deve ser um profissional dotado de segurança para aceitar a 

crítica construtiva adotando uma postura que propicie troca de experiências. 

Desprendimento intelectual - Profissional incapaz de “guardar” seus 

eventuais sucessos como conquista pessoal sentindo-se estimulado a crescer 

a partir de intercâmbio com outros profissionais. 

Sensibilidade às mudanças - Profissional preparado para assumir seus erros, 

corrigindo-se e também se reconstruindo a partir da identificação de uma 

falha; é capaz de aceitar democraticamente os valores do outro, sem abrir 

mão dos seus. 

Empatia e Inteligência Intrapessoal - Deve ser uma pessoa capaz de superar 

a crítica perversa dos descrédulos ou desanimados; alguém capaz de sentir-

se “o outro” em seus sentimentos e mágoas, livre de estereótipos ou 

preconceitos. Deve ser um entusiasta capaz de transmitir a seus alunos uma 

alegria contagiante: isso só poderá fazê-lo se acreditar e gostar daquilo que 

faz.” 

Outro aspecto de valor inquestionável, já enfatizado acima por 

GOTTMAN (1997) e reforçado por ANTUNES (2003), na educação emocional é a 

participação dos pais na vida escolar de seus filhos; a escola deve manter os pais 

conscientes dos propósitos e objetivos da escola, discutindo com eles e aceitando 

sugestões não só em relação aos conteúdos mas também em todos os assuntos 

concernentes a vida de seus filhos. No entanto, como a vida em família não mais 

proporciona as crianças uma base segura na vida restam as escolas suprir esta carência, 

valorizando ao lado do desempenho acadêmico a educação emocional, oferecendo aos 

alunos dentro e fora da sala de aula oportunidades de transformar momentos de crise 

pessoal em lições de competência emocional. GOLEMAN  apud  ANTUNES (2003, p. 46)  

fala que:  



 “A Educação Emocional implica  num mandato ampliado para as escolas 

entrando no lugar das famílias com falhas na socialização das crianças. Essa 

temerária tarefa exige duas grandes mudanças: que os professores vão além 

de sua missão tradicional, e que as pessoas na comunidade se envolvam 

mais com as escolas”.  

GOLEMAN (1995) em seu livro, diz que a melhor maneira de tornar as 

pessoas mais inteligentes emocionalmente é começar a educá-las quando ainda são 

crianças. Isso não deve ocorrer somente dentro da sala de aula, mas no recreio, nas 

aulas de  educação física, em casa etc. Mas para isso todos devem ser treinados e 

conscientizados sobre os princípios da educação emocional já comentados acima (o 

autoconhecimento, a administração das emoções, ética social e empatia, a arte do 

relacionamento, a automotivação ). 

VITOR apud FULANETTO (2003) considera que as escolas que se preocupam 

em fornecer uma boa educação emocional para as crianças devem: 

-Investir menos esforços em medir conhecimentos (as notas) enfocando 

mais a  aprendizagem  significativa. 

-Compartilhar responsabilidades com seus alunos. 

-Investir nas tecnologias modernas de ensino. 

-Identificar e promover talentos individuais. 

- Promover reciclagem permanente de professores. 

- Enfatizar atividades em grupo. 

- Enfatizar a criatividade de cada aluno. 

- Ensinar o aluno como aprender. 

Acrescenta-se ainda que uma escola que atua inteligente emocionalmente 

deve ainda reforçar os pilares de uma educação voltada para as potencialidades do 

aluno, numa atmosfera que os mesmos se sintam livres para explorar novos estímulos, 

situações desconhecidas , incentivando experiências cristalizadoras, onde alunos e 

professores aventuram-se na comunidade contextualizando as diversas aprendizagens.  



Assim, esta educação deverá procurar evitar a uniformidade (ensinando todos da 

mesma forma), procurando respeitar as  diferenças  (não se pode esquecer que cada 

aluno é portador de uma combinação de inteligências que é preciso descobrir e 

estimular). O ensino deverá estar voltado para a compreensão, evitando trabalhar 

muitos temas superficiais (focalizando um número menor deles e os aprofundando), 

favorecendo a contextualização e a aplicação de conhecimentos. Deve-se priorizar 

atividades direcionadas para projetos, discussões, trabalhos em grupo, adotando uma 

forma de abordar o conhecimento de uma maneira não tradicional, ensejando os alunos 

a resolver problemas reais, preparando-os para a vida. Dessa forma, estes poderão 

encontrar oportunidades de conhecerem a si próprios e descobrirem suas aptidões, 

permitindo identificarem o que mais gostam de fazer.   

Além disso, como princípio básico da educação emocional, pais e 

professores devem ensinar a criança o senso de respeito, os valores morais e éticos 

para a construção da cidadania, o senso de responsabilidade, não apenas falando ou 

impondo conceitos mas através de atitudes coerentes e bons exemplos, compartilhando 

responsabilidades e trocando experiências. Atividades de equipes devem sempre ser 

utilizadas pelos professores e pais estimulando a cooperação, divisão de 

responsabilidades, o respeito às diferenças individuais. GOLEMAN (1995)  propõe, 

com base em diversas experiências realizadas em escolas americanas uma metodologia  

que trabalhe os sentimentos da criança priorizando em cada fase os seguintes aspectos: 

- No pré-escolar: lições básicas de autoconsciência, relacionamentos e 

processo de decisão. 

- Da 1ª à 4ª  séries: lições de associação de sentimentos e ajuda na 

empatia. 

- Da 5ª à 8ª série: lições de empatia, controle de impulsos, de amizade e 

sobre as tentações e pressões do sexo, drogas ou bebidas. 

- No 2º grau: lições enfatizando a capacidade de adotar múltiplas 

perspectivas - a nossa e a dos outros envolvidos- diante das realidades 

sociais. 



Os resultados da utilização de conceitos de inteligência emocional nas 

escolas americanas, segundo artigo sobre Inteligência Emocional da Revista Espírita 

(1995) denotam que os alunos tornam-se: 

-mais responsáveis 

-mais assertivos 

-mais populares e abertos 

-mais prestativos e sociáveis 

-mais compreensivos 

-mais interessados e atenciosos 

-mais harmoniosos 

-com melhores aptidões na solução de conflitos 

Observa-se também que melhoram as notas de aproveitamento acadêmico 

e o desempenho na escola, isso  porque já que as crianças têm oportunidades de 

trabalhar suas dificuldades emocionais na escola, minimizam os efeitos dessas 

dificuldades no seu desempenho escolar. Além dessas vantagens educacionais, as 

vivências emocionais na escola parecem ajudar as crianças a melhor cumprir seus 

papéis na vida, tornando-se melhores amigos, alunos, filhos e filhas bem como no 

futuro têm mais probabilidade de ser melhores maridos e esposas, trabalhadores e 

chefes, pais e cidadãos. 

ANTUNES (2003, p. 27)  diz:   

  “O que merece maior destaque na obra de Goleman para eventual emprego 

nas escolas, é o crédito dado ao QE (quociente emocional) como ferramenta 

de adaptação social tão importante quanto o QI. Para ele, o QE pode ser 

definido como a capacidade que cada ser humano tem para lidar com os 

conflitos cotidianos, o controle de suas angústias e ansiedades, 

compreendendo seus próprios sentimentos e descobrindo-se nos outros, com 

quem busca efetivamente com + viver “.  

Portanto, GOLEMAN (1995) propõe que a educação  ao lado do 

desenvolvimento cognitivo (intelectual)  dê mais atenção à competência emocional e 



social de nossas crianças. Sabe-se que não basta o conhecimento, a informação 

cultural, se esse conhecimento não alavanca a conquista de si mesmo, não desenvolve 

os sentimentos, não desenvolve o senso moral. O que  se vê nos dias atuais é o 

educando insensível para consigo mesmo e para com a vida, com graves problemas 

estruturais psicológicos, carente de afeto e com imensa dificuldade de expressar seus 

sentimentos, apesar de possuir facilidades para aquisição do conhecimento cultural e 

desenvolvimentos da sua capacidade intelectiva. A educação emocional visa 

exatamente fazê-lo sentir-se um ser integral, experimentando sentimentos de 

humanidade, levando a relacionar-se de forma equilibrada com os outros e com o 

mundo. Assim a escola propõe uma educação integral onde todos os valores humanos 

devem ser trabalhados:  valores físicos (corpo, atividades físicas), valores intelectuais 

(economia, política, cultura, ciências), valores morais (sentimentos, sociedade, artes, 

virtude, família), valores espirituais (religiosidade). Estes valores físicos, intelectuais, 

morais e espirituais formam um sistema, abrangendo o todo humano, motivo pelo qual 

devem ser trabalhados de forma integrada através das áreas de estudo e de todas as 

demais atividades pedagógicas desenvolvidas pelas escolas, acreditando que a 

educação é o desenvolvimento harmônico das potencialidades do homem e que todo o 

desenvolvimento humano está subordinado à formação integral do homem. 

Ressalto mais uma vez que para que se possa aplicar em grande escala 

programas de inteligência emocional nas escolas é fundamental qualificar os 

professores para esta missão. A inteligência emocional está revolucionando os 

processos educacionais à medida que cada professor individualmente se conscientiza 

da necessidade de usar na prática da sala de aula os conhecimentos trazidos à luz pelas 

modernas ciências do comportamento. As escolas, professores e professoras, que têm 

tido uma atitude pioneira em relação ao uso da inteligência emocional com seus alunos 

estão abrindo  caminho para novos níveis de plenitude e felicidade para o ser humano.  

Trabalhar a favor da Inteligência Emocional desde cedo traz, conforme já 

exposto acima, melhores resultados, por isso o grande desafio das escolas atuais deve 

ser o desenvolvimento de projetos que favoreçam a educação formal e emocional das 

crianças. 



 CONCLUSÃO 

  Frente as grandes mudanças da sociedade moderna (aumento do número 

de divórcios, pouco tempo que os pais tem com os filhos onde a mãe tem que trabalhar 

para ajudar no orçamento doméstico, individualismo, desaparecimento das crenças 

maiores na religião e dos amparos da comunidade e da família maior) urge uma 

preocupação maior do nosso sistema educacional de pensar outras coisas que não 

sejam os conteúdos. Nesta perspectiva busca-se uma escola diferente que supere a 

clássica contraposição entre razão e emoção, cognição e afetividade, rompendo com a 

concepção de que o desenvolvimento do intelecto, dos aspectos cognitivos e racionais 

devem ter lugar de destaque na educação, relegando os aspectos emocionais e afetivos 

de nossa vida a segundo plano. 

A escola, portanto, deve ser um espaço de trocas de aprendizagens 

possibilitando a criança experienciar suas múltiplas potencialidades e habilidades; um 

espaço que possa construir-se como pessoa em termos de Ser e não de Ter, 

descobrindo o seu potencial do sentir e do pensar tornando-se capaz de transformar o 

mundo inovando-o para o seu bem próprio e do outro, já que educar é um processo que 

deve permitir ao homem ser o sujeito de tal ação, e não o objeto de outros sujeitos ou 

muitas vezes do próprio objeto. 

Assim, sem abrir mão dos conteúdos tradicionais da escola, o professor 

precisa ajustar-se a esta nova realidade, conscientizando-se de que estão formando 

seres humanos onde aspectos cognitivos e afetivos estão entrelaçados. Por isso a ação 

pedagógica jamais deve deixar de lado a educação da emoção, a formação de atitudes e 

valores; a relação que o professor estabelece com o aluno também é fundamental 

enquanto elemento energizante do conhecimento, pois este só produz mudança na 

medida que também é conhecimento afetivo, transformando-se em aprendizagem 

significativa para o aluno. 



ALVES apud SALTINI (1997, p.15)   

“O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança: tudo 

começa com um ato de amor. Uma semente há de ser depositada no ventre 

vazio. E a semente do pensamento é o sonho”. 

As escolas deveriam entender mais de seres humanos e de amor do que de 

conteúdos e técnicas educativas. De nada adianta estratégias educacionais inovadoras 

se não forem permeadas de relações adequadas, afetivas, verdadeiras. Para que o 

conhecimento seja aprendido deve ser significado pelo ensinante como algo bom: o 

ensinante sente prazer ao ensinar e o aprendente recebe o conhecimento atravessado 

pelo desejo de conhecer e o prazer do ensinante. 

MORIN (1992) acredita que a capacidade de aprender está ligada ao 

desenvolvimento das competências inatas do indivíduo em adquirir conhecimentos, 

associadas às influências e estímulos externos da família e da cultura. Assim, a 

conjunção desses fatores (inato-adquirido-construido) explica a complexidade do ato 

de aprender. Acrescenta ainda o mesmo autor acima que todo conhecimento abrange 

características individuais existenciais (subjetivas) além das objetivas norteadas pela 

razão, pois tratando-se de experiência e ação humanas não se pode dissociá-las da 

emoção (é preciso considerar-se os aspectos paixão, dor e prazer no ato do 

conhecimento). 

A escola enquanto estrutura organizacional educativa, não pode perder de 

vista que a construção de sua identidade passa primeiramente pela construção 

individual da identidade de seus membros, que são sujeitos desse processo, como 

também do processo de conhecimento que nessa escola se desenvolve. É fundamental 

que o educador em sua prática pedagógica adote esta postura aberta frente a 

complexidade da realidade, não abrindo espaço para conceitos fechados e pensamentos 

estanques, buscando sempre a busca de todas as relações que possam existir em todo 

conhecimento. Seguindo esta linha de pensamento é que surgem as discussões acerca 

da importância desta concepção multidimensional e globalizante.  

“É hora de se resituar o saber que ora se encontra parcelado, mutilado e 

disperso. O currículo escolar é mínimo e fragmentado, não oferece através 

de suas disciplinas a visão do todo nem favorece o diálogo entre os saberes; 

não há relação entre os conteúdos de uma disciplina e outra disciplina, entre 

as disciplinas e o curso, entre as disciplinas e a vida do aluno. Os programas 

e conteúdos não se integram ou complementam-se, dificultando a 



perspectiva de conjunto e de globalização que favorece a aprendizagem” 

MORIN (1992, p. 1-2). 

Portanto, sendo o ser humano complexo,  é imperioso que se pense a 

educação numa perspectiva complexa; a escola para formá-lo, educá-lo deve também 

considerar as múltiplas relações envolvidas no processo (relacionamento professor – 

aluno, aluno-colega, pais-escola; ambiente familiar, nível sócio-econômico, diferenças 

individuais, valores morais, éticos, religiosos, estrutura e filosofia da escola etc.) 

Aulas expositivas, alunos passivos, ênfase na inteligência lingüística e 

lógico-matemática, na decoreba são técnicas e meios que devem ser esquecidos na 

atual conjuntura educacional. Uma nova escola, um ambiente acolhedor, rico em 

experiências e trocas afetivas, com técnicas diversas que estimulem as diferentes 

inteligências, pesquisas e atividades em grupo, usando jogos operatórios, 

proporcionando a criança atividades exploratórias para que possa conhecer, 

compreender, analisar, deduzir, comparar, relacionar, classificar. Enfim, a escola deve 

ter sempre como pensamento chave: o aluno é sempre o agente de sua própria 

aprendizagem.             
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