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RESUMO 

 

Compreendendo a atenção como um fenômeno complexo, que toca múltiplas dimensões da 

vida e do ser humano, e admitindo sua aprendizagem e cultivo, a dissertação intitulada “O 

Cultivo da Atenção Integral: da pesquisa bibliográfica à observação participante em uma 

perspectiva fenomenológica” volta-se a novos olhares sobre a temática no âmbito da 

educação. Em contraponto a tendências planificadoras, busca entendê-la para além dos 

diagnósticos de déficits e transtornos a ela relacionados, evidenciando uma 

abordagememergente, na educação e na psicologia, que lança luz às diferentes modalidades, 

espaços e capacidades atencionais. A ideia de cultivo, presente nas tecnologias 

contemplativas,enlaçada pelos estudos das ciências cognitivas contemporâneas, em Natalie 

Depraz; Francisco Varela e Pierre Vermersch e da psicologia, através de Virgínia Kastrup, 

oferece possibilidades de ampliação nas relações entre aprendizagem e atenção. Essa ideia, 

articulada à perspectiva de integralidade do ser, proposta por Ken Wilber, configurou-se no 

fio condutor deste estudo com a concepção do cultivo de uma atenção integral.Como pesquisa 

exploratória, utilizou a abordagem qualitativa, segundo uma visão fenomenológica, trajetória 

que combinou os métodos de pesquisa bibliográfica e observação participante. A leitura do 

fenômeno em textos escritos permitiu o mapeamento de pontos relevantes para a concepção 

dos processos de cultivo, a partir de uma perspectiva integral da atenção. Enquanto que, a 

análise de cenas realizadas em uma experiência formativa com crianças de 4 a 5 anos, 

levantou questões inerentes que suscitaram o diálogo com o tema.Oresultado do encontro com 

o fenômeno, que se deu em textos e em experiências vividas, foi uma tessitura significativa 

elaborada pelos diálogos entre as vozes de diversos autores da pedagogia, da psicopedagogia, 

das ciências cognitivas contemporâneas e da psicologia, que falam da atenção, com base em 

sua complexidade e amplitude. Assim, na rede de significados tecida neste trabalho 

investigativo, elucidando e ampliando as conexões do conceito de cultivo da atenção e de suas 

práticas no âmbito da educação, apontamoscontribuições relevantes ao campo da educação 

integral. 

 

Palavras-chave: Atenção.Integralidade. Experiência. Cultivo. Ken Wilber. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Understanding attention as a complex phenomenon that touches many dimensions 

of life and the human being , and assuming their learning and cultivation, the dissertation 

entitled "Cultivation of Integral Attention: a bibliographical research and participant 

observation in a phenomenological perspective" turns to new ways of seeing this topic in 

education. In stark contrast to flattened trends, it aims to understand attention beyond the 

diagnosis of deficits and disorders related thereto, and emphasizes an emerging approache in 

education and psychology disciplines, which shed light on different forms, spaces and 

attentional capacities. The idea of cultivation, content in contemplative technologies, was 

ensnared by studies in contemporary cognitive sciences, Natalie Depraz; Francisco Varela and 

Pierre Vermersch, and in psychology through VirgíniaKastrup, offers opportunities for 

expansion in the relationship between learning and attention. This idea, articulated to the 

integral perspective of being, proposed by Ken Wilber, sets up the thread of this study to the 

design of the cultivation of an integral attention.As exploratory research,it used a qualitative 

approach, on a phenomenological view, trajectory in whichwere combined the methods of 

literature research and participant observation. The reading of the phenomenon in written 

texts allowed the mapping of relevant points for the understanding of procedures for 

cultivation, from an integral perspective of attention. While the scene analysis carried out, in a 

formative experience with children 4-5 years old, raised inherent issueswhich attracted the 

dialogue on the subject.The result of the encounter with the phenomenon that occurred in 

texts and experiences, was a significant tessituramade by dialogues between the voices of 

many authors in different disciplines: pedagogy, educational psychology, contemporary 

cognitive science and psychology. They speak of attention based on its complexity and scope. 

Thus, through the net of meanings woven in this investigative work, clarifying and expanding 

the connections of the concept of cultivation of attention and their practices in education, we 

point relevant issues, which contributeto the field of integral education. 

 

Keywords: Attention.Integrality.Experience.Cultivation.Ken Wilber. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O início da trajetória de pesquisa, descrita nas páginas que se seguem, teve a 

semelhança de um novelo de lã.Um objeto formado por fios sobrepostos, a partir de um 

centroque os agrega em uma unidade singular e compacta, representa as primeiras 

configurações deste estudo, em seus rascunhos e anteprojetos. Um momento em que tudo gira 

em torno de nossa própria experiência, de nossas concepções primeiras, enfim, de nossas 

motivações pessoais. 

Essas motivações, ao longo do caminho, vão se transformando, abrindo espaço 

para as questões mais abrangentes de um campo amplo de conhecimento. Mas,são como 

aquela primeira ponta do fio do novelo que inaugura um trançado complexo e, de certa forma, 

permeia todo o tecer. 

Inspirados pela perspectiva fenomenológica, a qual preza por situar aquele que 

interroga e que lança o olhar atento sobre o fenômeno, começamos a exposição do presente 

estudo falando das motivações que impulsionaram o movimento de investigação. Assim, 

situar o pesquisador, em perspectiva desta natureza, é apresentar um sujeito, cuja 

intencionalidade oferece particularidades à percepção de certo fenômeno. 

Incluímos, portanto, as motivações pessoais como parte importante da 

intencionalidade, um dos pilares da abordagem fenomenológica. Renovadas, a cada etapa da 

pesquisa, elas animam o ato de pesquisar, somando-se às inquietações e questões que surgem 

durante o processo. Definem as cores e as nuanças da interrogação central, força motriz da 

dinâmica investigativa. Entendemos que, neste sentido, revelar os fios subjetivos, 

entremeados ao texto dissertativo, é clarificar ainda mais a postura reflexiva e as ações 

investigativas, deixando aparente a trama que se originou desta pesquisa. 

Desfiando o novelo, vemos que uma ligação subjetiva ao tema da atenção foi um 

elemento importante em nossa implicação neste estudo. Compreendemos que o interesse 

fundamental em pesquisar essa temática nos processos educativos surgiu do que poderíamos 

chamar de uma sincronicidade1. De um lado o início de uma busca pessoal, do que chamamos 

agora de integralidade, através dos caminhos do cultivo da atenção. De outro, no mesmo 

período,o retorno, bastante significativo existencial e profissionalmente, à área da educação. 

                                                             
1 Conceito desenvolvido por Jung que se refere, entre outros aspectos, a eventos que se relacionam de forma 
significativa, mas não causal. Ou ainda, podendo ter uma causalidade espaço/temporal, mas revelar conexões 
psicológicas significativas. Tendo tais experiências uma relevância direta a nível pessoal (Fonte: Dicionário 
Crítico de Análise Junguiana). 
(Disponível em <http://www.rubedo.psc.br/dicjung/verbetes/sincroni.htm> Acesso em: 30 nov. 2012). 
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A experiência de olhar nosso próprio processo de formação integral, a partir de 

uma forma de cultivo da atenção, nos acercou desta faculdade. Antes disso ela não se 

destacava em nossas atividades, assim como não vemos a poeira pairando no ar, até que um 

feixe de luz incida sobre ela. Foi desta forma que o tema da atenção nos tocou, quando 

começamos a estabelecer contato com processos de cultivo, através da meditação. A prática 

meditativa se revelou, nesta experiência pessoal, uma busca de integração entre dimensões 

físicas, afetivas, mentais e espirituais em uma atividade contemplativa, na qual a atenção 

funciona como a chama de uma vela iluminando um ambiente escuro – é necessária certa 

estabilidade da chama para que a claridade se amplie. 

Em uma coincidência significativa, o processo descrito acima aconteceu ao 

mesmo tempo em que nos direcionávamos ao retorno para a área da educação, depois de um 

longo afastamento. Esse retorno foi propiciado por uma ressignificação de nossa própria 

tarefa pedagógica, em uma revisão íntima das concepções do aprender e do ensinar. A 

atribuição de novos sentidos, em nosso caminho profissional e acadêmico, partiu do contato 

com perspectivas que nos apontaram às possibilidades de uma formação humana, ampla, em 

uma perspectiva integral, abarcando as várias dimensões do ser. 

Com a confluência de dois processos significativos surge, então, a aspiração de 

inquirir o fenômeno do cultivo da atenção no âmbito educacional. Neste caminho partimos 

com algumas inquietações que se somaram a outras, advindas do contato com o campo da 

educação e com os estudos científicos acerca da atenção. Inquietações estas, que se 

desdobraram em nossa interrogação central, transformando um interesse pessoal inicial, em 

um problema de pesquisa a ser investigado nos moldes acadêmicos. 

Para tanto, dentre o leque amplo de possibilidades da pesquisa qualitativa, 

elegemos a abordagem fenomenológica de pesquisa pela aproximação conceitual e filosófica 

do assunto que iremos tratar. Tanto no que diz respeito à compreensão de uma atenção 

integral, como no que se refere à aprendizagem por cultivo. 

Entendemos a partir da literatura apresentada por pesquisadores qualitativo-

fenomenólogos, que a pesquisa, nessa perspectiva, pode resultar na construção de uma rede de 

significados extraídos da experiência, em que um fenômeno é percebido e interrogado. 

Trouxemos, então, para representar nosso fazer investigativo, a imagem metafórica do tear, 

que possibilita a tessitura, através do elaborado trabalho do tecelão. Neste fazer, os diversos 

fios se configuram como um todo, em um tecido de significação.  

Nesta modalidade de pesquisa, não utilizamos teorias prévias como base 

categorizante do fenômeno. Entretanto, como princípios conceituais, que indicam o solo de 
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onde partimos, destacamos duas considerações relevantes para o entendimento deste trabalho, 

que se estenderam como fios fundamentais na urdidura da trama que dá suporte ao processo 

de pesquisa aqui descrito. Engendramos, pois, este caminho investigativo pelo universo da 

atenção primeiro, por vislumbrar-nos o fato de tratar-se de um fenômeno complexo, que toca 

múltiplas dimensões de nossa vida e de nosso ser, e também por admitirmos a possibilidade 

da aprendizagem e, propriamente, do cultivo da atenção. 

Quando ainda tais pontos não estavam definidos com clareza em nossos 

questionamentos, a emergência da atenção no debate educacional constituiu-se nossaregião de 

inquérito, região na qual nos colocamos em uma postura interrogativa, atentos a algumas 

inquietações. Como consequência, ao adentrarmos neste território, foram se configurando a 

questão central e as perguntas que nortearam nossos objetivos, bem como pudemos visualizar 

as implicações de nosso trabalho para o âmbito acadêmico e o para o campo da educação. 

Neste momento, o fio se desnovelava e o que era marcado por indagações mais 

restritas e particulares, como no início do trajeto, passava a integrar questões relevantes a um 

campo de conhecimento. Então, para adentrar neste território, nos enredamos no emaranhado 

de discursos, estudos e práticas que envolviam a atenção no âmbito educacional.  
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1INTRODUÇÃO 

 

Para a formulação do problema de pesquisa aqui apresentado, enredamo-nos na 

região de inquérito configurada pelo debate educacional acerca da atenção. Deste modo, 

exploramos o espaço temático e encontramos diferentes concepções relativas ao próprio 

conceito de atenção, ao seu papel nos processos educativos, ao modo como ela se desenvolve 

e em quais espaços ela se constitui. Percebemos, com essa exploração, um panorama geral 

que nos levou a considerar duas vertentes principais.  

Uma afluência com discursos amplamente difundidos no campo se caracterizou 

pelo interesse aos assuntos referentes à atenção, tratando-a a partir dos déficits, da ausência ou 

dos transtornos relacionados. Essa visão, influenciada principalmente pela área médica, 

prioriza os aspectos cognitivos, biológicos e comportamentais da atenção. Tendo como foco a 

noção de desempenho, vê a medicação como principal ferramenta para lidar com o problema. 

Em outra direção, estudos emergentes nos falaram da atenção a partir das capacidades 

atencionais, considerando-a como um fenômeno amplo. Busca entender a abrangência de 

relações e a complexidade de elementos que envolvem o tema, admitindo sua plasticidade, 

bem como as possibilidades de desenvolvimento, aprendizagem e cultivo.  

Aqui, diferenciamos fundamentalmente essas duas vertentes pela perspectiva 

desde a qual olham para o fenômeno da atenção e pela inserção que possuem no campo, 

embora saibamos que, em cada vertente, as diferentes visões demarcam nuances entre si e 

provém de contextos específicos. Neste panorama, abordar o tema da atenção, a partir dos 

déficits ou das capacidades, indica as concepções e os conceitos que regem as posturas e 

ações ligadas ao tema, no âmbito pedagógico e clínico, também nos contextos familiares e 

sociais. Percebemos que essa diferença revela distinções importantes entre concepções de 

humano, de mundo e de educação, bem como mostra formas diversas de lidar com o ser e 

com os processos inerentes à vida.  

É notável, portanto, o interesse pela atenção que emerge no debate educacional, 

movendo discussões e estudos acerca do tema, caracterizados pelo entendimento, em níveis 

diversos, da importância dessa faculdade nos âmbitos educacionais e pelo diálogo, necessário, 

com outras áreas do conhecimento. Contudo, como dissemos anteriormente, o tema da 

atenção, desde a concepção do fenômeno e como ele ocorre, até o seu lugar e o seu papel nos 

processos educativos, não se apresenta em uma consensualidade ou neutralidade. Ao 

contrário, está imbricado numa rede de diferentes paradigmas. E, como outros elementos que 
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fazem parte do universo educacional, participa da dinâmica contemporânea dos modos de ser, 

viver e conhecer. 

Neste sentido, observamos a forma hegemônica com que a primeira vertente 

descrita se apresenta no campo da educação, em um contexto, no qual se privilegia a 

informação e o mercado. A predominância de conteúdos técnicos e objetivos, que, a nosso 

ver, contribui para o esvaziamento de sentido das experiências e para a fragmentação do ser 

no mundo, situa a atenção como um instrumento mecânico, pautada pela eficiência e por uma 

normalização.  

Assim, considerar a atenção apenas a partir de determinado foco e privilegiar 

alguns de seus aspectos, em detrimento de outros, é restringi-la a um instrumento plano de 

aprendizagem, cujo desempenho deve ser “normalizado”, quando não “otimizado”, para a 

“aquisição” de conhecimentos. Assim, a falta ou o distúrbio desse estado “normal” de atenção 

é atribuído, via de regra, quase que exclusivamente, a aspectos orgânicos e comportamentais 

do sujeito, tendo o seu contexto apenas um papel “colaborador” desses estados. Por outro 

lado, a ênfase em uma ideia linear sobre a atenção como foco, unidirecional e prolongado a 

um objeto exterior que deve ser apreendido, vai de encontro aos modos de atenção 

demandados a crianças e adolescentes pelas atividades diárias no mundo contemporâneo.  

Em um contraponto ao cenário apresentado, neste trabalho, consideramos a 

atenção dentro de uma perspectiva integral, ou seja, partindo de teóricos como Wilber (2002; 

2007) e Röhr (2010), defendemos que ela apresenta uma multidimensionalidade expressa em 

dimensões subjetivas, objetivas, sociais e culturais, devendo ser tomada nesta rede complexa 

de interações. Percebemos, no entanto, que as capacidades de desenvolvimento integral da 

atenção são, muitas vezes, “aprisionadas”2 em situações marcadas pela planificação do 

fenômeno. Por isso, reforçamos a necessidade de compreender a atenção a partir de uma 

integralidade, ou seja, considerando a complexidade de elementos que o constitui como 

prerrogativa, ao pretendermos contribuir para a formação dos sujeitos da educação também 

em sua inteireza, reconhecendo o universo amplo e abrangente de suas formas de viver e 

conhecer. 

Como uma mostra da inserção do tema da atenção no debate educacional, 

apresentamos nas tabelas 1 e 2 um recorte da produção acadêmica, presente no Banco de 

                                                             
2Termo utilizado por Alicia Fernandez(2012, p.93) relacionado a um conjunto de posturas que, entre outras 
coisas, confunde a capacidade atencional com focalização da atenção e estabelece as características da 
focalização como parâmetros. “A partir de tal equívoco, costuma-se diagnosticar como ‘déficit de atenção’ toda 
diferença na modalidade atencional que não responda a esses parâmetros, assim como diminuição do foco de 
atenção”. 
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Teses da Capes. É possível observar que grande maioria dos trabalhos sobre atenção, em 

educação, versa sobre transtornos a ela relacionados. Embora parte deles considere a atenção 

como um processo complexo, em uma tentativa de entendê-la em um contexto mais amplo, 

vê-se que o interesse sobre a temática surge, majoritariamente, a partir de distúrbios. A 

pesquisa foi realizada buscando os descritores, explicitados na tabela 1, que estivessem 

presentes, em expressão exata, nos resumos das teses e dissertações, sem restrição de ano ou 

delimitação de universidades. 

 
Tabela 1 – Trabalhos acadêmicos relacionados ao tema da atenção, selecionados por assunto, em Educação e em 
outras áreas – Banco de Teses /CAPES – novembro de 2012.3 

Trabalhos acadêmicos relacionados ao tema atenção 
Descritores 

(expressão exata) 
Educação Outras áreas Total  

Atenção e educação  4 1 5 

Capacidade atencional 0 6 6 
Desenvolvimento da 
Atenção e Educação 1 1 2 

Cultivo da Atenção 0 0 0 

Atenção plena 1 1 2 

Mindfulness 0 4 4 
Transtornos da atenção e 
educação 34 16 50 

Nº de trabalhos 40 29 69 
Fonte: a autora. 

 

Consideramos os limites tanto do recorte, como do método utilizado, partindo de 

descritores, em expressão exata, o que deixa de fora, no sistema de busca do portal eletrônico, 

algumas combinações de termos que poderiam incluir mais alguns trabalhos. No entanto, 

acreditamos que tal levantamento aponte para uma tendência geral, relacionada à concepção 

de atenção encontrada nos meios educacionais. Destacamos também essa tendência crescente, 

ao analisarmos a produção acadêmica, quanto ao período. 

  

                                                             
3Apresentamos aqui um levantamento do Estado da Arte sobre a Atenção e Atenção Plena no Debate 
Educacional. O levantamento foi realizado, no segundo semestre de 2012, no Banco de Teses da Capes, 
utilizando os seguintes descritores como assunto, sem restrição de data ou local: atenção e educação; 
capacidade atencional; desenvolvimento da atenção e educação; atenção plena; cultivo da atenção; 
mindfulness; transtornos da atenção e educação. 



20 
 

Tabela 2 - Incidência por período de trabalhos acadêmicos relacionados ao tema da atenção, na área de 
Educação – Banco de Teses /CAPES – novembro de 2012.  

Descritores 

Trabalhos acadêmicos relacionados ao tema atenção 
Antes 

de 
2005* 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Atenção e educação - - - 1 - - - - 

Educação e atenção - - - - - 1 - 3 

Capacidade atencional 2 - 1 1 2 - - - 
Desenvolvimento da 
Atenção e Educação - - - - - - 1 - 

Cultivo da Atenção - - - - - - - - 

Atenção plena - - - - 1 - 1 - 

Mindfulness - - - - 1 - 1 2 
Transtornos da 
atenção e educação 4 2 7 6 8 7 2 14 

Fonte: a autora. 
*Antes de 2005, com o descritor “capacidade atencional” encontramos dois trabalhos, em 2001 e em 2004, respectivamente. 
Com o descritor “transtornos da atenção e educação” encontramos trabalhos em 1993, em 2002 e dois trabalhos em 2003. 

 

De certa forma, a grande produção dos estudos acadêmicos baseados nos 

transtornos e déficits atencionais, a nosso ver, é um indicativo para que redirecionemos a 

forma como tratamos a atenção, nesse âmbito, a partir de novos termos, que presentifiquem 

outras perspectivas.  

Com base na problemática apresentada acima, buscamos ampliar a visão sobre a 

rede de significações a respeito do fenômeno. Com este passo, encontramos, em textos 

científico-filosóficos e em práticas específicas, possibilidades de compreendê-lo em uma 

perspectiva integral e de figurar trilhas que levassem a uma aprendizagem da atenção. 

A concepção da atenção, na abordagem que chamamos de integral, a partir das 

contribuições de Wilber (2002; 2007), pode ser entendida através de seus aspectos cognitivos, 

biológicos e comportamentais, observados de um ponto de vista externo, mas, de forma 

alguma se restringe a eles. Envolve, inevitavelmente, aspectos psíquicos e emocionais da 

experiência de atender, em primeira pessoa, nas dimensões internas e subjetivas. Também não 

se pode abstê-la das relações intersubjetivas presentes nos processos atencionais, o encontro 

com o outro quando se atende e é atendido. Ampliando tais relações, temos os aspectos 

culturais que influenciam as diversas formas de atender dos vários grupos. Necessita-se ainda 

de um olhar sobre os elementos sociais implicados nos processos que envolvem a atenção. 

Compreender a atenção, neste sentido, corresponde a uma apreensão ampla do 

sujeito que atende, em sua multidimensionalidade. E, consequentemente, faz pensar a relação 

deste fenômeno com os processos formativos, de forma a tocar todas aquelas dimensões. Essa 
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cadeia de correspondências gera uma reconfiguração do vínculo entre atenção e 

aprendizagem, nos levando à ideia de cultivo. 

Inicialmente, percebemos a noção de cultivo em uma conexão entre os pontos que 

nos aproximam do binômio experiência/sentido, proposto por Bondía (2002), e aqueles que 

tocam nossa capacidade atencional e possibilitam nossa potência criadora e transformadora, 

em Fernández (2012). Conexão estabelecida por um fio que perpassa a atenção, em suas 

características de abertura ao encontro, e nos aproxima da experiência. Diz Bondía (2002, 

p.19, grifo nosso):  
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 
um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 
correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar 
mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, 
sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender 
o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 
atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 
acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, 
calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 
 

Neste liame, a atenção se apresenta como um potencial a ser cultivado, um 

elemento que pode nos aproximar da experiência, que pode contribuir para a “abertura” ao 

sentido, na autoria do ser. Cultivar a atenção é, portanto, criar condições para o seu 

nascimento e desenvolvimento, empenhando-se para mantê-la viva, pulsante e inventiva. O 

cultivo nos remete à conjunção do desenvolvimento com o cuidado. Cuidado que remete de 

volta à atenção. Prestar atenção a essa habilidade que mora no espaço de encontro com o 

outro e com o mundo. 

Temos, aqui, na conjunção entre cultivo da atenção, experiência de sentido e a 

capacidade atencional que possibilita a autoria, uma aproximação conceitual a ser explorada. 

No entanto, a ideia de cultivo, especificamente ligada à aprendizagem da atenção surge, no 

contexto dos estudos da psicologia e das ciências cognitivas, relacionada a práticas do exame 

da experiência fenomenológica. 

Com isso, em nossa busca por trabalhos que apresentassem modalidades de 

cultivo da atenção, encontramos um diálogo que vem se estabelecendo historicamente entre 

diversas áreas do conhecimento do ocidente com sabedorias e práticas milenares orientais. 

Evidenciamos a ligação entre as ciências cognitivas contemporâneas e as tradições do 

pensamento budista. Destacamos, nesse âmbito, formas de cultivo da atenção ligadas ao que 

Wallace (1999) denomina como tecnologias contemplativas. Contemporaneamente, algumas 

práticas, entre o conjunto de tecnologias contemplativas advindas da tradição budista, vêm 
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sendo utilizada e estudada no ocidente, em diversas áreas do conhecimento, inclusive na 

educação. 

Em uma breve descrição, poderíamos dizer que nas práticas contemplativas, 

através da atenção, o sujeito/observador busca “posicionar” a mente, com estabilidade e 

vivacidade, a fim de perceber e vivenciar as múltiplas dimensões (físicas, sensoriais, 

emocionais, mentais e espirituais) no momento presente. Assim, a partir de uma atitude 

estável, porém aberta e ao mesmo tempo ampla da atenção, procura-se perceber a si mesmo 

diante (ou dentro) da experiência de mundo. 

Agrupando as percepções surgidas de nossa imersão na região de inquérito, vemos 

que a ampliação do entendimento acerca da atenção e de seu envolvimento no universo 

educacional, possibilita pensarmos o cultivo de uma atenção integral. A concepção de cultivo, 

neste contexto, poderia surgir como elemento formativo importante em processos 

educacionais, que visem a uma formação humana integral. 

À vista disso, uma indagação centralnorteou os rumos de nossa pesquisa: Como a 

ideia de cultivo da atenção pode se inserir no âmbito educacional, favorecendo experiências 

formativas que visem à integralidade?Aprofundando nossas reflexões sobre esta questão, 

surgiram perguntas mais particulares, concernentes a especificidades do fenômeno: Que 

relações possíveis se estabelecem entre a ampliação do conceito de atenção, sob uma 

perspectiva integral, e elementos constituintes dos processos de cultivo da atenção? Como 

elementos de uma experiência educativa com crianças de 4 a 5 anos podem dialogar com 

pontos emergentes no conceito de cultivo da atenção? 

A partir desse conjunto de questões objetivamos de maneira mais abrangente 

elucidar e ampliar o conceito de cultivo da atenção e suas práticas no âmbito 

educacional, apontando as possíveis contribuições para o campo da educação integral. E 

mais especificamente, pretendemos: a) Mapear pontos relevantes para a concepção dos 

processos de cultivo da atenção, desde uma perspectiva integral do fenômeno da 

atenção; b) A partir de uma experiência formativa com crianças de 4 a 5 anos, levantar e 

apontar questões inerentes, que suscitem o diálogo com a ideia de cultivo da atenção. 

Para entretecer uma rede significativa a partir de nossas questões e objetivos 

percorremos uma trajetória que combinou dois procedimentos diversos – a pesquisa 

bibliográfica e a observação participante. Em uma abordagem fenomenológica, buscamos o 

encontro com o fenômeno em textos escritos e em experiências vividas. Elaborando 

descrições desses encontros, considerando as diferentes naturezas dos procedimentos, 

destacamos unidades significativas, a nossa questão. E, por fim, elaboramos uma tessitura 
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significativa, acrescentado às unidades, diálogos com as vozes de diversos autores que falam 

da atenção, com base em sua complexidade e amplitude. 

No primeiro capítulo, situamos o problema da planificação da atenção e, como 

contraponto, apresentamos a noção de uma atenção integral ligada a práticas de cultivo, tendo 

como solo a educação, também compreendida sob a perspectiva da integralidade. O capítulo 

seguinte expõe nossas orientações metodológicas, trajeto e procedimentos. O terceiro capítulo 

traz as leituras dos textos e das cenas presentes na observação, bem como os diálogos e a 

trama resultante das convergências de todo esse processo.  

É importante destacar que este trabalho soma-se a um conjunto de estudos e 

pesquisas que buscam olhar os vários aspectos do processo pedagógico, como elementos de 

uma formação humana integral. A respeito de nosso trajeto investigativo, podemos apontar 

diversas relevâncias e implicações para o campo educacional e acadêmico que o justificam.  

No âmbito acadêmico, embora encontremos alguns estudos na educação que 

incluam o cultivo da atenção, ainda é bastante escasso o número de publicações que versem 

sobre tais experiências e que procurem investigar os desdobramentos para as concepções 

pedagógicas da atenção. Portanto, consideramos que realizar trabalhos científicos que trate da 

temática, com objetivos diversos àqueles que se voltam aos déficits e aos transtornos, seja 

bastante relevante para que se inaugurem novos olhares ao tema da atenção. 

Em uma abrangência maior no solo da educação, retomamos a afirmação da 

necessidade de rever as concepções relacionadas à atenção, seus processos e seu lugar nos 

referidos contextos. Ao considerarmos a visão predominante acerca do fenômeno, parcial e 

planificadora, em muitas instituições que lidam com o educar, além da incongruência desta 

visão com as mudanças socioculturais que influenciam as formas de atenção atuais, 

verificamos que participar desse debate é de fundamental importância. 

Por isso, nossa participação nessa discussão se faz no sentido de ampliar tais 

concepções incluindo elementos outros que constituem os processos atencionais. Também, 

contribuir para que o entendimento desses processos aconteça com base em fundamentos 

formativos e pedagógicos. Fator importante para que o campo educacional possa, a partir de 

seus próprios fundamentos e saberes, lidar com a questão da atenção, ampliando as visões 

advindas da área médica e de outras áreas do conhecimento. Para que, desta forma, a 

interação com outras áreas possa se realizar através de um diálogo e não de uma imposição de 

critérios e avaliações externas. 

Abordar a atenção, como possibilidade de cultivo, nos processos educacionais que 

visam à integralidade, em um contexto educacional voltado para o mercado – na chamada 
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sociedade da informação, que cada vez mais distancia o corpo da mente, privilegia aspectos 

intelectuais e cognitivos, fragiliza as relações a partir da competitividade – importa por pensar 

caminhos para a aproximação da experiência que plenifica nossa existência de sentido. 

Igualmente, importa por intencionar descobrir caminhos para experiências que possibilitem a 

percepção da totalidade e multidimensionalidade do ser humano, e que favoreçam as relações 

dinâmicas e interativas entre as individualidades, o coletivo cultural e social, e a natureza, 

dentro de uma existência planetária. 
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2UM OLHAR ATENTO À ATENÇÃO 

 

2.1 O problema da planificação da atenção 

 

Quando pensamos no fenômeno atenção, o que nos vem em termos de 

significados e definições? Será que percebemos como essa faculdade faz parte de nossas vidas 

e está presente em nossas ações, das mais cotidianas às mais especiais? É bem provável que 

apenas venhamos a nos dar conta dela quando nos pegamos desatentos, em relação às 

atividades às quais nos propomos, e nos deparamos com as consequências dessa 

“desatenção”. Talvez esse raciocínio comungue com uma forma comum de tratarmos vários 

aspectos de nossas experiências individuais e sociais, justamente a partir das ausências e das 

deficiências. 

Conforme dito anteriormente, ao nos debruçarmos sobre a temática da atenção no 

debate educacional, principalmente no âmbito da produção científica, encontramos um 

panorama marcado por grande número de estudos e pesquisas que discorrem sobre o seu 

inverso, a desatenção, e também sobre os demais distúrbiosatencionais. Podendo tal fato, ser 

um reflexo de uma concepção restritiva do que vem ser a atenção, de seus processos de 

desenvolvimento e de suas relações com os múltiplos elementos de nosso ser. 

Retomamos, então, como um breve exemplo da preocupação com os distúrbios 

atencionais no Brasil, o levantamento realizado no banco de teses da Capes4, no qual entre 

quarenta trabalhos produzidos na área de educação – tesese dissertações – que tinham em seus 

descritores a atenção, trinta e quatro anunciavam como objeto de estudo os transtornos a ela 

referentes. 

O crescente interesse por esse assunto no referido campo, é assim marcado por um 

traço de adoecimento, em uma lógica patologizante, que se mostra no processo de 

medicalização de vários aspectos da vida. A medicalização, comentada por autores em 

diversas áreas, é compreendida pela conversão de questões sociais e institucionais em 

problemas individuais e em distúrbios orgânicos. Essa conversão, por sua vez, está imbricada 

em uma ideia de normatização, que, de maneira cíclica, serve como embasamento para o 

próprio processo de medicalização. Ao tratar da medicalização da infância, Moysés (2008, p. 

3), de modo abrangente, afirma que: 
A normatização da vida tem como corolário a transformação dos problemas 
da vida em doenças, em distúrbios. Aí, surgem, como exemplos atuais, os 

                                                             
4Para maiores detalhes sobre esse levantamento ver tabela 1 na Introdução, página19. 
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distúrbios de comportamento, os distúrbios de aprendizagem, a doença do 
pânico e os diversos e crescentes transtornos. O que escapa às normas, o que 
não vai bem, o que não funciona como deveria... Tudo é transformado em 
doença em problema biológico e individual. 
 

No meio educacional e escolar, a medicalização abrange principalmente as 

questões referentes à aprendizagem e ao comportamento a partir da normatização de 

processos e resultados. Tratando-se do tema emergente da atenção, estudantes – crianças e 

adolescentes –, em suas trajetórias escolares, passam pelo crivo de diagnósticos que partem de 

critérios que definem o que seria uma “atenção normal”.  

A normatização da atenção no âmbito educacional, portanto, ocorre em uma 

perspectiva na qual o conceito do fenômeno se apresenta predominantemente a partir de um 

funcionamento binário (atenção/desatenção), tratado como uma questão centrada no 

indivíduo, em sua dimensão orgânica e comportamental. Ainda, nesse cenário, a atenção é 

vista como subsidiária do processo de aprendizagem, em uma relação unidirecional, o que 

revela concepções de atenção e de aprendizagem voltadas à resolução de tarefas, ao acúmulo 

de informações, e à memorização (KASTRUP, 2004). 

Assim como Moysés (2008), Freitas (2011) aponta para a adoção do discurso 

científico da área médica, pela pedagogia. Especificando o tema da atenção, a autora desdobra 

a leiturado termo utilizado nos documentos médicos para designar e caracterizar os 

transtornos da atenção, e nos leva ao entendimento de como a temática tem sido abordada 

também nas instituições educacionais: 
A palavra Atenção, especificamente, parece não precisar de maiores 
detalhamentos, quando é usada na composição em descrições médicas, 
manuais ou testes específicos. É como se seu sentido já tivesse sido definido 
a priori e não restassem dúvidas sobre ele. Esta observação é possível ser 
encontrada na maioria dos textos, seja na área da saúde ou da educação e não 
evidenciam preocupação em conceituar a palavra atenção (FREITAS, 2011, 
p. 34). 
 

Dessa forma, no debate educacional, a atenção desponta evidenciando uma tensão 

presente nos conceitos e nas práticas que a ela se referem. Predomina, entretanto, uma visão 

que, amplamente aceita, parece ser um dado acabado, cujo sentido já teria sido definido a 

priori, sobre o qual pouco se debruça a não ser para verificar sua ausência, ou deficiência 

(FREITAS, 2011). 

A esse respeito, Fernández (2012, p. 91) assinala que, na educação e em outras 

áreas, “crençasrígidas” persistem e são convertidas no que a autora chama de “não 

pensáveis”. Essa expressão revela crenças que são transmitidas como um código 
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inquestionável e tornam difícil o pensar por funcionarem, não como limites para o 

pensamento (impensáveis), mas como “espaços vazios”, sobre os quais não nos debruçamos.  

Na inter-relação desses conceitos com as questões que abarcam a atenção 

(FERNÁNDEZ, 2012), veem-se as lacunas deixadas por certas crenças, que estabelecidas e 

enrijecidas pelo processo de normatização, esvaziam e inibem o desejo de conhecer o 

fenômeno, adormecem a capacidade de reflexão e questionamento. Resultando, pois, na 

descontextualização da atenção com relação à sua história e ao seu entorno, e ainda a nosso 

ver esmaece a complexidade que a envolve. 

Em uma direção contrária ao que poderíamos acreditar a partir das lacunas 

deixadas, hoje, pelos não pensáveis da atenção, esta como fenômeno, já perpassou diferentes 

conceitos e definições. Esses se desdobram historicamente a partir de uma diversidade de 

valores morais, sociais, econômicos e científicos, em uma trajetória difusa e irregular. Em 

consequência disto, Caliman (2006, 2008) indica que a gestão e o controle da atenção se 

configuraram, de maneirasvariadas, em mecanismos de distinção dos sujeitos, orientando, 

dirigindo e regulando ações e comportamentos ao longo da história ocidental. 

Caliman (2006; 2008), ao abordarestudos sobre a atenção em três períodos 

principais da emergência do tema nos últimos 300 anos da história ocidental, analisa o 

percurso de constituição do sujeito atento/desatento no interior de um processo histórico de 

biologização moral da atenção. Em seu itinerário analítico, a autora volta-se ao heterogêneo 

curso de valorização e moralização da atenção, dialogando com a história do sujeito cerebral. 

Dessa forma, chega à constituição do sujeito atento e desatento, como hoje compreendidos, 

considerando-os nos “espaços fronteiriços entre a moral e a biologia cerebral da atenção” 

(CALIMAN, 2006, p. 5). 

A referida análise aponta para importantes questões no estudo da atenção em 

várias áreas do conhecimento e é, em especial, bastante significativa para o atual debate na 

educação. Primeiro por funcionar como um contraponto à crença de que o que se define como 

uma atenção normal é uma verdade desde sempre, impassível a questionamentos. Isso por 

oferecer os percursos de modelação dos valores vinculados à atenção que a definiram 

distintamente ao longo do tempo, mostrando, assim, que o conceito que se atribui ao 

fenômeno da atenção hoje não é absoluto e revela uma complexa rede subjacente composta de 

determinadas visões de mundo, de homem e de ciência. 

Em segundo lugar, ao centrar a pesquisa nas últimas décadas do século XX e 

priorizar a constituição do diagnóstico do TDAH, lança luz a um campo expressivo para a 

emergência do tema da atenção na educação. Assim, revela alguns mecanismos significativos 
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na construção da ideia da atenção atualmente normalizada, o que nos ajuda a compreender os 

conceitos e os valores que predominam hoje nos discursos médicos e pedagógicos. 

Vale ressaltar que nosso interesse, no contexto da presente pesquisa, não é 

aprofundar a discussão e as controvérsias em torno da natureza e dos diagnósticos dos 

transtornos e distúrbios atencionais. Mas, em um ponto anterior, entender os caminhos que 

levaram à planificação do fenômeno, restrito a critérios de normalidade, que excluem 

dimensões importantes da própria atenção e, mais amplamente, do ser humano. 

 

2.1.1O nomadismo conceitual da atenção 

 

A atenção se insere no grupo de conceitos nômades, assim Caliman (2006) 

introduz o tema em sua tese. Tomando como referência o filósofo alemão Bernhard 

Waldenfels, explica que essa característica, o nomadismo conceitual, aplica-se a fenômenos 

“não totalmente apreensíveis”. 

A autora segue em uma série de questionamentos sobre onde precisamente a 

atenção estaria situada, procurando demonstrar a imprecisão que circunda a noção de atenção: 

a que leis ela obedeceria; e o que a definiria enquanto fenômeno – um acontecimento, um 

incidente, um ato ou ação consciente, uma disposição, uma habilidade, um dever ou 

obrigação, ou ainda um pouco disso tudo. E, mais adiante, pondera, caso seja possível situar a 

atenção em algum espaço: 
[...] este é o das interseções móveis, das dobras formadas pelas relações entre 
as esferas conscientes e inconscientes do homem e do mundo por ele 
habitado. Mas tudo aquilo que não ocupa um lugar preciso e não obedece 
uma lei clara, em nossas sociedades, acaba sendo alojado, enquadrado em 
algum sistema. Assim ocorreu e ocorre com a atenção até os dias de hoje 
(CALIMAN, 2006, p. 9). 
 

O que acontece com os fenômenos caracterizados pelo nomadismo, é que esse 

enquadramento, passa a ser estrategicamente flexível, no âmbito conceitual. O mesmo 

fenômeno pode se configurar de maneiras diferentes, em termos de concepção e definição, 

inclusive ontologicamente. Isso, a depender do contexto, dos discursos e dos interesses 

envolvidos. 

A atenção, por exemplo, já foi identificada a experiências perceptivas, tanto 

materiais, quanto imateriais. Definida como puramente objetiva e, em outras situações, 

essencialmente subjetiva. Houve momentos, também, em que aspectos antes vistos como 



29 
 

opostos foram integrados em uma fenomenologia única, no reconhecimento de sua 

característica nômade. 

Caliman (2006), em sua busca pela constituição do sujeito (des)atento 

contemporâneo, afirma que não é possível falar de uma única história. Explicita um panorama 

heterogêneo de definições e conceitos a partir do qual a atenção é apresentada nas diferentes 

áreas do saber, seguindo um fio cronológico que abrange os últimos trezentos anos no 

ocidente. Contudo, mesmo mostrando a dificuldade em se manter uma unidade discursiva 

nesse trajeto, a pesquisadora mostra pontos compartilhados por essas histórias e fala de uma 

“fenomenologia mínima da atenção”:  

Ela é um ato que direciona a mente e o corpo para um objeto ou para uma 
ideia, selecionando-os entre os demais e inibindo os que não serão atendidos; 
ela torna o objeto de sua escolha mais distinto e claro; ela aumenta a 
acuidade sensorial do objeto percebido; é limitada; ela é um estado de 
fixação ou suspensão, que em maior ou menor grau, é marcado por 
oscilações e deslocamentos (CALIMAN, 2006, p.12). 
 

Consideramos que essa compilação de elementos descritivos traz pontos 

importantes para a reflexão a respeito da relação estabelecida pelos sujeitos, no ocidente, não 

apenas com a atenção, mas com experiência como um todo. Veremos mais adiante alguns 

desses pontos mais detalhadamente, e teremos oportunidade de observar como estudos que 

dialogaram com outras culturas puderam ampliar questões intrínsecas ao funcionamento e ao 

desenvolvimento da atenção, redirecionando os rumos de parte dessa história. 

Ademais da “fenomenologia mínima da atenção” descrita acima, Caliman (2006) 

atenta para outro tópico que parece ganhar destaque como fio condutor do trajeto histórico da 

atenção por áreas do saber científico ocidental. Esse fio coincide com o processo de 

materialização e biologização da noção de atenção. 

Estudos sobre a atenção, no século XIX, mostram o início desse processo ao 

assinalarem a relevância da materialidade corporal. Nesse período estabeleceu-se a relação 

entre a atenção e “corpos” de diferentes naturezas – cerebral, neurofisiológico, sensorial e 

motor, relacional, social, estético e emocional. 

Caliman (2008) afirma que a “corporificação da atenção” não se deu de forma 

linear. No início, o debate sobre a atenção tinha influências de teses filosóficas, psicológicas e 

teológicas do século anterior. Nesta fase, havia ainda uma tendência à integração das teses 

metafísicas e cristãs com as teorias fisiológicas que se fortaleciam. No processo de 

naturalização da mente, já em curso, seu caráter ativo e indeterminado ainda não tinha sido 

abandonado, mesmo que não fosse vista mais como um ente separado, deslocado do resto do 
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mundo. Por outro lado, a concepção de corpo até então não era exclusivamente determinada 

pelas leis físicas e naturais. Desta forma, no contexto dos estudos integracionistas do início do 

século XIX, “as faces corporais e espirituais da atenção não se opunham”, pois não 

prevalecia, até o momento, a exigência científica de uma separação entre as dimensões 

subjetivas e objetivas (CALIMAN, 2008, p.641). 

Entretanto, a partir da segunda metade do século, essa exigência tornou-se 

premente, e para o objetivismo científico da época os aspectos subjetivos deveriam ser 

controlados e anulados por uma atenção voluntária. É neste período que o corpo 

neurofisiológico ganha destaque, e os aspectos corporais a ele relativos conferiram à 

subjetividade um caráter externo e objetivo. O controle do comportamento, então, estava a 

cargo da função cerebral inibitória, assim, as pesquisas neurofisiológicas introduzem a 

atenção automática, em contraponto à atenção voluntária. 

Vê-se, daí em diante, o curso da biologização e corporização da atenção que 

seguiu em diferentes áreas do conhecimento, lado a lado à constituição do sujeito cerebral5. 

 

2.1.2A constituição do sujeito cerebral e a biologização da atenção 

 

Para Ortega e Bezerra Jr. (2006), a história e as implicações do aparecimento do 

sujeito cerebral estão no cerne da discussão sobre o que nos define enquanto seres humanos. 

Isso porque, nas últimas décadas, através de um percurso histórico que envolveu disciplinas 

diversas, o cérebro vem ganhando status de ator social, mais que um órgão no corpo humano. 

Visto, cada vez mais, como detentor de propriedades e autor de ações, que 

caracterizam e definem a individualidade, o cérebro torna-se o centro de todas as questões que 

antes eram atribuídas aos sujeitos, aos indivíduos. 

Alguns fatores contemporâneos têm contribuído para a introdução dessa visão no 

imaginário social, a exemplo do avanço nos estudos das neurociências e da popularização de 

informações que associam todos os aspectos da vida à atividade cerebral. Entretanto, 

[...] é equívoco supor que a emergência do sujeito cerebral seja resultado 
necessário do progresso neurocientífico. É a expressão de uma 
transformação antropológica e sociocultural de maior amplitude, relacionada 
com o uso crescente de predicados biológicos para definir os indivíduos - 
processo identificado por termos tais como "biossociabilidade" e 
"bioidentidades". Desse modo, mais que efeito, o sujeito cerebral é, em 

                                                             
5Termo utilizado para designar uma forma de compreensão do ser humano, na qual este seria definido a partir 
das propriedades de seu cérebro, sua “cerebralidade”. Nessa perspectiva, o funcionamento desse órgão é tido 
como central e indispensável para a existência do eu (VIDAL, 2011).  
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grande medida, pressuposto das neurociências modernas (ORTEGA; 
BEZERRA JR., 2006, s/p). 
 

Assim, os autores afirmam que a ideia do ser humano como cérebro emerge como 

uma figura antropológica, constituída, originalmente, não nos campos neurocientíficos, como 

se poderia pensar. Mas inclui uma história anterior de registros sociais e culturais, precedentes 

ao desenvolvimento das neurociências, enraizada nas filosofias da matéria e da identidade 

pessoal, no final do século XVII (ORTEGA; BEZERRA JR, 2006; VIDAL, 2011).  

Recentemente dados sobre a história dos estudos do cérebro e seu impacto social 

têm sido analisados e compreendidos, sob a perspectiva do surgimento de um novo paradigma 

antropológico.  

Ortega e Bezerra Jr. (2006) citam, como exemplo, o estudo do antropólogo da 

medicina, Joseph Dumit, sobre como a disseminação de tecnologias de imageamento cerebral 

vem interferindo nas concepções de self e na experiência subjetiva de identidade. Segundo 

eles, Dumit, ao assinalar o efeito que tais tecnologias produzem na percepção que as pessoas 

têm de si próprias, sinaliza uma mudança na base da experiência de si e, consequentemente, 

das práticas pessoais relacionadas consigo. Desse modo, o centro de gravidade dessas 

experiências deixa de ser “a interioridade discursiva do self psicológico para se alojar numa 

interioridade visível, objetiva, representada fundamentalmente pela imagem do cérebro em 

ação” (ORTEGA; BEZERRA JR. 2006, s/p). 

No processo de coincidência da pessoalidade com a identidade cerebral, Caliman 

(2006) e Ortega e Bezerra Jr. (2006) destacam como decisivos os aspectos trazidos pela 

frenologia6 no século XIX. Mas também indicam a maior amplitude histórica e conceitual que 

nos trouxe a figura do sujeito cerebral contemporâneo. Dado que, desde o início, o interesse 

na questão da pessoalidade e da identidade, e seus desdobramentos, extrapolavam as esferas 

filosóficas e científicas, sendo alimentado por controvérsias sociais, legais, políticas, médicas, 

éticas e espirituais, relevantes em cada época (CALIMAN, 2006). 

Em busca da compreensão das raízes desse processo, Caliman (2006) aponta para 

o caminho da “psicologização e desencarnação da pessoalidade” que surgiu no discurso 

filosófico do século XVII. Ganhou forças no século XVIII e bases empíricas, a partir das 

ciências neurofisiológicas e do “craniocentrismo”7, no século XIX. 

                                                             
6Estudos que resultaram em sistemas de localização das funções mentais em regiões localizadas no córtex 
cerebral (CALIMAN, 2006; ORTEGA; BEZERRA JR., 2006). 
7Abordagem que predominava nos discursos da época sobre certas patologias mentais. Os alicerces para essa 
concepção craniocêntrica foram construídos já nos debates filosóficos sobre a sede da alma e da personalidade 
no século XVII (CALIMAN, 2006). 
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Portanto, no trajeto de identificação da pessoalidade com a consciência e desta 

com o cérebro, o corpo foi primeiramente esquecido, com a desencarnação da consciência e 

das funções psicológicas. Depois houve uma redescoberta do corpo, em relação à 

subjetividade, no entanto, o privilégio atribuído ao corpo fisiológico o fragmentou. A partir 

daí, gera-se uma interioridade objetiva, mensurável, quantificável, que definiria as questões 

subjetivas e pessoais. O corpo, então, invadido, analisado e segmentado pelas ciências 

médicas, foi reduzido e desvalorizado pela primazia das funções cerebrais, em uma 

radicalização da fragmentação ocorrida anteriormente. 

A esse respeito, fazemos referência ao que Wilber (2002) chama de planura ou 

planície – crença de que só é real o mundo da matéria, que pode ser investigado 

empiricamente pelos sentidos humanos ou por peças tecnológicas, que seriam extensões dos 

sentidos, como telescópios, microscópios, entre outros. Nessa perspectiva, “todos os mundos 

interiores são reduzidos a termos objetivos/exteriores ou explicados por meio deles” 

(WILBER, 2002, p. 87). 

Wilber (2002) explica que a planura ocorre com a radicalização da diferenciação 

entre as esferas da vida, seja individual ou coletiva, a partir do período caracterizado pela 

ascensão da modernidade. De maneira geral, com a distinção entre os “Três grandes” – arte, 

moral e ciência – e entres as esferas individuais e coletivas, subjetivas e objetivas dos seres 

humanos, houve a possibilidade de que cada uma delas realizasse avanços, em seus próprios 

campos, sem o domínio de uma esfera sobrea outra. 

Nesse caso, as proclamações de diretos universais dos seres humanos, por 

exemplo, que abriram espaço para outros movimentos de libertação, foram possíveis com a 

diferenciação entre o “eu”, individual, e o “nós”, coletivo. O indivíduo, portanto, passava a ter 

garantias e uma posição de mais liberdade em relação a grandes instituições, como a Igreja, o 

Estado e a monarquia. Também, a diferenciação do “eu”, enquanto possibilidade de escolhas 

e gostos individuais, e do “isto”, enquanto realidade objetiva, libertou a arte da exigência da 

representação. Podemos citar outro exemplo – adesvinculação entre a investigação objetiva na 

ciência, da Igreja ou do Estado, que contribuiu para avanços e descobertas em várias áreas: 

física, medicina, biologia e outras (WILBER, 2002). 

Entretanto, foi a partir de um processo extremo daquele movimento de 

diferenciação e da consequente valorização dos aspectos objetivos, observáveis e 

mensuráveis, que a planura se estabelece. Como fator importante para esse processo, Wilber 

(2002) destaca o comprometimento da modernidade com a perspectiva empírico-científica, 

desde os principais filósofos do Iluminismo. A “guinada empírica”, segundo o autor, é 
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impulsionada pelas descobertas de correspondências entre os “domínios interiores”, 

considerados escorregadios para a precisão necessária à definição científica, e as dimensões 

materiais e objetivas, como sistemas sensório-motores, estados cerebrais ou instituições 

sociais concretas. Esses últimos, 
[...] têm localizações simples: podem ser vistos com os sentidos ou com as 
extensões destes; estão sujeitos à quantificação e à medição; são, portanto, 
idealmente adequados para o método científico ou para algum tipo de 
investigação controlada, objetiva, empírica (WILBER, 2002, p. 86). 
 

A questão que caracteriza a planura, para o autor, é que, no movimento de 

correlacionar todas as realidades “metafísicas”, sobrenaturais, com as realidades “empíricas”, 

naturais, a modernidade desintegrou todos os interiores em exteriores. A partir daí, as 

verdades subjetivas e intersubjetivas foram dissolvidas em situações exteriores, empíricas, 

sensório-motrizes. Isso acarretou num esvaziamento e no descrédito das “dimensões interiores 

conforme são reveladas em seus próprios termos, pelos seus próprios métodos, com suas 

próprias verdades, à sua própria maneira” (WILBER, 2002, p. 88). 

Na planura, ou planície, moderna o processo de distinção, que permitiria a 

compreensão das esferas da vida e das experiências humanas, passa, de forma contundente, à 

dissociação e à redução, na qual todos os outros segmentos deveriam passar pelo crivo 

daquele dominante. No caso, os aspectos subjetivos da vida humana deveriam ser 

compreendidos desde bases objetivas correlatas. “Isso permitiu que a ciência agressiva 

colonizasse e dominasse as outras esferas, de modo que, na ‘realidade oficial’, nada fosse 

verdadeiro, a não seras verdades da ciência” (WILBER, 2002, p.88).  

Compreendemos que a constituição do sujeito cerebral e cerebrização da atenção 

ocorrem culturalmente sob a égide da planície moderna, passando por um afunilamento ainda 

maior na contemporaneidade. E mesmo que as teses que fundamentavam a constituição do 

sujeito cerebral tenham sido questionadas pelas teorias psicodinâmicas e psicanalíticas no 

início do século XX, como afirma Caliman (2006), nas últimas décadas desse século, 

ressurgiram com força renovada e um novo perfil. 

Segundo a autora, a década de 1990, renomada “década do cérebro”, abriu 

caminhos promissores e expectativas para grandes descobertas neste campo. Hoje, sob a ótica 

da “cerebrização”, a atenção é enredada na teia de valores médicos, científicos, sociais e 

econômicos sempre a partir de seus substratos neurofisiológicos e cerebrais. Estando ela 

vinculada à produtividade e ao sucesso na sociedade da informação, ou no hall de déficits e 

transtornos da vida contemporânea, medicalizada.  
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Sobre as condições atuais que reforçam o estabelecimento da ótica do sujeito 

cerebral, Ortega e Bezerra Jr. (2006) pontuam, além da crença ideológica da superioridade do 

discurso científico sobre os demais,o desvanecimento, no campo político, de práticas sociais, 

nas quais o sujeito é tido como autor de sua existência individual e coletiva. Outros pontos 

são acrescidos, como: a valorização da imagem em detrimento da palavra e da interpretação; o 

aparecimento de uma cultura somática da subjetividade nos modos de socialização; e a 

explosão da tecnociência, das biotecnologias e do intenso consumo de produtos e serviços 

voltados para a otimização do desempenho biológico dos indivíduos. 

 

2.1.3 Breve histórico do processo de normalização da atenção 

 

Retomando,na história do sujeito cerebralprimeiro há a identificação da 

pessoalidade à consciência, e depois, desta ao cérebro.De forma análoga ao surgimento da 

concepção do homem como cérebro, a atenção foi neste órgão localizada por está relacionada, 

através da memória, à consciência e à continuidade da identidade e pessoalidade. Para 

Caliman (2006), isto revela aspectos importantes no percurso da constituição do atual sujeito 

atento/desatento. E, dentre as muitas histórias da atenção, a que dialoga com a constituição do 

sujeito cerebral, participa de um processo histórico mais geral: a naturalização dos valores e a 

valorização da natureza. 

A importância dessa articulação para pensarmos o processo de planificação da 

atenção está na possibilidade de compreendê-lo de forma ampla, considerando as questões 

científicas, mas observando, sobremaneira, os fatores socioculturais relevantes, desdobrados 

historicamente. Se hoje, na educação vemos a atenção, na maioria das vezes, relacionada a 

patologias e déficits, não é puramente por avanços tecnológicos nas áreas médicas ou das 

neurociências, mas, em grande medida, pelo transcurso irrefutável, em nossa sociedade, da 

naturalização dos fenômenos humanos, entre eles a atenção. Também, pela desvalorização 

dos aspectos desses fenômenos que não se encaixam nos moldes fixados pela objetividade do 

cientificismo que se renova até os dias de hoje. 

A redução da atenção a seus correspondentes biológicos, simplifica-a e nega a 

complexidade de aspectos ligados às experiências subjetivas, às relações intersubjetivas e às 

dinâmicas das esferas sociais em seu funcionamento e desenvolvimento. No curso dessa 

redução, os pontos considerados e valorizados dizem apenas de um segmento do fenômeno, 
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convertendo, assim, grande parte de experiências associadas à atençãoem problemas e 

patologias.  

Caliman (2006; 2008) aprofunda essa questão e demonstra que o processo que 

chamamos de planificação, bem como a valorização de certos aspectos da atenção em 

detrimento de outros, embora esteja ligado a uma lógica de naturalização biológica é, de 

maneira subjacente, vinculado a questões morais. Tal fato produz implicações diversas para o 

sujeito considerado “desatento”, ou “diagnosticado” como portador de algum transtorno 

atencional. Implicações essas, que a nosso ver, se estendem às relações entre atenção e 

aprendizagem, bem como às possibilidades e impossibilidades de desenvolvimento dessa 

faculdade no âmbito educacional.     

Voltando no tempo, a psicologia do século XVIII considerava a atenção imersa no 

processo mnemônico, ela era tida como aquela que oferecia conteúdos para serem 

armazenados na memória, e esta, por sua vez, era a garantia da manutenção da unidade do eu. 

Nesse caso a percepção deveria ser regulada pela “atenção racional”, sob a pena de ser 

capturada por “forças externas e internas ao eu”. Dessa forma, só a partir de uma atenção 

caracterizada como racional e consciente, a mente poderia dirigir ativamente as forças 

perceptivas (CALIMAN, 2006, p.14). 

A atenção, já nos séculos XVII e XVIII, era tomada como uma nobre faculdade 

do ser humano. Nesse período, foi sendo cada vez mais valorizado um determinado tipo de 

atenção – racional e consciente. Aqui, eram realçados os aspectos psíquicos e espirituais da 

atenção e sua fisiologia ainda era pouco destacada. Ela continuava sempre relacionada à 

memória, à direção ativa da mente, à garantia da continuidade da identidade e à clareza 

necessária ao conhecimento racional. Os preceitos morais e espirituais, da referida época, 

como ordenação, racionalização, moderação e prudência, se intensificam e passam a ser 

considerados necessários à vida como condição para a evolução do processo de civilização. 

Logo, a atitude atenta deveria estar de acordo com esses princípios. 

Posteriormente, a atenção concebida dessa forma, atingindo o ápice na escala de 

valores humanos existenciais e sociais, foi alojada no cérebro. Como consequência, as formas 

de atender que não correspondiam àquela, eram consideradas defeituosas ou patológicas.  
O “ater-se” que dela se diferenciava ou que a ela impunha limites, era 
descrito como um “não ater-se”, uma falta ou um defeito da atenção que, na 
maior parte das vezes era visto como prejudicial e patológico, com ou sem 
“prova empírica” de suas bases corporais e materiais (CALIMAN, 2006, 
p.14). 
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Surgemais adiante no século XIX outra necessidade o autocontrole, a disciplina e 

o governo do corpo.Para a vida, que passara a ser vista como um fenômeno de reação do 

corpo e da mente às demandas sociais e do ambiente, o controle dos instintos e dos impulsos 

era imprescindível. Isso seria possível a partir de uma atenção racional e voluntária. 

Em tese, todos teriam a capacidade, com esforço e persistência, de desenvolver 

aquela habilidade. Mas para aqueles que não conseguiam, tal incapacidade era atribuída a uma 

fraqueza moral, ou uma constituição natural. Ainda assim, quando a atenção foi concebida 

como uma função mental determinada pela natureza corporal“a culpa moral” e a “desculpa 

natural” daqueles com atenção inconstante nunca foram separadas (CALIMAN, 2006 p.15). 

Como dito anteriormente, a partir da segunda metade do século XIX, quando o 

corpo neurofisiológico se destacou, o controle do comportamento ficou a cargo da função 

cerebral inibitória e automática da atenção. Mesmo com a ênfase na fisiologia da atenção, a 

questão moral estava presente e ganhou bases científicas. A impulsividade e a falta de 

autocontrole foram compreendidas como signos patológicos, indicativos de deficiência 

fisiológica e falência moral. 

Vê-se aí a imprecisão na fronteira entre a naturalização moral e a moralização 

natural, no que concerne à atenção. Destacando o nomadismo conceitual da atenção vinculado 

a questões da biologia e da moral, Caliman (2006) afirma que, embora o discurso científico 

atual se apoie na suposta separação desses dois campos, na verdade,eles nunca estiveram 

desvinculados. 

Na ilusão dessa separação, e apoiando-se no argumento da neutralidade o discurso 

científico, mais especificamente o neurobiológico, defende que livra o indivíduo do 

julgamento moral, psicológico e social da patologia, já que ela passa a ser localizada no corpo 

e no cérebro. Ademais, alega que, neutra, está aquém dos julgamentos morais e históricos.No 

entanto, a referida autora, em seus estudos, demonstra que a biologia da atenção “transformou 

e alterou o julgamento moral dos indivíduos acometidos por suas patologias, mas nunca os 

eliminou” (CALIMAN, 2006, p.15). Nas formas de ser e fazer ciência, as biologias da atenção 

incorporaram modelos morais de seu tempo e, configurando tecnologias subjetivas, 

participam até hoje da produção e reprodução desses padrões. 

Em meados do século XIX, surgiram muitos diferentes modelos que descreviam e 

caracterizavam a atenção e seu funcionamento. Eles coexistiram à medida que crescia o 

interesse por essa faculdade na psicologia e em outras áreas. De acordo com Caliman, (2006; 

2008),aquele que mais influenciou os estudos das patologias da atenção foi o modelo 

inibitório – estritamente neurofisiológico e localizacionista – o filósofo, médico e psicólogo 
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inglês, David Ferrier foi o seu principal representante. Com o seu trabalho “foi 

definitivamente iniciado o debate experimental sobre a localização cerebral das funções da 

inibição, da vontade e da atenção” (CALIMAN, 2006, p. 33). 

No século XX, os estudos sobre atenção seguiram, fortalecendo-se principalmente 

a partir dos anos 70. Transformado pelas novas ciências cognitivas e cerebrais, o interesse por 

essa faculdade se intensificou no interior das teorias psiquiátricas dominantes sobre os 

distúrbios atencionais. Desde então, predominou e tornou-se hegemônico o modelo inibitório 

neurofisiológico, “os corpos da atenção foram reduzidos ao corpo cerebral e suas formas e 

funções atadas ao culto da performance” (CALIMAN, 2008, p.643). Assim, o funcionamento 

da atenção, foco dos novos interesses, que estava, em grande medida, relacionado à seleção de 

informações e realização de tarefas, tornou-se objeto a ser curado ou otimizado. 

Freitas (2011) divide, em três tempos, as maneiras de pensar a atenção no século 

XX, eles marcam os momentos significativos no trajeto de medicalização da atenção. 

Inicialmente, as definições se voltavam ao sujeito que não conseguia manter a atenção, e eram 

relacionadas ao controle moral do comportamento. A partir dos anos 50, os trabalhos 

científicos da área médica traziam a hiperatividade como núcleo das investigações. Nessa 

época, a medicação começava a ganhar importância como forma de tratamento. Já nas últimas 

décadas do século, o eixo passa a ser definitivamente a desatenção, que é, finalmente, 

legitimada pelo surgimento da “patologia específica da atenção”, o Transtorno de Déficit de 

Atenção com Hiperatividade – TDAH (FREITAS, 2011; CALIMAN, 2006). 

A partir da exposição nos parágrafos anteriores, um primeiro ponto é observado 

no processo de planificação: a redução da atenção a seus correspondentes biológicos, 

cognitivos e comportamentais, ou seja, seus aspectos observáveis e mensuráveis 

objetivamente. Vimos que este ponto se construiu historicamente na trajetória de 

naturalização e objetivação do ser humano e de vários aspectos da vida. Trajetória que não 

seguiu a parte das questões morais e dos valores sociais e econômicos vigentes em cada 

época. 

Se no final do século XIX, crescia a ênfase de alguns modelos de atenção nas 

áreas da psicologia, educação, medicina, direito, artes, política e economia, na segunda 

metade do século XX, nos deparamos com o estabelecimento de um modelo hegemônico 

defendido pelos campos da psiquiatria e das neurociências (CALIMAN, 2008). Assim, a 

existência de grande variedade de modelos no período precedente que buscavam entender e 

explicar o fenômeno sob diferentes formas, criticado por alguns autores como um 
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“atencionismo” característico da época, deu lugar a outro, não plural como o de antes, mas 

reducionista, marcado pela normatização e patologização. 

A definição de uma “atenção normal” abriu um caminho extenso para se pensar a 

“desatenção” e os distúrbios atencionais. Levando-nos a esquecer do fenômeno “atenção” em 

sua complexidade. À vista disso, o breve resgate histórico do processo de naturalização e 

cerebrização da atenção permite um entendimento de como se deu a constituição do conceito 

da atenção normal, como hoje conhecemos. Tomaremos aqui alguns elementos que 

caracterizam a normalidade da atenção para aprofundar um pouco mais a discussão em torno 

do que chamamos de uma atenção planificada. 

 

2.1.4 A atenção planificada 

 

Quando problematizamos a atenção planificada, estamos nos referindo à 

simplificação e redução do fenômeno no que diz respeito a seus pontos estruturantes, como: 

os elementos que participam de seus processos; as modalidades e configurações que pode 

assumir e as dimensões da vida onde ele se insere. Bem como, consideramos as concepções 

de outros fenômenos, aos quais a atenção está relacionada, por exemplo, cognição e 

aprendizagem.  

Como uma caracterização geral e atual, principalmente na educação, poderíamos 

trazer a imagem da atenção como um “radar permanentemente acionado para captar o mundo 

à nossa volta” (SORDI, 2012, p.11). 

Nessa proposição, a imagem do radar nos traz indicativos interessantes para 

discutirmos a planificação da atenção.  

Iniciamos com o seu funcionamento, que normalmente é caracterizado como um 

mecanismo linear, unidirecional, seletivo de captação do mundo. Quando nos reportamos 

desse modo à atenção, estamos considerando que um mecanismo como um radar, poderia ser 

acionado ou desligado, ser ótimo ou deficitário.  

Kastrup (2004) ao falar da noção de déficit, levanta também um questionamento 

sobre a desatenção. Diz que a ideia de déficit subjaz o entendimento da atenção conforme um 

funcionamento binário, no qual “tudo aquilo que escapa ao ato de prestar atenção fica alocado 

na rubrica do negativo, da falta” (KASTRUP, 2004, p.8).  

Com isso, podemos, então, nos perguntar se entre a atenção e a desatenção não 

existiriam nuanças de seu funcionamento; se existiria mesmo um estado de ausência da 

atenção; ou se a suposta desatenção não seria relativa a um alvo ou objeto proposto. Pensar o 
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fenômeno a partir do déficit ou de sua antítese enrijece o próprio fenômeno. Pois ao enquadrá-

lo em uma definição estreita e excluirmos vivências e percepções que transbordam os limites 

desse enquadramento, qualificando-as como negativas ou nulas, arrefecemos o interesse na 

compreensão mais profunda da totalidade do fenômeno. Já que aquilo que transborda deve 

remediado, ocultado ou inibido. 

As implicações dessa forma de conceber a atenção são muitas, e consideráveis 

para a compreensão de seu funcionamento e desenvolvimento, mas o são principalmente para 

os sujeitos da educação. Já que o a atenção não é um ente solto na natureza, faz parte da 

experiência de um sujeito que vivencia as repercussões dessa classificação. 

Para Kastrup (2004), restringir a atenção ao “ato de prestar atenção” está 

imbricado com a noção estreita de cognição associada ao seu funcionamento, o que implica 

identificá-la como um todo a apenas um modo de operação. Neste sentido, prevalece a ideia 

de cognição como um processo de solução de problemas, no qual a atenção participaria do 

controle de comportamento e da realização de tarefas. Essa visão reforça a linearidade e a 

direção unilateral que são atribuídas ao funcionamento atencional, vinculando o ato de prestar 

atenção à tarefa, ao objeto “capturado”, e esse movimento à operação de focalização. 

Portanto, procurando fazer frente ao funcionamento da atenção que está vinculado 

à tarefa, ao objeto externo, confunde-se concentração e focalização, ao mesmo tempo em que 

se consideram igualmente indesejáveis a dispersão e a distração (KASTRUP, 2004). Essa 

visão impõe limitações, pois, no entendimento de alguns autores, a distração não só participa 

do funcionamento da atenção, como pode incrementá-lo. 
[...] a distração é um funcionamento onde a atenção vagueia, experimenta 
uma errância, fugindo do foco da tarefa para a qual é solicitado prestar 
atenção e indo na direção de um campo mais amplo [...]. É curioso notar que 
o distraído é alguém extremamente concentrado, que não é meramente 
desatento, mas cuja atenção se encontra em outro lugar (KASTRUP, 2004). 
 

Assim como, para Fernández (2012, p. 39), “distração não é o mesmo que 

desatenção. O movimento entre a distração e a atenção é que nos permite aprender. É nas 

gretas da atenção que a distração se produz onde nossa singularidade se nutre para produzir 

sentidos”. 

Ainda sobre a redução da atenção em relação ao foco, Fernández (2012) enfatiza 

queexiste uma confusão entre capacidade atencional e a focalização.Nesta, a atenção se 

direciona apenas a um foco, ou a elementos privilegiados, por um período prolongado e os 

elementos, ditos secundários, são neutralizados. A focalização da atenção pode ser 

considerada uma etapa importante dessa faculdade, ela permite inúmeras atividades, mas, de 
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forma alguma, pode ser confundida coma capacidade atencional ou com o todo do fenômeno 

da atenção. A própria focalização requer intervalos que permitem o espaço criativo para as 

referidas atividades, e deve ser vivenciada sem esforço ou rigidez, ela mesma não se reduz a 

um processo plano, ou unilateral e pode, em alguns casos, atrapalhar o funcionamento da 

atenção. 

Se passarmos, então, a considerar outros elementos no funcionamento da atenção, 

podemos questionar a imagem do radar no que diz respeito à linearidade, à direção unilateral, 

à seleção e à captura. 

Consideramos, assim, que a atenção se move em direções refratárias à tarefa sem 

transformar-se em desatenção ou tornar-se deficitária. Logo esse processo não é linear e pode 

ter uma amplitude maior que um foco restrito. As direções ampliam-se. Alargam-se mais 

ainda, se questionarmos a exclusividade de seu funcionamento como mecanismo seletivo e de 

captura, a partir da compreensão de que a atenção é um processo de relação. 

Relacionamo-nos com a realidade não como máquinas de escaneamento. Mesmo, 

quando “capturamos” uma paisagem com uma máquina fotográfica, temos de considerar o 

olhar e a intencionalidade daquele que mira, que admira. Assim como, temos de considerar 

que nessa relação o sujeito que atende e é atendido não captura o objeto, a situação, mas os 

vivencia, sendo afetado por eles. As informações não são meramente dados, mas elementos 

significativos de uma experiência (BONDÍA, 2002). Não havendo um distanciamento do 

processo de atenção, mas uma aproximação, uma relação entre as dimensões internas e 

externas. 

É nesse contexto que algumas pesquisas que objetivam estudar o fenômeno da 

atenção, demonstram que a visão hegemônica, que a assemelha a um radar,apresenta a 

dificuldade de “[...] valorizar e investigar com mais profundidade seus movimentos, em 

especial, aqueles nos quais precisamos redirecionar a atenção para dentro de nós mesmos, a 

fim de dar sentido ao que se apresenta ao nosso redor” (SORDI, 2012, p.11). 

Assim, a atenção,em uma perspectiva mais ampla, dá-se em um espaço “entre” os 

movimentos internos e externos de seu próprioprocesso, em espaços intersubjetivos 

(FERNANDEZ, 2012). Não é um movimento unidirecional, volta-se para dentro e para fora 

ao mesmo tempo. 

Ainda partindo da imagem metafórica do radar, podemos tecer considerações 

sobre o contexto de inserção desse fenômeno na vida das pessoas. Essa forma normalizada de 

pensar a atenção centra o processo no indivíduo, em seus comportamentos, e em aspectos 
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orgânicos. Pouco fala da influência das relações e das interações entre o ambiente e o 

desenvolvimentoatencional. 

Segundo Fernández (2012, p. 93), devem-se criar novas perguntas sobre a 

atenção. Partir dos déficits e das ausências é obter as velhas e estreitas respostas. Para ela, 

“existem poucos estudos específicos sobre a capacidade atencional que possam ser utilizados 

para pensar as problemáticas atuais que afetam a mesma”. Ou seja, pensar a atenção de forma 

mais ampla trazendo-a de volta para o seu contexto, não como uma capacidade destacada do 

sujeito que a vivencia e de todas as relações e mudanças nas quais ele está inserido.  

Sobre a inserção do questionamento da atenção na conjuntura atual, podemos ler 

em Kastrup (2004, p. 7), escrito há uma década e que se mantém nos dias de hoje: 
Quando se procura descrever como a atenção funciona nos dias atuais, o 
primeiro aspecto que sobressai é uma acentuada dispersão, que resulta da 
mudança constante do foco da atenção. Não é difícil perceber que alguns 
fatores participam da produção desse tipo de subjetividade. A imagens e 
textos constantemente veiculados pela mídia, bem como a explosão recente 
de tecnologias da informação, como é o caso da internet, torna disponível 
uma avalanche de informações, atravessando grandes distâncias em alguns 
segundos. Por sua vez os celulares são também fatores importantes, 
atravessando sem cessar o fluxo da vida cotidiana. 
 

Como consequência, 
Observa-se que há neste quadro de coisas algo que é da ordem da 
quantidade. Há na sociedade contemporânea um excesso de informação e 
uma velocidade acelerada que convoca uma mudança constante do foco da 
atenção, em função dos apelos que se multiplicam sem cessar (KATRUP, 
2004, p.7). 
 

Se continuarmos a pensar o processo atencional de maneira linear e planificada, 

não abrimos espaço para considerar a diversidade de modalidades e configurações que a 

atenção pode assumir nesse panorama de excessos e velocidade. Ao passarmos essa 

diversidade por um funil e a classificarmos, a partir de da lógica do déficit e da patologia, 

teremos mais e mais diagnósticos e estaremos infinitamente seguindo com tratamentos e 

medicamentos, sem nos perguntar o que mesmo estamos curando.  

Fernandez (2012) demonstra essa confusão entre a concepção usual de atenção e 

as diferentes modalidades que utilizamos em nosso cotidianoatravés de uma pesquisa 

realizada sobre as modalidades da atenção e representações sociais nos contextos atuais8. 

Citando a pesquisa,a autora nos fala que existe uma contradição entre a representação da 

atenção e a prática atencional efetiva: 

                                                             
8Investigação denominada de “Situação da Pessoa Prestando Atenção” realizada, em cinco países incluindo o 
Brasil, desde o ano 2000 pelo Espaço Psicopedagógico Brasileiro-Argentino (FERNANDEZ, 2012). 
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Tanto em nossa prática clínica como no desenvolvimento da investigação 
mencionada, confirmamos que até mesmo os alunos exitosos na 
aprendizagem, majoritariamente, representam a cena de prestar atenção do 
seguinte modo: um escolar dirigindo sua visão vertical e unidirecional a um 
objetivo (quadro-verde, livro, professor). Entretanto, suas práticas 
atencionais não correspondem à representação que apresentam, pois para 
aprender e atender, eles colocam em jogo um olhar-escutar amplo e flutuante 
que inclui momentos de distração (FERNÁNDEZ, 2012, p.25). 
 

Ampliando ainda a visão sobre a rede de significações da atenção disseminada em 

grande parte da área educacional, podemos perceber uma incongruência no tipo de atenção 

que é demandado nos processos escolares e as formas de atender requisitadas pelo cotidiano 

de crianças e adolescentes. Enquanto as instituições de ensino priorizam uma atenção a partir 

de um foco, prologado, seletivo e passivo, as atividades cotidianas, não apenas infantis e 

adolescentes, que envolvem uma diversidade de elementos “teletecnomidiáticos”, requerem 

um tipo de atenção vertiginosa, simultânea e flutuante (FERNÁNDEZ, 2012). 

A abrangência dessa contradição envolve modos de pensar a atenção, a 

aprendizagem, o conhecimento, o educador e o educando. Também envolve questões ligadas 

a mudanças nas formas de viver, conhecer, relacionar-se, comunicar-se, divertir-se, pensar a si 

e ao mundo.  

A compreensão desses aspectos influencia não apenas os discursos, mas também 

as práticas no âmbito educacional relacionadas aos eventos ligados a transtornos de atenção. 

Ora, se o foco da constituição da atenção é atribuído exclusivamente a um processo cognitivo-

comportamental do indivíduo, ou se, considera-se que essa construção possui elementos 

fundantes também em outras instâncias do processo formativo dos sujeitos, os dois caminhos 

indicam diferentes posicionamentos na prática pedagógica. 

Do mesmo modo que, como pensamos a educação e a aprendizagem influencia as 

formas como vamos conceber a atenção. Se tomarmos o processo educativo por uma lógica 

linear de acúmulo de novas habilidades, resolução de problemas e memorização de 

informações, veremos a atenção como um elemento subsidiárioà memorização e à 

aprendizagem.  

Podemos, por outro lado, considerar o processo de educação a partir de uma base 

mais ampla, que inclui elementos plurais em uma relação inventiva e de autoria com a 

experiência formativa. Com isso, ampliamos a questão da atenção que é requerida para a 

aprendizagem, para pensar a aprendizagem e o cultivo da atenção (KASTRUP, 2004). 
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Chegando aqui, concluímos que somente rompendo os limites da atenção 

planificada, poderemos lançar novas perguntas e permitir novas compreensões, e assim 

entende-la no contexto contemporâneo de mudançastãovelozes.  

Romper esses limitesrequer um olhar que considere a complexidade que envolve 

o fenômeno da atenção, tanto em relação à pluralidade de elementos que a compõe, às 

diferentes modalidades e configurações que ela pode assumir, como em referência às 

diferentes dimensões da vida humana onde ela se insere. Para tanto é necessária uma 

perspectiva mais integral e abrangente voltada para a atenção e ao próprio processo formativo. 

 

2.2. A educação sob a lente da integralidade como solo para o cultivo da atenção 

 

Como vimos em momentos anteriores, a atenção permeia diferentes instâncias da 

vida e, consequentemente, é de grande interesse em diversas áreas do conhecimento, movendo 

estudos e pesquisas em várias direções. Esse interesse pela atenção vem se caracterizando 

com formas específicas a cada época de nossa história (CALLIMAN, 2008). Fica evidente, 

portanto, que as múltiplas formas de percebê-la e de conceituá-la apresentam, em suas bases, 

diferentes perspectivas as quais se sustentam em paradigmas diversos na compreensão do 

humano, do mundo, da realidade e das relações fundamentais existentes entre eles. 

Hoje, marcadamente presente no campo educacional o interesse sobre a atenção 

desdobra-se, anunciando diferentes formas de pensar os sujeitos da educação e de conceber a 

tarefa pedagógica, que se revelam em nuanças variadas nos projetos, nas práticas e nas rotinas 

das instituições educativas. 

Se tomarmos a visão hegemônica dispensada à atenção atualmente nos processos 

formativos, podemos perceber, então, o reflexo de características marcantes não apenas no 

meio educacional, mas de forma global em nossa sociedade.  

Descontextualizando a atenção de sua complexidade, tal acepção privilegia 

aspectos cognitivos específicos, mais voltados a tarefas e funções cerebrais, e se preocupa 

quase que exclusivamente com as dimensões comportamentais dessa faculdade. Postura que 

classifica as modalidades atencionais a partir de um crivo restritivo de “normalidade” e pauta 

suas relações com a aprendizagem, na maioria das vezes, com base na patologização e 

medicalização do universo infantil e adolescente.  

No mesmo sentido, os processos educativos, em grande parte, funcionam dentro 

de uma lógica de acúmulo de informações, em uma educação que visa à aquisição de 

conhecimentos e habilidades para inserção em setores produtivos, ou aos mecanismos de 
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socialização e de apreensão da cultura, voltando-se para uma formação externa 

(RODRIGUES, 2001). Essa lógica permeia os currículos, os quais focam conteúdos e 

resultados, em uma transmissão acadêmica ou técnico-profissional, valorizando sobremaneira 

dimensões cognitivas, intelectuais e comportamentais em seus objetivos e práticas. 

A despeito das metas e finalidades declaradas em leis e documentos nacionais, 

que, implícita ou explicitamente, direcionam seus objetivos principais ao desenvolvimento 

pleno dos sujeitos, à educação de todas as potencialidades, dentro de uma educação nomeada, 

em muitos deles, integral. Vemos, nos nossos sistemas educacionais, um divórcio entre os 

fins, os objetivos, os conteúdos e as práticas que, associado a outras causas, normalmente 

resulta na centralização em uma pequena fração das potencialidades humanas do educando 

(YUS, 2002). 

Nessa contradição, é comum na atualidade dentro do universo da educação, 

encontrarmos o termo “educação integral” significando, desde um ensino de tempo integral, 

trazendo uma acepção meramente temporal, até uma educação que se volta à totalidade do ser 

humano. Entretanto, no que se refere à consideração de uma totalidade, de um 

desenvolvimento integral, dois pontos se evidenciam.   

O primeiro ponto remete ao divórcio mencionado acima, seja pelo 

comprometimento direto ou tácito dos sistemas educacionais com as lógicas produtivas da 

sociedade de mercado, ou ainda pela dificuldade, nesse contexto, em encontrar meios que 

realizem tais projetos. O segundo, diz respeito à própria noção de totalidade do ser, 

considerando a fragmentação e hierarquização das dimensões da existência humana na 

história do pensamento ocidental. Normalmente, vemos tal noção ligada a aspectos concretos 

da pessoa.  
Isso se deve ao fato de que a ideia de integralidade que temos pode estar 
muito influenciada pela concepção que temos de pessoa. A tradição 
cartesiana não só nos mostrou a importância de separar dimensões humanas 
(mente-emoção, corpo-espírito), mas também de hierarquiza-las, 
favorecendo algumas (por exemplo, mente, corpo) e reprimindo outras por 
considerá-las primitivas (exemplo: emoção), ou por serem imaginárias ou 
irracionais (exemplo: espírito). Por isso, não nos causa estranheza que a ideia 
de educação integral, trabalhada pelas leis educacionais, seja exclusivamente 
a de conhecimentos, habilidades e valores morais, deixando de lado outras 
potencialidades, talvez mais determinantes, como as emoções e a 
espiritualidade, possivelmente por uma equivocada contradição entre 
laicismo e espiritualidade (YUS, 2002, p. 8). 
 

Em uma direção contrária à fragmentação das esferas da vida humana, 

compreendemos que as várias dimensões de um indivíduo estão presentes na dinâmica de 

fenômenos que constituem sua existência.  Assim, uma “humanização” ampla, como meta 
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educacional deve envolver os múltiplos aspectos que constituem o humano (RÖHR, 2010), 

levando em conta o seu desenvolvimento individual na ampla rede de relações que se dá entre 

outros seres humanos e a natureza. 

Neste horizonte, considerar o sujeito em sua totalidade significa compreender que 

a expressão da humanidade acontece em diversas formas, através de múltiplas dimensões 

integradas entre si. Significa também ampliar o horizonte da ação educacional para incluir 

essas dimensões - físicas, emocionais, mentais e espirituais- cuidando do desenvolvimento, do 

aprimoramento, e da atualização de diversos aspectos relacionados a elas. 

Em uma educação que aqui chamamos de integral, a percepção da totalidade e 

multidimensionalidade do ser humano está implicada na compreensão de uma outra totalidade 

na qual ele se insere. É imprescindível, dentro dessa visão integral, perceber as relações 

dinâmicas e interativas entre as individualidades, o coletivo cultural e social e a natureza 

dentro de uma existência planetária. Assim, a educação integral considera a pessoa como um 

todo, inserida em um mundo – universo cultural, social, natural – considerado também em 

suas múltiplas relações (NARANJO, 1991). 

Ao falarmos da atenção levando em conta sua complexidade, bem como as 

diversas dimensões que a constituem e as relações entre elas, assumimos determinadas 

direções, no campo pedagógico, ao situá-las em processos educacionais.  

A concepção de integralidade, então, é a perspectiva que orienta a nossa visão 

acerca da tarefa pedagógica da educação, bem como dos sujeitos nela envolvidos - um mapa 

na investigação do fenômeno interrogado, e uma lente teórica para situar as concepções de 

humano, formação e desenvolvimento.  

Com isso, indicamos aqui o conceito de educação integral que adotamos, o qual 

deve ser pensado, na abrangência de suas finalidades, objetivos, conteúdos e práticas, a partir 

da multidimensionalidade da vida e do próprio sujeito. Tendo a educação como terreno 

possível para o cultivo da atenção, buscamos, na presente pesquisa, através da lente da 

integralidade do ser, lançar um olhar sobre a atenção, a ser cultivada, e sobre a educação, solo 

de cultivo, e assim perceber o próprio cultivar como um potencial formativo nos processos de 

educação integral. 

 

2.3O cultivo de uma atenção integral 

 

Trazemos, neste estudo, o cultivo da atenção integral e as práticas de cultivo como 

fenômenos a serem percebidos e compreendidos, em seus significados. A fim de elucidá-los, e 
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expor as bases, a partir das quais os apresentamos ao campo educacional, achamos pertinente 

colocar nossas concepções iniciais acerca do cultivo relacionado à atenção, dentro de um 

horizonte a ser ampliado, bem como, nos posicionar em qual sentido buscamos nos debruçar 

sobre o fenômeno da atenção. 

Abordando de maneira breve e genérica, voltamo-nos aos significados e origens 

da palavra cultivar9, para elaborarmos algumas das articulações iniciais a respeito do que 

entendemos sobre cultivo da atenção. 

De origem latina (cultivare), relaciona-se, etimologicamente, a outros termos a 

exemplo de cultura, culto e cuidado. Em seu significado, o verbo cultivar e o substantivo 

cultivo estão ligados, em atividades agrícolas, ao ato de plantar e desenvolver plantas, ou seja, 

dar condições para o nascimento, desenvolvimento e maturação de seres vivos, como vegetais 

ou fungos. Entretanto, expandindo para outros seres e outros aspectos da vida, adquire o 

sentido de empenhar-se para manter vivo, conservar. Através da forma dinâmica e viva das 

línguas e seus usos, cultivar passou a se referir também à mente, aos conhecimentos e à 

educação, significando dedicar-se, interessar-se por; ou desenvolver e aperfeiçoar, além de 

desenvolver-se ou formar-se pelo exercício ou pelo estudo. 

Como vimos, para a palavra cultivo convergem sentidos bem aproximados e 

correlatos que podem ser direcionados a uma diversidade de seres, atitudes, situações, 

capacidades, sentimentos, entre outros.  

Ao lado da palavra atenção, caracteriza-a em várias dimensões. Apresenta, 

inicialmente, uma ideia de potencial, ligada a um germinar de algo que está lá, indicando 

possibilidades, mas que não são definidas em si mesmas, pois também requerem condições 

favoráveis, empenho e cuidado para que se mantenha viva e cresça. Assim, indica um 

processo complexo que envolve muitos elementos relacionados entre si. Nesse processo, 

podemos pensar na atenção que é aprendida em passos graduais que se dá por dentro das 

experiências. 

Com isso, sinalizamos que na ideia de cultivo reside também uma noção de 

percurso e de aprendizagem. Mas uma aprendizagem pelo cultivo não se caracteriza por uma 

aquisição ou criação, em uma lógica linear de acúmulo, indica uma potencialização de algo 

que já existe em uma virtualidade (KASTRUP, 2004; 2007). 

                                                             
9Fontes: “Michaelis – dicionário de português online” 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=Cultivar 
acesso: 18/12/2012; “Origem da palavra – site de etimologia” 
http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/cultivar/ acesso: 20/12/2012.  
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Destacamos, ainda, que ao utilizar a palavra cultivo, vamos de encontro às 

tentativas de fórmulas prontas e receitas, tão comuns contemporaneamente. Mesmo que 

indicados os meios, é na própria experiência que se aprende. Por isso, em relação à atenção, é 

possível e desejável que se empenhe para oferecer condições e abrir espaços férteis de cultivo. 

No campo da educação que visa à integralidade, essa possibilidade reside na intenção de criar 

um espaço integral que aproxime os sujeitos em sua experiência presente, envolvendo os 

aspectos físicos, sensoriais, emocionais, mentais e espirituais. 

Encontramos a noção de cultivo ligada à aprendizagem e à aprendizagem da 

atenção, de forma semelhante como a concebemos, no diálogo entre as ciências cognitivas 

contemporâneas e as tradições orientais. Através de seus estudos, Depraz, Varela e 

Vermesch(1999; 2003), no desdobramento do método fenomenológico da suspensão, 

articulado a recursos contemplativos, apontam considerações sobre a atividade da atenção. Ao 

descreverem a epoché, indicam que o gesto nela realizado encontra correspondências em 

filosofia, psicologia, ciências cognitivas e tradições espirituais, destacando a tradição budista, 

podendo também ser chamado de “redução fenomenológica”, “ato reflexivo”, “tornar-se 

consciente”, ou “atenção plena” (DEPRAZ; VARELA; VERMESCH, 1999, p. 3, tradução 

nossa)10. 

O referido gesto é desdobrado em fases, nas quais os autores examinam o 

funcionamento da atenção, que vai da suspensão, passando por uma conversão, chegando ao 

deixar-vir (lettinggo). De maneira geral, na primeira fase ocorre uma suspensão da forma 

habitual de pensamento, possibilitando uma mudança na atenção, na qual o sujeito volta-se 

para a própria experiência. Na conversão, há uma mudança de direção que normalmente seria 

ao exterior, voltando-se para o interior. Deste modo, a atenção torna-se receptiva à 

experiência. Esses tipos de funcionamento da atenção não são momentos que ocorrem 

sucessivamente, mas são encadeados entre si, entrelaçam-se e mantém um ao outro, no 

movimento do ato reflexivo (DEPRAZ; VARELA; VERMESCH, 1999). 

No desenvolvimento de tais estudos no âmbito das ciências cognitivas, tendo 

como interesse a consciência e seguindo uma abordagem fenomenológica, foi possível 

conceber a mobilidade como característica da atenção. E, considerando sua possibilidade de 

transformação por exercício e sua plasticidade, fala-se, então, de uma aprendizagem por 

cultivo que, relacionada à atenção, significa um “aumento da força e da potência de uma 

atitude atencional que já existe na cognição” (KASTRUP, 2004, p.12). 

                                                             
10 Termos apresentados no texto, original em inglês: "phenomenologicalreduction", "a reflectiveact", 
"becoming aware", "mindfulness". 
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No campo da psicologia, no Brasil, Kastrup (2004; 2007) também aborda o 

problema do funcionamento e da aprendizagem da atenção. Inspirada nos estudos das ciências 

cognitivas contemporâneas situa o cultivo e a aprendizagem da atenção na cognição inventiva 

– “[...] uma noção de cognição ampliada, que extrapola o processo de solução de problemas, 

mas se define como invenção de si e do mundo” (KASPTRUP, 2004, p. 8). Contrapõe-se ao 

entendimento do funcionamento binário – atenção-desatenção – ao diferenciar distração de 

dispersão, concentração de focalização, e neste sentido, afirma a necessidade de mudar a 

lógica no entendimento sobre o tema.  

No contexto das tecnologias contemplativas, Wallace (2008) se refere ao cultivo 

de uma atenção estável, através do relaxamento e da vivacidade. A noção de cultivo da 

atenção aqui tem origem na relação que as tradições de pensamento budista, de uma maneira 

geral, estabelecem com essa faculdade. Essa relação vem da própria forma com que tais 

tradições olham para os processos mentais dos seres humanos. 

Enquanto a tradição científica ocidental privilegiou uma orientação objetiva e 

neutra como caminho de entendimento da realidade a partir da observação de fenômenos 

externos (ou de fenômenos internos vistos objetivamente), aquelas tradições tinham como 

premissa a ideia de que a mente seria a fonte primária da felicidade e da miséria humana e a 

viam como possibilidade central de compreensão de todos os fenômenos, inclusive do mundo 

natural. Portanto, em uma investigação introspectiva, na qual a mente e a própria consciência 

são examinadas, a atenção torna-se importante instrumento para o entendimento de “objetos 

mentais, processos e natureza da consciência” (WALLACE, 1999, p.176, tradução nossa)11. 

Para o entendimento da importância da atenção e de seu cultivo naquelas tradições 

precisamos compreender a noção de experiência trazida por elas. Neste sentido, destacamos 

também a relevância que a ideia de experiência tem para essa compreensão do mundo e da 

realidade, já que as tradições aqui referidas têm um caráter “eminentemente vivencial” 

(SAMTEN, 2001, p.31). Nelas as teorias são tidas como “impermanentes ─ surgem, 

estabelecem-se e, após algum tempo, perdem a validade. Apenas a experiência é permanente” 

(SAMTEN, 2001, p.31). Nas experiências, dentro do contexto dessa acepção, sujeito e objeto 

são inseparáveis. Assim, nos fenômenos vivenciados, sujeitos e objetos estão em relação, e 

em interdependência, dentro do quadro conceitual em que estão implicados (WALLACE, 

1999). 

                                                             
11No texto original, eminglês: “mental objects, processes, and the nature of consciousness”. 
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Tal concepção de experiência, no cenário ocidental, retoma a tentativa de 

superação do sentido de dualidade intensificada por nossa tradição científica, que no intuito 

de conhecer profundamente cada aspecto da vida, em última instância, dissolveu os laços que 

interligam um aspecto a outro e compõem o seu sentido (WILBER, 2002). Portanto, uma das 

buscas nas práticas contemplativas tradicionais é se aproximarcom mais inteireza da 

experiência do momento presente. Para tanto, percorre-se um trajeto no qual a atenção é um 

meio dessa aproximação, à medida que é cultivada.  

Se nos perguntamos: estamos presentes aqui e agora? De imediato pensamos ser 

uma pergunta óbvia. No entanto, habitualmente em nossas experiências diárias, das mais 

simples às mais complexas, vivenciamos uma desconexão entre a mente, que vagueia por 

inúmeros lugares em diferentes tempos, e o corpo que executa tarefas automáticas, das quais 

muitas vezes não nos damos conta. Quando nos debruçamos em alguma tarefa que demande 

certo nível de concentração, notamos como nossos corpos e mentes raramente estão 

coordenados. Então, percebemos que normalmente estamos desligados da nossa própria 

experiência (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2001). 

É comum atividades simples e agradáveis passarem rapidamente como “imagens 

desfocadas” de atividades abstratas de nossa mente tão logo essa se apressa para uma nova 

ocupação. Este vaguear entre passado e futuro em uma hiperatividade mental nos indica, a 

cada momento, uma tendência ao distanciamento da nossa experiência presente (VARELA; 

THOMPSON; ROSCH, 2001, p. 52). 

Por exemplo, neste exato momento estamos desenvolvendo uma atividade 

cognitiva e intelectual. Será que, agora, temos consciência de como os nossos corpos estão 

posicionados, a postura da coluna, a rigidez muscular nos ombros? Será que estamos cientes 

de sensações como o calor ou o gosto em nossa boca? E as emoções como ansiedade ou medo 

que possam estar, de maneira inconsciente, nos afligindo? Se considerarmos que percebemos 

o mundo e vivemos a partir de múltiplas dimensões – corporais, sensoriais, emocionais, 

mentais e espirituais (RÖHR, 2010), a propensão à desarticulação e à fragmentação de tais 

dimensões pode levar a visões e concepções parciais da realidade e de nós mesmos. 

Na educação, Bondía (2002), que também menciona uma atenção a se cultivar, 

aponta alguns fatores que nos afastam da possibilidade de vivenciarmos experiências que 

possam deixar vestígios de sentido. Dentre eles, percebemos algumas correspondências com 

os fatores que usualmente nos levam a uma “descorporalização”. Esse termo aparece, aqui, 

em oposição à “corporalização” utilizado por Varela, Thompson, Rosch (2001) ao definirem 

um tipo de reflexão na análise da experiência como corporalizada. “Por corporalizada 
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entendemos uma reflexão na qual o corpo e a mente são postos juntos” (VARELA; 

THOMPSON; ROSCH, 2001, p.54). 

Nessa perspectiva, a experiência que temos do mundo e de nós mesmos tem por 

base a atenção que pode ser cultivada no encontro do que vivenciamos interna e 

externamente. Lembrando que a atenção, nesse caso, não é plana, reduzida a um foco 

unidirecional na captura de elementos da realidade, mas aberta, que acolhe a interação 

multifacetada e multidimensional das vivências. 

Aqui, ao tratar da experiência humana, reencontramos o referido diálogo entre as 

ciências cognitivas contemporâneas e as práticas de tradições orientais. Nele, a atenção como 

visto, é importante instrumento na abertura à experiência dentro e fora do contexto das 

práticas. E aproxima-se daquela concebida pelas visões emergentes no campo da educação, da 

psicopedagogia e da psicologia em diversos pontos. É a partir desses pontos de aproximação 

que intencionamos ampliar a noção de cultivo da atenção já concebida em diferentes áreas do 

conhecimento oriental e ocidental. 

 

2.3.1 A atenção em uma abordagem integral 

 

No trabalho de pesquisa aqui exposto, colocamo-nos de acordo com as 

perspectivas que olham a atenção a partir de concepções, como capacidadesatencionais e 

aprendizagem da atenção. Aprendizagem na qual não se desenvolvem apenas importantes 

habilidades cognitivas, mas abarca-se o encontro com o outro e com o universo circundante, 

envolvendo múltiplas dimensões do ser. Posicionamo-nos com os que veem a concepção e o 

desenvolvimento da atenção a partir de uma pluralidade de elementos subjetivos, objetivos, 

intersubjetivos e interobjetivos12. 

A atenção, nessa abordagem, é entendida como um processo complexo que 

envolve a multidimensionalidade do ser integrada em relação a aspectos internos do sujeito e 

externos a ele. Tal noção parte de um conceito desenvolvido por Ken Wilber, filósofo e 

teórico da psicologia, que tem dedicado estudos na elaboração de um modo de leitura das 

experiências humanas a partir da integralidade. Através dessa abordagem, que permite 

diferentes pontos de vista sobre um mesmo fenômeno, poderíamos integrar os aspectos 

subjetivos, biológicos, culturais e sociais que estão imbricados no processo de construção e 

desenvolvimento da atenção. 

                                                             
12Quatro dimensões fundamentais constituintes dos fenômenos, segundo a abordagem integral (WILBER, 2007). 
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Essa perspectiva multifacetada dos fenômenos na abordagem integral, em 

consonância com diversas correntes de pensamento ocidentais e orientais, pretende superar a 

dualidade da experiência, a qual dissocia o homem de seu ambiente, o sujeito do objeto, a 

mente do corpo. Nesses e em outros aspectos dialoga com conhecimentos advindos de 

tradições orientais, dentre elas a psicologia budista, ou filosofia budista da mente, que traz “a 

noção de que o mundo que nos circunda é inseparável de nós mesmos” (SAMTEN, 2006, p. 

13). 

A partir da noção de integralidade formulada por Ken Wilber (2002), 

interconectando as várias contribuições dos conhecimentos desenvolvidos por diversas 

civilizações ao longo da história da humanidade, podemos olhar a atenção e a própria 

experiência humana, em sua complexidade, considerando as múltiplas dimensões e faces que 

um mesmo fenômeno pode apresentar. Perceber a atenção dessa forma é um contraponto às 

visões que a planificam e se constroem principalmente a partir de sua ausência, dos déficits ou 

dos transtornos relacionados.  

É importante considerar os aspectos cognitivos e comportamentais da atenção, 

perceber os problemas e as dificuldades que o déficit ou a hiperatividade dessa faculdade 

pode ocasionar em determinados âmbitos da vida dos sujeitos. Assim como é interessante, por 

exemplo, perceber as configurações cerebrais de um indivíduo em meditação, para entender 

alguns dos efeitos dessa prática em seu comportamento. Entretanto, para termos uma visão 

integral da atenção, bem como de outros elementos que fazem parte de nossas vidas, tais 

observações unicamente objetivas são insuficientes. Se a atenção for limitada a seus aspectos 

orgânicos e comportamentais, afasta-se o fenômeno do contexto de outros aspectos o 

constituem. Estreita-se a visão, sob a exclusividade de uma perspectiva objetiva exterior– do 

“isso”. 

Tomamos aqui um ponto importante da abordagem integral wilberiana, sugerindo 

que um mesmo fenômeno possui quatro faces fundamentais, essas faces são as quatro 

perspectivas básicas a partir das quais ele deve ser observado, chamadas por Wilber de 

“Quatro Quadrantes do Kosmos”. O primeiro quadrante seria uma visão subjetiva individual, 

do “eu”, trazendo todos os aspectos relacionados a esse universo; o segundo traria uma visão 

do “lado de fora”, objetiva e individual, do “isso”, com os aspectos materiais e biológicos 

manifestados em comportamentos. O terceiro e o quarto quadrantes nos dão uma visão do 

fenômeno a partir de dimensões coletivas com influências culturais e intersubjetivas (do 

“nós”) e sociais,  interobjetivas (dos “issos”), respectivamente (WILBER, 2002). 
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Figura 2 – OsQuatro Quadrantes do Kosmos 

 
Fonte: Wilber (apud Ferreira, 2007, p.157) 

 

A figura 2 ilustra as quatro perspectivas básicas propostas por Wilber (2002; 

2007),  é importante destacar que, na abordagem integral, todas as faces do fenômeno são 

relevantes para sua compreensão, diz ele: 

“[...] os quadrantes são apenas o dentro e o fora do indivíduo e do coletivo, 
e a questão é que todos os quatro quadrantes precisam ser levados em 
consideração se quisermos ser o mais integrais possível” (WILBER, 2007, 
p.39). 
 

Enfatizamos que não apenas atentar a essas dimensões é necessário, como 

também buscar perceber as articulações existentes entre elas. Wilber (2007) exemplifica a 

relação entre os quatro quadrantes demonstrando-a em uma breve leitura sobre o ser humano: 
[...] no quadrante superior esquerdo (o interior do indivíduo) encontramos 
nossos pensamentos, sentimentos e sensações imediatos, e assim por diante 
(todos descritos em 1ª pessoa). Porém se olharmos nosso ser individual do 
lado de fora, não em aspectos de percepção subjetiva, mas da ciência 
objetiva, encontraremos neurotransmissores, um sistema límbico, o 
neocórtex, as estruturas moleculares complexas, as células [...]. O 
quadrante superior direito é, portanto, o que qualquer evento individual 
parece ser de fora. Isso inclui, sobretudo, o comportamento físico, os 
componentes materiais; a matéria e a energia e o corpo físico – porque todos 
esses são itens aos quais podemos nos referir de modo objetivo, na 3ª 
pessoa, ou “ele” (WILBER, 2007, p.36). 
 

Wilber (2007) afirma que essas são duas perspectivas distintas do mesmo 

fenômeno, no caso, o indivíduo, e quequando se tenta negar ou descartar uma delas, surgem 
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os problemas. Todos os quatro quadrantes, portanto,precisam fazer parte de uma perspectiva 

que se pretende integral. E acrescenta: 

As conexões continuam. Note que todo “eu” tem uma relação com outros 
eus, o que significa que todo “eu” faz parte de vários nós, que representam 
não apenas a consciência individual, mas grupal (ou coletiva), não apenas a 
percepção subjetiva, mas também intersubjetiva – ou cultura, no sentido 
mais amplo. Isso é indicado no quadrante inferior esquerdo. Da mesma 
maneira, todo “nós” tem um exterior, ou uma aparência vista de fora, e isso 
está no quadrante inferior direito (WILBER, 2007, p.39). 
 

A partir deste mapa que Wilber (2002; 2007) nos oferece, nos processos de 

cultivo de uma atenção integral devemos lançar um olhar integral sobre a atenção, 

considerando a interação entre as quatro perspectivas básicas pelas quais o fenômeno se 

mostra. 

 
Figura 3 – Fenômeno da atenção a partir dos quatro quadrantes articulados 

 

 
 

Fonte: a autora 

 

Outro ponto importante na abordagem integral que favorece o entendimento do 

que é a atençãonesta perspectiva, e de como lidamos com essa habilidade, é aquele que se 

refere às múltiplas dimensões do ser humano nas formas de ser, viver, conviver e conhecer. 

Aqui Wilber (2002) recorre a fontes pré-modernas ou tradicionais reunidas na chamada 

“filosofia perene, o cerne comum das grandes tradições espirituais do mundo”, em cujo 

âmago está a “concepção segundo a qual a realidade compõe-se de vários níveis de existência 

– níveis do ser e do conhecer -, que se estendem da matéria para o corpo, do corpo para a 

mente, da mente para a alma e da alma para o espírito” (WILBER, 2002, p.19). Essa cadeia de 
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níveis de existência configura o Grande Ninho do Ser que é a “espinha dorsal” da filosofia 

perene.  
Figura 4 – A Grande Cadeia do Ser 

 
Fonte: Wilber (2002, p. 20) 

 

Assim, a partir desta concepção da multidimensionalidade dos seres humanos, 

poderíamos dizer que um sujeito desenvolve ou aprende a atenção também a partir de 

diferentes níveis e dimensões. 

Se referindo às estruturas básicas, apresentadas no Grande Ninho do Ser, como 

níveis e também como “ondas”, Wilber (2002), apresenta a dinâmica de relações entre elas: 
[...] a palavra “onda” enfatiza o fato de que esses níveis não são 
rigorosamente separados e isolados, mas, como as cores de um arco-íris, são 
infinitamente matizados e graduados uns dentro dos outros. As estruturas 
básicas são simplesmente as cores básicas desse arco-íris (WILBER, 2002, 
p. 21). 
 

A noção multidimensional do ser, além de alargar as concepções relativas à 

atenção, é fundamental quando falamos das práticas de cultivo, pois, através 

delas,abrangemos dimensões físicas, sensoriais, emocionais, mentais e espirituais de nossas 

experiências. Mais ainda importante, a visão de que essas dimensões não são fragmentos 

estanques e se interpenetram, influenciando umas às outras, pois a partir dessas práticas deve-

se buscar a integração entre os diversos níveis. 

Portanto, conhecer a atenção a partir de uma perspectiva integral é considerar os 

aspectos subjetivos, intersubjetivos, objetivos e interobjetivos que a constituem, integrados e 

presentes nas múltiplas dimensões da experiência dos sujeitos. Em uma circularidade, 

precisamos compreender os próprios sujeitos e seus processos de formação integralmente. 
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A abordagem integral, em nosso entendimento, permite considerarmos as 

importantes e diferentes faces do fenômeno da atenção e, principalmente, os pontos de ligação 

entre elas, ou seja, as relações entre aspectos internos e externos que o constituem. 

Localizamosem Alicia Fernández (2012), ainda neste sentido, a ideia de que, no 

desenvolvimento da capacidade atencional, o subjetivo se encontra com o objetivo, esses não 

se apresentam como dimensões opostas. A autora remete a um símbolo da matemática que 

“derruba” o suposto enfrentamento entre “objetivo” e “subjetivo”: “A fita de Moëbius 

demarca o espaço em movimento, no qual o externo (pretensamente objetivo) e o interno 

(pretensamente subjetivo) estão em simultaneidade” (FERNÁNDEZ, 2012, p. 84).Da mesma 

forma, demonstra que o objeto de conhecimento se constrói simultaneamente externo ao 

sujeito e constituído por ele. No processo de aprendizagem da atenção, portanto, é 

necessárioque haja “espaços” onde a confiança, a curiosidade e o sentido se fazem presente. 

 
Figura 5 – Fita de Moëbius 

 
Fonte: Artigonal – http://www.artigonal.com/ciencias-artigos/moebius-o-eterno-caminhar-6175601.html 

 

Poderíamos, a partir daí, pensar a atenção como essa abertura da curiosidade no 

encontro entre esses dois movimentos internos e externos, conferindo sentido ao que 

“tocamos” e ao que nos “toca” ao mesmo tempo. O espaço atencional, poderia acontecer 

então no espaço da experiência, cuja acepção nos traz Jorge LarrosaBondía. 

Em suas reflexões, Bondía (2002) propõe refletirmos a educação a partir das 

noções de experiência e sentido. Define a experiência não como algo que acontece 

simplesmente, mas como um fenômeno significativo que nos acontece, incluindo o sujeito da 

experiência no próprio fenômeno em uma circularidade reflexiva. A experiência, a partir da 

qual Bondía (2002) propõe pensarmos a educação, é algo que “nos passa” e nos modifica 

deixando vestígios, um saber da experiência. 
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Ao explorar uma possibilidade outra para se pensar a educação, que não a partir 

dos binômios ciência/técnica e teoria/prática, propõe uma forma que ele sugere mais 

“existencial” e mais “estética”. Tece as palavras experiência/sentido em uma trama na qual o 

sujeito da experiência a vivencia através de uma abertura, uma flexibilidade, ao imprevisto. 

Do mesmo modo Fernández (2012) apresenta a surpresa enquanto elemento da atenção – 

quando a “pré-visão costuma amordaçar o olhar”, momentos de abertura entre a distração, 

“amplitude flutuante” e o que vemos permitem, na atenção, um “olhar criador” (2012, p.26). 

Bondía (2002) também afirma que cada vez mais somos impossibilitados de 

vivenciar experiências, que formam e transformam. Da mesma maneira, Fernández (2012) 

aponta elementos, ou ausências, que aprisionam a capacidade atencional.  

O privilégio da dimensão intelectual, cognitiva nas práticas educativas, a 

supervalorização e o excesso de informações, na forma de periodismo, a necessidade cada vez 

maior de formulações imediatas de opiniões, a falta de tempo (ou a velocidade com que se 

dão os acontecimentos) e a “inflação” de conteúdos técnicos e objetivos nos distanciam, ao 

olhar de Bondía (2002), da experiência na educação. Assim, nos distanciamos também do 

saber da experiência, aquele que nos permite “a elaboração do sentido ou do sem-sentido do 

que nos acontece” (2002, p.27), que diz da nossa própria existência. 

Fernández (2012) nos fala da diversidade, da capacidade de surpresa e da 

espontaneidade como ingredientes da capacidade atencional. Ao mesmo tempo tais elementos 

são fontes que nutrem a autoria13. Destrincha, em uma análise das formas de subjetivação 

atuais, fatores que neutralizam o que ela chama de “potência atencional da alegria”, 

constituinte da capacidade atencional e das fontes de autoria. 

A banalização da dor, o esvaziamento da ternura, a negação dos mal-estares 

sociais, o excesso e o tédio, entre outros fatores, adormecem a potência que leva o sujeito ao 

encontro com as fontes da autoria no espaço da atenção. Fernandez (2012, p. 121) caracteriza 

os espaços atencionais como espaços intersubjetivos, onde as capacidades atencionais se 

desenvolvem, e os define como “superfícies de inscrição-diferenciação”. São espaços que 

possibilitam “atividades que participam dos processos atencionais: olhar, escutar, 

tocar/acariciar/agarrar, brincar [...]” (FERNANDEZ, 2012, p. 22). São espaços de autoria, 

espaços da experiência, neles as várias dimensões do ser se relacionam dinamicamente na 

integralidade dos elementos que as constituem. 

                                                             
13Autoria é um conceito trazido pela psicopedagogia, que compõe a concepção de “autoria do pensamento”. A 
autoria do pensamento, segundo Fernández (2012), é trabalho e objeto da psicopedagogia, e consiste no contato 
com a potência pensante e ao mesmo tempo transformadora do mundo e do próprio sujeito. 



57 
 

Acrescentamos ainda a esse horizonte, que nos impossibilita a experiência e 

aprisiona a atenção, o fato de fragmentarmos nossa compreensão de nós mesmos e do mundo, 

privilegiando, no caso da atenção, determinadas visões sobre fatores biológicos e 

comportamentais, planificando o fenômeno. A consequência dessa planificação é expressa 

nos espaços restritos, e muitas vezes estéreis, que propiciamos, na educação, à elaboração dos 

sentidos da experiência. 

Conceber a educaçãoa partir da experiência/sentido e da noção de 

integralidadenos aproxima de uma educação como formação humana, um caminho de 

desenvolvimento integral, abrangendo todas as dimensões do ser.A ação pedagógica assim 

concebida, em um percurso onde o tornar-se humano é uma aprendizagem, um “aprender a 

ser” (DELORS, 2003), volta-se para o sujeito em sua totalidade. Como dissemos 

anteriormente, uma formação ampla, como objetivo da educação deve envolver os vários 

aspectos que participam da experiência humana, considerando o desenvolvimento individual 

imersoem umavasta rede de relações. 

Tem-se, aqui, um solo fértil para o cultivo da atenção. A visão integral da 

educação e da atenção contribui para alargar a relação deste fenômeno com a aprendizagem. 

A aprendizagem como lugar de relação, e não de acúmulo, abre espaço também para uma 

aprendizagem própria da atenção. E neste aprender, o cultivo de um aspecto complexo e 

abrangente de nossa vida, aprende-se sobre si, sobre o outro e sobre o mundo, em todas suas 

interações. 

Até este ponto, expomos, através das noções de cultivo, da abordagem integral e 

de determinadas visões acerca da atenção e da experiência, elementos que nos orientam a uma 

mudança e à ampliação das concepções atuais relativas à atenção e questões a ela 

relacionadas. A partir dessa ampliação, voltamo-nos às práticas de cultivo, incluídas na 

mudança de perspectiva sobre o fenômeno. 

 

1.3.2 As práticas de cultivo entre as novas perspectivas da atenção 

 

De maneira geral, quando nos reportamos à atenção como habilidade e faculdade 

humanas, percebemos um grande interesse pela temática expressa em diversos estudos 

científicos, em muitas diferentes áreas do conhecimento. Encontramos importantes estudos 

nos campos da neurociência, da psicologia, psiquiatria, psicopedagogia, entre outros. A 

neurociência ganha destaque pelos avanços na compreensão do fenômeno a partir de aparatos 
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tecnológicos de ponta, realizando mapeamentos cerebrais, treinamentos baseados em 

computadores e técnicas diversas de memorização.  

Paralelamente, também no campo científico, verificamos estudos sobre a atenção 

e seus desdobramentos em nossas vidas fundamentados em técnicas meditativas de tradições 

milenares (JACKSON, 2008). Temos, como exemplo, o estudo nas ciências cognitivas 

mencionado acima, que propõe a meditação budista, entre outras práticas para o cultivo de 

gestos da atenção na suspensão fenomenológica (KASTRUP, 2004; DEPRAZ, VARELA; 

VERMERSCH, 2003). 

Por partir de princípios como: plasticidade, refinamento, potencialidade e cultivo, 

e pela aproximação entre sujeito e objeto, na “corporalização” das experiências, as referidas 

práticas tendem à inserção no campo educacional, contribuindo para o estabelecimento de 

novas perspectivas e atitudes relacionadas à atenção. 

Destacamos, entre essas atividades, as técnicas meditativas e, dentre elas, a 

atenção plena, que vem ganhando visibilidade em muitas áreas do conhecimento. Apesar de, 

neste estudo, nos debruçarmos ao cultivo da atenção de forma abrangente, não reduzido a uma 

técnica ou exercício, citamos, aqui, a atenção plena, sobre ela discorrendo um pouco, como 

um exemplo de prática de cultivo que pode ser representativa no âmbito educacional. 

No processo pedagógico é possível, e desejável, falarmos da atenção nos 

debruçando sobre conceitos como potencialidades, capacidades e cultivo. Se tomarmos a 

atenção plena – elemento constituinte de uma prática de meditação – como exemplo, o 

refinamento da atenção pode se configurar como um horizonte. Horizonte, pois o refinamento, 

neste caso, não é uma meta a ser atingida, ou uma tarefa a se cumprir, assemelha-se mais à 

motivação de uma busca, que se renova a cada vivência. Isso, principalmente, por ser o 

cultivo entendido como um processo e um caminho a percorrer. Alimentar e nutrir a atenção 

nos espaços de experiência, nos quais ela mesma se desenvolve, é o objetivo de cada passo. 

A atenção plena, retomamos, aparece entre um conjunto de práticas conhecido 

como tecnologias contemplativas. O método, descrito de modo geral, segue um percurso que 

inicia com a “atenção consciente na respiração”. Depois, amplia-se para uma observação 

aberta e livre que abrange todos os movimentos internos como sensações da respiração, 

emoções, pensamentos e insights; e todos os movimentos externos, desde a postura corporal 

até o que nos toca através dos cinco sentidos. 

Para explicar as tecnologias contemplativas, Wallace (2009a) faz uma analogia 

com a astronomia, a partir da imagem do telescópio e dos observatórios espaciais. As ciências 

do espaço se voltaram para o céu e, buscando dimensões até então inacessíveis, 
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desenvolveram tecnologias sofisticadas de observação; da mesma forma, tradições 

contemplativas desenvolveram verdadeiros “observatórios” da mente através da introspecção, 

cuja “lente” se configurou a partir das habilidades da atenção. 

 
Figura 6 – Telescópio Gigante 

 
Fonte: Fotos e fotos – http://www.fotosefotos.com/page_img.php?p=11172&a=telescopio_gigante 

 

Ao longo dos últimos três mil anos, tradições contemplativas, com graus variados 

de sofisticação, desenvolveram-se no oriente e no ocidente, e um ponto em que todas parecem 

concordar é a necessidade de refinar as habilidades de atenção a fim de fazer observações 

confiáveis dos fenômenos mentais (WALLACE, 2009a). 

Wallace (2009b) recorre à outra analogia, neste caso, mais tradicional no contexto 

budista, para ilustrar a importância da estabilidade e vivacidade da atenção, no cultivo da 

percepção meditativa. 
Ao tentar examinar a tapeçaria que decora uma parede à noite, se você 
acende uma lamparina a óleo cuja luz é tanto intensa como estável, você 
poderá observar vividamente os detalhes do seu desenho. Mas se a luz é 
fraca ou – mesmo que seja forte – bruxuleia devido à presença do vento, 
você não consegue ver nitidamente as suas formas (WALLACE, 
2009b,p.172). 
 

Na interlocução entre as tecnologias contemplativas e a ciência, os estudos e 

pesquisas nos quais permeiam uma série de métodos e práticas meditativas, incluindo a 

atenção plena, ou Mindfulness – expressãocorrespondente na língua inglesa– apresentam-se 

nocampo da saúde; como medicina, enfermagem e psicologia; nas ciências cognitivas; nas 

ciências sociais aplicadas e na educação. Possuem diferentes nuanças, no que se refere ao 

conceito de atenção plena, bem como objetivos diversos. Assim, o atual interesse nesta prática 
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não se dá de maneira homogênea. Encontramos duas direções básicas e gerais nas pesquisas e 

aplicações dos estudos, e de certa maneira, relacionamos às duas perspectivas na construção 

do conceito da atenção na educação, anteriormente apresentadas. 

De um lado, estudos e pesquisas se debruçam sobre as práticas relacionadas às 

tecnologias contemplativas privilegiando aspectos isolados, fragmentando-as em pequenos 

“pedaços” que objetivam, por exemplo, o aumento do desempenho da atenção, a diminuição 

da ansiedade, superação de traumas, entre outros. Tais recortes promovem resultados 

importantes e significativos para as diferentes áreas do conhecimento. Mas no que concerne 

ao cultivo da atenção, restringem a amplitude de suas possíveis contribuições.  

Em outra direção, encontramos pesquisas que buscam, nas características 

fundamentais das práticas de cultivo da atenção e das próprias bases filosóficas das tradições 

que as desenvolveram, formas de entendimento mais amplo do fenômeno da atenção e da 

experiência humana. A abordagem integral surge nas reflexões, aqui apresentadas, em 

consonância com a busca,através de práticas meditativas, nessa forma de entendimento mais 

abrangenteda atenção e do humano. 

Percorrendo as raízes filosóficas das tradições das quais se originam algumas das 

formas meditativas, Wallace (2009b) nos mostra como a inserção desta faculdade difere da 

nossa “história da atenção” ocidental. As diferenças encontram-se tanto no que diz respeito à 

planificação da atenção, como à motivação que perpassa o lidar com questões a ela 

relacionadas. Pois, exercitar a estabilidade da atenção fundamenta-se na busca por clareza e 

equilíbrio, que liberam a mente de aflições e obscurecimentos para que se transcendam as 

demarcações conceituais entre sujeito e objeto, mente e matéria, tocando, desta forma, a 

natureza da consciência e sua relação com o mundo da experiência. Para tanto, não basta 

assentar e refinar a atenção, mas também, e principalmente, estabelecer “o cultivo de uma 

vida integral que suporta o equilíbrio mental e de relações harmoniosas com os outros” 

(WALLACE, 2009b, p. 82). 

Reafirmamos, neste sentido, que examinar o cultivo da atenção de maneira 

abrangente sob a perspectiva da integralidade é, não só perceber os diversos aspectos que 

envolvem a atenção, mas também compreender os contextos nos quais as práticas de cultivo 

estão inseridas. 

Como inserção do cultivo da atenção na educação, pudemos identificar alguns 

programas que procuram agrega-la aos processos formativos. São atividades inspiradas em 

princípios de práticas meditativas, a exemplo da atenção plena, que oferecem alguns 

caminhos,oportunizando o aprendizadoda atenção dos educandos, e apontando para a 



61 
 

formação de valores e atitudes em relação a eles próprios, aos outros e ao ambiente a sua 

volta. 

É possível encontrar programas educativos, que envolvem pesquisas acadêmicas, 

na direção de uma formação mais integral do humano, através dessas atividades. Neles vários 

recursos metodológicos são utilizados para desenvolver a percepção de aspectos internos – 

comoa percepção da respiração, dos sentidos no corpo, conscientização dos pensamentos, 

emoções e visão de mundo; e aspectos externos – desdepercepção espacial do seu corpo; do 

corpo do outro, das emoções e visão de mundo do outro, além da interconexão entre esses 

aspectos, e, de forma mais ampla, a interdependência entre os seres (GREENLAND, 2010). 

Neste primeiro capítulo, procuramos compreender o fenômeno da atenção, 

inicialmente, a partir do problema de sua planificação em nossa sociedade. Em seguida, 

trouxemos articulações entre a abordagem integral e a noção de cultivo e de experiência, na 

tentativa de ampliar o olhar sobre a atenção e explicitar nossas bases teóricas na realização 

deste estudo.  Por fim, apresentamos brevemente o exemplo de uma prática de cultivo da 

atenção, no contexto das novas perspectivas sobre o fenômeno. 

Trataremos, no próximo capítulo, da trajetória realizada nesta pesquisa e as 

orientações metodológicas utilizadas. 
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3ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS PARA O ESTUDO DO CULTIVO DA 

ATENÇÃO 

 

3.1 Tessitura de significados a partir de uma visão fenomenológica 

 

Partindo de uma postura interrogativa diante do fenômeno da atenção, mais 

especificamente da ideia de cultivo da atenção, realizamos aqui uma investigação de caráter 

exploratório, em uma abordagem qualitativa situada por uma perspectiva fenomenológica. 

Para tanto, utilizamos os procedimentos da pesquisa bibliográfica e da observação 

participante. 

A pesquisa exploratória, segundo Malheiros (2011), visa aumentar o 

conhecimento a respeito de determinado assunto, ou tornar o tema em questão mais explícito. 

Isto posto, o interesse em explorar a presente temática foi baseado no fato de os diversos 

processos de cultivo da atenção aplicados às práticas educacionais ainda serem incomuns e 

por se encontrarem em fase de elaboração e compreensão inicial. Ora, se abordar a atenção 

buscando compreendê-la a partir das capacidades e das diferentes modalidades atencionais 

(FERNÁNDEZ, 2012) é algo recente na educação, comparado a gama de estudos que versam 

sobre os déficits, transtornos e distúrbios, olhar o fenômeno da atenção a partir de seu cultivo 

no contexto educacional, é adentrar em um campo ainda menos examinado. Deparamo-nos, 

portanto, com uma área na qual conceitos, práticas e procedimentos se encontram em 

construção, o que suscita o caráter exploratório desta pesquisa que buscou levantar elementos 

conceituais, estruturais e fundantes, no que concerne ao cultivo da atenção e suas práticas.  

Inserir o estudo no campo multidisciplinar da pesquisa qualitativa correspondeu à 

maneira ou modalidade pela qual escolhemos buscar perceber e compreender o fenômeno e 

seus elementos constitutivos, em seus significados. Também por considerarmos os contextos 

nos quais se apresentaram e a forma como se mostraram. Assim, os aspectos desses 

elementos, que se ofereceram à análise ao longo da pesquisa, aos quais nos debruçamos, estão 

relacionados às qualidades do fenômeno percebido. 

Bicudo (2011), ao iniciar uma reflexão sobre a pesquisa qualitativa, refere-se ao 

termo qualitativo como um adjetivo que modifica a modalidade da pesquisa e que informa o 

interesse, na investigação, por trabalhar com a análise das qualidades dos dados que emergem 

da pesquisa. Em seguida, a autora inclui em sua reflexão o próprio significado de pesquisa, os 

aspectos filosóficos e as diversas concepções de realidade, de sujeito e de conhecimento, 

envolvidos nesta modalidade, que devem ser considerados. Portanto, destacamos aqui, no 
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contexto desta investigação, alguns dos direcionamentos da pesquisa qualitativa, quando 

realizada segundo a visão fenomenológica. 

Ao analisar os fundamentos e as tradições da pesquisa qualitativa em educação, 

Esteban (2010) levanta alguns aspectos principais, relativos à finalidade, que podem orientar 

os estudos qualitativos – compreensão, transformação, tomada de decisões e também o 

descobrimento de um corpo organizado de conhecimentos. Como dito anteriormente, neste 

estudo nos direcionamos ao conceito e a práticas de cultivo da atenção em um contexto 

formativo, voltando-nos, desta forma, para a compreensão dos significados e da relevância 

das concepções acerca da atenção na ação educativa. Assim, empreendemos uma investigação 

orientada à compreensão de um fenômeno socioeducativo, caracterizando-a qualitativamente 

(ESTEBAN, 2010).   

Na mesma direção, tratando de questões conceituais da pesquisa qualitativa vista 

também em si mesma como um campo de investigação, Denzin e Lincoln (2006) afirmam que 

qualquer definição a respeito desta abordagem investigativa deve estar situada no complexo 

campo histórico, no qual ela se apresenta. Entretanto é possível, segundo os autores citados, 

oferecer uma definição inicial, dessa modalidade que utiliza múltiplos métodos na tentativa de 

garantir uma compreensão em profundidade do fenômeno focalizado. “A pesquisa qualitativa 

é uma atividade situada que localiza o observador no mundo. Consiste em um conjunto de 

práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo” (DENZIN; LINCOLN, 

2006, p.17). 

Podemos considerar a partir desta definição, genérica e inicial como classificam 

seus autores, alguns pontos que indicam que a pesquisa qualitativa, sendo um campo que 

acolhe uma multiplicidade de métodos, pode também ser vista para além de seus 

procedimentos. Abarcando, desta forma, várias posturas e compreensões correlatas, mesmo 

que com suas especificidades, em relação à realidade e ao conhecimento. Destacamos, aqui, a 

inclusão do observador, colocando-o em perspectiva ao mesmo tempo em que o inclui na 

experiência observada. Bem como, a ideia de contexto, sendo aquela uma atividade situada 

que localiza o sujeito no mundo. 

No imenso guarda-chuva das pesquisas qualitativas o papel do pesquisador e a 

noção de contexto são marcantes. Mas podemos afunilar tais pontos, trazendo especificidades 

e diferenças desses aspectos, à medida que nos direcionamos a determinadas perspectivas que 

nos conduzem a particularidades de concepções, métodos e procedimentos. 
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3.1.1 Pesquisa qualitativa segundo a visão fenomenológica 

 

De uma maneira geral, nas abordagens qualitativas, o objeto de estudo não está 

separado de seu contexto particular, natural, sendo considerado um elemento da experiência 

humana a ser observada de maneira global, ou seja, em sua totalidade. As pesquisas 

qualitativas também se caracterizam pela importância do pesquisador, constituindo-o como 

um instrumento, por meio da interação deste com a realidade (ESTEBAN, 2010). É dessa 

forma que na presente dissertação, buscamos alinhar nossos objetivos a fundamentos teóricos, 

que buscam perceber, em perspectivas integrais, o potencial formativo da atenção. Bem 

como,perfilamos nossa trajetória de acordo com uma abordagem e com os procedimentos 

metodológicos que permitiram a compreensão do fenômeno estudado integrado ao seu 

contexto e às experiências nas quais se apresentaram. 

Contudo, é importante atentarmos que, ao assumir uma perspectiva 

fenomenológica, algumas características da pesquisa qualitativa ganham nuanças particulares, 

provenientes da visão de realidade e de conhecimento no terreno da Fenomenologia. 

Neste terreno, que se opõe claramente aos posicionamentos cartesianos e 

positivistas, a realidade, e consequentemente o movimento de conhecê-la, não se baseia em 

noções como causalidade, neutralidade e mensurabilidade. Nem tampouco, assume-se uma 

lógica linear, na qual os fundamentos teóricos são tomados como verdades que categorizam 

previamente o estudado e predizem o caminho a conhecê-lo, buscando respostas 

generalizáveis e transferíveis. Ao contrário, essa postura 
[...] é consoante com discursos que promulgam a inseparabilidade entre 
sujeito e objeto, a impossibilidade de se ter apenas um modo de ver o 
estudado, bem como com a relevância do contexto histórico, político e social 
em que o estudado se situa e com a impossibilidade de aprisionar-se o dito 
na linguagem em caixas de interpretação (BICUDO, 2011, p. 20). 
 

Nessa perspectiva, a realidade não é considerada independente do sujeito que a 

vivencia, onde o fenômeno é visto como um objeto posto objetivamente em um mundo 

exterior, podendo ser observado, experimentado, manipulado, contado ou medido por um 

observador. De outro modo, no processo de conhecer fenomenológico, o fenômeno é 

[...] o que se mostra no ato da intuição efetuado por um sujeito 
individualmente contextualizado, que olha em direção ao que se mostra de 
modo atento e que percebe isso que se mostra nas modalidades pelas quais se 
dá a ver no próprio solo em que se destaca como figura de um fundo. A 
figura, delineada como fenômeno e fundo, carregando o entorno em que o 
fenômeno faz sentido (BICUDO, 2011, p.30). 
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Assim, quando nos debruçamos sobre a atenção, suas implicações educacionais e 

suas possibilidades de cultivo, não a enxergamos apenas a partir de seus aspectos externos, 

em comportamentos isolados e mensuráveis objetivamente.  Pois, em nossa acepção de 

atenção, a relação entre aquele que atende e aquele que é atendido é marcada pela 

inseparabilidade, à medida que o movimento do prestar atenção é simultaneamente interno e 

externo (FERNÁNDEZ, 2012). Também consideramos que tal movimento faz parte de um 

entorno, no qual múltiplos elementos o influenciam e são influenciados por ele. Não podendo, 

desta forma, ser isolado em um ambiente neutro para ser analisado ou compreendido. 

Relacionando esta concepção de fenômeno aos aspectos que dele procuramos 

apreender eaos modos pelos quais intencionamos sua compreensão, consideramos relevante 

evidenciar a diferenciação entre os pares objeto/observado e fenômeno/percebido presente nos 

processos investigativos dentro do universo apresentado. Gostaríamos de destacar que tal 

distinção não reflete apenas uma diferença de terminologias, mas marca inicialmente uma 

relação de complexidade entre os vários elementos desse processo. 

Nesse contexto, o binômioobjeto/observado indica uma separação entre aquele 

que observa e o objeto, ao passo que o par fenômeno/percebido, significa que a qualidade que 

é percebida do fenômeno mostra-se na própria percepção do sujeito. Assim, enquanto no 

primeiro par a qualidade é tomada como dada, pertinente ao objeto, e a observação é 

direcionada à busca de categorizações prévias; no segundo, não é assumida uma definição 

prévia do que será observado, ao contrário, atenta-se ao que se mostra. 
Há uma doação de aspectos passíveis de serem percebidos em modos 
próprios de aparecer. [...] Não há uma separação entre o percebido e a 
percepção de quem percebe, uma vez que é exigida uma correlação de 
sintonia, entendida como doação, no sentido de exposição, entre ambos 
(BICUDO, 2011, p.19). 
 

Mostra-se aqui uma posição de interação entre aquele que percebe o fenômeno e o 

que se dá a perceber deste fenômeno no movimento de sua compreensão, de seu 

conhecimento. Conhecimento que, no universo da Fenomenologia, tem como ponto de partida 

o voltar-se “às coisas mesmas”. Entendendo a “coisa mesma” como fenômeno, do qual temos 

acesso imediato e uma intuição originária. “O fenômeno integra a consciência e o objeto, 

unidos no próprio ato de significação” (FORGHIERI, 1993, p.15).  

Nessa integração, a consciência é caracterizada pela intencionalidade. Ou seja, a 

consciência, não sendo substância, mas constituída por atos, é dirigida a um objeto, o qual, 

por sua vez, é objeto para uma consciência. A intencionalidade, pedra angular da 

Fenomenologia, é o atribuir um sentido, unificando o sujeito e o mundo, através da união 
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entre a consciência e o objeto. Indicando, assim, que a realidade é relativa à consciência. Tal 

fato, nesta perspectiva, nos dá a reconhecer que o mundo não é pura exterioridade e o sujeito, 

também não sendo pura interioridade, se constitui no ir em direção a algo, em sua totalidade, 

de modo atento, saindo de si para um mundo que possui significação para ele próprio 

(BICUDO, 2011; FERREIRA, 2007; MOREIRA, 2004; FORGHIERI, 1993). 

Essa posição de interação presente no par fenômeno/percebido, caracterizada pela 

intencionalidade, marca, tanto no significado de pesquisa, como no modo de investigação que 

se utiliza de uma base fenomenológica, o encontro de três aspectos fundamentais: 

interrogação/interrogado/pesquisador. Tais aspectos se correlacionam de maneira dinâmica, 

por estarem, eles mesmos, em movimento. 

Bicudo (2011) afirma que, neste panorama, pesquisar consiste em ir no encalço de 

uma interrogação em diferentes perspectivas, circulando-a diversas vezes, buscando todas as 

suas dimensões. A interrogação, portanto, é tida como o pano de fundo no qual as perguntas 

do pesquisador fazem sentido, constituindo-se na referência que dá direção aos procedimentos 

da pesquisa. Aqui a interrogação difere da pergunta e do problema de pesquisa sendo 

subjacente a eles, dizendo da perplexidade do pesquisador diante da vida. Funciona como a 

força motriz daquele que pesquisa e o modo como é explicitada se relaciona com sua 

formação e suas concepções de mundo e de ciência. 

A interrogação que nos moveu à compreensão do fenômeno da atenção, a partir da 

noção de cultivo, a considera em seu potencial formativo, refletindo nossa inquietação diante 

da visão hegemônica disseminada nos meios educacionais e nossa busca por um modo 

diferente de percebê-la. Dessa forma, emergiram perguntas que interrogaram o entendimento 

do cultivo da atenção em um contexto de educação integral e formação humana. O nosso 

olhar intencionou percorrer aspectos desse fenômeno que incluíam elementos de suas 

dimensões subjetivas, objetivas, intersubjetivas e sociais (WILBER, 2007). Por isso, tomando 

por referência o horizonte da nossa interrogação, escolhemos os seguintes caminhos 

metodológicos para persegui-la.  

 

3.1.2 Caminhos da pesquisa 

 

Como dito anteriormente, nesse estudo, os caminhos escolhidos tiveram como 

solo o terreno da pesquisa qualitativa segundo uma visão fenomenológica e direcionaram-se 

ao objetivo, de caráter exploratório, de situar a concepção de cultivo da atenção e suas 

práticas no âmbito da educação integral. 
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Para traçarmos a trajetória da presente pesquisa, buscamos inspiração em 

trabalhos, de base fenomenológica, apresentados por Martins e Bicudo (2005); Bicudo (2011) 

e Amadeo Giorgi (apud BICUDO, 2011; MOREIRA, 2004). 

No entanto, não tomamos tais trabalhos como manuais ou quadros metodológicos 

rígidos em seus processos e procedimentos. Destacamos, ainda assim, que eles nos 

possibilitaram a elaboração de um percurso particular, que julgamos adequado aos nossos 

objetivos exploratórios diante do fenômeno de cultivo de atenção, dentro da região de 

inquérito14em que surgem nossa interrogação e perguntas. 

Um instante prévio de interesse acerca do fenômeno a ser investigado, que 

poderíamos chamar momento pré-reflexivo (BICUDO; ESPÓSITO, 1997), nos possibilitou 

levantar perguntas, reconhecer o horizonte e o contexto no qual se deu nossa pesquisa, e 

ainda, perceber nossa motivação e implicação dentro do processo. 

Nesta oportunidade, verificamos que o campo o qual desejávamos explorar, o 

cultivo da atenção, se mostrou a partir de aspectos teóricos, conceituais e outros, mais 

relacionados a uma prática. Por isso, no intuito de explorar tal campo, aliamos, em nossa 

trajetória, os dois procedimentos metodológicos mencionados acima – pesquisa bibliográfica 

e observação participante - divididos em quatro momentos. 

Nossa trajetória exploratória, tal qual o trabalho de tecelagem, consistiu em um 

momento inicialde aproximação com o fenômeno investigado, a partir de uma postura de 

abertura e interrogação. Este encontro se deu com o contato com a matéria bruta, da forma 

com a qual ela se apresenta em seus suportes – o carneiro, que oferece a lã, em seu estado 

mais original. Em nosso caso, o texto e a experiência vivida apresentou-nos seus significados.  

Esse primeiro contato nos permitiu entrar em um segundo momento. Aqui, 

realizamos uma descrição ampla do fenômeno percebido nas diferentes fontes, através da 

exegese textual na pesquisa bibliográfica, e da descrição do vivenciado na observação 

participante. Extraímos das descrições, os fios de sentido. Como uma roca que transforma a lã 

e o algodão em fios, o trabalho exaustivo de leituras sucessivas e circulares do texto e das 

cenas, lançou luz a unidades que fizeram sentido à nossa interrogação. 

Em um terceiro momento, elaboramos a trama, a urdidura que dá suporte, como 

um tecelão prepara o tear para criar com fios coloridos os ornamentos da tessitura. Tomando 

                                                             
14Região de inquérito ou campo de inquérito diz respeito ao “solo em que nos locomovemos com os autores lidos 
e outras possibilidades de encontro com o tema que nos enlaça” (BICUDO, 2011, p. 42), nele está situada a 
interrogação acerca de um fenômeno. Esse campo não necessariamente corresponde diretamente às regiões do 
conhecimento, podendo também ter relação com a situcionalidade de sujeitos em experiências vividas 
(BICUDO; ESPÓSITO, 1997). 
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por base nossas questões relativas ao fenômeno, retornamos aos registros do momento 

anterior evidenciando unidades, mais específicas, que se destacaram de outros constituintes. 

Em um momento final – desta trajetória específica, vale frisar – elaboramos a 

escritura de uma rede significativa. Tecida por nosso labor investigativo, articulando os 

diferentes significados ressaltados anteriormente e unindo-os ao trançado dos diálogos de 

diferentes vozes que nos falam da atenção. Como uma síntese unificadora do fenômeno 

percebido, potencial e elemento formativo integral a ser cultivado, situado no contexto da 

educação. 

Ilustramos este caminho na figura 7: 
 

Figura 7– A trajetória da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: a autora 
 

Os momentos ilustrados pela figura na referida trajetória expressam, sobretudo, a 

relação entre os procedimentos utilizados – pesquisa bibliográfica e observação participante. 

Mostramos que a distinção entre eles se diluiu, gradualmente. Pois, à medida que a linguagem 

presente nas descrições emergiu pelas leituras em textos e em cenas, foi se formando uma 

espécie de amálgama de seus resultados. Revelaram-se, assim, os sentidos e significados que 

permearam o fenômeno, no contexto de nossa interrogação. 

Vale salientar que, durante a realização do presente estudo, a utilização dos dois 

diferentes procedimentos – pesquisa bibliográfica e observação participante –, para a 

 

 1º Momento: contato com o fenômeno 

Pesquisa 
bibliográfica 

Observação 
participante 

2º Momento: descrição do fenômeno 

O dito nos 
textos 

Percepções 
da 

experiência 

4º Momento: síntese unificadora 

O cultivo da atenção 

3 º Momento: sentidos e significados 

Significados do 
fenômeno 



69 
 

construção das compreensões sobre o fenômeno, correram em paralelo dentro de cada 

momento, respeitando a natureza de cada um. À medida que avançamos na análise das 

descrições, dando-lhes o tratamento próprio relativo às suas características, houve um 

afunilamento dos processos, na intenção de apresentarmos uma síntese unificadora dos 

significados emergidos dos mesmos. 

Destacamos que os momentos da pesquisa, da análise e os procedimentos 

indicados não foramaqui tomados a partir de uma sequência rígida de forma linear e 

hierárquica. Entendemos e assumimos essas etapas como  
[...] o movimento de pensar que se realiza efetuando insights, abstrações, 
comparações, articulações, reunindo e separando aspectos, expressando o 
compreendido pela linguagem, quando obtemos clareza e ficamos em 
dúvida, enfim são movimentos do pensar ao percorrer os meandros do 
pensamento investigativo (BICUDO, 2011, p.59). 
 

Adentraremos, agora, de forma mais detalhada nesses movimentos que 

atravessaram as etapas de nossa trajetória, momento a momento. 

 

3.1.2.1 Intuindo a totalidade: o carneiro, a lã. 

 

Tivemos, como primeiro passo,a busca de uma apreensão geral do fenômeno 

intuídoem sua totalidade, por isso, entramos em contato com materiais bibliográficos e 

experiências vividas para a construção de uma compreensão inicial e abrangente. Partimos da 

interrogação que nos moveu e buscamos significados transportados em textos escritos, 

historicamente situados, em paralelo à etapa vivencial da exploração, realizada através da 

observação participante. 

Tomamos, então, uma dimensão teórica formada pelo corpus bibliográfico 

adotado e uma dimensão mais experiencial, através de práticas relacionadas ao cultivo da 

atenção, em um contexto de educação não formal. Assim, esse momento nos possibilitou uma 

proximidade com reflexões e problemáticas situadas no universo acadêmico, ao mesmo tempo 

nos acercou tanto de um fazer ligado à aprendizagem da atenção, como das experiências dos 

sujeitos que o vivenciaram. 

Neste encontro, estabelecemos uma importante relação existencial com o 

fenômeno estudado, que contribuiu para a abertura da intuição de um sentido mais amplo 

sobre ele. Consequentemente, não podemos deixar de colocar em evidência o papel da 

atenção, neste momento de contato com textos e situações que nos transportaram os 

significados do fenômeno. Essa atenção esteve relacionada também à postura por nós 
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intencionada, caracterizada pela abertura e pela interrogação. Portanto, a atenção aparece, 

neste estudo, de um lado como princípio do fenômeno percebido e de outro, ligada à 

percepção no próprio processo investigativo. 

Em um sentido semelhante ao que Kastrup (2007) aborda no problema do 

funcionamento da atenção nas etapas iniciais do trabalho de campo, percebemos a 

necessidade de posicionar nossa atenção, dentro de um processo fenomenológico de 

suspensão15. Dedicamo-nos, tanto nas observações como nas leituras, em tentar ativar uma 

“atenção à espreita – flutuante, concentrada e aberta”, como é característica da atenção do 

cartógrafo (KASTRUP, 2007, p. 21). 

Embora a abordagem de Kastrup (2007),a cartografia, se dê em contexto 

metodológico diferente do nosso, identificamos correspondências entre alguns pontos 

significativos em nossa prática de pesquisa.  

Considerando a plasticidade da atenção e sua capacidade de transformação através 

do exercício, Kastrup (2007) caracteriza os movimentos da atenção do cartógrafo. O primeiro 

é o voltar-se para o interior, o segundo, uma mudança na natureza da atenção que passa a 

acolher o que lhe acontece, ao invés de buscar informações. 
[...] quando sob suspensão, a atenção que se volta para o interior acessa 
dados subjetivos, como interesses prévios e saberes acumulados, ela deve 
descartá-los e entrar em sintonia com o problema que move a pesquisa. A 
atenção a si é, neste sentido concentração sem focalização, abertura, 
configurando uma atitude que prepara para o acolhimento do inesperado. A 
atenção se desdobra na qualidade de encontro, de acolhimento (KASTRUP, 
2007, p.18). 
 

Em nossa prática de investigação sobre a atenção, buscamos cultivá-la, de certo 

modo, como parte do processo metodológico por nós realizado. Essa experiência mostrou-se 

rica como uma busca, entretanto, não raro, vivenciávamos alguns momentos de frustrações, 

sobretudo na observação de campo, com a profusão de elementos e informações chocando-se 

aos conteúdos internos de tensão e preocupação. Como mostramos no trecho abaixo retirado 

de nosso diário de campo: 
Kastrup diz que a atenção cartográfica, ao mesmo tempo flutuante, 
concentrada e aberta, é habitualmente inibida pela preponderância da 
atenção seletiva. Percebi na minha experiência de observação que isto 
ocorreu muitas vezes. A preocupação com o registro me levou, nesses 
últimos dias, a um bloqueio. E os movimentos internos relativos à dúvida 
sobre a própria seleção se interpunham prejudicando a flutuação e a 
concentração. Fazendo com que a abertura da minha atenção tenha se 

                                                             
15Suspensão consiste em uma atitude de abandono, ainda que temporário, de uma atitude recognitiva, dita natural 
pela fenomenologia (KASTRUP, 2007). Por atitude natural, entende-se, nesse contexto, aquela que concebe os 
objetos como sendo exteriores e reais em si mesmos (MOREIRA, 2004).  



71 
 

tornado uma lente embaçada, através da qual não pude ver coisa alguma, 
além da preocupação de registrar (Diário de itinerância da pesquisadora, 
20/09/2013).  
 

Entretanto, a despeito das dificuldades surgidas ao longo do contato com o 

fenômeno, consideramos essencial, termo-nos voltado aos nossos próprios processos 

atencionais, no decorrer da pesquisa. Buscando, com isso, colocar-nos ativamente diante da 

possibilidade de cultivo.   

 

3.1.2.2 Evidenciando os sentidos em unidades: o fiar, o fuso, a roca. 

 

Nesta fase realizamos uma descrição geral do que pôde ser percebido ao 

entrarmos em contato com o fenômeno, a partir das diversas fontes textuais e vivenciais às 

quais tivemos acesso. 

Temos ciência das diferentes naturezas dessas fontes, por isso demos a elas 

diferentes tratamentos. De um lado, aspectos resultantes do contato direto com a experiência e 

com os sujeitos que dela participaram, de outro, informações emergidas da leitura de textos 

previamente elaborados, em linguagem predicativa e com os cuidados característicos das 

regiões do conhecimento específicas, nas quais estão inseridos. 

Concordamos com Bicudo (2011) quando reconhece que é por mediação da 

linguagem que a experiência vivida é dada ao conhecimento, em diferentes graus de 

elaboração e em diferentes modalidades de expressão. Nesta direção, percebemos que o 

interesse nas expressões do vivenciado e nos significados de tais expressões, faz com que, em 

pesquisas fenomenologicamente conduzidas, a descrição ganhe um caráter fundamental. 
Fenomenologia é, por um lado, descrição do vivido na qualidade da 
experiência vivida e, por outro, descrição do significado das expressões da 
experiência vivida. Os dois tipos de expressão parecem um tanto diferentes, 
no sentido que a primeira é uma descrição imediata do mundo-vida enquanto 
vivido, enquanto o segundo é uma descrição intermediada (mediada) do 
mundo-vida enquanto expressado em forma simbólica (VAN MANEN, 
1990, p.25 apud BICUDO, 2011, p.43). 
 

A partir dessas diferenças, de acordo com o foco da pesquisa, podemos nos dirigir 

a expressões que se situam no encontro com o percebido, buscando um entendimento mais 

estrutural do fenômeno. Bem como, podemos nos reportar ao segundo tipo de expressão 

mencionado acima procurando a compreensão e a interpretação do “culturalmente presente ao 

mundo”, apoiados em procedimentos da chamada Fenomenologia Hermenêutica (BICUDO, 
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2011, p. 44). Aqui, a descrição do fenômeno interrogado se manifesta a partir de um texto 

articulado, histórica e culturalmente situado, doando-se à análise e à reflexão. 

Assim, tratando-se do material bibliográfico – parte do corpus desta pesquisa –, 

enquanto que, em um primeiro momento, buscamos estabelecer um horizonte geral de 

compreensão, no segundo, iniciamos um movimento mais vertical, em profundidade. 

Retornamos, portanto, às leituras à procura de mais particularidades, elegendo tópicos que nos 

levaram, no momento seguinte, às unidades de sentido e de significado, ou passagens 

significativas dos textos que respondem às perguntas que direcionamos a eles. Os tópicos, 

então, são os contextos, ou as categorias mais amplas nas quais estão imersas as unidades de 

significado.   

No tocante à observação, parte do movimento exploratório do presente estudo, a 

descrição da experiência foi elaborada a partir da transcrição, organização e sistematização 

dos materiais provenientes dos instrumentos utilizados no momento anterior. Gostaríamos de 

destacar aqui a importante contribuição, na análise de nossas observações, tanto do diário de 

campo, como dos registros em áudio e vídeo. Detalharemos, mais adiante, o processo de 

leitura e análise dos registros audiovisuais, transformados em descrições das cenas 

significativas, representando um recorte da experiência.  

Destacamos as características da descrição fenomenológica que diz do ocorrido 

como percebido.Podendo ser o relato do pesquisador que, “estando junto à situação em que as 

vivências se dão e com o sujeito que as vivencia, descreve aquilo por ele visto, isto é, 

percebido”. O pesquisador não conta o acontecido, mas diz o acontecido como percebido por 

ele (BICUDO, 2011, p. 38). Percebido por ele, dentro de um contexto, que por isso não é 

estritamente subjetivo, a percepção já alcançou o percebido em seu entorno.  
Isso quer dizer que figura e fundo foram abarcados e, assim, também foram 
abarcados os cossujeitos com quem se está no mundo naquele contexto e 
respectivos modos de expressão, bem como os produtos culturais e suas 
formas de materialização, outros seres vivos e da natureza em geral 
(BICUDO, 2011, p.32). 
 

As descrições nas duas modalidades, neste segundo momento, mostraram-se 

como materiais a ser analisados e interpretados. Por isso, a descrição não foi o último passo, 

embora tenha já revelado as vivências. As descrições foram efetuadas mediante a linguagem, 

solicitando, portanto, um trabalho interpretativo que intencionou compreender os sentidos, 

significação e significado, nelas apontados. 

Assim, chegando a uma apreensão do todo das descrições, passamos a colocar em 

evidência unidades de sentido, discriminando-as segundo a perspectiva da interrogação que 
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moveu o estudo. As unidades de sentido, normalmente são notadas diretamente na descrição, 

nas idas e vindas da leitura, à medida que o pesquisador percebe uma mudança significativa 

de sentido no texto. 

Giorgi (1985 apud MOREIRA, 2004) ressalta que as unidades de sentido são 

constituintes, não elementos. Tal distinção, partindo da relação unidade e contexto, também 

destaca uma diferença entre o método que aqui descrevemos e a análise de conteúdo 

tradicional. 
Constituinte significa uma parte determinada de forma que seja apoiada no contexto, 
enquanto que um elemento é uma parte determinada de tal forma que seu sentido 
seja mais independente possível (MOREIRA, 2004, p.124-125). 
 

Ainda sobre as unidades de sentido, vale salientar que se configuram e são 

articuladas relativas ao olhar, à intencionalidade, à atitude do pesquisador. Não sendo, assim, 

sentidos rígidos, unívocos ou arbitrários, é possível que as unidades sofram mudanças no 

processo de leituras sucessivas e de depuração dos sentidos (BICUDO, 2011; MOREIRA, 

2004). 

Percebemos, portanto, que evidenciar as unidades de sentido é um modo de tomar 

algo inteiro e bruto – as descrições – e destrinchar em fios – os sentidos –, fiar como se faz 

com a lã em um fuso na roca. Mesmo sendo os fios, constituintes de uma totalidade, tomam 

forma com o trabalho do fiandeiro, na singularidade de seu trato com o material disponível.  

 

3.1.2.3 Estabelecendo as unidades de significado: a urdidura, a trama. 

 

O terceiro momento da pesquisa foi constituído pela análise da descrição geral do 

fenômeno, resultante da etapa anterior explicitada acima – a partir das fontes textuais e da 

experiência observada. 

De acordo com Bicudo (2011), a análise das descrições, por serem expressas e 

mediadas pela linguagem, solicita um enxerto hermenêutico. Desta forma, a inserção de 

procedimentos interpretativos no movimento de compreensão leva à abertura aos sentidos e 

significados expressos. 

A linguagem, nesse contexto, presentifica uma síntese unificadora do que é 

percebido, da percepção, da elaboração do percebido na percepção e da explicitação daquilo 

que é percebido. Nesse processo de síntese, a linguagem integra a complexidade da relação 

entre signo, sentido, significado e contexto histórico-cultural, lançando a dimensão subjetiva 

da percepção à esfera intersubjetiva e objetiva, através da comunicação. Assim os elementos 
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percebidos subjetivamente são tecidos, através da linguagem, em uma rede de significados, 

significativos e válidos em uma dimensão de intersubjetividade e dentro do contexto ao qual 

se referem (BICUDO, 2011). 

Portanto, considerando a síntese unificadora manifesta pela linguagem das 

descrições que explicitaram o percebido, laboramos um processo hermenêutico, a partir dos 

materiais provenientes dos momentos anteriores dessa pesquisa.  

Ressaltamos aqui a diferença entre análise hermenêutica realizada 

fenomenologicamente e a análise de conteúdo, em sua acepção geral, visando situar aquela 

modalidade de análise de maneira mais clara antes de aprofundarmos propriamente os 

procedimentos. 
O ponto crucial da diferença entre ambas é a postura de investigação 
assumida. A Fenomenologia busca conhecer o que determinado fenômeno 
significa e como ele é experienciado. A análise de conteúdo implica que já 
se conhece antecipadamente o que se deseja conhecer de um texto. Esse 
modo de investigar indica os critérios para o trabalho de análise, 
evidenciando que já se sabe de antemão as características significativas do 
assunto sob investigação [...] (BICUDO, 2011, p.49). 
 

Em nosso estudo, no processo de análise, buscamos conhecer, a partir da 

emergência dos significados nos textos, uma estrutura do que chamamos de cultivo da atenção 

e como ela pôde se expressar em um processo formativo. Não tendo sido o caso, por exemplo, 

de explicar as ocorrências de assuntos relacionados ao cultivo atencional utilizando como 

princípio teorias e pressupostos já conhecidos. Tais significados foram significativos em 

relação ao nosso questionamento e foram compreendidos na totalidade temática da 

investigação. Neste sentido, 
[...] a análise fenomenológica da descrição não toma o descrito como um 
dado pragmático cujos significados já estariam ali contidos, mas percorre um 
trajeto pavimentado por chamadas constantes à atenção do que está sendo 
realizado pelo investigador (BICUDO, 2011, p.57). 
 

Como dissemos previamente, as descrições nas duas modalidades – tendo como 

referência, escritos elaborados ou a experiência observada e vivenciada – foram nosso 

material propenso à análise e interpretação. Aqui, iniciamos um processo para ir além das 

descrições buscando compreensões mais gerais que digam da estrutura do fenômeno 

interrogado, dentro de nossa região de inquérito, situada no campo da educação, mais 

especificamente da educação integral. 

Leituras sucessivas do material ocorreram durante todo o processo. À medida que 

reiniciamos e seguimos um ciclo de leitura, aprofundamos nossa compreensão tendo como 

diretriz a nossa interrogação inicial e as perguntas que dela surgiram. Como dissemos 
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anteriormente, elaboramos esse percurso investigativo, e mais especificamente de análise, 

inspirados em procedimentos descritos por Bicudo (2011) e Amadeo Giorgi (apud BICUDO, 

2011; MOREIRA, 2004). 

Esses procedimentos consideram, de uma maneira geral, quatro passos: uma 

apreensão ampla da descrição; a evidenciação de unidades de sentido; a reunião das unidades 

de sentido em unidades de significado e, por fim, uma síntese dessas unidades articulada pela 

escrita. 

Assim, evidenciadas e reunidasas unidades de sentido, realizamos as articulações 

entre elas, instituindo as unidades de significado. Tais unidades indicam diferentes momentos 

na totalidade do texto e relacionam grupos de unidades de sentido entre si.  

As unidades de significado, segundo Bicudo (2011), são expressas, a partir do 

trabalho reflexivo e analítico do pesquisador, em linguagem condizente com seu campo de 

inquérito. Giorgi (1985 apud MOREIRA, 2004) acrescenta que se devem explicitar as 

unidades mais reveladoras do fenômeno sob a perspectiva investigada de forma direta, 

buscando elucidar aspectos de profundo interesse para o entendimento dos eventos. 

Esse processo exige do pesquisador, além da ação reflexiva diante dos 

significados das palavras e da totalidade dos contextos, a possibilidade de 

ver,imaginativamente, na reunião de articulações, variaçõespossíveis de situações em que o 

fenômeno pode se mostrar. Intuindo, assim, na base de tais variações, características 

fundantes, que compõem a ideia essencial do investigado (BICUDO, 2011; MOREIRA, 

2004). 

Com esses procedimentos, entremeamos os vários significados na trama da 

urdidura que forma a base de compreensão do cultivo da atenção e de suas práticas. Na base 

dessa trama, estão tópicos mais abrangentes, que revelam horizontes de compreensão que 

abrigam, no movimento investigativo, as convergências das unidades de significados. 

Chamamos, aqui, esses tópicos de categorias abertas, grandes regiões de generalidade de 

compreensão e interpretação na esfera do fenômeno. Foram formuladas durante a trajetória da 

pesquisa, envolvendo todo o processo da investigadora no contato com o estudado (BICUDO, 

1997, 2011). 

Portanto, tomamos as unidades de significados que dizem, de maneira ramificada, 

da atenção e seu processo de cultivo; da relação desse processo com noções de integralidade e 

experiência; de suas práticas em situações formativas. Em seguida, a partir de procedimentos 

reflexivos e analíticos, agrupamos as referidas unidades em grandes feixes significativos de 

fios de sentidos convergentes - categorias abertas. Abertas, pois não se formatam em caixas, 
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mas revelam horizontes de compreensão. Neste movimento, o próximo passo foi entretecer os 

fios na urdidura da trama, realizando uma síntese das unidades, através da escrita. 

 

3.1.2.4 Efetuando a síntese das unidades de significado: o tecido, a rede. 

 

No quarto e o último momento deste trajeto investigativo específico realizamos 

uma síntese das convergências das unidades de significado, expressando-a e comunicando-a 

em uma trama textual. Desse modo, integramos e articulamos os constitutivos encontrados, 

relevantes ao fenômeno interrogado, em uma tessitura de significações. Buscamos, com isso, 

apresentar o cultivo da atenção, em sua estrutura e manifestação situadas no campo de uma 

educação que visa à integralidade do ser. 

Percebemos o enredar dos diversos constitutivos de significação, à maneira da 

elaboração de uma “montagem reflexiva”, mencionada por Denzin e Lincoln (2006, p.20). 

Os referidos autores, compartilhando com teóricos da área cinematográfica, 

trazem a metáfora da montagem – uma edição de imagens cinemáticas – associando a 

sobreposição ou justaposição de imagens diversas e sons, que resultam em uma nova criação, 

ao fazer do pesquisador em suas práticas interpretativas e/ou metodológicas. A montagem 

fílmica produz uma espécie de efeito gestalt, onde a sequência das partes permite uma 

compreensão da totalidade do conjunto dos elementos, a partir de uma percepção simultânea 

(DENZIN; LINCOLN, 2006). Assim, os diversos elementos, interpretativos ou 

metodológicos, no trabalho do pesquisador resultam em uma unidade de compreensão. 

Buscamos nessa comparação a ideia de que ao apresentarmos a síntese das várias 

unidades de significado, objetivamos, nas justaposições das convergências, uma percepção 

simultânea para intuir a totalidade do fenômeno. Sabendo que estamos 
[...] fadados ao movimento parte/todo, intuindo a totalidade e, assim, 
deixando sempre encoberto algo não dito e acrescentando algo, mediante o 
já expresso e culturalmente aceito e presente nos modos de dizer (BICUDO, 
2011, p.43). 
 

Com isso a tessitura que elaboramos, para um olhar abrangente, deverá mostrar 

uma unidade de compreensão sobre a atenção em seu processo de cultivo e sua inserção no 

campo educacional. Entretanto, ao aproximar o olhar, ensejamos que possam ser revelados os 

fios que compõem a trama, em seus sentidos e significados, abrindocaminhos de 

compreensões possíveis para a interrogação do fenômeno em diferentes contextos. 

E, entendendo a impossibilidade de esgotar a compreensão de um fenômeno, ao 

contrário de uma tecedeira em seu trabalho, não encerramos com um arremate final. Para que 
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novas perguntas possam surgir no desfiar do tecido, originando novas tramas de significados, 

trazendo novas perspectivas para a atenção em sua potência formativa. 

Ao finalizar uma exposição geral da trajetória metodológica que percorremos 

durante nossa investigação, detalharemos a seguir, os procedimentos utilizados para nos 

aproximar de aspectos do fenômeno da atenção. Considerando as diferentes naturezas dos 

contextos nos quais tais aspectos mostraram-se a nossa percepção – textos situados 

historicamente e experiências vivenciais –, buscamos dois diferentes meios investigativos e 

seus métodos específicos. 

 

3.2 Organização da pesquisa: fontes bibliográficas e experiências vivenciais 

 

Como amplamente exposto acima, a presente pesquisa se deu em quatro etapas. 

No momento inicial, as duas diferentes fontes,textos escritos e experiências vivenciais, bem 

como os procedimentos, de acesso e leitura, a elas dispensados, ficaram bastante evidentes em 

nossas ações. De um lado, realizamos uma pesquisa bibliográfica e, paralelamente, uma 

observação participante. Os modos de proceder, que inicialmente foram bastante específicos 

em cada procedimento, mesclaram-se gradualmente com o avanço da pesquisa. A elaboração 

do texto escrito das descrições, referentes às leituras e às observações, permitiu um tratamento 

semelhante aos significados emergentes de um e de outro meio investigativo. 

Para contemplar os momentos iniciais de contato com o fenômeno e 

contextualizar as etapas posteriores de análise, descreveremos os processos de pesquisa 

bibliográfica e observação participante que realizamos neste estudo. 

 

3.2.1 Pesquisa bibliográfica: corpus, locus e leituras. 

 

Quando optamos por esta modalidade de pesquisa, direcionamos nossa atenção 

aos discursos de textos, analisando-os apoiados em procedimentos hermenêuticos, “lendo-o 

por entre as articulações efetuadas no próprio movimento de investigar” (BICUDO, 2011, 

p.27). 

Os procedimentos da pesquisa bibliográfica, segundo Malheiros (2011), buscam 

identificar contribuições a determinado tema, na literatura disponível, localizando o que já foi 

pesquisado em diversas fontes, comparando e confrontando os resultados para alcançar uma 

nova visão. Assim, utilizamos a pesquisa bibliográfica como um método propriamente, e não 

apenas como um processo complementar a outros procedimentos (FLICK, 2009). 
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Associando os procedimentos da pesquisa bibliográfica à modalidade de análise 

fenomenológico-hermenêutica, interrogamos textos científico-filosóficos, em um material 

bibliográfico escolhido como meio para nos aproximar da atenção e sua inserção no debate 

educacional, considerando as possibilidades de seu desenvolvimento e aprendizagem a partir 

do cultivo. 

Encontramos no texto de Virgínia Kastrup(2004), A aprendizagem da atenção na 

cognição inventiva, um eixo teórico central para os nossos estudos, a partir do qual pudemos 

destrinchar unidades significativas relacionadas ao conceito de cultivo da atenção. Como 

suporte para esta etapa do trabalho, complementando ou acrescentando sentidos, utilizamos 

outros textos da mesma autora, a saber: A invenção de si e do mundo: uma introdução do 

tempo e do coletivo no estudo da cognição, (1999); O devir-consciente nas rodas de poesia, 

(2005); O funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo (2007). 

Destacamos novamente que o campo do cultivo da atenção e de suas práticas é, 

ainda, pouco explorado, principalmente no âmbito educacional, por isso trouxemos outras 

temáticas relacionadas para compor o corpus bibliográfico. Incluímos este material, 

principalmente, nos diálogos realizados na fase final das análises. Temas como: a noção de 

experiência nas ciências cognitivas contemporâneas e relacionada à educação; as tecnologias 

contemplativas; e a abordagem integral foram aproximados, em nossa leitura,aos significados 

ligados às noções de cultivo da atenção presentes no eixo bibliográfico central. 

A nosso ver, todos esses aspectos concorreram para o nosso objetivo de 

aprofundar a ideia de cultivo relacionada ao desenvolvimento da atenção, na complexidade de 

elementos que a constituem, em diferentes modalidades, dentro de um contexto 

formativo.Destacamos como principais títulos que participaram dos referidos diálogos: A 

atenção aprisionada (FERNANDEZ, 2012); Notas sobre a experiência e o saber da 

experiência (BONDÍA, 2002). E outros, aos quais citamos direta ou indiretamente nas 

análises: alguns dos principais títulos que participaram:A mente corpórea (VARELA; 

THOMPSON; ROSCH, 2001); Onbecomingaware(DEPRAZ; VARELA, VERMERSCH, 

2003); A revolução da atenção (WALLACE, 2008); The BuddhistTraditionofSamatha: 

Methods for refiningandexaminingconsciousness (WALLACE, 2011); The mindfullchild 

(GREENLAND, 2010); Mindfulness for Children (GREENLAND, 2011); Espiritualidade 

integral (WILBER, 2007); Psicologia integral (WILBER, 2002). 

Parte dos materiais bibliográficos são publicações distribuídas, de forma ampla 

ou, por vezes, restrita, sendo encontradas em bibliotecas, livrarias ou locais especializados. A 
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internet foi meio de acesso a diversos materiais, sendo locus principal, o banco de teses e o 

banco de periódicos, ambos da CAPES. 

Neste primeiro momento da trajetória, no que se referiu às fontes textuais, 

realizamos uma leitura atenta do referido material, com o objetivo de visualizar um quadro 

geral do dito nos textos e das estruturas que nos apresentavam, além de contextualizá-los nos 

campos de conhecimento em que estão situados. Construindo, dessa forma, um horizonte de 

compreensão mais global. 

As diversas leituras foram realizadas seguindo o percurso desta trajetória, 

considerando dois elementos operativos explicitados por Lakatos e Marconi (2007) na 

descrição do processo de realização de uma pesquisa bibliográfica – compilação e fichamento. 

A compilação corresponde à organização do material a ser estudado. Agrupamos 

os textos por conjuntos que tivessem relações com os tópicos mais amplos relacionados ao 

fenômeno e seus constituintes. São exemplos de tópicos: atenção e educação; experiência na 

educação; integralidade; cultivo da atenção; tecnologias contemplativas, entre outros. 

Os fichamentos são fundamentais para reunião das ideias principais dos autores e 

seleção dos pontos de interseção e diálogo entre eles, contendo elementos importantes para o 

desenvolvimento do trabalho. Aqui, a sistematização das leituras, o registro das compreensões 

e das citações importantes, as notações das unidades de sentido e de significado foram feitos 

através de fichamentos. 

Diferentes fichas foram elaboradas com pequenas variações de acordo com cada 

momento do estudo e seu objetivo específico. Inserimos no apêndice 1 um exemplo de uma 

ficha que produzimos no trabalho de destaque das unidades de significado. 

 

3.2.2 Observação participante 

 

Em paralelo, ainda no primeiro momento da trajetória, como uma etapa vivencial 

da exploração, realizamos a observação participante de uma experiência que incluiu processos 

ligados ao cultivo da atenção com crianças de 4-5 anos, em um contexto de educação não 

formal. Assim, intencionamos, através das práticas, entrar em contato com um fazer 

relacionado ao cultivo da atenção, ao mesmo tempo em que nos aproximamos das 

experiências dos sujeitos que as vivenciaram. 

Considerando as características do método da observação participante, 

combinamos diversos procedimentos de observação, documentação e registro (AGROSINO, 

2009; LÜDKE; ANDRÉ, 2012). 
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Ao tratar da observação como método de investigação, Menga Lüdke e Marli 

André (2012) situam-na em um lugar privilegiado nas abordagens de pesquisa educacional. 

Principalmente pelo acesso à experiência direta, a observação permite a proximidade do 

observador com o fenômeno estudado, na perspectiva dos sujeitos envolvidos. Além de ser 

bastante útil para “[...] ‘descobrir’ aspectos novos de um problema. Isto se torna crucial nas 

situações em que não existe uma base teórica sólida que oriente a coleta de dados” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2012, p. 26). 

Neste estudo, propusemo-nos a realizar a modalidade metodológica de observação 

participante, conferindo-lhe um caráter fenomenológico, onde a observação não estaria em 

busca de informações, comprovações e ocorrências, ganhando uma configuração aberta e 

interrogativa ao que se mostrou à nossa percepção. Deste modo, não partimos para uma coleta 

de dados com uma categorização prévia, na qual encaixamos as situações observadas. 

Partimos de um horizonte de noções amplas, das quais surgiram nossas interrogações e que 

nos moveram dentro da experiência, para a construção da compreensão do que se revelou na 

interação entre o fenômeno percebido e nós que o interrogamos. 

No tocante à participação, concebemos uma atitude mais existencial, ao 

considerarmos nossos aspectos subjetivos na percepção da experiência, já que, conforme as 

perspectivas assumidas, o pesquisador, aquele que interroga, é instrumento na construção do 

conhecimento. Desse modo, o diário de itinerência (BARBIER, 2007), cuja descrição e relato 

detalharemos a seguir, teve um papel fundamental ao cunho fenomenológico que buscamos 

oferecer ao nosso processo de compreensão do fenômeno. 

Acompanhamos, no ano de 2013, práticas de uma turma em um programa 

educativo do Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis (NEIMFA) que 

trabalha em uma perspectiva de integralidade e formação humana. Seguindo a faixa etária 

daturmade Educação Infantil, participamos de atividades com 12 crianças de 4 a 5 anos. O 

período de acompanhamento foi realizado, entre os meses de agosto e novembro, incluindo 

uma manhã por semana, cada encontro com duração de 4 horas, totalizando 13 encontros nos 

dias em que, de acordo com o planejamento da instituição, são trabalhados, em atividades 

lúdicas, pontos de interesse da nossa pesquisa. 

A pesquisa de campo foi realizada no ambiente natural da instituição e a 

participação na rotina dos educadores e dos educandos teve fundamental importância para a 

percepção do percurso de práticas relacionadas ao cultivo da atenção em todo o processo, da 

elaboração das atividades à vivência das práticas. 
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Logo, assumimos a interação que surgiu nas experiências como uma relaçãoentre 

sujeitos em um processo de formação, havendo uma implicação do pesquisador no ambiente 

de investigação. Assim, com a modalidade participante, houve a possibilidade dapesquisadora 

também colaborar para a criação de situações, além de ter acesso a interações e 

comportamentos, também a sentimentos e atitudes, que em outra forma de observação não 

seria possível (VIANNA, 2003). 

A inserção da pesquisadora no contexto formativo do NEIMFA e no cotidiano de 

suas atividades foi iniciada durante o ano de 2012, o que possibilitou uma maior percepção 

das concepções acerca do fenômeno da atenção e do cultivo atencional que permeiam as 

práticas realizadas na instituição, trazendo uma compreensão em profundidade dos trajetos 

que possivelmente contribuam para seu desenvolvimento. Houve, portanto, uma familiaridade 

com os grupos de crianças participantes dos programas formativos, possibilitando que as 

atividades transcorressem como cotidianamente. Desta forma, o grau de participação 

“observador participante”, ganhou nuanças fenomenológicas, e também manteve sua 

característica fundamental de revelar a identidade da pesquisadora e os objetivos do estudo a 

todos os envolvidos. Tal situação permitiu, entre outros aspectos, o acesso a uma grande 

variedade de informações e uma relação ética e clara entre os sujeitos (LÜDKE; ANDRÉ, 

2012). 

Antes do início das observações foram realizados os acordos com a instituição, 

com os educadores e coordenadores responsáveis pelo núcleo, no qual a Educação Infantil 

está inserida, bem como com os pais/mães/responsáveis pelas crianças. Firmamos com estes 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)16, indicando detalhes da pesquisa, 

os objetivos e os métodos, bem como esclarecendo que não haveria riscos às crianças ou 

exposição indevida de suas imagens. 

 

3.2.2.1Locus das vivências, contextualização das atividades e perfil dos participantes. 

 

O locus de nossa observação foi o contexto do Núcleo Educacional Irmãos 

Menores de Francisco de Assis (NEIMFA) criado a vinte e seis anos, a partir de parceria entre 

moradores da comunidade do Coque, no município do Recife.  

O NEIMFA é uma sociedade civil sem fins lucrativos, sem vinculação político-

partidária ou religiosa, que desenvolve atividades educacionais com o direcionamento para o 

                                                             
16O modelo de TCLE utilizado, nesta pesquisa, encontra-se no apêndice 2. 
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estudo, prática e divulgação dos valores humanos e promoção de uma cultura de paz. Com um 

caráter de educação não formal, a referida instituição divide seu programa formativo mais 

amplo em cinco núcleos principais: educação e cidadania; gênero e saúde; arte e cultura; 

comunicação e articulação comunitária e direitos humanos e cultura de paz. A experiência 

percebida, neste estudo, se deu no núcleo de educação e cidadania, mais especificamente, nas 

atividades da Educação Infantil. 

Justificamos a escolha do locus, primeiro no que diz respeito ao caráter de 

educação não formal da instituição. Inicialmente, por percebermos uma predominância, nos 

espaços educacionais tradicionais, de uma concepção hegemônica relativa à atenção, linear e 

restritiva. Consideramos, portanto, favorável buscar uma nova forma de ver e tratar o 

fenômeno, em um âmbito que concebe os processos educacionais e formativos para além de 

uma lógica formal, ou melhor, dentro de uma lógica não formalizável. 

Deste modo, em uma “lógica não formalizável”, entre outros aspectos, não se 

busca o “condicionamento e disciplinamento dos corpos” e não há uma “preocupação com 

resultados finais e conclusões, o que inviabiliza a importância do fazer e de todos os 

processos que este fazer engloba” (informação verbal)17. Percebemos, nessa lógica, um 

possível solo fértil para a aprendizagem e o desenvolvimento da atenção através do cultivo. 

Outro motivo de nossa escolha se deu pelo currículo do programa observado que 

incluiu, no conjunto de suas práticas, atividades que nos permitiram entrar em contato com 

situações que nos apresentaram um olhar sobre a atenção considerada em sua complexidade e 

plasticidade. Vemos como exemplo dessas práticas, atividades de meditação, brincadeiras que 

promoveram espaços atencionais e o estímulo às relações positivas,dentro de uma proposta de 

cultivo da atenção, no eixo do programa que trabalha aspectos lúdicos. 

Esta proposta, em um projeto piloto18, foi realizada no segundo semestre de 2013, 

como um plano modelo a ser aperfeiçoado e ampliado no corrente ano. Entre os objetivos 

principais, buscou oferecer “espaços” que contribuíssem para o desenvolvimento da 

capacidade atencional (FERNANDEZ, 2012), através do trabalho de aspectos relacionados à 

atenção, a partir de atividades lúdicas, envolvendo o jogo, a brincadeira e a imaginação. 

O conjunto de atividades inseridos na proposta teve inspiração em brincadeiras e 

jogos tradicionais, algumas vezes adaptados a situações específicas. E, em grande parte, 

buscou referências no trabalho da norte-americana Susan Kaiser Greenland (2010) que, 
                                                             
17Informação fornecida por Alexandre Freitas, na palestra “Infâncias e Construção de Mundos: formar crianças 
na mandala das sabedorias”, no Recife, PE em dezembro de 2012. 
18Ver apêndice 3, minuta da Proposta de Cultivo da Atenção apresentada ao Programa de Educação Infantil – 
NEIMFA, no segundo semestre de 2013.  
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baseando-se em práticas orientais de meditação, desenvolve programas educacionais para 

crianças e adolescentes, pautados no que ela chama de um novo ABC, com exercícios e 

práticas que estimulam a atenção, o equilíbrio e a compaixão. 
A prática clássica de atenção plena se concentra no cultivo de três áreas: 
atenção, sabedoria e valores. Adaptada ao uso secular com crianças e 
adolescentes, torna-se o novo ABC da aprendizagem: atenção, equilíbrio e 
compaixão. Ao aprender tanto habilidades de atenção, como uma visão de 
mundo compassiva, as crianças são introduzidas a ferramentas que podem 
ajudá-las a viver uma vida equilibrada (GREENLAND, 2010, p.18, tradução 
nossa)19. 
 

Na execução da proposta de cultivo de atenção, foco de nossa observação, foram 

realizados jogos e brincadeiras que propiciaram momentos de introspecção, relação e 

compartilhamento(GREENLAND, 2010). Momentos de olhar tanto para dentro, como para 

fora. Assim, a partir de experiências introspectivas (internas) chamou-se a atenção para a 

respiração, para os pensamentos, emoções e sensações físicas; com as experiências de relação 

(externas) a atenção pôde ser levada ao outro (seu corpo, emoções e sensações) e à 

conscientização espacial. Por fim, através de experiências de compartilhamento houve 

momentos de troca dessas experiências, buscando trabalhar a afetividade. 

As atividades foram planejadas considerando também o tema de cada bimestre, 

cuja escolha, na dinâmica do programa da Educação Infantil, ficava a cargo do/a professor/a 

responsável pelo eixo correspondente, alternando entre os eixos de artes, cuidado, atividades 

lúdicas e contação de histórias. 

Com essa exposição, buscamos traçar brevemente o contexto em que se deu a 

experiência vivenciada nesta observação. Igualmente, achamos oportuno levantar, de forma 

sucinta, alguns aspectos referentes a seus participantes, os doze alunos e a professora. Vale 

dizer que preferimos utilizar nomes fictícios às opções de identifica-los por numeração ou 

siglas. 

De uma maneira geral, toda a turma teve um bom envolvimento com as atividades 

e brincadeiras. As variações do engajamento, claramente, corresponderam às preferências 

individuais. Vimos que todos tinham apreço semelhante à dança e à contação de história. 

Descrevemos algumas características por nós observadas, deixando claro que tais 

caracterizações estão inseridas no contexto da sala de aula e de realização das práticas. Não 

                                                             
19No original eminglês: “Classical mindfulness practice focuses on the cultivation of three areas: attention, 
wisdom, and values. Adapted for secular use with children and teens, they are the new ABCs of learning: 
attention, balance and compassion. By learning both attention skills and a compassionate worldview, children are 
introduced to tools that could help them live a balanced life” (GREENLAND, 2010, p.18). 
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intencionamos, pois, traçar um perfil psicológico aprofundado, mas indicar alguns elementos 

que se sobressaíram na própria descrição das cenas analisadas. 

Professora Andreza é responsável pelo funcionamento cotidiano das aulas, 

coordena o programa da Educação Infantil e o eixo de contação de histórias. Ela acompanhou 

a maioria da turma desde 2010, estabelecendo um forte vínculo forte, afetivo e de confiança, 

com as crianças. Durante as observações, ela conduziu as práticas. 

Dentre os alunos, Alex, na maioria das vezes,esteve silencioso, mas se integrou 

sempre nas atividades propostas, e também nas brincadeiras livres e espontâneas do recreio. 

Houve de sua parte, uma entrega especial nas atividades de introspecção. Ele é muito próximo 

a Carlinhos, os dois se chamam pela palavra “amigo”. Carlinhos, nas situações em geral, era 

mais agitado, envolveu-se em atritos físicos e conflitos com alguns colegas. Participou com 

interesse das atividades propostas, que demandaram mais movimento, não tendo sido atraído 

às atividades mais minuciosas como desenho, modelagem com massinha, etc. Mesmo assim, 

em algumas atividades em que era necessária concentração mais intensa, sua participação foi 

facilitada pela condução, através da fala e do gesto da professora. 

Élida e Valentina, afetuosas, tiveram boa interação com todos os colegas. 

Envolveram-se em todos os tipos de atividades, propostas ou espontâneas. Pedrinho era 

comunicativo e imaginativo. Gostava de dançar e desenhar, mas algumas vezes mostrou-se 

inseguro como o próprio desenho. Envolveu-se bastante nas contações de história e em 

brincadeiras com os colegas, criando várias situações, desde cenas familiares do cotidiano até 

aventuras fantasiosas. Téo, bem próximo a Pedrinho, participou de todos os tipos de 

brincadeira, também notamos uma entrega especial nas atividades de introspecção. 

Observamos, também em Miguel, um aspecto forte de imaginação e em alguns 

casos, levado por rompantes, envolveu-se em conflitos com os colegas.  Maria, bastante 

agitada, mantinha-se sempre em movimento. Também comunicativa, participou das 

atividades com bastante intensidade, inclusive naquelas que exigiam uma postura de corpo 

mais quieta. Rebeca, calma e tímida, muitas vezes permaneceu de fora olhando as 

brincadeiras, soltava-se mais nas interações que envolviam dança e música. Rayane mostrou 

interesse por atividades em que pôde brincar com coisas que, tradicionalmente, estão mais 

ligadas ao universo das meninas. Mesmo assim, teve bastante participação nas atividades de 

movimento. 

Vitor gostava muito de desenhar, mas também mostrou bastante energia nas 

brincadeiras movimentadas. Nas atividades de introspecção ficou um pouco inquieto.Kevin 

sempre sorridente e ativo, seus desenhos e brincadeiras envolveram sempre carros e motos, 
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estabeleceu boas relações com todos os colegas, mas em grande parte brincou mais com os 

meninos. 

Laurinha, dois anos mais nova que a média do grupo, era visitante assídua das 

aulas. Ela participava das atividades de maneira livre e os alunos da turma nutriam um grande 

afeto por ela, com cuidados e demonstrações de carinho. 

 

3.2.2.2 Instrumentos: notas, diário, registro audiovisual 

 

Como registro das participações das atividades, foram utilizados o diário e as 

notas de campo, bem como, gravaçõesaudiovisuais. Como resultado, as anotações e as 

transcrições das filmagens compuseram as descrições das experiências, na leitura das cenas 

significativas. 

Buscamos em Lüdke e André (2012)sugestões para a sistematização da tomada de 

notas. Essas sugestões não foram consideradas como normas ou lista de checagem, mas como 

diretrizes gerais que orientaram a seleção de pontos importantes a considerar. 

No início, tivemos bastante dificuldade em fazer notas, percebemos que muitos 

detalhes nos escapavam. A inserção nos acontecimentos e a preocupação em registrar tudo 

tornou a tarefa árdua nas primeiras aulas. A respeito disso escrevemos em nosso diário: 
Certo sentimento de frustração me veio em muitos dos encontros, por não 
ter tido o êxito que eu esperava, em relação a minha própria observação. 
Algumas vezes fiz os registros depois da aula, foi uma solução possível, mas 
sentia que alguns detalhes tinham se perdido(Diário de itinerância da 
pesquisadora, 11/09/2013). 
 

À medida que as ações de observar e anotar foram se tornando mais familiares e 

estávamos mais atentos às nossas perguntas, o registro através do caderno de notas fluiu de 

forma mais tranquila. A busca inicial por um registro mais detalhado deu lugar à realização de 

anotações mais significativas. 

A inserção da câmera filmadora, entre os instrumentos de registro, nos 

possibilitou uma descrição dos sujeitos, dos locais, das atividades, e a reconstrução dos 

diálogos. Ficando nossa observação presencial mais voltada a uma apreensão do todo, à 

atmosfera da brincadeira, às interações mais sutis entre os participantes, ao nosso próprio 

comportamento e aos eventos especiais. 

Tais anotações foram registradas em um pequeno caderno, e cada observação foi 

registrada abaixo de um cabeçalho: dia, hora, local de observação e período de duração. Em 

momentos posteriores, complementamos as notas com comentários e impressões. 
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Em um direcionamento mais reflexivo, mantivemos um diário no qual registramos 

nossas observações mais pessoais incluindo reflexões analíticas, metodológicas, dilemas e 

conflitos, mudanças de perspectivas, impressões e esclarecimentos que foram necessários. 

Concebemos este diário nos moldes do diário de itinerância descrito por Barbier 

(2007), como um instrumento “de investigação de si mesmo em relação ao grupo” (p.133), 

desejando aprofundar ainda mais nossa implicação com a experiência vivida. Entretanto nosso 

diário estendeu-se e ultrapassou os limites da pesquisa de campo abarcando todo o processo 

investigativo. Como no trecho a seguir, mostra-se um sentimento de angústia em relação a 

momentos posteriores de análise: 

Encontro-me na fase de leitura e releitura do que foi registrado nas 

observações. Nesse momento tenho pouco tempo, considerando os prazos e 

o tamanho empenho que essa fase demanda. Medo de não conseguir. (Diário 

de itinerância da pesquisadora, 13/12/2013). 

 

Intencionamos, assim, registrar pensamentos, sentimentos, desejos e sonhos que 

nos moveram a partir do contato com campo e em toda a trajetória de pesquisa, semelhante a 

um diário íntimo. Sobre essa semelhança Barbier (2007, p.134) comenta, destacando também 

as devidas diferenças: “O diário de itinerância comporta bem esse caráter de intimidade com 

a afetividade e as reações em relação ao mundo circundante; mas ele apresenta igualmente a 

característica de ser publicável, ou, pelo menos, difundível no todo ou em partes”. 

Embora em um contexto metodológico diferente daquele apresentado pelo criador 

do termo, mantivemos nosso diário de itinerância com carcaterísticas correspondentes. 

Compreendendo, da mesma forma, itinerância, não em uma trajetória linear, mas 

representando um “percurso estrutural de uma existência tal como se manifesta pouco a 

pouco, e de uma maneira inacabada, no emaranhado dos diversos itinerários percorridos por 

uma pessoa ou por um grupo” (BARBIER, 2007, p.134).  

Assim, os instrumentos utilizados no trajeto das experiências, parte vivencial 

deste estudo, possibilitaram o registro de um percurso investigativo, com a inclusão, através 

do diário, de uma implicação existencial que situou o lugar do observador no contexto de cada 

situação na qual o fenômeno deu-se a perceber.  

 

 

 

3.2.2.3 Limites e riscos 
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No momento em que propomos a presente pesquisa, estávamos atentos a algumas 

questões que poderiam surgir inerentes à natureza da modalidade metodológica aqui 

apresentada, trazendo alguns limites ou problemas. Por exemplo, a dificuldade em “delimitar 

ou selecionar situações observacionais nas quais o problema em estudo torne-se ‘visível’” 

(FLICK, 2009, p.208). Bem, como estávamos cientes das críticas direcionadas ao método, tais 

como a alteração do ambiente com a presença assumida daquele que observa e uma possível 

distorção da visão sobre fenômeno devido ao grande envolvimento do pesquisador (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2012). 

Entretanto, no sentido em que convinha aos nossos objetivos e às perspectivas 

teóricas e metodológicas que adotamos, tratamos de lidar propriamente com os obstáculos. E 

a despeito dos limites e riscos que possam ter incorrido a implicação e a participação da 

pesquisadora no campo observado dentro processo de pesquisa, estamos convencidos de que 

essa forma, exploratória e participante de observação, como aqui apresentada,foi bastante 

pertinente, considerando a natureza do fenômeno e as perspectivas por nós utilizadas. Bem 

como, importante para o intuito de apresentar uma experiência formativa que colabore com o 

desenvolvimento do cultivo da atenção e das capacidades atencionais, em um contexto 

educacional. 

Descrevemos, até aqui, o momento da percepção em que o fenômeno do cultivo 

da atenção, desdobrado em vários elementos, se mostrou para nós ao o interrogarmos. 

Passado o momento de percepção, no fluxo das vivências, “o enlaçado nesse ato solicita 

outros atos cognitivos, articuladores e de comunicação a serem efetuados pela consciência, 

avançando com o processo de constituição do conhecimento” (BICUDO, 2011, p.32). 

Seguindo nesse processo, lançamos o vivenciando na compreensão geral dos 

textos e na participação das experiências, através da linguagem, em uma dimensão descritiva. 

Considerando que, neste caso, a descrição não busca ocorrências ou comprovações, mas 

comunica o percebido projetando-o no espaço intersubjetivo. 

Trataremos, no próximo capítulo, da dimensão descritiva resultante do contato 

com o fenômeno e apresentaremos as leituras do cultivo da atenção em textos e em cenas, 

expondo o resultado de tais análises. 
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4A LEITURA DO CULTIVO DA ATENÇÃO EM TEXTOS E EM CENAS 

 
4.1 Leitura do Cultivo da Atenção em Textos 

 

Como detalhamos acima, parte desta pesquisa resultou do contato com o 

fenômeno do cultivo da atenção em textos científicos, historicamente situados. 

Contextualizaremos, mais adiante, o eixo central de análise, composto por um artigo principal 

e textos complementares. Através de leituras circulares deste eixo, realizamos fichamentos 

específicos e, a cada fase, descortinávamos uma compreensão mais ampla e profunda do dito 

no material bibliográfico. Consideramos o fichamento final, uma espécie de descrição 

abrangente do eixo central e, partindo de leituras atentas da descrição foram destacadas as 

unidades significativas à nossa questão. 

As unidades foram nomeadas com palavras ou expressões que representam, a 

nosso ver, elementos emergidos dos textos que promovem certo entendimento do fenômeno 

da atenção, de seu processo de aprendizagem e da ideia de aprender por cultivo. 

Nossa leitura e escrita considerou o cenário em que as unidades se mostraram, 

fazendo uma exposição das conexões históricas e teóricas que as permeiam. Elas receberam 

notações que nos possibilitaram apresentá-las, em meio às convergências e aos diálogos 

estabelecidos, no fim deste estudo. Desta forma, utilizamos a letra K, correspondente à autora, 

Kastrup, do texto central e a sigla US, para unidades de significado, seguidas da numeração 

específica. 

Agrupamos as unidades específicas em horizontes comuns de compreensão, a 

partir dos quais tecemos os significados mais abrangentes em uma nova construção textual 

significativa a respeito da atenção, vista de maneira integral, e seu cultivo.   

 

4.1.1 O Cultivo da Atenção na Cognição Inventiva 

 

No ambiente dos estudos cognitivos, a cognição inventiva surge como 

questionamento e problematização das formas cognitivas presentes nas abordagens 

tradicionais. Proposto por Virgínia Kastrup, o conceito de invenção neste campo da psicologia 

interpele criticamente os modos convencionais de entender os processos cognitivos, ao 

mesmo tempo em que lança um novo olhar para esses processos, para a atenção e para a 

aprendizagem. 
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Kastrup, professora e pesquisadora em Psicologia, dedicou parte dos seus estudos 

ao problema da aprendizagem da atenção no contexto da cognição inventiva. Para estabelecer 

as condições de inserção de uma abordagem inventiva nesses domínios, a autora tomou como 

base os estudos de Bergson, Deleuze, Guattari, Maturana e Varela, entre outros. Mas, no que 

concerne especificamente à atenção e à forma de aprendizagem no âmbito da cognição 

inventiva, fundamenta seu trabalho a partir de pesquisas realizadas no campo das ciências 

cognitivas contemporâneas20. Nessa área destacamos Depraz, Varela e Vermersch como os 

pesquisadores mais utilizados para pensar a aprendizagem da atenção, como cultivo, na 

cognição inventiva. 

Por identificar uma lacuna na psicologia da cognição, Kastrup (1999) vê a 

necessidade de formular o problema da invenção no domínio dos estudos cognitivos, questão 

já colocada na atualidade discursiva de outros campos21. Em sua proposta, diferencia 

invenção de criatividade, colocada pela psicologia nas décadas de 50, 60 e 70. Também a 

distingue do sentido mais comum e atual do termo, relacionado à invenção ex-nihilo, ou seja, 

a criação a partir do nada. Por outro lado, afirma recorrer ao sentido mais primitivo22 da 

palavra invenção, proveniente de sua etimologia latina invenire, que significa “compor com 

restos arqueológicos”, “garimpar o que restava escondido, oculto”. (KASTRUP, 2004, p.13). 

Kastrup (1999) diz que a invenção, no contexto da psicologia cognitiva, está 

relacionada à problematização. Traz uma noção de cognição ampliada, que extrapola o 

processo de solução de problemas, definindo-se como invenção de si e do mundo. 

Até 1950, a psicologia cognitiva se desenvolveu no interior dos grandes sistemas 

com a busca por leis gerais e princípios invariantes do processo cognitivo, marca do projeto 

epistemológico da modernidade. Então, o estudo de vários temas como percepção, memória, 

                                                             
20No final do século XX, a partir da década de noventa, em alguns ramos das ciências cognitivas, há uma 
retomada dos estudos da consciência que ampliaram a investigação da mente resgatando a dimensão de 
experiência da cognição. Com isso, rompem, enfim, com o veto positivista de uma ciência da experiência, 
transformando-a em problema a ser pesquisado. Dentre os referidos estudos, alguns utilizaram a abordagem 
fenomenológica na tentativa de desenvolver um método próprio de pesquisa da experiência. A chamada 
pragmática fenomenológica, desenvolvida por Depraz, Varela e Vermersch (2003), descreveu e discutiu, entre 
outras práticas, a meditação, relacionando-a a elementos teóricos da fenomenologia, como o método da redução 
(KASTRUP, 2004). 
 
21Na física com Ilya Prigogine; no campo da história das ciências com Isabelle Stengers; na filosofia e nos 
“estudos da subjetividade” com G. Deleuze, F. Guattari, H. Bergson, entre outros (KASTRUP, 1999). 
 
22 Do latim, o substantivo inventio significa “achado, descoberta”. O verbo invenire, “descobrir, achar” é 
formado pela junção de in, “em”, mais venire, “vir”. O sentido atual do termo, “coisa feita previamente não 
existente” (ex-nihilo), provém, aproximadamente, de 1510. (fonte: 
http://origemdapalavra.com.br/palavras/invencao/, acesso: 07/01/2014). 
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pensamento e aprendizagem foram incluídos no objetivo ideal de formulação de uma 

realidade cognitiva completa.  

Entretanto, essa forma de investigação, que busca estabilizar o objeto investigado 

e abstraí-lo de todas as possibilidades de transformações em seu interior, justifica-se em certa 

compreensão ontológica de cognição. Fechada em determinados estados, sob a operação de 

leis dentro de limites invariantes, a cognição, no quadro de grandes sistemas,  
[...] é entendida como idêntica em si mesma, fechada aos efeitos 
imprevisíveis do tempo. Ela é marcada pela repetição, por um 
funcionamento que se mantém sempre o mesmo, resguardado de efeitos de 
transformação (KASTRUP, 1999, p.57). 
 

Diante disso, o projeto epistemológico da modernidade, em busca de leis gerais 

para o processo cognitivo, promoveu uma redução do campo das experiências, ao estabelecer 

as condições para que as experiências cognitivas fossem investigadas. Essa redução, recorte 

necessário para que as formas e estruturas da cognição fossem estabelecidas, privilegiaram 

certas experiências, nas quais o funcionamento cognitivo aparecia estável, a exemplo da 

recognição. 

As experiências de recognição “são aquelas que permitem o reconhecimento, 

prático ou consciente, de um objeto [...]. Caracterizam-se por sua utilidade na vida prática e 

por assegurar nossa adaptação ao mundo” (KASTRUP, 1999, p.57). No entanto, a autora, ao 

colocar o problema da invenção, aponta para aquelas experiências, nas quais a relação com o 

mundo se apresenta de forma problemática, através da perturbação, da inquietação, ou 

perplexidade.  

Como ilustração de uma experiência dessas, apresenta a situação em que alguém 

retorna depois de muitos anos à casa onde morou na infância. Não se trata de uma situação de 

mero reconhecimento, pois este se mistura a um estranhamento, por exemplo, das dimensões 

da casa, que no passado poderiam parecer maiores. Assim, com a experiência de 

perplexidade, não há uma habitual recognição, mas se estabelece a invenção de um 

conhecimento da casa, outro e diverso. 

Em tais circunstâncias os esquemas recognitivos são inadequados ou impotentes. 

Essas experiências que nos tiram da banalidade da vida cotidiana “provocam fendas ou 

rachaduras nos blocos recognitivos”, produzindo subjetividade (KASTRUP, 1999, p.59).  

Nelas, a cognição funciona como problematizadora dos padrões de recognição, ao intrigar, 

promover o pensar e impelir a invenção. 

Portanto,  
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Do ponto de vista da invenção, a cognição não se limita a um funcionamento 
regido por leis e princípios invariantes que ocorreriam entre um sujeito e um 
objeto pré-existentes, entre o eu e o mundo. Ela é uma prática de invenção 
de regimes cognitivos diversos, co-engendrando, ao mesmo tempo, o si e o 
mundo, que passam à condição de produtos do processo de invenção 
(KASTRUP, 2004, p.8).  
 

Trouxemos até aqui alguns pontos importantes que caracterizam a cognição 

inventiva proposta por Kastrup (1999; 2004; 2007), pois essa perspectiva se faz relevante para 

a investigação acerca da aprendizagem da atenção como cultivo. Não por acaso, na tessitura 

significativa do conceito de cultivo da atenção que tentaremos expor mais adiante, a cognição 

inventiva, ela mesma, constitui-se, sob nossa lente, uma unidade de significado, desdobrando-

se em outras unidades. 

Mas, antes de apresenta-la como unidade de significação em nossas análises 

buscaremos localizar, brevemente, o papel da atenção nesse contexto. 

Enquanto a cognição fica restrita a um processo de solução de problemas, o 

controle do comportamento e a realização de tarefas tornam-se as principais funções da 

atenção. Com esses papéis, vê-se a atenção como subsidiária da aprendizagem, voltada para 

objetos e estímulos externos, na captação e busca de informações. No referido panorama, se a 

atenção é percebida como deficitária, a proposta clínica ou educacional para esse e outros 

transtornos é adaptativa. 

De acordo com Kastrup (2004; 2007), quando ampliamos o conceito de cognição 

e incluímos experiências de problematização, e não apenas de solução, o conhecer se dá a 

partir da invenção, do engendramento conjunto daquilo que se dá a conhecer e daquele que 

conhece. Nelas a atenção extrapola o ato de prestar atenção, dando lugar a um processo 

complexo que envolve diferentes atitudes atencionais. Assim, a atenção concentrada e aberta, 

ao contrário de uma focalização exaustiva, possibilita a invenção. Como veremos mais 

adiante, a atenção não se dirige apenas ao exterior, mas também se redireciona ao próprio 

sujeito que atende. Por fim, na seara da invenção, a relação entre atenção e aprendizagem se 

dá em uma dinâmica, na qual se admite a aprendizagem da atenção, e esta se faz pelo cultivo. 

Adentraremos detalhadamente nesses pontos, ao expormos nossa análise do 

material bibliográfico: A aprendizagem da atenção na cognição inventiva (KASTRUP, 2004). 

Neste exercício reflexivo, buscamos olhar o fenômeno da atenção como descrito no referido 

artigo, e dele, extrair unidades significativas, que de acordo com nossa interrogação, podem 

contribuir para a formulação do conceito de cultivo da atenção dentro de processos 
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educacionais. Outros materiais também serviram de apoio na tentativa de compor um 

arcabouço teórico em nosso processo de compreensão e reflexão acerca do fenômeno. 

Da mesma autora, utilizamos o livro, A invenção de si e do mundo: uma 

introdução do tempo e do coletivo no estudo da cognição (KASTRUP, 1999), e o artigo, O 

funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo (KASTRUP, 2007). O primeiro nos 

permitiu a aproximação com o universo da cognição, em sua abordagem inventiva. O 

segundo, ao descrever a atenção do cartógrafo na pesquisa de campo, nos forneceu elementos 

importantes acerca do funcionamento da atenção em seu processo de cultivo. Debruçamo-nos 

ainda, em mais um artigo de Kastrup (2005), O devir-consciente em rodas de poesia, 

importante para a contextualização de trabalhos relevantes nas ciências cognitivas 

contemporâneas, cujos elementos foram significativos em nossa pesquisa.  

 

4.1.2 Descrição das unidades de significado 

 

Nesta etapa do estudo, descreveremos os pontos encontrados no texto A 

aprendizagem da atenção na cognição inventiva (KASTRUP, 2004), que consideramos 

importantes para pensarmos a atenção desde uma perspectiva mais ampla e mais complexa.  

Estamos cientes de que as unidades de significado possíveis de serem extraídas de 

materiais dessa natureza são inúmeras e variáveis de acordo com a intencionalidade com a 

qual se realiza a leitura. Consideramos, pois, que aquelas que destacamos, perseguindo nossa 

interrogação nas seguidas leituras que fizemos, podem contribuir para o tecido significativo 

daquilo que chamamos de cultivo da atenção. 

Sabemos também que o exercício de destacar unidades que possam nos direcionar 

à formulação da estrutura de um conceito, de uma ideia, de uma prática, enfim de um 

fenômeno pode nos enredar em armadilhas. Analisar um encadeamento discursivo a partir de 

segmentos nos proporciona uma visão detalhada dos elementos que compõem o raciocínio 

proposto e nos permite gerar novas redes e fazer conexões diversas. Entretanto, se 

incorrermos no erro de isolar esses fragmentos e descontextualizá-los, é provável que 

percamos o fio significativo que os une e tenhamos visões parciais, ou, em último caso, 

equivocadas do fenômeno descrito pelo texto analisado.  

Isto posto, tratamos de agrupar as unidades em blocos de significado, mesmo que 

esse agrupamento, muitas vezes, fuja à linearidade do texto e à ordem pela qual as unidades 

aparecem no artigo. Além disso, ao longo das análises, sentimos a necessidade de retomar 



93 
 

fragmentos anteriores e encadeá-los aos seguintes, no sentido de não perdemos a compreensão 

do todo que envolve cada unidade. 

Ao entrarmos em contato com o texto estudado, verificamos quatro eixos 

principais de discussão e os nomeamos de acordo com a perspectiva oferecida por nossa 

pergunta motriz. 

Inicialmente no artigo, o funcionamento da atenção no mundo contemporâneo é 

caracterizado e há a distinção de processos que comumente são confundidos entre si – 

distração e dispersão; concentração e focalização. Essa distinção se faz importante para 

indicar o regime cognitivo adotado quando olhamos o fenômeno da atenção. Por isso 

agrupamos a descrição e os comentários acerca desses quatro processos em um bloco, que 

corresponde ao primeiro eixo discursivo – configurações do funcionamento da atenção: 

modalidades atencionais. 

Seguindo a linha reflexiva do texto, Kastrup (2004, p. 9) afirma que a questão da 

aprendizagem da atenção possui dois desdobramentos: “a amplitude do funcionamento da 

atenção e o mecanismo que liga a aprendizagem à atenção”. Compreendemos, assim, que 

considerar os pontos que envolvem a amplitude do funcionamento da atenção de forma mais 

abrangente, constitui-se, ao mesmo tempo, em um desdobramento daquela questão e uma 

condição para pensarmos nos processos de cultivo.  

Identificamos, pois, essa abrangência como um segundo eixo discursivo do texto. 

Neste sentido, compomos outro bloco de unidades – amplitude do funcionamento da atenção 

– incluindo elementos que contribuíram para alargar o entendimento dos processos 

atencionais e prepararam um terreno fértil à concepção de cultivo da atenção. 

A partir da extensão e do detalhamento das ideias de Depraz, Varela e Vermersch 

(2003), percebemos o desenvolvimento de um terceiro eixo – a atenção nos gestos de 

investigação da experiência. Dele destacamos unidades correspondentes ao método de 

investigação da experiência, formulado pelos pesquisadores, inspirado no método da redução 

fenomenológica. Neste método a atenção protagoniza importantes funções e sua 

aprendizagem segue conjuntamente ao aprendizado de uma nova atitude cognitiva. 

O quarto eixo – aprendizagem da atenção por cultivo –, fio que, na nossa 

percepção, arremata a trama discursiva e reflexiva sobre a aprendizagem da atenção na 

cognição inventiva, fala do mecanismo que relaciona as duas categorias: aprendizagem e 

atenção. A dimensão inventiva da cognição se constitui um elemento significativo para pensar 

esse mecanismo, pois coloca em perspectiva não só o processo de aprendizagem, como o 

papel da atenção. Neste bloco, destacamos também outros pontos relevantes que caracterizam 
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a aprendizagem inventiva, somando-os aos demais elementos que nos levaram, mais adiante, 

a conceber o cultivo da atenção. 

 

4.1.2.1 Configurações do funcionamento da atenção: modalidades atencionais 

 

Sob a ótica de um fenômeno complexo, perspectiva que aqui adotamos, a atenção 

pode assumir diferentes funcionamentos, tais como seletivo ou flutuante, focado ou 

desfocado, concentrado ou disperso, voluntário ou involuntário; também em combinações – 

seleção voluntária, flutuação involuntária, concentração desfocada, focalização dispersa, etc. 

Kastrup (2007) traz esses exemplos e afirma que as variações atencionais coexistem, todavia 

distinguem-se, em organização e proporção, na formação de políticas cognitivas diferentes. 

Sobre políticas cognitivas, esclarece: “Chamamos de política cognitiva um tipo de atitude ou 

de relação encarnada, no sentido em que não é consciente, que se estabelece com o 

conhecimento, com o mundo e consigo mesmo” (KASTRUP, 2007, p.15). 

Dissemos, anteriormente, que quando consideramos o funcionamento da atenção 

partindo de uma referência binária, a dispersão e a distração são equiparadas na mesma 

categoria de déficit ou de falta. No mesmo contexto restritivo, a atenção posta unicamente 

como ato de prestar atenção acarreta em outra coincidência simplificadora – a identificação 

entre a concentração e a focalização. 

Contudo, quando nos propomos a ampliar o entendimento do que seja atenção e 

seu funcionamento, é necessário fazer uma distinção entre esses fenômenos e os papéis que 

exercem no processo atencional. Kastrup (2004) o faz de forma bem clara e demonstra que 

cada um prevalece, nos diferentes regimes cognitivos os quais apresenta.  

Destacamos, então, no texto analisado, a primeira unidade de significado – a 

descrição de dispersão (K.US1). Esta “[...] consiste num repetido deslocamento do foco 

atencional, que impossibilita a concentração, a duração e a consistência da experiência” 

(KASTRUP, 2004, p.8). 

Como no exemplo: 
[...] uma pessoa que tenta assistir televisão, mas passa a noite inteira 
zapeando os canais, agarrada ao controle remoto que a conduz de um 
programa a outro. Ao final da noite ela sabe quais os programas que 
passaram na TV, embora de fato não tenha assistido a nenhum deles 
(KASTRUP, 2004, p.8). 
 

Em outro caminho, a distração (K.US2) é descrita como: 
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[...] um funcionamento onde a atenção vagueia, experimenta uma errância, 
fugindo do foco da tarefa para a qual é solicitado prestar atenção e indo na 
direção de um campo mais amplo, habitado por pensamentos fora de lugar, 
percepções sem finalidade, reminiscências vagas, objetos desfocados e ideias 
fluidas, que advêm do mundo interior ou exterior, mas que têm em comum o 
fato de serem refratárias ao apelo da tarefa em questão (KASTRUP, 2004, 
p.8). 
 

Enquanto o sujeito disperso, excessivamente focado, mobiliza o foco de sua 

atenção em várias direções sucessivas e não se atem consistentemente em nenhuma delas, o 

distraído é intensamente concentrado. No entanto, no movimento da distração, a atenção não 

se orienta à tarefa determinada. 

As descrições acima, de certa forma, também apontam para as diferenças entre 

focalização e concentração. Neste ponto, esses dois processos não se sobrepõem, ou 

coincidem, como comumente é pensado.  Podendo haver, inclusive, focalização sem 

concentração (K.US3) e concentração sem focalização (K.US4), constituindo-se 

configurações de diferentes formas cognitivas. 

De acordo com Kastrup (2004, p.14), a focalização esta associada à subjetividade 

contemporânea que, ao contrário do que se discute usualmente, “não sofre de falta de foco, 

mas antes de um excesso de focalização”. Entendemos, com a leitura do referido texto, que a 

focalização sem concentração participa do processo de dispersão e prepondera no regime 

cognitivo hegemônico da atualidade. Este se caracteriza por: 
Uma atenção dispersa e ávida de novidade responde automaticamente às 
informações externas que se proliferam e que convocam uma atenção sempre focada 
e ao mesmo tempo fugaz. A informação é consumida rapidamente numa busca sem 
encontro, pois tudo é rapidamente descartado (KASTRUP, 2004, p.14). 
 

Já sob a perspectiva da invenção, o sistema cognitivo envolve uma concentração 

sem focalização. A concentração possibilita a consistência de experiências não recognitivas, 

tendo um papel importante na cognição inventiva. Enquanto que a focalização não 

concentrada seria um processo estéril para a invenção.  

Nesse contexto, como veremos mais adiante, a concentração caracteriza-se aberta, 

não direcionada por uma intencionalidade ou foco. Poderíamos dizer até que o foco, neste 

sentido, é amplo. A amplitude abarca o todo da experiência presente, acolhendo o que lhe 

chega. Assim, a atenção, concentrada e aberta, não é mais uma “atenção que busca”, e sim, 

uma “atenção que encontra” (KASTRUP, 2004, p.11). Ressalta-se ainda que este tipo de 

concentração, sem focalização, é possível de ser percebido na vida cotidiana, mas, na maioria 

das vezes, não está envolvido na realização de tarefas. 
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Kastrup (2007) associa essa variação atencional, ao que Deleuze (2006 apud 

KASTRUP, 2007) propõe como “atenção à espreita”. Flutuante, concentrada e aberta ela é 

ativada ao desativarmos ou inibirmos a atenção seletiva, dominante em nosso funcionamento 

cognitivo habitual. 

Aproximamos, então, a concentração da distração. Por representar um 

distanciamento de tarefas pré-definidas e das informações externas, o funcionamento da 

distração, como uma atenção concentrada, porém errante, favorece experiências de 

problematização. Dessa forma, a distração pode desempenhar um papel positivo, sob o ponto 

de vista da aprendizagem e da cognição inventiva. 

Conclui-se que a concentração e distração não são opostas e participam de um 

mesmo processo, promovendo um ritmo para a atenção. No entanto, Kastrup (2004) pondera 

ao afirmar que, se tomarmos o caminho da distração, a questão da aprendizagem da atenção 

poderia ficar sem horizonte, considerando a dificuldade de concentração característica das 

formas cognitivas que prevalecem hoje. Com esse contraponto, Kastrup (2004) sinaliza que 

embora a distração possa ter um papel importante para a aprendizagem inventiva, ela por si só 

não oferece uma base para que o aprendizado aconteça. Assim, fazem-se necessárias 

estratégias metodológicas mais concretas. 

Até aqui, destacamos os pontos que marcam distinções entre alguns dos processos 

de funcionamento da atenção e sua inserção em determinadas formas cognitivas. No segundo 

bloco, passaremos a olhar, a partir de unidades significativas, questões que tratam da 

amplitude, ou da abrangência desse funcionamento. Passo que, a nosso ver, possibilita 

concebermos mecanismos que favoreçam o cultivo atencional. 

 

4.1.2.2 Amplitude do funcionamento da atenção 

 

Para comentar elementos que demonstram a amplitude do funcionamento da 

atenção, Kastrup (2004) examina, de maneira breve, uma série de trabalhos de diferentes 

épocas, que trazem contribuições neste sentido. Não pretendendo entrar em detalhes dos 

desdobramentos e dos limites de tais contribuições, ela faz uma interessante constatação: 
Parece-nos pertinente apontar a existência de um arco ligando o final do 
século XIX e o final do século XX. Nas duas extremidades deste arco, 
encontramos o problema da atenção em sua complexidade e amplitude, para 
além do ato de prestar atenção que é mobilizado na realização de tarefas 
(KASTRUP, 2004, p.10). 
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Com isto, percebemos que, na contramão da trajetória histórica de simplificação e 

estreitamentos das concepções da atenção, surgiram estudos e pesquisas que nos levam, na 

atualidade, a compreender a complexidade do problema. Tais estudos, portanto, são como 

contrapontos que nos possibilitam conceber caminhos mais amplos, como, por exemplo, a 

atenção que pode ser aprendida, cultivada em espaços educacionais. 

Kastrup (2004) indica ainda, que, no cenário das ciências cognitivas, o tema da 

atenção tem sido investigado em meio aos estudos da consciência. Muitos deles tomaram 

como direcionamento a investigação da cognição enquanto experiência, adquirindo relevância 

para a análise do papel da atenção na cognição inventiva. 

De uma maneira geral, Kastrup (2004) apresenta alguns trabalhos que buscam dar 

conta da complexidade, tanto do problema da atenção, quanto de questões relacionadas à 

consciência. Selecionamos aqueles, cujos temas permitem um diálogo com outros 

significados na formulação do conceito de cultivo da atenção. 

Cabe esclarecer que não temos como objetivo aprofundar os referidos estudos, 

nem tampouco nos debruçar sobre o arcabouço teórico trazido por seus autores, o que fugiria 

do propósito de nossa pesquisa. Enfatizamos, pois, que buscamos no artigo analisado 

conceitos gerais que, por possibilitarem uma ampliação de perspectiva no que diz respeito à 

atenção, preparam o solo para a compreensão de sua aprendizagem como cultivo. 

Neste bloco, o entendimento da primeira unidade que destacamos emerge de uma 

rede de relações entre consciência, atenção, experiência e sentido de eu. Sintetizamos atenção 

ao presente (K.US5) como título desta unidade de significado. Com isso, referimo-nos a 

atenção “como uma abertura da consciência para uma experiência que não é recoberta pela 

história passada e que está associada ao fato de ser destituída de um eu” (KASTRUP, 2004, 

p.9). 

Por atenção destituída de um eu, compreendemos um ato de rompimento com 

padrões habituais e condicionamentos individuais que dirigiriam o foco temático da atenção e 

da consciência. Considerando, assim, que tais padrões e condicionamentos seriam constructos 

que, por uma continuidade temporal, dariam a impressão da continuidade de um eu, 

permanente e substancial. No entanto, esse eu não seria o fundamento próprio da 

consciência23.    

                                                             
23Para tratar desse assunto, Kastrup recorre à organização tridimensional da consciência, proposta por Arvidson, 
a partir de uma abordagem fenomenológica (2000 apud KASTRUP, 2004). Configuram-se como dimensões da 
consciência, enquanto consciência (e não, por exemplo, da ordem da inconsciência): tema (foco da atenção, o 
que é dotado de interesse); campo temático (elementos relacionados ao tema por relevância); e margem (tudo 
que é irrelevante ao tema em questão). A atenção passa pelos três níveis, movimentando-se em um vaivém. 
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O tema da atenção ao presente, portanto, está relacionado à concepção não-egóica 

da consciência, que nos traz o entendimento de que “a atenção nem sempre é um processo 

pilotado por um eu, fonte e centro do processo de conhecimento” (KASTRUP, 2004, p. 9). 

Ao falar de atenção nesta perspectiva, o artigo analisado se reporta ao trabalho dos 

cientistas cognitivos Varela, Thompson e Rosch (2001), que, inspirados na prática budista de 

meditação como um método de exame da experiência, propõem estabelecer um diálogo com a 

ciência cognitiva ocidental. 

Os referidos pesquisadores afirmam que na maioria de nossas atividades 

cotidianas não estamos presentes. Operamos a partir de uma atitude abstrata formada por 

hábitos, condicionamentos e preconceitos. Tal atitude contribui para uma dissociação entre 

mente e corpo; e entre consciencialização e experiência, o que nos distancia daquilo que 

vivenciamos no presente, quando estamos desatentos.  

De acordo com Varela, Thompson e Rosch (2001), essa forma habitual de 

funcionamento está ligada a sensação de um eu, ao qual atribuímos substancialidade e 

centralidade nas nossas vivências. A mente, neste caso, segue, percorrendo um fluxo 

incessante de pensamentos, sentimentos e conceitos, na busca de um ponto estável, que possa 

garantir a sustentação de uma estrutura egóica. Entretanto, na própria experiência, essa 

estrutura se transforma indicando, através de sua impermanência, a ausência de um eu 

inerente.  

A prática de meditação tomada como referência no estudo analisado – 

atenção/consciencialização24 – visa expandir o campo da atenção e esta, contribui para a 

interrupção de padrões automáticos de comportamentos condicionados. Assim, ao 

abandonarmos gradualmente os padrões habituais baseados em atitudes automáticas e 

egocêntricas, ampliamos a abrangência da atenção, tornando-a mais sensível e aberta à 

experiência presente. 

Neste sentido, àmedida que a atenção plena aumenta, 

                                                                                                                                                                                              
Então, ainda que a atenção não recaia sobre um foco específico, a consciência não se ausenta em determinados 
momentos, ao contrário, permanece sempre presente. Nesta abordagem, a continuidade temporal da consciência 
permite o senso de um eu contínuo, mas este não se caracteriza como centro ou fonte de toda atividade 
consciente (KASTRUP, 2004). 

 

24Varela, Thompson e Rosch (2001) adaptaram os termos em sânscrito para designar as formas meditativas à 
qual se referem, utilizando vocábulos que indicam as suas dimensões mais experienciais: atenção 
plena/consciencialização (no original em inglês: mindfulness/awareness,na tradução para o português lusitano 
optou-se pela expressão: atenção/consciencialização). Do sânscrito – shamatha/vipashyana: variedade de 
técnicas em que são combinadas funções de acalmar a mente e de obter uma descoberta interior. 
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aumenta igualmente a apreciação dos componentes da experiência. O objectivo 
da atenção/consciencialização não é libertar a mente do mundo fenomenal; é 
permitir à mente a capacidade de ser absolutamente presente no mundo. O 
objectivo não é evitar a acção mas sim estar-se totalmente presente nas nossas 
acções [...] (VARELA, THOMPSON, ROSCH, 2001, p 167). 
 

A atenção ao presente, portanto, caracteriza-se por uma abertura, no processo de 

uma experiência corporalizada, ou seja, aquela na qual o corpo e a mente25 estão alinhados, 

postos juntos, disponíveis ao que se apresenta. 

Passamos agora para outra concepção importante que abarca a amplitude do 

funcionamento da atenção: seu caráter de mobilidade (K.US6). Esta característica foi 

estudada no âmbito das ciências cognitivas contemporâneas, seguindo uma abordagem 

fenomenológica, e envolve questões relativas à consciência e à intencionalidade. 

Proposta pelo psicólogo francês Pierre Vermersch (2002 apud KASTRUP, 2004; 

2007), essa leitura do funcionamento da atenção a define como fundo de variação, ou 

flutuação, da cognição. 

Para o psicólogo, tratar da atenção ou da consciência é tratar do mesmo objeto em 

perspectivas diferentes. Se olharmos a atenção, vemos a consciência a partir das propriedades 

funcionais e das transformações dinâmicas. Dessa forma, atribui-se à atenção, a dimensão de 

variação e modulação da intencionalidade da consciência. 

Os estudos da atenção mostram que ela não se configura como um processo 

específico, mas liga-se a outros, à memória e à percepção, por exemplo, o que indica um 

funcionamento transversal. Também não tem um elemento próprio de atualização, como a 

memória tem a lembrança e a percepção, o percepto. Tal fato a coloca, na maioria das vezes, 

como um processo subsidiário. Entretanto, a transversalidade de seu movimento lhe concede 

um caráter especial, já que atua na relação entre mundo e sujeito, na modulação da 

intencionalidade.  

Para que esta relação se torne mais clara, Kastrup (2004) retoma brevemente o 

conceito de intencionalidade proposto por Bretano e indica os desdobramentos dos estudos da 

atenção neste âmbito. No conceito bretaniano de intencionalidade a consciência se define por 

sua abertura ao mundo, sendo sempre referente a algo. Continuando em uma abordagem 

fenomenológica, Vermersch (2002 apud KASTRUP, 2004) afirma que a intencionalidade, ou 

o ato da consciência de voltar-se para o mundo, sofre, ele mesmo, modulações que estão 
                                                             
25Nos textos pesquisados encontramos referência às dimensões corpo e mente alinhadas em uma experiência 
corporalizada. Considerando a perspectiva de integralidade que utilizamos nesta pesquisa, compreendemos que 
as várias dimensões do ser humano se alinham e se postam em uma experiência desta natureza. Assim, 
desdobramos o corpo e mente em: matéria, corpo, mente, alma e espírito (WILBER, 2002; 2007). Para mais 
detalhes sobre as dimensões humanas na abordagem integral, ver página 50. 
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relacionadas ao funcionamento da atenção. Assim, “a modulação modifica a estrutura 

intencional da consciência” (KASTRUP, 2004, p. 10) e promove variações no que se refere à 

clareza e discernimento. 
O conceito de intencionalidade está na base do entendimento da cognição 
como relação sujeito-objeto, mas o estudo da atenção revela uma nova faceta 
da consciência, não como intencionalidade, mas como domínio de mutações, 
inclusive da própria intencionalidade (KASTRUP, 2007, p.17).  
 

Com isso, pode-se compreender que a flutuação é, enquanto mobilidade, uma 

característica geral da atenção e não um tipo específico. Para Kastrup (2004; 2007), é esse 

caráter de modulação da intencionalidade, ou de flutuação de base da cognição, que 

possibilita a explicação de diferentes modalidades atencionais. E, ainda, indica atributos como 

plasticidade e capacidade de transformação, importantes para o entendimento da questão do 

aprendizado da atenção e seu papel na cognição inventiva. 

Retornando no arco do tempo, que liga dois momentos importantes para os 

estudos da atenção, enquanto fenômeno complexo e abrangente, chegamos ao conceito de 

fluxo de pensamento, trazido por William James na última década do século XIX. A 

compreensão do papel que a atenção desempenha nesta dinâmica já conferia indícios para o 

entendimento posterior da base de mobilidade, característica de seu funcionamento. 

Os estudos de James sobre atenção e consciência são referência para muitas 

pesquisas de diferentes direcionamentos, em várias épocas. A partir deles, tem-se a atividade 

seletiva como função prioritária da atenção. Esta função está relacionada à eficácia da ação e 

é mobilizada pelo interesse. Entretanto, quando consideramos o movimento dinâmico da 

consciência e do pensamento, como elucida James na teoria do fluxo da consciência (1945 

apud KASTRUP, 2004; 2007)26, o caráter seletivo alia-se à natureza de fluidez da atenção. 

Nesta abordagem, o fluxo do pensamento é comparado 
[...] ao vôo de um pássaro que desenha o céu com seus movimentos 
contínuos, pousando de tempos em tempos em certo lugar. Vôos e pousos 
diferem quanto à velocidade da mudança que trazem consigo. O pouso não 
deve ser entendido como uma parada do movimento, mas como uma parada 
no movimento (KASTRUP, 2007, p.16, grifo nosso). 
 

A alternância entre voos e pousos marca um ritmo ao pensamento, e a atenção tem 

uma importante participação nesta atividade, pois responde por esse movimento. 

James (1945 apud KASTRUP, 2004), ao distinguir as dimensões, foco e margem, 

da consciência, indica, de forma indireta, duas variedades atencionais. A partir delas, 
                                                             
26Kastrup (2004) utiliza a edição argentina, Principios de Psicologia, de 1945. A publicação original The 
PrinciplesofPsychology data de 1890.  
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compreendemos com mais clareza a retomada contemporânea das pesquisas, que nos leva a 

pensar a mobilidade como funcionamento de base da atenção. 

O foco está relacionado ao interesse consciente, à atenção voluntária, todavia há 

uma tendência refratária mesma da atenção, cujo movimento é escapar repetidamente do foco 

proposto. Assim, 

O funcionamento da atenção voluntária opera por puxões, por sacudidelas que 
buscam recolocar repetidamente no foco uma atenção cuja tendência é escapar a 
todo momento. Ou seja, a seleção operada pela vontade e pelo eu encontra 
resistência a sua efetivação, demandando um esforço reiterado para manter-se 
no foco (KASTRUP, 2004, p. 10). 
 

Então, nesse movimento de puxar e escapar, entre voos e pousos, o foco, enquanto 

atenção voluntária, e a distração, enquanto atenção refratária e flutuante, têm lugar como 

modos atencionais diversos em um mesmo processo complexo e dinâmico. Identificamos, a 

partir de tal processo, um fluxo (K.US7), não necessariamente regular, mas que indica uma 

continuidade da atenção, mesmo que ela não incida sobre um foco específico.  

A ideia de fluxo, aqui, se configura como mais um elemento que contribui para 

desidentificar o todo da atenção com o processo de focalização, ou ato de prestar atenção. E, 

trazendo a ideia de continuidade, agrega à noção de movimento e variação, como 

características de seu funcionamento.  

A partir desse fluxo contínuo, porém irregular e variável, podemos também 

questionar a primazia da atenção voluntária sobre aquela que não necessariamente é pilotada 

pelo interesse de um eu, esquiva em relação ao foco e à tarefa. Ou ainda, sobre aquela atenção 

caracterizada não por buscar, mas por acolher o que surge na experiência do tempo presente. 

Partimos agora para o contexto específico da atividade psicanalítica e destacamos 

a atenção flutuante (K.US8) como designação de um tipo de atitude atencional. 

Kastrup (2004; 2007) afirma que o conceito freudiano da atenção que é exercida 

pelo analista no setting clínico pode ser visto como uma contribuição teórica sobre as 

variedades atencionais no estudo da subjetividade. Realiza um breve comentário sobre a 

atenção flutuante, apresentada no texto “Recomendações aos médicos que exercem a 

psicanálise” (FREUD, 1969 apud Kastrup, 2007)27 e assinala alguns pontos, interessantes 

para o nosso diálogo sobre o cultivo. 

Neste contexto, a atenção do analista, durante o processo clínico, não deve se 

dirigir a algo específico, mas manter-se suspensa de maneira uniforme. Assim, suas 

                                                             
27FREUD, S. Recomendações aos médicos que exercem a Psicanálise. In: Obras Psicológicas de Sigmund 
Freud. Rio de Janeiro: Imago. Vol. 12. (Original publicado em 1912). 
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expectativas e inclinações, teóricas ou pessoais, não promovem a seleção de determinados 

aspectos em detrimento de outros. Seguir as expectativas, neste caso, representaria reafirmar 

questões já sabidas e não abrir espaço para novos elementos, já guiar-se pelas inclinações, 

poderia levar a percepções errôneas. 

Portanto, no contexto mencionado, a seleção efetuada por uma atenção consciente 

e voluntária é indesejável e configura-se em um obstáculo à descoberta. Por isso a 

recomendação é de uma atitude atencional, na qual a seleção acha-se inicialmente suspensa, 

pois tudo deve receber igual atenção. 
Esta atenção aberta, sem focalização específica, permite a captação não 
apenas dos elementos que formam um texto coerente e à disposição da 
consciência do analista, mas também do material ‘desconexo e em desordem 
caótica’ (KASTRUP, 2007, p. 16). 
 

Kastrup (2007) indica proximidades entre a atenção flutuante e a atenção 

dispensada pelo pesquisador no método cartográfico: a suspensão das inclinações e 

expectativas do eu, evitando o predomínio da recognição a partir de uma seleção prévia; e a 

abertura aos elementos surpresa nas situações observadas, que emergem muitas vezes de 

forma fragmentada e desconexa. 

Do mesmo modo, esses pontos de aproximação contribuem para entendermos a 

atenção em diferentes experiências da vida e, mais especificamente, no processo educativo. 

Pois em muitas situações, as mais diversas nesse processo, os fenômenos não se oferecem de 

maneira estruturada e linear, exigindo uma maior abertura e flexibilidade atencional. A 

atenção seletiva, aqui, daria lugar à atenção flutuante. 

Entretanto, Kastrup (2007) afirma que, em relação à atenção do cartógrafo, a 

abordagem freudiana da atenção flutuante apresenta limites. Primeiro, volta-se essencialmente 

para o sentido da audição, por encerrar-se na ação clínica do analista. Além disso, seu 

aprendizado não recebeu uma elaboração específica. Tais limites seriam ultrapassados, a 

partir da exploração de um desdobramento da contribuição freudiana, na atividade de campo 

do cartógrafo. 

Podemos conceber a superação desses limites, da mesma forma em outros 

âmbitos, como no caso da educação. Mas, a despeito deles, consideramos a atenção flutuante 

como princípio de uma modalidade abrangente, que se soma a outros aspectos, trazidos por 

diversos estudos atuantes no processo de alargamento das concepções da atenção e de seu 

funcionamento.  
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As características principais dos estudos mencionados neste bloco concorrem para 

admitirmos a plasticidade e a capacidade de transformação da atenção, o que possibilita 

abordar a questão de sua aprendizagem e cultivo. Apresentaremos, a seguir, elementos que 

concorrem para pensarmos essa questão dentro um processo, envolvendo metodologias e 

práticas.  

Se tomarmos o contexto particular das ciências cognitivas contemporâneas, mais 

especificamente a investigação da experiência humana, vê-se despontar a possibilidade de 

exercício e manejo da atenção. Pois, no interior de práticas que propiciam a compreensão da 

experiência em seu caráter de atividade, a atenção protagoniza um importante papel, 

participando do eixo que conduz o “dar-se conta” da experiência. E é, nesse mesmo 

movimento, que se abre uma trajetória para a sua aprendizagem.  

 

4.1.2.3 A atenção nos gestos de investigação da experiência 

 

Dentro do campo das ciências cognitivas, Kastrup (2004) considera que Depraz, 

Varela e Vermersch (1999; 2003) ofereceram uma contribuição original para o estudo da 

atenção, através das pesquisas realizadas na formulação do conceito de becomingawareou 

devir-consciente28. 

Nos anos de 1990, Francisco Varela, que já vinha em uma trajetória inovadora nos 

estudos da consciência, dedicou-se a dois diferentes eixos de pesquisas, um na área das 

neurociências e outro no campo filosófico-epistemológico. O segundo eixo, do qual decorreu 

a pesquisa em foco, voltou-se especificamente ao estudo da experiência por meio de métodos 

em primeira pessoa. Para tanto, ligou-se a pesquisadores da abordagem fenomenológica de 

Husserl – a filósofa, Natalie Depraz, e o psicólogo, Pierre Vermersch. Kastrup (2005), ao 

contextualizar o trabalho de Varela nas ciências cognitivas, destaca que, na atualidade, este 

domínio científico se divide em duas vertentes: trabalhos que se apoiam na fenomenologia, e 

trabalhos que buscam fundamento na filosofia analítica. A fenomenologia surge, neste caso, 

por contribuir para o estudo da experiência na filosofia ocidental. 

                                                             
28“A expressão becomingawarenão possui uma tradução exata para o português, aproximando-se de ‘dar- se 
conta’ ou de um ato de ciência, tal como comparece na expressão ‘tomar ciência’ de alguma coisa” (KASTRUP, 
2005, p.49). O sentido dinâmico de awarenessestá ligado a algo que chega à atenção direta e subitamente. Traz 
também o sentido de registro e de sua manutenção. A tradução francesa do termo devenir-conscient, teve o 
intuito de distingui-lo do mecanismo de tomada de consciência, presente na abordagem piagetiana, que envolve 
reflexão e compreensão através do pensamento. (KASTRUP, 2005).Esta distinção é necessária, pois aqui a 
expressão se refere ao campo da experiência direta, não incidindo, obrigatoriamente, na ação reflexiva do 
pensamento. 
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Portanto, é na dimensão experiencial da investigação da consciência que os 

referidos pesquisadores propõem o conceito de devir-consciente(K.US9). Esta expressão se 

refere ao processo, ou ato, em que há a emergência clara e viva, no campo direto da 

experiência, de elementos que se encontravam opacos e confusos em uma base pré-reflexiva 

da consciência. Igualmente, é o ato de dar-nos conta de nossa vida mental quando a 

percebemos em ação, assim podemos ter acesso ao que nos habitava de modo implícito e 

virtual (KASTRUP, 2005; DEPRAZ, VARELA e VERMERSCH, 2003). 

Segundo Depraz, Varela e Vermersch (1999; 2003) o devir-consciente é um ato 

básico e, eventualmente, torna-se parte de um conhecimento intersubjetivo compartilhado em 

diferentes campos e tradições. Declaram: 
[...] o que chamamos “o ato de devir-consciente” é um ato humano tão 
básico que é perfeitamente independente do contexto no qual alguém se dá 
conta da própria atividade consciente. Consequentemente, o ato de devir-
consciente tem uma variedade de nomes [...] (DEPRAZ, VARELA, 
VERMERSCH, 2003, p. 15, tradução nossa)29. 
 

Então esse mesmo ato, ou gesto, pode ser identificado em práticas diversas, e os 

nomes que o designam podem ter relação com disciplinas científicas, ou não, a exemplo da 

filosofia, psicologia, ciências cognitivas, ou tradições espirituais. 

É importante destacar que a centralidade da investigação do devir-consciente está 

no caráter de atividade de uma experiência singular, corporificada e precisa. O que significa 

uma experiência em ato; o vivido, com seu aspecto de mudança e fluidez. Não se trata, 

portanto, da elaboração de uma teoria da experiência, mas da descrição de uma atividade, de 

uma práxis concreta. Intenciona-se inquirir a “[...] atividade consciente, na medida em que 

esta percebe a si mesma desdobrando-se, em um modo operativo e imanente, ao mesmo 

tempo, habitual e pré-reflexivo” (DEPRAZ, VARELA, VERMERSCH, 2003, p. 1, tradução 

nossa)30. 

Enquanto prática concreta, Depraz, Varela e Vermersch (2003) apontam para a 

imanência da habilidade, ou capacidade, necessária ao ato de devir-consciente, considerado 

um ato que ocorre em todas as pessoas. Mas tal habilidade, de maneira geral, é ignorada, 

exercida de modo não sistemático, ou às cegas. Para eles, explorar a experiência humana 

                                                             
29Citação original em ingles: “[…] what we are calling ‘the act of becoming aware’ is a human act that is so 
basic that it is quite independent of the contexts in which one becomes aware of one’s own conscious activity. 
Consequently, the act of becoming aware has a variety of names […]” (DEPRAZ, VARELA, VERMERSCH, 
2003, p. 15). 
30Citação original eminglês: “[…] conscious activity in so far as it perceives itself unfolding in an operative and 
immanent mode, at once habitual and pre-reflective” (DEPRAZ, VARELA, VERMERSCH, 2003, p. 1). 
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equivale a cultivar esta habilidade básica. Sobre isso, Kastrup (2004) comenta que a 

metodologia para a investigação da experiência, no que concerne à proposta acima citada, está 

relacionada ao aprendizado de uma atitude cognitiva, a qual envolve essencialmente a 

aprendizagem da atenção. 

A questão de como cultivar tal habilidade, ou aquela determinada atitude 

cognitiva, permeia um série de perguntas apresentadas por Depraz, Varela e Vermersch 

(2003). Neste sentido, suas pesquisas são pautadas no método fenomenológico da redução, 

contudo percorrem o caminho, traçado teoricamente por Husserl, através do que chamaram de 

pragmática fenomenológica. 

Dado que esta busca se deu pelo viés da atividade, correspondências da epoché 

foram encontradas em diversas práticas, caracterizadas como práticas de presença de si. Como 

demonstração da variedade de formas nas quais o ato do devir-consciente poderia se 

concretizar, são enumeradas: a shamatha (meditação da tradição budista), a entrevista de 

explicitação (introspecção guiada), a oração do coração (da tradição ortodoxa), a sessão 

psicanalítica, a sessão de escrita, o aprendizado da filosofia, e a visão estereoscópica. Embora 

algumas dessas práticas tenham sido estudadas com mais profundidade, os autores 

consideraram essa lista exemplificativa, indicando que outras correspondências poderiam ser 

encontradas. (KASTRUP, 2004; 2005; DEPRAZ, VARELA, VERMERSCH, 2003). 

Como mecanismo de introspecção, Kastrup (2005) diferencia o método da 

redução proposto por Varela, Depraz e Vermersch (2003), do método de introspecção 

desenvolvidos por outros pesquisadores, da psicologia experimental. Na redução, 
[...] o ato de voltar-se para si se faz através do ato refletinte (reflechissant), 
que consiste num gesto de conhecimento de si sem análise ou reflexão. Sua 
prática também exige, como na introspecção clássica, um treino específico e 
disciplinado. Mas o que se destaca é a necessidade do desenvolvimento de 
um aprendizado da atenção. A distinção em relação à introspecção não se dá 
pelo caráter supostamente espontâneo do ato de se voltar para si, que se 
oporia a uma habilidade treinada. Para os autores, há um inelutável 
aprendizado da atenção através de práticas concretas e que se faz através de 
exercícios reiterados em sessões sucessivas (KASTRUP, 2005, p. 49). 
 

Depraz, Varela e Vermersch (1999; 2003), conforme dissemos acima, basearam-

se no método da redução fenomenológica, ou epoché, para propor a descrição de uma 

dinâmica estrutural do ato do devir-consciente. 

Edmund Husserl, o mentor do método, via como tarefa primordial da filosofia a 

descrição das estruturas da experiência, tal como se apresentam à consciência. Para tanto, era 

preciso suspender a atitude natural, ou seja, a atitude que concebe os objetos como sendo 

exteriores e reais em si mesmos, e colocar entre parênteses os juízos sobre o mundo. Com 



106 
 

esse método, Husserl intencionava embasar o conhecimento que temos do mundo na 

experiência vivida, sem que no curso desse processo, esse conhecimento fosse reduzido aos 

aspectos contingentes e subjetivos da experiência (WRATHALL; DREYFUS, 2012; 

MOREIRA, 2004). 

Embora tenha formulado teoricamente o método da redução, Husserl não abordou 

o problema de sua implementação. Bem como, não discorreu sobre as dificuldades e os 

obstáculos envolvidos no gesto de suspensão presente no método, por parte de um agente 

cognitivo concreto. A proposta de uma pragmática fenomenológica veio com o intuito de 

torna-lo um método concreto da experiência, assim, os cientistas cognitivos Depraz, Varela e 

Vermersch (1999; 2003), inspirados na epochéhusserliana, desdobraram o ciclo básico da 

redução em três gestos, ou atos: suspensão; redireção e deixar-vir31 (KASTRUP, 2004; 2005; 

2007). 

 
Figura 8 - Três fases principais da epoché 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: a autora, adaptação de figura em Depraz, Varela e Vermersch (2003). 
 

É importante destacar que os gestos fazem parte de um ciclo, operando em um 

movimento circular. Não são momentos que ocorrem sucessivamente, em uma ordem linear 

ou sequencial. Como vemos na figura 8, encadeiam-se, e cada fase conserva a anterior no 

decorrer do ciclo. 

O conjunto de fases que compõem a redução está ligado organicamente, pois 
[...] as fases B e C são sempre reativadas, à medida que reativam a fase A. 
Observa-se nesse movimento recursivo, o movimento de suspensão, que 
inicia o processo, tem uma qualidade que se diferencia a cada momento, a 

                                                             
31No original em inglês: suspension; redirection; letting-go ou accepting. Em francês, o terceiro gesto é 
designado como lâcher-prise, encontramos a tradução, deixar-vir, em Kastrup (2004; 2005; 2007). 

 

Suspensão 
(A)

deixar-vir 
(C)

Redireção
(B)
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cada passo de estruturação do ato reflexivo (DEPRAZ, VARELA, 
VERMERSCH, 1999, p.4, tradução nossa). 32 
 

O gesto suspenção (K.US10) é colocado, inicialmente, na descrição da 

experiência da prática de redução. Ele se abre em dois outros gestos, os quais configuram 

diferentes destinos da atenção. 

Em nossas atividades comuns, seguimos um fluxo cognitivo habitual marcado 

pela recognição, ou seja, pelo reconhecimento automático de objetos e situações a nossa volta. 

Esse fluxo habitual também consiste em juízos que realizamos sobre o mundo, reforçando a 

separação entre sujeito-objeto, característica da atitude natural, assim denominada pela 

fenomenologia, ou, segundo Kastrup (2007), política cognitiva realista.  

Mas, quando nos deparamos com uma experiência contundente – um 

acontecimento especial, que rompe com o previsível, ou um evento externo significativo 

existencialmente – aquele fluxo cognitivo habitual é suspenso, interrompido, mesmo que 

temporariamente. Depraz, Varela e Vermersch (1999; 2003) citam, como exemplos de uma 

experiência dessa natureza, o confronto com a morte de alguém e a surpresa estética. Kastrup 

(2004) diz que a surpresa estética é um dos exemplos mais reveladores da suspensão: “O 

acontecimento estético tem a propriedade de gerar uma experiência não antecipável, uma 

surpresa, que desativa a atitude recognitiva e instala um estado de exceção” (KASTRUP, 

2004, p. 11). 

Pudemos identificar que, no contexto educacional, a surpresa estética está 

presente em várias atividades. Ainda neste contexto, o referido estado de exceção pode 

acontecer em situações diversas, como em atividades lúdicas e imaginativas, propostas ou 

espontâneas; episódios de conflito, entre outros. 

Além de um acontecimento externo, motivações intersubjetivas e individuais 

podem dar início ao gesto de suspensão, seja pela indicação, estímulo ou demonstração de 

outra pessoa, seja pela decisão pessoal, através de treinamento e exercício. Destaca-se, 

entretanto, que mesmo esse gesto tendo como início uma motivação deliberada, pensar sobre, 

não promove a experiência de suspenção. Por isso, não depende de um ato reflexivo, mas de 

algo que se põe em prática, que se vivencia. 

                                                             
32No original eminglês: “[...] phases B and C are always reactivated by and reactivate phase A. Note in passing 
that in this recursive movement, the suspending movement which begins the process, has a quality which is 
different each time around, at each step of the structuring of the reflective act” (DEPRAZ, VARELA, 
VERMERSCH, 1999, p.4). 
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No âmbito da educação, vemos a relevância do fato de que motivações 

intersubjetivas podem promover o gesto de suspenção. A indicação, o estímulo e a 

demonstração nos falam da possibilidade de mediação no ato do devir-consciente e, como 

consequência, nos indicará a possibilidade de mediação no processo de aprendizagem e 

cultivo da atenção. A característica experiencial do gesto e de seu cultivo não exclui a relação 

intersubjetiva, ao contrário pode ser facilitada e promovida por essa relação. Para o ambiente 

educacional esse ponto é basilar, inclusive quando pensamos nas formas de lidar com as 

questões atencionais no desenvolvimento de processos educativos. 

Voltando às situações que engatilham a suspensão do fluxo cognitivo capaz de 

redirecionar nossa atenção, dissemos anteriormente que podem ser deliberadas ou 

inesperadas. Tais situações não nos colocam em uma atitude recognitiva da experiência, por 

isso o que se vivencia não é da ordem da identificação, ao contrário se caracteriza pelo 

estranhamento, que nos posiciona em uma atitude de problematização. 

Para designar essas rupturas no fluxo cognitivo habitual, que nos permitem outra 

atitude cognitiva, Kastrup (2004; 2005; 2007) utiliza a expressão breakdown(K.US11), 

trazida por Varela (1995, apud KASTRUP, 2004). Tal ruptura representa uma abertura à 

atitude cognitiva problematizadora, possibilitando a aprendizagem inventiva, pois refreia o 

automatismo tarefista habitual. Assim, a busca de solução de problemas passa pela invenção 

de problemas, motivada pelo estranhamento do mundo e do si. 

A suspensão provocada por experiências de breakdown exigem que a atenção se 

detenha, o que produz uma desaceleração de seu movimento. Essa desaceleração também 

repercute em nossa percepção de tempo, há, portanto, uma suspensão do fluxo temporal. 

A partir da disposição inicial da suspensão, a atenção se desloca e a experiência é 

acolhida. Esses dois gestos relacionados diretamente à atenção, indicam uma mudança em sua 

direção e em sua natureza, respectivamente.  

No segundo gesto do ciclo básico da epoché, acontece a redireção (K.US12), 

quando, sob suspensão, a atenção, que habitualmente voltava-se para o mundo externo, realiza 

um movimento de conversão para o interior. Atenção a si é característica principal da desta 

fase. Mas, ao realizar essa dobra, estando suspensa a atitude recognitiva, o eu encontra-se 

deslocado do centro do processo cognitivo. Por isso, a atenção neste movimento, não se 

detém em elementos reflexivos, ou na consciência de si, como reconhecimento de conteúdos 

internos particulares. 
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Tendo em vista que o ato ocorre sob suspensão, a relação consigo não dá lugar a 
lembranças, pensamentos ou preocupações. Ao contrário, o recolhimento pode 
ser dito um movimento de saída de si (KASTRUP, 2004, p.11). 
 

Ocorre, então, uma nova mudança na atenção, agora sua qualidade é 

transformada. No terceiro gesto, deixar-vir (K.US13), a atenção torna-se aberta e receptiva, 

acolhe o que chega e deixa os elementos imprecisos da base pré-reflexiva da consciência se 

revelarem.  

Na redireção, o movimento da atenção opera entre a dualidade dos polos exterior 

e interior e envolve de certa forma um ato voluntário. O terceiro gesto traz uma mudança da 

atividade para a passividade, para uma espera receptiva. A postura receptiva vai ao sentido 

contrário da dualidade do gesto anterior, apagando, neste ciclo, a distinção entre interno e 

externo. 

O deixar-vir, portanto, é um gesto caracterizado pela abertura e pela ausência de 

um ponto intencional específico. Kastrup (2004) retoma a variação atencional da 

concentração sem foco, para descrever a qualidade da atenção nesse ato. 

Um exemplo desta atenção ao mesmo tempo concentrada e sem foco é 
aquela mobilizada na visão estereoscópica, quando nos esforçamos para ver 
uma figura 3D emergir de um fundo de formas indefinidas. Para que a 
emergência da figura ocorra é preciso olhar sem ver. Poderia também tratar-
se de escutar sem ouvir, mas sempre de deixar vir algo que não é visado pela 
consciência intencional (KASTRUP, 2004, p.11). 
 

A dinâmica desses três gestos finaliza preenchendo o vazio, que é característico da 

atenção aberta. Completa-se, mesmo que temporariamente, com a emergência clara e intuitiva 

da experiência, de forma que esta possa ser explicitada por um meio simbólico.  

Kastrup (2004) vê na finalização do ciclo da redução um ponto de congruência 

entre o cultivo de uma atenção aberta e receptiva e a dimensão inventiva da cognição 

(K.US14).  

Quando a cognição é colocada em suspensão, a atenção se transforma, e 

redirecionada para o interior, não encontra um preenchimento imediato, pois não toca 

representações do eu, nem opera sob seu registro. Por essa ausência de preenchimento, a 

atenção aberta atravessa um vazio que é representado temporalmente por uma espera. Se 

nessa espera, é possível sustentar a atenção receptiva, a dimensão de virtualidade de si é 

acolhida. Dessa forma, é possível entrar em contato com “algo que nos habita, mas não é do 

conhecimento nem está sob o controle do eu” (KASTRUP, 2004, p.11). 

A base inventiva da cognição é tocada por esse modo de presença não construída 

de si, ainda livre de determinações, em uma virtualidade. A invenção, neste sentido, é 
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possibilitada por uma atenção que precisa ser aprendida e cultivada. Em uma circularidade, a 

atenção será cultivada por práticas nas quais a aprendizagem se dará de forma inventiva. É 

nesta dinâmica, sem limites precisos entre o cultivo da atenção e a aprendizagem inventiva, 

que podemos pensar mecanismos que ligam a aprendizagem, a atenção e formas cognitivas 

mais amplas. Para isso, reconhecemos inúmeras pistas e possibilidades nos processos que nos 

levam ao ato do devir-consciente. 

Entretanto, se recorrermos ao ciclo básico da epoché e às práticas 

correspondentes, devemos considerar as dificuldades que elas envolvem, como atentam 

Depraz, Varela e Vermersch (1999, 2003). Dentre as dificuldades apontamos: a manutenção 

da fase da suspensão em todo o processo e o fato dos dois gestos, redireção e abertura da 

atenção, operarem atividades cognitivas opostas à usual. 

Por isso adentrar a questão de como cultivar o ato do devir-consciente é, 

necessariamente, abordar o tema de como cultivar a atenção. Os exemplos propostos por 

Depraz, Varela e Vermersch (1999, 2003) indicam que, em grande parte, as práticas concretas 

de cultivo assumem o caráter de transformação de si e relação consigo. Isso traz a dimensão 

subjetiva ao campo da atenção, percebida através de uma perspectiva interior, em primeira 

pessoa. A inserção da dimensão subjetiva neste campo apresenta um contraponto à ótica 

convencional, a qual compreende a atenção, partindo de seus aspectos objetivos, observáveis 

externamente.  

Gostaríamos também de chamar atenção às relações sensoriais e corporais que 

podem estar em jogo no ato do devir-consciente. Principalmente, por se tratar de um ato que 

surge na experiência, não de um sujeito transcendental, mas de um sujeito incorporado, de 

acordo com as ideias de Varela, Thompson e Rosch (2001).  
A noção de sujeito incorporado visa a promover um movimento de 
investigação, a saber, a articulação entre conhecimento, cognição e 
experiência. Assim, a noção de incorporação assume um sentido duplo: 
inclui o corpo, como uma estrutura experiencial vivida, e como o contexto 
ou o meio dos mecanismos cognitivos. (FERREIRA, 2007, p. 21). 
 

Neste sentido, mente e corpo não se encontram apartados, mas igualmente 

presentes no campo da experiência direta, com isso podemos encontrar correspondências 

entre os mecanismos cognitivos e posturas corporais, bem como, percepções sensoriais. 

Portanto, diríamos que a suspensão, redireção e deixar-vir, por exemplo, podem reverberar 

também em sensações e atitudes de corpo. Assim, quando pensamos mecanismos para o 

cultivo do devir-consciente, bem como da atenção, devemos considerar a totalidade do 

horizonte multidimensional que compõe o ser humano que vive a experiência. 
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No quarto e último eixo de análise destacamos alguns dos elementos que fazem 

parte dos mecanismos que ligam a aprendizagem e a atenção, através do cultivo. Ao abordar 

esse assunto, Kastrup (2004) nos fala da lógica temporal do aprendizado e do movimento 

circular do aprender, destrinchando os fios que enlaçam as práticas do devir-consciente, a 

aprendizagem de uma cognição inventiva e o cultivo da atenção. 

 

4.1.2.4 Aprendizagem da atenção por cultivo 

 

Por se tratar de uma prática, aprender o ato do devir-consciente não se dá de 

forma teórica ou simbólica. Este tipo de aprendizado está no fazer, porém, aqui, aprender 

fazendo significa um trabalho atento. O treinamento da atenção, portanto, não permite que 

este fazer seja um exercício mecânico.  Aprender na prática, quer dizer aprender por um 

processo no qual sempre se recomeça e se passa pela experiência várias vezes, até que o ato se 

torne vivo para quem o vivencia, torne-se seu. 
Numa certa medida, a aprendizagem é como a de uma habilidade, no sentido 
em que, num trabalho de longo prazo, ocorre um processo de estabilização 
da epoché que faz com que ela apareça como um gesto espontâneo e sem 
esforço (KASTRUP, 2004, p.12). 
 

Esse tipo de aprendizado prático suscita uma lógica temporal diversa, não 

estritamente linear. Cada experiência antecipa a próxima, já que promove uma abertura ao 

aprendizado subsequente, ao mesmo tempo em que aprendizados anteriores continuam sendo 

incorporados, à medida que sucedem as experiências. Essa temporalidade da aprendizagem 

apresenta-se em duas faces: novidade e surpresa(K.US15); sedimentação e enraizamento 

(K.US16). 

Neste ponto, Depraz, Varela e Vermersch (2003) trazem o aprendizado musical 

como paradigma. Kastrup (2004) também a ele se refere, no tocante à dimensão inventiva do 

aprender, acrescentando a experiência literária em seus exemplos. 

A aprendizagem da música, enquanto experiência estética, assim como em outras 

áreas artísticas, nos coloca frente a formas de cultivo de uma atenção distinta. Por não se 

encerrar no aprendizado de tocar, reger e compor, a habilidade musical não está ligada 

propriamente à adaptação, mas à invenção. Uma atenção ao mesmo tempo concentrada e 

aberta possibilita o desenvolvimento do gesto sensível, diferente da recognição, um gesto que 

mobiliza, na experiência direta não reflexiva, a fusão entre o músico e a música, em uma 

invenção mútua. A habilidade musical, portanto, não é meramente técnica, ou exclusivamente 

o treino de uma capacidade mecânica, sensório-motora. Envolve a “aprendizagem de uma 
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sensibilidade, o que significa a aprendizagem de uma atenção especial que encontra a música 

deixando-se afetar por ela e acolhendo seus efeitos sobre si” (KASTRUP, 2004, p. 12). Por 

isso, nesse encontro, aprender está além de processos adaptativos e de solução de problemas, 

músico e música são indissociáveis. 

Experiências como essa são mobilizadas por uma força afetiva que instalam um 

estado de exceção e suspensão temporal. Essa suspensão revela-se como uma espera 

indicando a surpresa e a novidade que caracterizam o encontro. Esses elementos permeiam as 

práticas do devir-consciente, pois a suspensão de uma atitude de identificação e 

reconhecimento quebra a previsibilidade das situações e a postura acolhedora da atenção se 

abre à novidade que surge. 

Além das experiências estéticas, reconhecemos os elementos, surpresa e novidade, 

no estado de exceção promovido por atividades lúdicas. Nelas a espera, muitas vezes 

misturada a uma excitação, aumenta a expectativa. Entretanto, a expectativa que suspende o 

tempo na brincadeira, por vezes não se direciona a um acontecimento previsível, permanece 

aberta à surpresa do que pode acontecer, já que cada experiência lúdica é única, marcada na 

maioria das vezes pela espontaneidade. 

Acontece que ao cultivar uma atenção concentrada e aberta, bem como aprender a 

habilidade musical ou fruição estética, a espontaneidade vem a partir da estabilização de uma 

condição para que esse tipo de atenção surja. Ou seja, gerar uma familiaridade com aquelas 

experiências para que possa haver o desenvolvimento de uma atitude distinta da atitude 

natural. O treino e o exercício, portanto, possibilitam a consolidação e o enraizamento do 

aprendizado, o que cria “um campo estável de sedimentação e acolhimento de experiências 

afectivas inesperadas, que fogem ao controle do eu” (KASTRUP, 2004, p.12). 

Sobre o aprendizado que se faz na prática, Kastrup (2004) aponta para dois 

movimentos que conferem um ritmo ao processo de cultivo. São eles, um movimento cuja 

dificuldade e esforço sugerem a expressão “rio acima”, ou upstream; e outro, rio abaixo, ou 

downstream, que marca uma atividade mais fácil, com menos esforço.  

Depraz, Varela e Vermersch (2003) associam esses dois movimentos à lógica 

circular na aprendizagem das práticas do devir-consciente. O treino se faz por conjuntos de 

sessões repetidas e regulares, mas não se caracteriza pela sequencialidade e não é passível de 

quantificação. Deste modo, treinar envolve o antes da sessão, “rio acima” (upstream), com o 

engajamento e motivação para a prática; e o depois da sessão, “rio abaixo” (downstream), 

com a ressonância dos efeitos que ocorrem após as sessões. Uma parte importante do treino 

acontece depois da sessão, quando o que emerge na experiência é refletido e discutido. 
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Apartir daí, é gerada uma nova motivação para o treino, retorna-se, então, ao processo, rio 

acima, com a preparação para a próxima volta. 

O mecanismo circular, característico das práticas de redução e da aprendizagem 

por cultivo atualiza um ritmo da atenção, que usualmente encontra-se encoberto pela 

dispersão atencional, linear, monótona e homogênea. A circularidade promove a 

recomposição, reativação e reinvenção de um regime do ritmo atencional que opera 

semelhante ao ritmo da respiração, no qual tensão e distensão alternam-se, revelando uma 

dimensão paradoxal, pois tensiona para soltar, fecha para abrir, concentra para deixar vir 

(KASTRUP, 2004). 

Podemos então afirmar que a aprendizagem que ocorre na prática do devir-

consciente não é apenas de uma habilidade, mas o “cultivo da habilidade consciente de mudar 

em relação à atitude natural”, possibilitando a suspensão e os diferentes destinos da atenção 

(DEPRAZ, VARELA, VERMERSCH, 2003, p.99)33. 

O cultivo inicia com uma atividade consciente e intencional para tornar-se, com o 

enraizamento, espontânea e inintencional. Neste ponto, ao transportarmos a ideia de cultivo 

para o campo da educação, concebemos que, nas experiências educativas com crianças, a 

atividade consciente e intencional que inicia o processo não se dará conforme a de um adulto 

ou de um adolescente. Sendo importante a figura do mediador, no caso, o educador. Também 

destacamos que, neste contexto, o objetivo seria promover uma familiaridade com situações 

nas quais há suspensão de uma atitude recognitiva e gerar uma aproximação com situações 

problematizadoras, possibilitando a intimidade com os diferentes destinos da atenção. 

Tomando as questões apresentadas acima, chegamos à unidade de significação 

que nos traz pontos importantes para compreendermos a aprendizagem por cultivo 

(K.US17). 

Aprender por cultivo seria nutrir uma força, uma potência. No caso da atenção, 

aumentar a potência de uma atitude atencional que já existe na cognição. Como um pianista 

tem em suas mãos uma “reserva de virtualidade” para transformá-las em “mãos de pianista” 

através de treino e exercício (KASTRUP, 2004; DEPRAZ, VARELA, VERMERSCH, 2003). 

O mesmo ocorre com as qualidades da atenção, que estão presentes de forma virtual e 

precisam ser aprendidas, cultivadas. 

Entretanto, a aprendizagem que transformará, no exemplo do pianista, o aparato 

biológico em uma habilidade – e no caso da atenção, qualidades latentes em modalidades a 

                                                             
33Citação original eminglês: “[…] cultivatingtheconsciousabilityto shift from the natural atitude [...]” (DEPRAZ, 
VARELA, VERMERSCH, 2003, p.99). 
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serem exploradas – não coincide com a lógica linear, que pauta a aprendizagem pelas ideias 

de acúmulo ou perdas. Essas duas ideias se diferenciam, entre si, e trazem limites quanto ao 

conceito de cultivo. 

Kastrup (2004) identifica a ideia de acúmulo na aprendizagem a uma concepção 

tradicional, na qual se admite que cada nova habilidade é acrescentada às anteriores, a elas se 

associando de uma maneira acumulativa. Tal concepção oferece uma visão unidimensional da 

aprendizagem, já que a relação com o mundo se daria pela captura e pela aquisição.  É 

traspassada por uma política cognitiva realista, pois percebe o mundo como um fornecedor de 

informações prontas que devem ser apreendidas (KASTRUP, 2007). Assim, não considera a 

interdependência nas relações que permeiam o aprender. 

Já a noção de aprendizagem por perdas tem, no aprendizado de uma habilidade, a 

realização de uma entre um conjunto de habilidades inatas, o que reduz gradualmente o 

conjunto de possíveis. Neste sentido, aponta para um processo que não é unidimensional, por 

estar sujeito a fenômenos interdependentes. Mas, aqui, as condições de possibilidades 

compõem um campo fechado, trazendo questões da ordem de seleção e semelhança.  
Já o aprendizado por cultivo é um processo de atualização de uma 
virtualidade, ganhando o sentido de diferenciação. Trata-se de ativar gestos 
aumentando sua força através do exercício e do treino. [...] O novo e o 
antigo, o que surge e o que já estava lá, não são pares antinômicos, mas se 
ligam por uma linha de diferenciação e de invenção (KASTRUP, 2004, 
p.13). 
 

Nesse caso, o que brota do aprendizado por cultivo não está determinado 

previamente, em virtude de achar-se imerso em uma dinâmica multidimensional. Ao mesmo 

tempo, o que já existe de forma latente, a partir do cultivo, pode ser atualizado e ativado. 

Porém, o gesto de passagem da potência ao ato, não se realiza pela seleção e semelhança, mas 

pela invenção. 

É dessa forma que compreendemos o cultivo da atenção dentro da aprendizagem 

inventiva, marcada pela relação consigo, com o mundo, com algo que se dá a aprender. A 

experiência de suspensão, por não levar a um reconhecimento das situações e, sim à 

problematização, surge como um mecanismo de atualização para a atenção, nela promovendo 

mudanças. A atenção, em experiências dessa natureza, percorre o espaço entre aquele que 

atende e o que é atendido. É, por isso inventiva, pois aquele que aprende e o que se dá a 

aprender nascem de um engendramento mútuo, eles co-emergem revelando, na experiência, o 

que restava oculto.  
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Retomando, a aprendizagem da atenção por cultivo ocorre em um espaço não 

recognitivo, de surpresa e abertura; se faz na prática, em experiências que reincidem, 

recomeçam e se renovam. Nesta lógica cíclica da aprendizagem por cultivo, o aprendizado 

apresenta um inacabamento, pois ao encerrar-se, abre-se para um novo aprendizado. Nesses 

ciclos, formas atencionais que, de certo modo, encontram-se adormecidas, enquanto potência, 

são ativadas e estabilizadas pelo treino e exercício. Mas, essa atualização nunca é totalizada, e 

precisa sempre ser reacendida. Não existe um termo final, onde o aprendizado da atenção 

deveria chegar. O que ocorre é o desenvolvimento permanente de uma espontaneidade 

relativa a atitudes atencionais. 

Podemos pensar em espontaneidade como aquela que vem da atitude natural. 

Entretanto, Varela, Depraz e Vermersch (2003) falam de outro tipo de espontaneidade, que se 

dá em longo prazo. 

Esta é definida com a curiosa formulação de um esforço sem esforço, que 
supera tanto a dicotomia ativo/passivo quanto a dicotomia 
voluntário/involuntário. A atenção nesta segunda espontaneidade não é ativa, 
pilotada por um eu, nem passiva, lançada reflexa ou mecanicamente ao sabor 
dos estímulos do ambiente externo (KASTRUP, 2004, p.13).  
 

Os dois destinos da atenção, no ciclo da redução, são ativados e o cultivo nessas 

circunstâncias pode estabilizar um tônus atencional singular. Consequentemente, aumentar a 

potência e trabalhar a estabilização dessas duas espécies atencionaisem práticas de 

transformação de si, “é atualizar uma virtualidade através da aliança da surpresa com a 

regularidade” (KASTRUP, 2004, p.13). 

Assim como acontece com o ato do devir-consciente não incidir em uma teoria da 

experiência, o cultivo da atenção também não nos leva a uma teoria da aprendizagem. Está 

presente em aprendizados concretos que podem assumir feições e nomenclaturas diversas. 

As práticas do devir-consciente, como nos lembram, aqueles que se debruçam 

sobre elas, estão situadas no contexto de uma tradição. A meditação budista, como exemplo 

destas práticas, e o mesmo vale para as outras, não pode ser dissociada do contexto social no 

qual é realizada e dos dispositivos relacionados.  

Com isso, Kastrup (2004) chama a atenção para a dimensão coletiva da 

aprendizagem(K.US18). Destaca que a aprendizagem individual e a aprendizagem coletiva 

são dimensões indissociáveis, pois a experiência individual acontece e está enraizada em um 

solo comum, social e culturalmente localizado. Ao mesmo tempo afirma que o aprendizado, 

decorrente da experiência individual, não pode ser substituído pela experiência de outros. Este 

inclui o nível pré-egóico que estaria “aquém do indivíduo” e o nível social, situado “além do 
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indivíduo”, dessa forma, a aprendizagem da atenção, segundo Kastrup (2004), surge como um 

assunto inerente à cognição coletiva. 

A dimensão coletiva da aprendizagem no contexto do cultivo da atenção é 

relevante, principalmente se tomarmos a compreensão de uma atenção integral. Nessa 

perspectiva, consideramos que as dimensões coletivas e individuais se interpenetram 

promovendo a complexidade do fenômeno. Então, ao formularmos compreensões de sua 

aprendizagem e cultivo, não devemos perder de vista as formas intersubjetivas e sociais com 

as quais lidamos com a atenção. 

Até esta etapa da pesquisa realizamos o destaque de pontos importantes para a 

compreensão daquilo que chamamos de cultivo atencional. Isso foi possível através do 

encontro com o fenômeno da atenção em textos que o apresentaram sob uma perspectiva 

ampla e complexa. A partir de repetidas leituras, deu-se um trabalho minucioso de fiar 

unidades, as quais se mostraram significativas a nossa interrogação motriz, torcendo os 

filamentos da matéria textual, transformando em fios os significados que nos oferecerão a 

estrutura da rede que pretendemos tecer. 

As unidades significativas trazem em si elementos que nos ajudaram a elucidar o 

conceito de cultivo da atenção, relevante, em nosso entendimento, para o campo educacional. 

Elas foram agrupadas em categorias abertas, que revelam horizontes de compreensões, mas 

não encerram o fenômeno em uma estrutura fechada. Como pode ser visto no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Unidades de significado e categorias abertas destacadas em KASTRUP (2004) 

K.US 
Unidade de 
significado 

(US) 
Descrição 

Categoria 

aberta 

1 Dispersão 
Repetido deslocamento do foco atencional. 
Impossibilita a concentração, a duração e a 
consistência da experiência. 

Modalidades 
atencionais 

2 Distração 

Situação em que a atenção vagueia, foge do foco ao 
qual é solicitada. Dirige-se a um campo mais amplo, 
interior ou exterior, refratário à tarefa em questão. 
Participa do processo, complexo e dinâmico, do fluxo 
atencional, a este conferindo ritmo em alternância com 
a concentração. Por ser errante, favorece experiências 
de problematização.  

Modalidades 
atencionais 

3 
Focalização 
sem 
concentração  

Prevalece no regime cognitivo hegemônico na 
subjetividade contemporânea. Participa do processo de 
dispersão. Atenção focada e fugaz. Nela tudo é 
rapidamente descartado, a informação é consumida 
velozmente, em uma busca sem encontro. 

Modalidades 
atencionais 

4 Concentração 
sem foco 

Fundamental no processo de invenção. Possibilita a 
consistência de experiências. Atenção aberta, não 
direcionada por uma intencionalidade ou foco, não é 
uma atenção que busca, mas que encontra. Vigilante e 

Modalidades 
atencionais 
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flutuante, ao mesmo tempo. Pode ser percebida na vida 
cotidiana, mas normalmente não está envolvida na 
realização de tarefas. É ativada com a inibição da 
função seletiva, dominante em nosso funcionamento 
cognitivo habitual. É característica da qualidade da 
atenção no gesto de deixar-vir do ciclo básico da 
epoché. Pode ser entendida como atenção que acolhe 
algo que não é alvo da consciência intencional. 

5 Atenção ao 
presente 

Apresenta-se na relação entre atenção, consciência, 
experiência e sentido de eu, como uma abertura da 
consciência para uma experiência corporalizada, 
tornando-se disponível ao que se apresenta no 
momento. Está relacionada à concepção não-egóica da 
consciência – um ato de rompimento com padrões 
habituais e condicionamentos individuais que 
dirigiriam e restringiriam o foco temático da atenção e 
da consciência. 

Amplitude do 
funcionamento 
da atenção 

6 Mobilidade 

Envolve questões relativas à consciência e à 
intencionalidade. É uma característica geral da atenção 
e não um tipo específico. Assim, a atenção é vista 
como fundo, ou base, de variação e flutuação da 
cognição. A transversalidade de seu movimento lhe 
permite atuar na modulação da intencionalidade e na 
relação entre mundo e sujeito. Possibilita a explicação 
de diferentes modalidades atencionais e indica 
atributos como plasticidade e capacidade de 
transformação. 

Amplitude do 
funcionamento 
da atenção 

7 Fluxo  

Surge no contexto da teoria do fluxo da consciência. 
No movimento dinâmico da consciência e do 
pensamento, percebe-se a natureza de fluidez da 
atenção, que responde por esse movimento. Confere 
ritmo ao pensamento e a atenção e permite que modos 
atencionais diversos tenham lugar em um mesmo 
processo. Indica uma continuidade da atenção, mesmo 
que ela não incida sobre um foco específico. Contribui 
para desidentificar o todo da atenção com o processo 
de focalização, ou ato de prestar atenção. Questiona a 
primazia da atenção voluntária. 

Amplitude do 
funcionamento 
da atenção 

8 Atenção 
flutuante 

Sua formulação surge no contexto clínico da 
psicanálise, mas pode ser observada em âmbitos 
diversos. Pode ser considerada um tipo de atitude 
atencional ou o princípio de uma modalidade 
abrangente de atenção. Atenção aberta e uniforme, sem 
focalização específica. Nela a seleção acha-se 
suspensa, tudo recebe igual atenção. Permite a captação 
de elementos em um contexto coerente e também de 
elementos desconexos. Abre-se aos elementos surpresa. 
Pode ser associada à concentração sem foco e, no ato 
do devir-consciente, ao gesto atencional de deixar-vir. 

Modalidades 
atencionais 

9 Devir-
consciente 

Conceito que surge a partir da dimensão experiencial 
da investigação da consciência, tendo como meio, o 
método fenomenológico da redução. Ato de dar-se 
conta da vida mental, percebendo-a em ação. Processo, 
ou ato básico, em que há a emergência clara e viva, no 
campo direto da experiência, de elementos implícitos e 
virtuais que se encontravam opacos e confusos em uma 
base pré-reflexiva da consciência. Faz parte de um 
conhecimento intersubjetivo compartilhado em 
diferentes campos e tradições. Enquanto prática 
concreta requer uma habilidade, inerente ao ser 

Atitude 
relacionada ao 
mecanismo que 
liga atenção à 
aprendizagem 
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humano, mas pouco explorada. Esta habilidade básica 
está relacionada ao aprendizado de uma atitude 
cognitiva e à aprendizagem da atenção. Deve ser 
cultivado. O ato, ou gesto, pode ser identificado em 
práticas diversas, e os nomes que o designam podem 
ter relação com disciplinas científicas, ou não. Consiste 
num gesto de conhecimento de si sem análise ou 
reflexão. Seu cultivo exige um treino específico e 
disciplinado, envolvendo um inelutável aprendizado da 
atenção, através de práticas concretas de presença e 
transformação de si com exercícios reiterados em 
sessões sucessivas. 

10 Suspensão  É designado por esse termo na descrição da experiência 
da prática de redução. Neste processo, abre-se em dois 
outros gestos, relacionados à atenção. É um estado de 
exceção, uma interrupção do fluxo cognitivo habitual e 
uma desativação da atitude recognitiva. Pode ser 
desencadeada por um evento externo que traga uma 
experiência contundente, surpreendente e significativa 
existencialmente. Ou, por motivações intersubjetivas 
com indicação, estímulo ou demonstração de outra 
pessoa. Ou ainda, pela decisão pessoal, através de 
treinamento e exercício. Tem como exemplos o 
confronto com a morte e a surpresa estética. Também 
pode estar presente em atividades lúdicas e 
imaginativas, propostas ou espontâneas; episódios de 
conflito, entre outros. Possui um caráter essencialmente 
vivencial, pensar sobre, não promove a experiência. O 
que se vivencia é da ordem do estranhamento, e não da 
identificação. Por isso, nos posiciona em uma atitude 
de problematização. 

Atitude 
relacionada ao 
mecanismo que 
liga atenção à 
aprendizagem 

11 Breakdown Rupturas no fluxo cognitivo habitual, que permitem 
outra atitude cognitiva. Representa uma abertura à 
atitude cognitiva problematizadora, possibilitando a 
aprendizagem inventiva, pois refreia o automatismo 
tarefista habitual. Detém a atenção, promovendo uma 
suspensão do fluxo temporal. 

Situação de 
ruptura 
relacionada à 
atitude de 
suspensão 

12 Redireção Gesto do ciclo básico da epoché que indica uma 
mudança na direção da atenção. Movimento de 
conversão para o interior, atenção a si. Sob suspensão, 
a atenção neste movimento, não se detém em 
elementos reflexivos, na consciência de si, ou no 
reconhecimento de conteúdos internos particulares, 
como lembranças, pensamentos ou preocupações. Por 
isso, pode ser considerado um movimento de saída de 
si. Opera entre a dualidade dos polos exterior e interior 
e envolvede certa formaum ato voluntário. 

Gesto 
atencional 

13 Deixar-vir Gesto do ciclo básico da epoché que indica uma 
mudança na natureza, ou qualidade, da atenção. Ela 
torna-se aberta e receptiva, acolhe o que chega e deixa 
os elementos imprecisos da base pré-reflexiva da 
consciência se revelarem. Traz uma mudança da 
atividade para a passividade, para uma espera 
receptiva. A postura receptiva vai ao sentido contrário 
da dualidade da redireção, apagando a distinção entre 
interno e externo. Caracteriza-se pela abertura e pela 
ausência de um ponto intencional específico. 
Corresponde à variação atencional da concentração 
sem foco. Um exemplo desta atenção é aquela 
mobilizada na visão estereoscópica, quando se olha 

Gesto 
atencional 
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sem ver. Tratar-se de sempre deixar vir algo que não é 
visado pela consciência intencional. 

14 Dimensão 
inventiva da 

cognição 

Dimensão de virtualidade de si que é acolhida na 
finalização do ciclo da redução. Algo que nos habita, 
mas não é do conhecimento nem está sob o controle do 
eu. É tocada por um modo de presença não construída 
de si, livre de determinações. Tem uma relação circular 
com o cultivo de uma atenção aberta e receptiva, pois 
esta possibilita a invenção e a dimensão inventiva da 
cognição permite seu cultivo. 

Base cognitiva 
para o cultivo 

da atenção 

15 Novidade e 
surpresa  

Fazem parte da dimensão inventiva do aprender, que 
não se remete à recognição. Relacionam-se ao cultivo 
de uma atenção ao mesmo tempo concentrada e aberta. 
Permeiam as práticas do devir-consciente, pois a 
suspensão da atitude de identificação e reconhecimento 
quebra a previsibilidade das situações e a postura 
acolhedora da atenção se abre à novidade que surge. 
Apresenta-se em experiências que são mobilizadas por 
uma força afetiva e que instalam um estado de exceção 
e suspensão temporal. Temos como exemplo, a 
experiência estética e a aprendizagem musical, literária 
e de outras linguagens artísticas. Esses elementos 
também estão presentes nas atividades lúdicas, nelas a 
espera, pode se mesclar à excitação, expectativa, que 
suspende o tempo na brincadeira, e não se direciona a 
um acontecimento previsível. 

Elementos do 
mecanismo de 

cultivo da 
atenção 

16 Sedimentação e 
enraizamento 

Fazem parte da dimensão inventiva do aprender. 
Relacionam-se com o cultivo de uma atenção ao 
mesmo tempo concentrada e aberta. Estão ligados ao 
processo de estabilização das condições para que esse 
tipo de atenção surja espontaneamente, em uma atitude 
não recognitiva. Essa estabilização é possibilitada pelo 
treino e exercício, na lógica circular da aprendizagem 
por cultivo de práticas do devir-consciente. 

Elementos do 
mecanismo de 

cultivo da 
atenção 

17 Aprendizagem 
por cultivo 

Nutrição de uma força, de uma potência. No caso da 
atenção, aumenta a potência de uma atitude atencional 
que já existe na cognição, de forma virtual, transforma 
qualidades latentes em modalidades a serem 
exploradas. Opera como um mecanismo cíclico, 
apresentando um inacabamento. Não coincide com a 
lógica linear da aprendizagem por acúmulo, nem com o 
campo fechado de possibilidades da aprendizagem por 
perdas. É um processo de atualização de uma 
virtualidade, ganhando o sentido de diferenciação e 
invenção, que ativa gestos aumentando sua força 
através do exercício e do treino. Ocorre em um espaço 
não recognitivo e corresponde à dimensão inventiva da 
aprendizagem. É marcada pela relação co-emergente 
consigo, com o mundo, com algo que se dá a aprender, 
e pela revelação, na experiência, de algo que restava 
oculto. 

Mecanismo que 
liga 

aprendizagem 
e atenção 

18 Dimensão 
coletiva da 

aprendizagem 

Revela que a aprendizagem individual e a 
aprendizagem coletiva são dimensões indissociáveis. 
Através dessa perspectiva, compreende-se que a 
experiência individual acontece enraizada em um solo 
comum, social e culturalmente localizado, ao mesmo 
tempo que o aprendizado, decorrente da experiência 
individual, não pode ser substituído pela experiência de 
outros. No contexto do cultivo de uma atenção integral, 
considera-se que as dimensões coletivas e individuais 

Dimensão 
relacionada ao 
mecanismo que 
liga atenção à 
aprendizagem 
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se interpenetram promovendo a complexidade do 
fenômeno. Inclui as formas intersubjetivas e sociais 
com as quais lidamos com a atenção. 

Fonte: a autora 
 

Pontuamos, de maneira sintética, elementos e servirão, mais adiante, de base para 

a composição da tessitura significativa formulada por meio do diálogo com outras vozes que 

expressam o fenômeno e com as demais unidades, advindas da sessão de campo da nossa 

pesquisa, as quais apresentaremos a seguir. 

 

 

4.2 Leitura do cultivo da atenção em cenas 

 

Encontramos, na perspectiva fenomenológica da pesquisa qualitativa, um 

movimento possível de análise dos elementos da experiência registrados por filmagens. Para 

realizar a leitura que se segue, acrescentamos, ainda, a este movimento os pontos trazidos 

pelas anotações nas notas e diário de campo.  

Para Detoni (2011, p.100), no território fecundo da Fenomenologia apresentado 

pela literatura de pesquisadores qualitativo-fenomenológicos, “a intencionalidade da pesquisa 

traz consigo o ‘desenho’ de procedimentos que sejam capazes de mostrar melhor o sentido 

que cada manifestação do interrogado tem para o pesquisador”. Ele enfatiza que não se trata 

de adequar um bom método a uma situação específica, mas de construir procedimentos que 

possam oferecer respostas à interrogação que move a pesquisa, contando com “o rigor 

característico da produção de conhecimento que vá além de opiniões ingênuas sobre o 

mundo” (DETONI, 2011, p.100). 

É neste sentido que o registro audiovisual ganhou força ao longo de nosso 

processo de observação. Percebemos, já nos primeiros encontros, a diversidade da natureza 

dos elementos que emergiam das experiências relacionadas ao cultivo da atenção. A fala dos 

sujeitos não representava, por si só, a dimensão da experiência que buscávamos. E a 

complexidade de ações, expressões e trocas entre eles, que nos davam a totalidade da vivência 

observada, não conseguiam ser registradas a contento nas notas de campo. 

Embora reconheçamos que a filmagem, como todo instrumento intermediário, não 

possa dar conta do vivido em sua totalidade de aspectos, ela nos ofereceu maior amplitude, 

principalmente, em relação ao fluxo dos acontecimentos. Também, a forma de análise a partir 
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das leituras das cenas, a partir do desafio de dar profundidade ao que se mostrava nas imagens 

visuais de forma plana, possibilitou-nos uma postura interpretativa mais implicada e atenta. 

Filmar as aulas deu-me novas possibilidades. A filmagem das aulas, que eu 
vivenciei como observadora e participante, ofereceu a mim a e ao meu 
trabalho, uma terceira perspectiva. Como telespectadora, revivia, alguns 
poucos dias despois, o que eu tinha experimentado vivencialmente. Tornei-
me observadora da minha própria observação, pois tinha gravada a 
experiência em minha memória, em minha retina. E ao mesmo tempo via 
aquela mesma experiência por outro olho, havendo uma convergência bem 
particular das situações na minha própria percepção (Diário de itinerância 
da pesquisadora, 18/09/2013). 
 

Durante a pesquisa de campo, 13 encontros, realizamos filmagens em 11 aulas do 

plano piloto, referido acima. Em duas dessas aulas tivemos problemas técnicos durante a 

filmagem e não foi possível recuperar imagens e áudio. O tempo de duração de cada 

filmagem acompanhou o tempo de cada atividade, com a variação de 10 a 20 minutos. Não 

filmamos as situações entre atividades, pois nosso objetivo estava bem concentrado nas 

situações que emergiam das práticas propostas. 

Fizemos um recorte no conjunto de filmagens, escolhendo três cenas distribuídas 

em duas aulas. Para fazê-lo, consideramos a natureza das atividades e o engajamento da turma 

no curso das práticas, o que ofereceria mais riqueza para a análise, qualitativamente. Não 

podemos deixar de mencionar que um dos pontos que também influenciou a seleção deste o 

recorte foi o tempo hábil para a realização das transcrições e análises. Por isso, buscamos 

observar as cenas que representassem, pela natureza da atividade, os objetivos do 

planejamento referente ao projeto piloto. Tais objetivos buscaram, na criação de “espaços 

atencionais”, estimular a atenção em tipos diferentes de relação – consigo, com o outro e com 

o mundo (contemplando o espaço físico, amplo ou restrito e a diversidade de seres nele 

presente). 

Dentre as correspondências que realizamos entre as cenas analisadas e os 

objetivos inerentes às atividades, destacamos: a percepção de si em sensações sutis, como a 

respiração, correspondente à cena I; a percepção de si na relação com o outro, a partir do 

espaço físico e com a intermediação de um objeto externo que demarca esse espaço, 

corresponde à cena II; e a percepção do outro, nos aspectos físicos, espaciais e dinâmicos, à 

cena III.  

A câmera permaneceu postada em lugares estratégicos para cada atividade. Esses 

lugares eram relativamente neutros e foram escolhidos partindo do critério de abarcar por 

inteiro o espaço onde se davam as atividades, oferecendo uma imagem constante de todos os 

acontecimentos. Lembramos que como recurso metodológico o registro audiovisual “não 
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contém, em geral, elementos da linguagem cinematográfica, tais como movimentos de câmera 

e ângulos de filmagem, que, no trabalho de um cineasta, funcionam para formatar 

esteticamente o texto fílmico” (DETONI, 2011, p. 105). 

Mas, apesar de ter ficado em lugares neutros, a câmera não ficou oculta. A 

respeito disso, tivemos a preocupação de tornar esse equipamento familiar às crianças, as 

quais estavam cientes do nosso trabalho. Em momentos preliminares, levamos a câmera à sala 

de aula e fizemos a apresentação do equipamento, de como funcionava. Os alunos 

manusearam a câmera, tirando fotos dos colegas e filmando uns aos outros. Explicamos que 

nas aulas seguintes teríamos a presenta daquela câmera, ela “assistiria” às aulas conosco e 

depois aqueles vídeos nos ajudariam a realizar nossa pesquisa. 

Nos instantes iniciais a filmadora chamou bastante atenção de alguns alunos. Por 

isso, ela foi primeiramente utilizada em aulas que não faziam parte de nosso corpus e, ao 

tempo em que começamos as aulas do plano piloto, as crianças já estavam familiarizadas com 

a presença do aparelho na sala de aula, o que evitou grandes interferências no curso das 

práticas. 

Seguiu-se, então o tratamento do material audiovisual. As filmagens de cada aula 

foram assistidas várias vezes, na realização das transcrições34. Esta transição entre o que pôde 

ser capturado pela câmera e o que a linguagem escrita expressa, implica, muitas vezes em 

limitações e restrições do que foi vivenciado genuinamente. 

Tomando por referência Detoni (2011), para tratar a multidimensionalidade da 

experiência no texto escrito utilizamos a forma dramatúrgica de texto, por parecer mais 

abrangente na compreensão das dimensões vividas na experiência, abarcando as falas, ações e 

expressões das pessoas em cena. Este pesquisador busca, na história e crítica do teatro, 

concepções de cena, também em seu aspecto textual, que podem representar um conjunto 

articulado de significados correspondentes a um núcleo significativo, e que responde a si, 

como um todo. Destacamos alguns desses pontos trazidos por ele: a cena se constitui em torno 

de um motivo; ela não é marcada unicamente pela palavra; não é um fragmento, mas um todo 

no sentido global da obra. Dessas relações, surge a ideia de cena significativa “um recorte de 

expressões convergentes a um todo que faz sentido” (DETONI, 2011, p.112). 

A partir daí, revemos as filmagens repetidas vezes e com o olhar atento e 

inquiridor selecionamos núcleos de significado, que se caracterizam 
[...] nos movimentos de interpretação do pesquisador como polo de 
convergência de falas, gestos, fisionomias, compreensões intersubjetivas, 

                                                             
34Ver exemplo no apêndice 4. 
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entre outros atos de expressão. O núcleo, e seus significados, é o que move o 
sentido, constitui o todo e é subjacente à experiência dos sujeitos, segundo a 
compreensão do pesquisador que se empreende de sua interrogação 
(DETONI, 2011, p.102). 
 

Nesses movimentos interpretativos, os núcleos de significações revelaram as 

cenas a serem descritas e analisadas. Percebendo ainda a complexidade imersa em cada cena, 

destacamos unidades que nos mostrassem significados importantes relativos ao fenômeno 

interrogado. Essas unidades também receberam notações correspondentes às cenas: CI; CII; 

CIII, com a sigla US, seguida de numeração. 

A cena I é exemplar, no que diz respeito ao procedimento utilizado, pois 

demonstra, em sua estrutura e conteúdo, o trabalho exaustivo de transcrição e descrição 

realizado na leitura das cenas observadas. Uma vez que foi apresentado o processo de leitura e 

a forma como o executamos, decidimos por simplificar a exposição das cenas posteriores com 

o intuito de facilitar a leitura do texto dissertativo e torna-lo mais fluido.  

Para tanto, lançamos luz àqueles elementos específicos que, participando de um 

corpo significativo, somariam na análise das unidades de significado, como uma figura que se 

sobressai do fundo, em que se mostra, revelando-se ao nosso olhar. Olhar este, impregnado da 

intencionalidade que nos moveu em nosso inquérito, que percebe a figura ao se delinear, 

como fenômeno, trazendo consigo o entorno em que faz sentido (BICUDO, 2011).  

Utilizamos como critério de escolha desses fragmentos, o aprofundamento e o 

acréscimo, em relação à cena exemplar. Trouxemos, então, nas cenas II e III situações e 

elementos que, de certa forma, estabeleceram diálogos com a cena I, aprofundando pontos 

reincidentes ou acrescentando questões que nela estiveram ausentes. De todo modo, para 

evitar a descontextualização das cenas e transmitir ao leitor a atmosfera que as 

envolveu,lançamos mão de trechos narrativos e elucidativos, antes e depois dos quadros que 

contém as ações e falas dos sujeitos. 

 

4.2.1 CENA I: Respirando, o barquinho de papel sobe e desce. 

 

A cena I integrou uma aula do programa de cultivo da atenção, cujo tema foi o 

mar. A atividade mesclava tons de brincadeira, imaginação e música, tendo como objetivo 

estimular a percepção da respiração e do corpo, bem como propiciar uma experiência de 

quietude e relaxamento. 

A situação descrita seguiu-se a um momento de agitação corporal e imaginativa, 

onde as crianças, em duplas, “remavam, viajando pelo mar”, acompanhando um jogo rítmico 
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de aceleração e desaceleração dos movimentos. Enquanto que, na atividade em questão, as 

crianças deveriam experimentar um movimento mais sutil (respiração abdominal), mais 

introspectivo e individual. 

O trecho analisado foi divido em três atos, que marcam diferentes blocos de 

ações. Esta divisão foi realizada para fins de leitura e compreensão do todo da cena. Mesmo 

que as unidades de significados emergentes sejam demarcadas em uma continuidade, tal 

divisão permite que as localizemos, na leitura, em momentos distintos e sequenciados. 

A cena significativa inicia com as crianças deitadas, estendidas no chão, algumas 

de olhos fechados outras de olhos abertos. Duas professoras pegam um material no canto da 

sala e iniciam as ações presentes em cada ato. A seguir apresentamos cada um dos atos e seus 

significados emergentes. 

 
Figura 9 – Foto da cena I. “Respirando, o barquinho de papel sobe e desce” 

 
Fonte: a autora 

 
Quadro 2 – Primeiroato da CENA I 

ATO – I 
Descrição da cena e fala dos sujeitos Significados emergentes 
(Com a indicação da professora, as crianças foram deitando, 
aos poucos todos ficaram estendidos no chão, alguns, de olhos 
fechados (1). Já sabiam que iriam receber algum objeto sobre 
a barriga (2). Enquanto a professora foi pegar o material num 
canto da sala, Maria cochichou algo com Pedrinho, ficaram 
rindo e os outros, deitados, olharam para os dois). 
PROFESSORA (ao se aproximar): De olho fechado, se não, 
não vai ganhar (3). O mar tá calmo... (falou com suavidade, 
alongando o fim da frase (4)).  
EU: Bota a barriguinha pra cima, quem tá de lado. 
(As crianças fecharam os olhos e ficaram paradas. Pedrinho, 
de olhos fechados, balançava as pernas (5). Alex permanecia 
imóvel como se estivesse dormindo (6). Maria mexia as 
pernas e abriu os olhos, ficou acompanhando o movimento 
das professoras (7)). 
(A professora coloca um barquinho de papel na barriga de 
Kevin) 
EU (colocando um barquinho de papel na barriga de Vítor): 
Sente a barriguinha subindo e descendo como se fosse a onda 
do mar (8). 

(1) Após um momento de agitação, as 
crianças demandam um tempo para 
assentarem. 
 
(2) Havia uma expectativa. 
 
(3) Condicionamento vinculado à 
expectativa. 
 
(4) Proposição do estado que se deseja 
atingir, a partir de uma figura 
imaginativa (o mar) e do tom da voz. 
 
(5) Excitação mesclada ao processo de 
acalmar. 
 
(6) Quietude e entrega. 
 
(7) Excitação e expectativa. 
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(Mesmo aqueles que não estavam com o barquinho na 
barriga, subiam e desciam o abdome (9). Alguns abriam os 
olhos para ver se estava subindo e descendo (10)). 
PROFESSORA (colocando os barquinhos sobre as barrigas 
das meninas e dos meninos deitados no chão, falou 
calmamente): Vocês têm que fechar os olhos (11). 
(Rebeca observou que o barquinho de Vítor (12) havia caído e 
pediu que eu ajeitasse.) 
EU: Respira, respira, subindo e descendo como a onda (13). 
(Valentina, que estava olhando o movimento da sala e 
sorrindo, fechou os olhos com um gesto rápido das mãos e os 
manteve fechados enquanto esperava o barquinho e apertava 
os lábios com os dentes. Eu levantei a blusa dela deixando a 
barriga livre e coloquei o barquinho, começou a fazer a 
respiração abdominal (14). Maria afastou a blusa e preparou a 
barriga, estufando o peito, sorria enquanto eu colocava o 
barco (15)).  

(8) Indicação da forma de respiração 
através de uma imagem mental 
figurativa e do objeto lúdico. 
 
(9) Consciência do movimento através 
de imagem mental, mesmo sem objeto 
material. 
 
(10) Necessidade da visão para a 
conscientização de outra ação corporal 
(movimento do abdome). 
 
(11) Estímulo à percepção do corpo 
sem a necessidade da visão. 
 
(12) Percepção do outro, possível 
vínculo gerado pela atividade anterior. 
 
(13) Repetição indicando uma 
continuidade, uma duração, evocando 
novamente a imagem.  
 
(14) Elemento que remete a um esforço 
para manter os olhos fechados. A 
respiração abdominal a partir do 
estímulo do barquinho. 
 
(15) Expectativa e contentamento após 
a expectativa. 

Fonte: a autora 

 

No primeiro ato, vemos uma descrição do quadro inicial da cena e a atividade das 

professoras distribuindo os barquinhos, também a expectativa das crianças em recebê-los. 

Ainda neste ato, percebemos um momento de transição entre o exercício anterior, de expansão 

e movimento, para outro de introspecção e imobilidade. 

 
Quadro 3 – Segundo ato da CENA I 

ATO – II 
EU: A barriga da gente é a onda do mar (16). Sente o ar 
entrando no nariz, a barriga cresce. Sente o ar saindo do nariz, 
a barriga murcha (17). 
(Rayane, Téo, Alex, Élida, Laurinha, Pedrinho e Carlinhos 
estavam imóveis, de olhos fechados respirando com o barco 
sobre as barrigas. Maria de olhos abertos ficou parada apenas 
enchendo e secando o abdome. Valentina continuava 
apertando os lábios, mas permanecida de olhos fechados 
balançando o barquinho com a barriga. Vítor ficou inquieto, 
mas não abria os olhos e disse que queria se levantar, Kevin 
também (18)). 
PROFESSORA (gesticulando com a mão para cima e para 
baixo (19) intensifica a voz (20)): Olha o barquinho subindo e 
descendo (21). 
(Alguns levantavam o rosto para olhar o barquinho sobre suas 
barrigas (22)). 
EU: Presta atenção no barquinho (23). 

(16) Imagem metafórica. 
 
(17) Condução da percepção a partir da 
descrição do movimento. 
 
(18) Diferentes estados na vivência de 
uma experiência introspectiva e de 
tranquilização. 
 
(19) Condução da ação a partir da 
demonstração do movimento. 
 
(20) Chama a atenção a partir da 
modulação da voz. 
(21) Chama o interesse através de um 
convite a olhar o objeto lúdico. 
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PROFESSORA: A barriguinha enche e seca, enche e seca 
(24). Maria tá ótima e a de Rayane também. Alex, Pedrinho... 
agora tem que ficar de olho fechado (25). 
(Vítor colocou as mãos no rosto e intensificou o movimento 
da barriga (26)). 
PROFESSORA: Olha os barquinhos (27)! Muito bem, 
Laurinha! Kevin ainda está num mar muito agitado. Muito 
agitado o barquinho de Kevin (28). 
(Carlinhos fechava os olhos com as mãos, mas mantinha a 
respiração abdominal (29)). 

(22) O olhar como veículo de interesse 
e concentração. 
 
(23) Objeto lúdico conduz a ação de 
respirar. 
 
(24) Descrição do movimento. 
 
(25) Retorno personalizado da 
professora sobre o empenho das 
crianças. 
 
(26) Contenção da necessidade de 
manter os olhos abertos e intensificação 
do foco no movimento. 
 
(27) Chama o interesse através de um 
convite a olhar o objeto lúdico. 
 
(28) Retorno personalizado da 
professora sobre o empenho das 
crianças. 
 
(29) Contenção da necessidade de 
manter os olhos abertos e intensificação 
do foco no movimento. 

Fonte: a autora 

 

No ato II, fica mais evidente a utilização da imagem mental figurativa, um barco 

navegando na onda do mar, associada a uma percepção e a uma atividade corporal. No mesmo 

ato, é possível identificar diferentes respostas das crianças em relação ao exercício, desde uma 

entrega maior até uma agitação, demonstrada por movimentos do corpo e pela fala. 

 
Quadro 4 – Terceiroato da CENA I 

ATO – III 
PROFESSORA: A gente está próximo da ilha, vocês estão 
chegando. Relaxem. Sintam o coração de vocês (30), deixem 
o barquinho flutuar (31). 
(Vítor jogou os braços ao longo do corpo e soltou o pescoço 
virando a cabeça de lado. Carlinhos também soltou os braços 
e colocou uma das mãos sobre o peito. Alex e Élida 
continuaram na mesma posição, mas colocaram as mãos sobre 
o peito (32)). 
PROFESSORA: Relaxem. O sol tá queimando o rosto, tá 
quente, muito quente. E o barquinho sobe e desce, sobe e 
desce, sobe e desce (33). O barquinho de Rayane está quase 
chegando. Subindo e descendo muito rápido (34). 
(Carlinhos voltou a fechar os olhos com as mãos e Vítor 
colocou de novo as mãos na cabeça. Todos intensificaram 
respiração. Élida, Alex e Téo mantiveram os olhos fechados 
(35)). 
PROFESSORA: Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce 
(36). Com calma, vocês vão abrindo os olhos. Chegamos na 
ilha! Quantas árvores! Vamos colocar os barquinhos para 
atracar (37). 

(30) Proposição de um estado de 
relaxamento e ampliação do campo de 
percepção. 
 
(31) Evocação da imagem metafórica 
relacionada ao estado de relaxamento. 
 
(32) Respostas à condução da 
professora. 
 
(33) Proposição de um estado de 
relaxamento e acréscimo de um 
elemento imaginativo. Descrição do 
movimento e repetição. 
 
(34) Retorno personalizado da 
professora sobre o empenho das 
crianças. 
 
(35) Respostas à condução da 
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(Alex e Téo, que mantiveram os olhos fechados durante a 
atividade, ao abrirem os olhos, se sentaram, sorriram e 
passaram um tempo olhando o barquinho que ainda não 
tinham visto (38). Kevin e Carlinhos foram levando os 
barquinhos como se estivessem navegando pelo chão e pela 
mesa. Todos colocaram o barquinho sobre a mesa e a 
professora convidou-os para “dar uma volta na ilha”.) 

professora. 
 
(36) Repetição indicando uma 
continuidade e uma duração. 
 
(37) Finalização da condução e 
acréscimo de novos elementos 
imaginativos, com um tom de surpresa. 
 
(38) O objeto lúdico que fez parte da 
experiência agora é percebido pelo 
sentido da visão. 

Fonte: a autora 
 

O ato III é caracterizado pela intensificação da condução do exercício de 

relaxamento e respiração, por parte da professora, através da fala, do gesto, da modulação da 

voz, da descrição de movimentose da utilização de imagens mentais. Em seguida, a atividade 

é finalizada, transportando a atenção das crianças novamente para o ambiente externo, mas 

mantendo o fio imaginativo que as levou para atividade posterior. 

 

4.2.1.1 Compreensão dos significados emergentes na CENA I 

 

Na cena I indicamos 38 unidades de significados emergentes, as quais foram 

agrupadas em seis conjuntos. Os conjuntos demarcam regiões de sentido que aparecem em 

diferentes partes da cena, possibilitando estabelecer relações entre as unidades que se 

aproximam significativamente, ou que se repetem ao longo da situação descrita. 

 

4.2.1.1.1 Momento de transição 

 

O primeiro grupo de unidades da cena I remete ao momento de transição de um 

estado expansivo para um estado introspectivo. Vale salientar que, no contexto da aula, a 

atividade descrita operouatravés de um contraste em relação à atividade anterior. As unidades 

que compõem o primeiro conjunto aparecem, portanto, no primeiro ato, período inicial da 

cena, no qual há uma grande expectativa por parte das crianças e uma relativa proximidade 

temporal com o exercício antecedente. 

Neste sentido, as unidades do primeiro conjunto apontam para a existência de um 

período de transição, período no qual se mesclam elementos que sinalizam quietude e outros 

que demonstram agitação. Podemos perceber essa transição visivelmente em algumas 

posturas e movimentos: na US-1, quando as crianças aos poucos foram deitando, demandando 
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um tempo para isso; e na US-5, situação em que Pedrinho, mesmo conseguindo manter os 

olhos fechados, balançava as pernas. 

 

4.2.1.1.2: Expectativa e surpresa 

 

O segundo conjunto de unidades foi estabelecido partindo de dois aspectos 

principais que identificamos nos fragmentos agrupados: expectativa e surpresa. Também 

presentes no primeiro ato, descrevem situações de naturezas diferentes. Na US-2, a 

expectativa é sugerida na situação pelo fato das crianças, ao se deitarem, já terem ciência de 

que algo seria colocado sobre suas barrigas. Neste caso, esperar por uma surpresa foi 

decorrente da fala da professora no momento que antecedeu a atividade, podendo, portanto, a 

geração de uma expectativa ter sido uma intenção. 

Já na US-3, percebemos um condicionamento envolvendo a possível expectativa. 

Ao falar “de olho fechado, se não, não vai ganhar”, a professora associa a espera por uma 

surpresa a uma condição, estar de olhos fechados. Os olhos abertos podem, em alguns casos, 

estar vinculados à própria ansiedade de esperar, já que algumas crianças, mesmo depois da 

fala da professora, não os mantiveram fechados. Como Maria – US-7 – que, mexendo as 

pernas,“abriu os olhos, ficou acompanhando o movimento das professoras”. Ao mesmo 

tempo, a ação de fechar os olhos, condição colocada pela professora, pode ser vista como um 

elemento que aumenta a expectativa e promove a surpresa aos que mantiveram os olhos 

fechados. Pudemos perceber o desdobramento dessa surpresa na US-38, terceiro ato, quando 

Alex e Téo, ao abrirem os olhos no final da atividade, sorriram e passaram um tempo olhando 

o barquinho que ainda não tinham visto. Outro ponto que observamos a respeito da condição 

de fechar os olhos, foi o fato de que efetivamente não existiu essa causalidade. Todos 

receberam os objetos, mesmo aqueles que estavam de olhos abertos, o que caracteriza a 

condição expressa na fala da professora, mais como uma sugestão do que uma imposição, 

como poderia parecer. 

A US-15, que finaliza o primeiro ato, também envolve uma expectativa, mas não 

em relação ao quê seria o objeto, e sim ao momento de recebe-lo. Demonstra também um 

contentamento, passada a espera: “Maria afastou a blusa e preparou a barriga, estufando o 

peito, sorria enquanto eu colocava o barco”. 
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4.2.1.1.3: Formas de condução da experiência 

 

O grupo três de unidades significativas diz respeito às formas de condução do 

exercício. Esse conjunto, com dezessete unidades, foi subdividido a partir das diferentes 

formas de condução da experiência pelas professoras que se apresentaram na cena descrita. 

Nessa divisão, dispusemos algumas unidades em mais de um subgrupo, ao identificarmos, em 

seu conteúdo, mais de uma característica de condução. 

Primeiramente, tomando o próprio tema da aula e da atividade, percebemos uma 

relação metafórica entre o movimento da respiração (e sua percepção) e as ondas no mar. 

Tal relação suscitou a criação de uma imagem mental bastante familiar às crianças. Esta 

imagem foi transmitida a partir da fala que descreveu uma figura imaginativa, sendo esta um 

barco que navega no mar subindo e descendo em suas ondas. A figura, ao longo dos três atos 

da cena, foi descrita de várias maneiras. 

Neste fragmento de aula, a primeira unidade na qual emerge a relação metafórica 

mencionada é a US-4, quando a professora diz que o mar está calmo, demonstrando a 

proposição de um estado de tranquilidade para as crianças, a partir do estado no qual o mar se 

encontrava imaginariamente. Com essa frase, o jogo se restabelece, ou seja, a brincadeira de 

viajar pelo mar, iniciada na primeira parte da aula, é retomada. A fala, neste caso, também 

indica a atmosfera de tranquilidade que prevalecerá nesta etapa da brincadeira. Já as falas 

inseridas nas US-8 e US-16: “sente a barriguinha subindo e descendo como se fosse a onda do 

mar”; e “a barriga da gente é a onda do mar”,tornam mais explícita a relação entre os 

movimentos da respiração e das ondas. 

Nas unidades de significado (31) e (33) as falas iniciam com um convite ao 

relaxamento. Na primeira, “deixem o barquinho flutuar”, a professora que conduz propõe a 

ideia de permissão, as crianças devem permitir que o barco flutue. O verbo flutuar, nesta 

frase, caracteriza a atividade do barquinho que deve ser suave, assim como a respiração. A 

imagem figurativa, portanto, está relacionada a um estado de relaxamento. A US-33 traz 

outros elementos figurativos que remetem ao ambiente marítimo, o sol e o calor. A orientação 

presente na fala associa a posição corporal das crianças a uma localização imaginária no 

contexto da brincadeira, onde elas estariam “flutuando sobre o mar” com os rostos em direção 

ao sol, muito quente. Ainda nesta unidade, a figura do barco e o seu movimento são 

retomados, estando sempre vinculados ao movimento do abdome na respiração. 

Outra forma de guiar a experiência encontrada na análise da cena é por meio da 

utilização de ou da menção a um objeto lúdico – objeto material que aparece na situação com 
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a função de um brinquedo. Na US-8, verificamos a cena na qual o objeto lúdico, um 

barquinho de papel colorido, é colocado sobre a barriga de Vítor e, na sequência, todos os 

outros também recebem um barquinho. Ao receber o barquinho sobre a barriga a criança é 

convidada a encher e esvaziar o abdome, através da respiração, para movimentá-lo, fazer com 

que ele “navegue” sobre o mar. O brinquedo, aqui, é um meio para a percepção dos 

movimentos da respiração. Portanto, prestar atenção ao barquinho, US-23, é prestar atenção 

nesses movimentos, olhar para o barquinho (US-21 e US-27) é conduzir o próprio interesse 

em direção ao objeto, e mais ainda, em direção ao “motor” desse objeto – a respiração.  

Seguindo a análise das formas de conduzir e de orientar a experiência na referida 

cena, percebemos que a repetição de palavras e expressões pode contribuir para o 

envolvimento na atividade, indicando um sentido de continuidade e de duração. Dizer 

“respira, respira, subindo e descendo como uma onda” – US-13 – ou, falar que “o barquinho 

sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce” – US-33 e US-36 – promove a sensação de que o 

movimento deve ser contínuo, cadenciado e deve durar, seguir por um período de tempo 

indeterminado. Além de reforçar a atenção sobre o objeto, ou foco, a partir da circularidade 

que a repetição promove. 

A modulação e a tonalidade davoz, no contexto da cena descrita, também 

ganhou relevância na conotação de sentidos durante a experiência. Ao falar suavemente “o 

mar tá calmo...” – US-4 – alongando o final da frase, a professora transmite, através da voz, a 

calma e a tranquilidade desejada para as crianças na atividade.Por outro lado, diante da 

inquietação de algumas crianças e da probabilidade de dispersão, devido ao tempo do 

exercício que se alongava, a professora intensifica a voz, US-20, chamando atenção para o 

foco (barquinho/respiração), através da modulação do som da voz, como uma âncora que 

resgata o barco quando este se afasta. 

A variação da voz também propiciou o tom de surpresa conferido ao fim da 

brincadeira quando, ao finalizar a atividade, a professora diz: “Com calma, vocês vão abrindo 

os olhos.” E, acrescentando outras figuras imaginativas, exclama: “Chegamos na ilha! 

Quantas árvores!”(US-37). 

Nesse momento, percebemos que inserir outras figuras imaginativas na narrativa 

que conduz a atividade pode promover a ampliação das possibilidades da imaginação, 

ativando uma potencialidade.  Da mesma forma, ocorreu a ampliação do campo perceptivo, 

através da introdução de outros elementos durante a condução, como a sensação do coração e 

do calor, nas US-30 e US-33, respectivamente. Esses elementos já estavam disponíveis para 
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serem percebidos, mas a direção da narrativa chamou o interesse das crianças, iluminando-os, 

ao destacá-los no cenário das possibilidades de percepção. 

A descrição das sensações edo movimento também foi um modo de orientação 

da percepção: “Sente o ar entrando no nariz, a barriga cresce. Sente o ar saindo do nariz, a 

barriga murcha”, US-17; “a barriguinha enche e seca, enche e seca”, US-24. De maneira 

semelhante, ademonstração do movimento foi um norteador quando a professora o indicou 

o movimento do barquinho e da respiração, gesticulando com a mão para cima e para baixo, 

US-19. 

O último subgrupo relacionado aos modos de condução da experiência é 

composto de apenas uma unidade de significado e remete à ativação da percepção direta. 

Chamamos aqui de percepção direta uma forma de perceber o movimento do abdome e, 

consequentemente da respiração, sem intermédio do sentido da visão, ou seja, diretamente, 

apenas tomando consciência de seu próprio movimento corporal. Assim, ao dizer que as 

crianças tinham de fechar os olhos no momento em que colocava os barcos de papel sobre 

suas barrigas (US-11), a professora estimulava a percepção direta da respiração e também a de 

outros sentidos, como atentar para sensações internas, ou sensações externas através do tato. 

Os olhos fechados nesse caso, ainda ajudariam a manter o processo imaginativo. 

 

4.2.1.1.4: Respostas das crianças à atividade 

 

Enquanto o conjunto três tratou das diversas formas de condução da experiência 

por parte das professoras, o conjunto quatro, com doze unidades de significado, fala das 

respostasdas criançasà atividade. Os fragmentos do grupo anterior trouxeram situações 

relativas à orientação das ações realizadas e da postura corporal e atencional, através de 

diferentes meios. Igualmente, remeteram à intenção ou objetivo que permeou a realização do 

exercício. 

Já o conjunto de US a ser analisado aqui nos mostra as respostas, por parte das 

crianças, àquela condução. Essas respostas nos são comunicadas, menos pela fala, e mais a 

partir dos gestos, dos movimentos, das expressões faciais ou do próprio silêncio, todos esses 

pontos indicam o tipo de envolvimento das crianças na atividade e suas reações aos elementos 

que dela fizeram parte. As respostas reportam-se à vivência particular de cada criança no que 

diz respeito às características da prática: postura deitada, olhos fechados, movimentos sutis, 

introspecção, busca pela percepção de sensações internas, entre outros. 
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Diferentemente do conjunto anterior, no qual foi possível dividir as formas de 

condução partindo de elementos e características comuns, a particularidade das respostas de 

cada criança não permitiu uma demarcação tão clara de grupos e subgrupos. Mesmo assim, 

quando oportuno buscamos reuni-las, para fins de compreensão e análise, considerando as 

semelhanças existentes entre elas. 

Vale ressaltar que quando analisamos as respostas, não estamos considerando 

critérios de valoração. As respostas aqui são relativas à atividade como um todo, a certos 

estímulos, ou a determinados elementos, são indicativos de como a experiência foi 

vivenciada. Não intencionamos, portanto, em nossa análise, identificar uma forma correta ou 

mais aproximada de responder à atividade. 

As primeiras unidades que destacamos demonstram as diferentes maneiras das 

crianças lidarem com a visão e com o olhar no contexto do exercício. Incialmente foi 

solicitado que cerrassem os olhos, no entanto as reações,nas diversas situações, foram bem 

diferentes de criança a criança. 

Poucas mantiveram os olhos fechados durante toda a prática, como Alex e Téo. 

Alex, inclusive, permaneceu“imóvel como se estivesse dormindo”, US-6, durante todo o 

período analisado, em uma postura que nos transmitiu quietude e entrega, fazendo-nos pensar 

que a imobilidade veio de um estado de relaxamento. Outros, como Pedrinho e Kevin abriam 

e fechavam os olhos. Maria permaneceu acompanhando todos os deslocamentos das 

professoras com a visão, US-7, e seus movimentos curtos, porém incessantes, transmitiram 

uma excitação em relação à atividade. 

Na dinâmica da prática, o movimento do abdome e da respiração foi o “motor” do 

barquinho, nesta brincadeira, foi o que fez com que ele navegasse.O barquinho de papel, por 

sua vez, foi um “veículo” para a percepção de sensações internas e externas.Portanto, as 

atitudes de abrir ou fechar os olhos, de ver, de olhar também tiveram correspondências, na 

referida dinâmica, com a condução da experiência, com o objeto lúdico utilizado no exercício 

e com o próprio movimento corporal. 

Também consideramos o fator da curiosidade, advindo da expectativa de ver o 

objeto-surpresa e não apenas senti-lo no corpo. Muitos quiseram logo olhar para o barquinho, 

mas Téo e Alex, que ficaram de olhos fechados, primeiro estabeleceram contato com o objeto 

através do tato e só no final acessaram-no pelo sentido da visão, por um tempo olharam e 

examinaram o barquinho, expressando contentamento, US-38. 
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Alguns meninos e meninas abriam os olhos para ver se o barquinho e a barriga 

estavam subindo e descendo, (US-10 e US-22), tendo aí, o olhar um papel importante para o 

interesse e para a concentração, além de complementar a conscientização do movimento 

corporal com o sentido da visão. Já outras crianças utilizaram a imagem mental da onda do 

mar como veículo para a percepção, pois mesmo de olhos fechados e sem o barquinho, 

tomaram consciência do próprio movimento, subindo e descendo o abdome, através 

dadescrição e da condução da professora, US-9. 

Valentina, que estava olhando o movimento da sala e sorrindo, fechou os olhos 

com um gesto rápido das mãos e os manteve fechados enquanto esperava o barquinho e 

apertava os lábios com os dentes. Com essa descrição vemos uma ação de esforço para manter 

os olhos fechados ou o corpo imóvel, também uma tensão, talvez, pela expectativa de receber 

o brinquedo. Após recebê-lo, passou a respirar na forma abdominal, estimulada pela 

brincadeira (US-14). 

A US-18 mostra diferentes estados na vivência das crianças em uma experiência 

introspectiva e de tranquilização. Logo após a distribuição dos barquinhos, a crianças ouviram 

a descrição da onda do mar, subindo e descendo. Neste momento, diferentes respostas foram 

percebidas: “Rayane, Téo, Alex, Élida, Laurinha, Pedrinho e Carlinhos estavam imóveis, de 

olhos fechados respirando com o barco sobre as barrigas. Maria de olhos abertos ficou parada 

apenas enchendo e secando o abdome. Valentina continuava apertando os lábios, mas 

permanecida de olhos fechados balançando o barquinho com a barriga. Vítor ficou inquieto, 

mas não abria os olhos e disse que queria se levantar, Kevin também”. 

Em determinado período da atividade, já próximo do terceiro ato, Vítor e Kevin 

demonstraram, através da fala e da agitação de seus corpos, certa inquietação e impaciência. 

Neste momento, a professora fala com mais vivacidade, gesticula com a mão para cima e para 

baixo, e procura resgatar o interesse das crianças com o convite para olhar o barquinho. Faz 

comentários positivos a cada uma das crianças e reforça que devem fechar os olhos.  

Neste contexto, dois meninos, Vítor, que já havia demonstrado inquietação, e 

Carlinhos taparam os olhos com as mãos e passaram um tempo com os olhos tapados, 

exacerbando o movimento da respiração e do barquinho, US-26 e US-29. A ação de conter os 

olhos, contendo também o impulso de olhar o ambiente externo, pode indicar a tentativa de se 

manter envolvido na atividade, trazendo o foco novamente para o movimento proposto. 

Entretanto, o foco não é mantido pelo relaxamento e sim por um esforço, por uma luta. O 

estímulo exercido pela professora trouxe intensidade à ação dos meninos, levou-os a ter 
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novamente interesse pelo exercício, mas o próprio esforço para conter a inquietação já 

existente, não permitiu que permanecessem envolvidos, e logo desfizeram a postura.  

Mas adiante, a professora disse que já estavam chegando, enfatizou: “relaxem”. E 

complementando, falou: “sintam o coração, deixem o barquinho flutuar”. Vítor largou os 

braços na lateral do corpo e com um suspiro soltou o pescoço pendendo o rosto para o lado, 

permaneceu de olhos fechados como um sinal de descanso. Carlinhos também soltou os 

braços e colocou a mão sobre o peito. Talvez a mudança de estado tenha ocorrido por saber 

que se aproximava do fim, pela indicação expressa para relaxar e, provavelmente, pela 

menção do barquinho flutuando – ideia de suavidade. Outras crianças, como Élida e Alex 

continuaram na mesma posição, mas colocaram a mão sobre o peito, US-32. 

No período que antecedeu a finalização da atividade a professora, disse 

novamente para relaxarem, falou do calor do sol e indicou que o barquinho de Rayane estava 

quase chegando, pois estava muito rápido. Como resposta, todos intensificaram bastante a 

respiração, US-35. Nesta situação, mesmo a palavra “relaxem” iniciando a frase, uma possível 

agitação trazida pela figura do sol, com a ideia de calor e a iminência de chegar à ilha, 

“acelerando” o barco, predominaram na resposta das crianças. 

 

4.2.1.1.5: Retorno personalizado da professora sobre o empenho das crianças na atividade 

 

Percebemos que ao dar um retorno para algumas crianças sobre o seu empenho na 

atividade, a professora influenciou em algumas respostas que demonstraram maior 

envolvimento por parte delas. Com frases como: “Maria tá ótima e a de Rayane também”; 

“Muito bem, Laurinha!”, entusiasmava não apenas quem era citado, mas todos os outros.  

Por vezes apenas falava os nomes: “Alex, Pedrinho...”, US-25. Ou fazia 

comentários sobre o estado da criança, dentro do universo da brincadeira: “Kevin ainda está 

num mar muito agitado. Muito agitado o barquinho de Kevin”, US-28; “o barquinho de 

Rayane está quase chegando. Subindo e descendo muito rápido”, US-34. 

Notamos que, além do entusiasmo, esses retornos porventura tenham oferecido às 

crianças a sensação de que elas estavam sendo percebidas, atendidas. A professora olhava 

para elas individualmente, não apenas para o grupo inteiro. Enquanto elas brincavam deitadas, 

de olhos fechados, isso talvez tenha promovido uma segurança para permanecerem na 

atividade. 

 

 



135 
 

4.2.1.1.6: Percepção do outro  

 

A cena descrita, como dissemos anteriormente, suscitava uma postura de 

introspecção, talvez por isso tenhamos destacado apenas uma unidade que trouxesse a 

percepção do outro, achamos, contudo, significativa. No exercício anterior, Rebeca e Vítor 

tinham formado uma dupla, e, no momento em que as professoras distribuíam os barquinhos, 

todos estavam deitados, mas Rebeca observou que o barquinho de Vítor havia caído no chão e 

pediu que ajeitassem, US (12). Deste fragmento refletimos que é provável que tenham surgido 

alguns vínculos na prática antecedente e que se mantiveram ao longo desta dinâmica. 

Para melhor visualização na leitura dos elementos aqui expostos, resumimos no 

quadro 5 os pontos relevantes das unidades de significado, reunidas em regiões de sentido, 

que denominamos de categorias abertas. 
 

Quadro 5 – Unidades de significado e categorias abertas destacadas na CENA I 

CENA I (CI) 
Categoria aberta 

(região de sentido-RS) 
Descrição US 

1- Momento de transição 
Contraste entre estado introspectivo e expansivo; 
necessidade de um tempo; mistura entre elementos de 
agitação e quietude, principalmente nas posturas corporais. 

1 e 5 

2- Expectativa e surpresa 

Expectativa - espera por uma surpresa, intenção da 
atividade na sugestão de fechar os olhos; demonstrada pelo 
fato de alguns alunos não fecharem os olhos; 
Surpresa – relacionada a um contentamento no desfecho da 
espera. 

2; 15; 3; 
7; 38 

3- Formas de condução da 
experiência – relação 
metafórica e figura 
imaginativa 

Relação entre o movimento da respiração e da onda do 
mar; aproximação entre o estado do mar e o estado da 
respiração; estabelecimento de um jogo imaginativo; 
elementos do jogo imaginativo remetem à introspecção e 
ao relaxamento. 

4; 8; 16; 
31; 33 

4- Formas de condução da 
experiência – objeto lúdico 

Objeto com a função de um brinquedo; meio de percepção 
dos movimentos da respiração; promove a atenção à 
respiração, através da brincadeira. 

8; 21; 23; 
27 

5- Formas de condução da 
experiência – repetição de 
palavras e expressões 

Indica sentido de continuidade e duração; sensação de 
movimento contínuo e cadenciado; reforça a atenção ao 
foco, renovando a motivação a partir da circularidade da 
repetição. 

13; 33; 
36 

6- Formas de condução da 
experiência – modulação e a 
tonalidade da voz 

Indica o estado de quietude e tranquilidade sugerido ou de 
surpresa no final da atividade; reforça a atenção ao foco. 4; 20; 37 

7- Formas de condução da 
experiência – ampliação do 
campo perceptivo 

Introdução de outros elementos a serem percebidos, 
através da condução; ampliação do foco da atenção. 30; 33 

8- Formas de condução da 
experiência – descrição das 
sensações e do movimento e 
demonstração do movimento 

Modos de orientação da percepção 17; 19; 
24  

9- Formas de condução da 
experiência – ativação da 

Facilitador da percepção da respiração diretamente pela 
consciência corporal; estímulo às sensações mais sutis 11 
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percepção direta internas e externas. 

10- Respostas das crianças à 
atividade – em relação ao 
olhar e à visão 

As diferentes ações em relação aos olhos e aos olhares 
indicaram estados diversos: 
Olhos fechados demonstraram quietude, entrega e 
relaxamento; bem como podem apontar para uma possível 
atenção à imagem mental do barquinho. 
Olhos fechados com tensão em outras partes do corpo 
podem caracterizar também uma ansiedade para a espera 
do objeto  
O abrir e fechar os olhos e o deslocamento do olhar 
acompanhando as professoras indicam excitação e 
expectativa. 
Os olhos voltados ao objeto lúdico, ou ao movimento do 
abdome, podem se relacionar à curiosidade e expectativa, 
ou à conscientização do movimento da respiração e 
concentração nesse movimento.  
O olhar o barquinho apenas no final da atividade, mostrou 
o contentamento da surpresa.  

6; 7; 9; 
10; 14; 
22; 38 

11- Respostas das crianças à 
atividade – vivências na 
experiência de introspecção e 
tranquilização 

Diferentes respostas na experiência: 
Imobilidade e olhos fechados, envolvimento na 
experiência; 
Olhos abertos e movimentos rápidos do abdome, 
engajamento na atividade, mas com agitação; 
Olhos fechados e tensão nos lábios, focalização com 
esforço;  
Inquietação e agitação do corpo, dificuldade de entrega à 
experiência;  
Mãos sobre os olhos e respiração agitada, esforço para 
manter a postura introspectiva; Soltar o corpo e largar os 
braços, relaxamento depois do esforço, sabendo que estava 
no fim da atividade; 
Aceleração do movimento do abdome, excitação pelo final 
da experiência. 

18; 26; 
29; 32; 
35 

12- Retorno personalizado da 
professora sobre o empenho 
das crianças na atividade 

Influenciou nas respostas de algumas crianças, que 
demonstraram maior envolvimento na atividade; 
Possibilidade de que as crianças tenham tido a sensação de 
ser percebidas, atendidas, gerando segurança, enquanto 
elas brincavam deitadas, de olhos fechados. 
Um olhar individualmente oferecido, em meio ao grupo 
inteiro. 

25; 28; 
34 

13- Percepção do outro Provável vínculosurgido na prática anterior, que se 
manteve ao longo desta dinâmica. 12 

Fonte: a autora 

 

As cenas que se seguem fazem parte de uma mesma atividade composta de 

diferentes momentos, em espaços diversos, como um circuito lúdico e imaginativo. Esta aula 

estava inserida no eixo, que teve como fio temático os sonhos e os desejos, direcionando um 

conjunto de aulas, nas quais foram trabalhadas as histórias de OMágico de Oz e de Aladim e a 

Lâmpada Mágica. A primeira história caracterizou esta brincadeira que consistia em uma 

“aventura no castelo da bruxa” para encontrarmos os desejos dos personagens da narrativa, 

representados por objetos escondidos no final do trajeto. 
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Os espaços externos e internos da sala de aula estavam montados com uma 

espécie de cenário e objetos, que sugeriam a entrada do castelo, através de uma ponte, com a 

bruxa e guardiões na entrada. Em seguida, a “sala dos espelhos” e uma passagem com 

“armadilhas” espalhadas pelo chão, ao final, em um anexo que fica dentro da sala de aula, 

cujo acesso é uma escada, o lugar onde os desejos estariam escondidos. 

Os meninos e meninas teriam de, na parte da frente do castelo, encher um balde de 

água, copo a copo, para jogar na bruxa; passar pela ponte estreita, representada por uma fita 

adesiva colada no chão; e, ao adentrar no castelo, deveriam caminhar com um passo de cada 

vez. Os passos seriam dados a cada toque de um sino. 

Cada ação na atividade tinha o propósito de estimular um tipo de atenção 

diferente. Levadas pelo desafio e pela imaginação, as crianças se familiarizariam com a 

atenção ao corpo e aos sentidos, ao espaço e ao outro. 

 

4.2.2 CENA II: De mão, em mão. 

 

Como dissemos acima, a cena II ocorre no contexto de uma atividade lúdica, 

recorte da aula, cujo tema foi inspirado na história do Mágico de Oz. 

Esta cena acontece em uma parte externa à sala de aula que faz ligação com o 

refeitório. É um ambiente amplo e claro – de um lado o banheiro com pias externas, de outro, 

um portão que dá acesso à rua e à frente, a entrada da sala da Educação Infantil. 

No momento que antecedeu a atividade as crianças estavam em outra sala com 

música. Enquanto aguardavam a montagem do cenário da brincadeira, a professora explicou 

como seria a “aventura”, quais seriam as “missões” deles e quais os desafios que iriam 

encontrar. Eles já estavam familiarizados com os personagens da história do Mágico de Oz e 

ficaram entusiasmados pela experiência. 

Ao chegarem ao local que correspondia na brincadeira à entrada do castelofizeram 

expressões e comentários de surpresa. Postados em cada lado da porta da sala de aula, havia 

dois boizinhos de borracha, que lhes eram familiares, mas estavam com máscaras que se 

assemelhavam a monstros e faziam o papel de “guardas do castelo”. Em um canto, próximo 

ao portão da rua, tinha uma vassoura com uma máscara na extremidade do cabo. A professora 

indicou que aquele objeto era a bruxa e alguns dos meninos e meninas disseram: “olha a 

bruxa!”; “como ela é feia!”. Outros se inclinaram para ver melhor. 

Nesta etapa da atividade, eles teriam de enfrentar a Bruxa Má do Oeste, cuja 

fragilidade era derreter se entrasse em contato com a água. Por isso, deveriam jogar-lhe um 
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balde com o líquido. No entanto, fazia-se necessário ter muito cuidado, assim, eles passariam 

de mão em mão um copo cheio d’água para encher o balde. 

O exercício foi, então, realizado com três voltas do copo, cheio e vazio. É 

importante frisar que a ação de passar o copo e encher o balde não encerrou o objetivo 

propriamente, nem da atividade, nem de nossa observação. Mas interessou-nos compreender 

como o copo, objeto significativo na atividade, mobilizou a atenção das crianças em um 

contexto, no qual o sentido de brincadeira do jogo ao mesmo tempo requisitava uma maior 

concentração e oferecia leveza à dinâmica. 

Fragmentos destacados da cena significativa revelam algumas das posturas, ações 

e reações das crianças ao realizar esse exercício. Dividimos o recorte destacado da cena em 

atos, como feito na cena I. De maneira semelhante, essa divisão demarca diferentes blocos de 

ações e foi realizada para fins de leitura e compreensão da cena como um todo. 

 
Figura 10 – Fotoda cena II. “De mão em mão” 

 
Fonte: a autora 

 

Temos, então, o seguinte quadro: 

Nove crianças formam uma linha horizontal, um ao lado da outra. A professora 

explica a atividade. Kevin e Rebeca olham atentos para ela. Élida e Maria sorriem enquanto 

espiam a bruxa. Alex tem o olhar vago na direção dos “guardas do castelo”. Outros tentam ver 

dentro da sala. 

 
Quadro 6 – Primeiro ato da CENA II 

ATO I 
Descrição da cena, ação e fala dos sujeitos Significados emergentes 
Carlinhos, o primeiro a receber o copo, estava com uma 
feição séria e compenetrada, (1)passou para Alex e inclinou-
se para ver o movimento do copo até o final. (2) Alex, 
sorrindo, passou para Kevin que também sorria. (3) Enquanto 
isso Pedrinho, que era o último, tinha o olhar fixo no copo 
que passava de mão em mão. (4) 
Maria dava pulinhos e chacoalhava os braços, sorrindo. (5) 
Na hora de receber o copo de Kevin, ela parou o corpo em 

(1) Concentração no objeto focal. 
 
(2) Envolvimento com o objeto focal. 
(3) Envolvimento com a atividade. 
 
(4) Envolvimento com o objeto focal. 
(5) Euforia e entusiasmo. 
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uma postura reta, segurou o objeto com as duas mãos e ficou 
esperando. (6) Élida, ao lado de Maria, olhava fixamente para 
o canto da porta onde a “bruxa” estava e não percebeu que 
havia chegado sua vez. (7) Rebeca, que seria a próxima, 
balançou o braço de Élida e chamou-lhe a atenção. Élida 
virou-se rapidamente e passou para Rebeca, que de pronto 
passou para Miguel, que passou para Téo, que passou para 
Pedrinho, que, com muito cuidado, derramou no balde. 
TÉO: Vai, vai! (8) 
Nesta etapa, à medida que o copo passava de mão em mão, 
todos estavam sérios olhando fixamente para ele. (9) Quando 
Pedrinho finalmente derramou a água no balde, Élida, Maria e 
Kevin saíram de seus lugares para olhar a água que caía. 
Maria, eufórica, sacolejava as mãos (10). 
Vazio, (11)o copo retornou de mão em mão. Todos os olhos 
vidrados nele. Como ele estava vazio, as crianças pegaram-no 
com uma mão só e passaram-no rapidamente (12). 
Enquanto a professora enchia novamente o copo, todos 
olhavam para ela.  Maria começou a pular, Élida e Rebeca 
fizeram o mesmo. Depois, Rebeca mostrou para Élida a 
bruxa. Kevin perguntou sobre a ponte (13) e Carlinhos se 
aproximou da professora que chegavacom o copo cheio. 
Este momento foi mais agitado, eles se movimentaram e 
cochicharam. 
PERDRINHO (gesticulando, irritado, colocou a mão sobre a 
boca): Silêncio, ô! 
PROFESSORA: Psiu! A bruxa vai acordar! 
TÉO: E viu! Os bichos! 
PEDRINHO: É os guardas, né tia! 
A professora confirmou. (14) 

 
(6) Concentração no objeto focal. 
 
(7) Atenção refratária ao objeto focal. 
 
 
 
 
(8) Ansiedade expressa na fala 
 
(9) Envolvimento com o objeto focal. 
 
(10) Momento de repouso em relação 
ao foco. 
(11) Indicador da atitude no manuseio 
do objeto focal. 
(12) e (13) Momento de repouso em 
relação ao foco. 
 
 
 
 
 
 
(14) Indicação da presença do aspecto 
lúdico e imaginativo. 

Fonte: a autora 

 

No primeiro ato, vemos um forte envolvimento com a brincadeira. Os aspectos lúdico 

e imaginativo permearam tanto os momentos de concentração no copo, como as situações em 

que a atenção vagueou, para pousar em outro objeto. A ansiedade e a euforia, expressas pela 

fala e pelo corpo, também estão ligadas a um entusiasmo pela ação na atividade. O objeto 

focal neste ato mobilizou intensamente a atenção das crianças nos momentos de contato 

direto, ou pelo olhar, à distância. Mesmo assim, já se observa a necessidade de intervalos para 

o envolvimento concentrado no foco. 

Quadro 7 – Segundo ato da CENA II 
ATO II 

Carlinhos pegou com as duas mãos o copo, que dessa vez 
estava mais cheio, (15) e bem devagarzinho, passou com ele 
perto do seu rosto, olhando atentamente até chegar às mãos 
deAlex. (16) Este pegou o copo e o entregou rapidamente a 
Kevin, para interagir imediatamente com Carlinhos. (17) 
REBECA (olhando para a professora): Você tá pisando na 
ponte, tia! (se referindo à fita adesiva no chão que 
representava a ponte para entrar no castelo). (18) 
Kevin passou o copo para Maria, e saiu da fila para ver o que 
estava acontecendo na pia. Pedrinho também correu.(19) 
ÉLIDA (já estava com o copo na mão): Pedrinho! 
Rebeca pegou o copo da mão de Élida e passou para Miguel, 

(15) Indicador da atitude no manuseio 
do objeto focal. 
 
(16) Concentração no objeto focal. 
(17) e (19) Redução do interesse pelo 
objeto focal. 
 
(18) Indicação da presença do aspecto 
lúdico e imaginativo. 
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que pegou bem devagar, também próximo ao rosto, e 
entregou-o para Téo. Pedrinho recebeu o copo das mãos de 
Téo e jogou no balde sorrindo. 
Maria foi até o refeitório e, colocando o dedo indicador sobre 
os lábios, pediu silencio. (20)  
O copo retornou e agora nem todos estavam olhando para ele. 
Alex olhava para os bichos na entrada da sala (21) e Carlinhos 
perguntou à professora se iria encher de novo. 
PROFESSORA: o balde está cheio para jogar na bruxa? 
TÉO (olhou dentro do balde): tá não. 
Kevin balançava o corpo sorrindo e cantarolando. Maria 
pulou e abraçou Élida, que reclamou. 
Carlinhos, com as mãos na cabeça, olhava para a professora 
enquanto ela enchia novamente o copo. 

 
 
 
(20) Momento de repouso em relação 
ao foco. 
 
(21) Atenção refratária ao objeto focal. 
 

 

No segundo ato, correspondente à segunda volta do copo, o magnetismo que o 

objeto focal exerceu no ato anterior começa a se reduzir, entretanto vemos ainda, em algumas 

das crianças, a concentração e o cuidado no seu manuseio. Há a indicação da migração da 

atenção para a próxima etapa do jogo, mas de uma maneira geral, expressam satisfação com o 

exercício atual. 

 
Quadro 8 – Terceiro ato da CENA II 

ATO III 
O copo, desta vez, estava bem cheio. (22) 
PROFESSORA: Cuidado para não derramar! 
Carlinhos olhou bem para o copo segurando cuidadosamente 
com as duas mãos. Pedrinho, último da fila, veio correndo 
apressar o menino. Alex mal segurou o copo e Kevin já veio 
para pegá-lo.(23) Os dois seguraram juntos por um tempo e 
Alex o soltou.  
PROFESSORA: Calma!  Tem que esperar. 
Kevin entregou-o apressadamente para Maria e, na passagem 
de um para o outro, derramou um pouco de água. 
PROFESSORA: Ui, derramou, mas não deu ainda pra acordar 
a bruxa, não. Cuidado, olha bem para o copo. 
Rebeca, Élida, Miguel e Téo passaram rapidamente para 
Pedrinho que, finalmente, colocou no balde. Todos ficaram 
olhando. Carlinhos se curvou para ver melhor. Kevin foi para 
perto. 
PROFESSORA: Agora, todo mundo pega o balde pra jogar 
na bruxa! (24) 
A professora posicionou o balde e todos ficaram olhando, mas 
só Pedrinho que o segurou e jogou a água. Todos estavam 
calados com os olhos vidrados na cena. (25) 
A vassoura caiu no chão.  
PEDRINHO: Morreu, foi? 
PROFESSORA: Eita, pronto. Derreteu. 
Alex começou a pular, Pedrinho ficou gargalhando e os 
outros começaram a pular. Comemoraram e se abraçaram.(26) 
TODOS (gritando): Êh! 
PROFESSORA: Mas a missão já acabou? Tem que passar 
pela ponte agora. (27) 

(22) Indicador da atitude no manuseio 
do objeto focal. 
 
(23) Ansiedade expressa pela atitude 
corporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(24) Indicação da presença do aspecto 
lúdico e imaginativo. 
 
(25) interesse e envolvimento no 
desfecho da primeira parte da atividade 
 
 
 
(26) satisfação e entusiasmo com o 
desfecho da primeira parte da atividade 
 
(27) Indicação da presença do aspecto 
lúdico e imaginativo. 

Fonte: a autora 
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O último ato é marcado por uma maior ansiedade relativa ao desfecho da 

atividade, mas as crianças seguiram até o final. O aspecto lúdico e imaginativo foi reativado 

com o cumprimento da “missão”. Neste momento o campo da atenção ampliou-se para o 

envolvimento intenso com todos os elementos da cena – copo, balde, Pedrinho e “bruxa”. E a 

satisfação gerada, alimentou a motivação e o desafio foi lançado para a realização do próximo 

exercício. 

 

4.2.2.1 Compreensão dos significados emergentes na cena II: 

 

Na cena II destacamos 27 unidades de significados emergentes. É possível 

perceber que, no decorrer da cena, outras passagens reforçam os sentidos das unidades 

indicadas. Entretanto, optamos por não destaca-las no intuito de simplificar a leitura, evitando 

grande quantidade de repetições. 

Os sentidos gerais, nos quais agrupamos as unidades, giraram em torno dos 

seguintes pontos: a intensidade atencional lançada ao objeto focal da atividade; o tipo de 

envolvimento e concentração a ele relativo, que gerou variações atencionais durante o 

processo; as diferentes formas de distração percebidas; o aspecto lúdico e imaginativo; a 

redução do interesse pelo foco; a condução da atividade e a atenção ao outro. 

De maneira diferente à cena I, cujo trabalho com a atenção intencionava um 

movimento mais introspectivo, a cena II mesclou a proposta de uma percepção de si com a 

ação do corpo, bem como incluiu a relação com o espaço e a ação do outro. Por isso, 

compreendemos que nesta situação, a atenção esteve situada nos elos de uma espécie de 

corrente, que envolveu: uma postura interna – influenciada por um engajamento e pelo 

interesse na ação, o que repercutiu em posturas corporais; um movimento externo – 

provocado pelo gesto do colega de entregar o copo; o recebimento do objeto – gerando uma 

postura interna e externa, ao mesmo tempo; e, por fim, outra solicitação, a de passa-lo para o 

colega ao lado. 

Esta cena mostra uma prática que, de certa forma, provoca um direcionamento da 

atenção a determinado ponto, que poderíamos chamar de foco, mas não um foco estrito, 

porque não tem o sentido de condicionar a atenção, de forma padronizada e regular, a um 

campo estreito, por um tempo prolongado. Preferimos, então, utilizar a expressão “objeto 

focal”, um ponto comum de observação entre os participantes, representado pelo copo. Este 

objeto traz em si, no contexto da prática analisada, uma força significativa, pois é através de 

seu manuseio que todos participarão da “missão” proposta pela atividade. O objeto focal, 
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como o objeto lúdico na cena anterior, é um ponto convergente do movimento atencional, já 

que carrega um significado simbólico e operativo na situação em que se apresenta. 

No decorrer da atividade, pudemos observar diferentes atitudes das crianças em 

seu trato com o objeto, as quais corresponderam às variadas condições em que o copo se 

encontrava: cheio, vazio ou muito cheio, US-11, US-15 e US-22, levando a gestos mais 

cuidadosos ou mais velozes. Percebemos, portanto, que as diversas condições do objeto 

indicaram mudanças na intensidade atencional a ele dispensada. 

Em relação ao direcionamento da atenção especificamente ao objeto focal, 

encontramos duas diferentes variações. A primeira é caracterizada por uma concentração da 

atenção no objeto, que nos foi indicada pela expressão corporal e física das crianças, como, 

por exemplo, a feição de Carlinhos, séria e compenetrada, ao receber o copo pela primeira vez 

(US-1). Em outra atitude corporal que pode apontar para uma postura concentrada, Maria, que 

pulava anteriormente, parou o corpo em uma postura reta para receber o copo e o segurou, 

utilizando as duas mãos (US-6). Passar o copo, bem devagar, por perto do rosto, na altura do 

olho atento (US-16), também nos remeteu a uma mobilização da atenção de forma 

concentrada. Com essas descrições, vemos que a concentração, aqui, é representada pelo 

empenho de uma conduta atenta durante a realização do gesto na atividade, nela há uma 

relação direta, física, com o objeto focal. 

Já na segunda variação que identificamos a relação com o objeto é demonstrada 

por um envolvimento distinto, embora também seja expresso por atitudes corporais, a 

exemplo do olhar fixo e atento, bem como do movimento de inclinar o corpo para ver melhor 

o copo, US-2, US-4 e US-6. São gestos atencionais, da ordem da intencionalidade, mas com 

um distanciamento físico. Portanto, tal variação se traduz como um envolvimento concentrado 

com o objeto focal, fora da ação direta. 

É importante notar, ainda, na cena como um todo, que a direção da atenção ao o 

foco não ocorreu de forma exaustiva. Em muitas situações da cena, a atenção da maioria das 

crianças permaneceu aberta a vários estímulos diferentes. Assim, houve espaço para que a 

atenção tomasse rumos diversos, mesmo que em determinado momento, retornasse e se 

voltasse intensamente ao copo. 

Esse espaço se configurou em momentos de respiro, de repouso, nos quais a 

excitação do jogo e da brincadeira, a expectativa, bem como a curiosidade pôde ser expressa, 

extravasada. Momentos soltos, com certa distração, mas que não levaram ao abandono da 

atividade. Ensejos nos quais se manifestaram impulsos, interesses e sentimentos que eram 

contidos, na hora do manusear cuidadoso do copo. Destacamos como exemplos desses 
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momentos de respiro da atenção, os seguintes trechos: Élida, Maria e Kevin saíram de seus 

lugares para olhar a água que caía no balde, e Maria, eufórica, sacolejava as mãos, US-10; as 

crianças pegaram com uma mão só e passavam rapidamente o copo vazio umas para as outras, 

US-12. Ainda como exemplos da atenção que mudou a direção para um repouso, destacamos 

as US-13 e US-20.  

Algumas vezes os espaços de distração se configuraram na atitude bastante 

concentrada em elementos refratários à dinâmica que estava acontecendo. Quando Élida 

olhava fixamente para o canto da porta onde a “bruxa” estava, mobilizava uma atenção 

intensa a um objeto que não estava no campo da ação comum das outras crianças, naquele 

momento, por isso não percebeu que havia chegado sua vez (US-7). Outro exemplo está no 

fragmento em que Alex olhava para os bichos na entrada da sala e não reparou o copo 

retornando na fila (US-21). Vemos que tais momentos de distração podem ser indicativos de 

muitos fatores, mas, nesses casos evidencia-se que outros objetos focais surgiram à margem 

daquele que era proposto pela atividade. Mesmo assim, de maneira geral, havia uma entrega 

de todos ao exercício e, com poucas exceções, as crianças percebiam, por si, o momento em 

precisariam direcionar a atenção ao objeto focal proposto. 

A respeito de possíveis diferenças entre a distração, como um repouso para uma 

atenção concentrada, e àquela, que não deixando de ser um respiro leva a atenção para lugares 

mais distantes da proposta oferecida, gostaríamos de analisar mais especificamente as 

situações em que participaram dois dos alunos – Maria e Alex. 

Maria alternou, quase que na totalidade da cena, entre duas posturas, ora ela 

extravasava, ora ela continha, esses dois momentos não se opuseram na atividade, mas se 

complementaram. Em suas correspondências corporais, a “decisão” de quando utilizar cada 

postura vinha intuitivamente, em uma transição que não demonstrava contrariedade ou 

esforço, parecia partir da entrega e do engajamento na situação. Já Alex alternava entre estar 

presente e estar distante, pelo direcionamento do olhar mostrava mais interesse na fase 

seguinte da brincadeira, estava atento a outros objetos. O manejo do copo por Alex, que na 

primeira volta se mostrou entusiasmado, nas duas últimas, pareceu mecânico e apático, 

mesmo assim permaneceu no exercício e comemorou seu desfecho.  

Outro ponto de observação foi a diferente participação que o aspecto imaginativo 

e lúdico teve, em relação à primeira cena. Na cena II, esse aspecto, de imaginação e 

ludicidade, promoveu um forte engajamento na ação e interesse pela prática, se desdobrando 

nas variações atencionais já mencionadas. Sua introdução aconteceu por uma exposição 

inicial e pela presença de objetos simbólicos, no espaço físico. A manutenção deste aspecto ao 
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longo do exercício, não se deu pela condução das professoras, como na cena anterior, mas foi 

reforçada por algumas falas da professora e de algumas das crianças: “Psiu! A bruxa vai 

acordar!”, US-14; “Você tá pisando na ponte, tia!”, US-18; “Agora, todo mundo pega o balde 

pra jogar na bruxa!”, US-24; “Mas a missão já acabou? Tem que passar pela ponte agora.”, 

US-27.  

O sorriso (US-3); a euforia, (US-5) e a ansiedade, US-8 e US-23, presentes na 

atuação de cada um, bem como o interesse no desfecho da situação e a comemoração final 

(US-25 e US-26), foram considerados também como uma indicação de envolvimento com a 

atividade, embora reconheçamos que muitos outros fatores podem estar envolvidos nessas 

expressões. 

No decorrer da prática, constatamos que o interesse pelo objeto focal foi perdendo 

força. Pudemos ver isso nas situações em que Alex pegou o copo, passou rapidamente para 

Kevin para interagir logo com Carlinhos (US-17) e Kevin passou o copo para Maria, e, junto 

com Pedrinho, saiu da fila para ver o que estava acontecendo na pia (US-19). Atribuímos esse 

desvanecimento à repetição das idas e vindas do copo, e ao crescimento tanto da expectativa 

pelo ápice daquela etapa da brincadeira, como do interesse em saber como seria a próxima. 

Esse fato reforça a reflexão sobre a dificuldade, e até falta de propósito em manter um foco 

exaustivo, principalmente com crianças pequenas, mesmo que este foco tenha um significado 

importante na situação em que elas estão participando. 

A atenção que um dispensou ao outro foi maior nesta cena, se comparada à 

atividade analisada anteriormente. Em seu curso, essa atenção aconteceu no contato com a 

outra criança através do copo. O cuidado para que a água não derramasse unia a concentração 

dos pares que se formavam lado a lado. A atenção ao outro ampliava seu alcance ao 

acompanhar o objeto focal passando pelas mãos dos vários colegas. Já em momentos de 

distração, tornava-se difusa, de maneira geral, para mostrar objetos do cenário aos colegas do 

lado, ou mais distantes, ou até para pedir silêncio. 

A condução das professoras que foi bastante relevante ao andamento da atividade 

na cena I, com fala e gestos, nesta cena reduziu-se a uma explicação inicial e interferências 

esporádicas. Na cena II, portanto, a condução da atividade ocorreu a partir da própria 

dinâmica proposta e da movimentação do grupo. Apesar das regras da brincadeira e da 

explicação suscitarem determinadas posturas e comportamentos (o cuidado para passar o 

copo; a disposição da fila; a postura em pé, entre outros), não houve uma indicação precisa da 

postura corporal necessária. Cada aluno, a sua maneira, “decidiu” de que forma iria segurar e 

passar o copo, ficar em pé, esperar, etc., prevalecendo certa espontaneidade. 
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O quadro 9 traz os agrupamentos de sentidos de maneira resumida. Dois deles não 

se mostraram em unidades específicas, mas no curso da cena, de maneira geral. 

 
Quadro 9 – Unidades de significado e categorias abertas destacadas na CENA II 

CENA II (CII) 
Categoria aberta 

(região de sentido - RS) 
Descrição US 

1- Intensidade atencional 
lançada ao objeto focal da 
atividade 

A variação da intensidade atencional dirigida ao objeto 
focal, foi indicada pelas diferentes atitudes em relação a ele, 
a depender das condições nas quais ele se encontrava – 
cheio, muito cheio ou vazio. 

11; 15; 22 

2- Variações 
atencionaisrelativas ao 
objeto focal – atenção 
concentrada no objeto em 
uma relação direta e física. 

Caracterizada por uma concentração da atenção no objeto, 
indicada pela expressão corporal e física das crianças. Uma 
mobilização representada pelo empenho de uma conduta 
atenta durante a realização do gesto na atividade. 

1; 6; 16 

3- Variações 
atencionaisrelativas ao 
objeto focal – 
envolvimentoconcentrado, 
fora da ação direta. 

A relação com o objeto é demonstrada por um envolvimento 
também expresso por atitudes corporais, a exemplo do olhar 
fixo e atento, bem como do movimento de inclinar o corpo 
para ver melhor o copo. Esses gestos atencionais são da 
ordem da intencionalidade, mas com um distanciamento 
físico. 

2; 4; 6 

4- Diferentes formas de 
distração – repouso da 
atenção focada 

Momentos soltos, de respiro, de repouso, com a expressão 
da excitação do jogo, da brincadeira, da expectativae da 
curiosidade. A distração aqui não levou ao abandono da 
atividade, caracterizada por ensejos nos quais se 
manifestaram impulsos, interesses e sentimentos que eram 
contidos, na hora do manusear cuidadoso do copo. 

10; 12; 13; 
20 

5- Diferentes formas de 
distração – concentração 
intensa em elementos 
refratários à dinâmica 

Indicativos de muitos fatores, evidenciando que outros 
objetos focais surgiram à margem daquele que era proposto 
pela atividade. De maneira geral, não afetou o 
envolvimentocom o exercício e com os momentos em que 
foi preciso direcionar a atenção ao objeto focal proposto. 

7; 21 

6- Aspecto lúdico e 
imaginativo 

Promoveu um forte engajamento na ação e interesse pela 
prática, se desdobrando em nas diferentes variações 
atencionais. Sua introdução aconteceu por uma exposição 
inicial e pela presença de objetos simbólicos, no espaço 
físico. A manutenção deste aspecto, ao longo do exercício, 
foi reforçada por algumas falas da professora e de algumas 
das crianças. 

14; 18; 24; 
27 

7- Envolvimento na 
atividade 

Expressões indicativas de envolvimento com a atividade: o 
sorriso; a euforia; a ansiedade; o interesse no desfecho da 
situação e a comemoração final. 

3; 5; 8; 23; 
25; 26 

8- Redução do interesse 
pelo foco 

Reforça a reflexão sobre a dificuldade, e até falta de 
propósito em manter um foco exaustivo. Possíveis razões: a 
repetição das idas e vindas do copo e o crescimento, tanto da 
expectativa pelo ápice daquela etapa da brincadeira, como 
do interesse em saber como seria a próxima. 

17; 19 

9- Condução da atividade 

Ocorreu a partir da própria dinâmica proposta e da 
movimentação do grupo. Apesar das regras da brincadeira e 
da explicação suscitarem determinadas posturas e 
comportamentos (o cuidado para passar o copo; a disposição 
da fila; a postura em pé, entre outros), não houve uma 
indicação precisa da postura corporal necessária. Cada 
aluno, a sua maneira, “decidiu” de que forma iria segurar e 
passar o copo, ficar em pé, esperar, etc., prevalecendo certa 
espontaneidade. 

Não teve 
US 
específica. 
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10- Atenção ao outro 

Aconteceu no contato com a outra criança através do copo. 
O cuidado para que a água não derramasse unia a 
concentração dos pares que se formavam lado a lado. A 
atenção ao outro ampliava seu alcance ao acompanhar o 
objeto focal passando pelas mãos dos vários colegas. Em 
momentos de distração, tornava-se difusa, de maneira geral, 
para mostrar objetos do cenário aos colegas do lado, ou mais 
distantes, ou até para pedir silêncio. 

Não teve 
US 
específica. 

Fonte: a autora 

 

A continuação do jogo que extrapola a cena II aconteceu com o atravessar da 

“ponte”, representada por uma fita adesiva, bem estreita, colada no chão. Essa ação solicitou 

também uma atenção concentrada e o equilíbrio do corpo. Miguel, levado pelas infinitas 

possibilidades da brincadeira, “pulou da ponte” e deitou-se no chão, sorrindo. Os outros 

entusiasmados entraram no “castelo” e lá se depararam com outros desafios. 

 

4.2.3 CENA III: Você vai e eu te sigo 

 

A cena III é uma continuidade da anterior e apresenta-se na parte da “aventura” 

em que o cenário é a “sala dos espelhos”. 

 
Figura 11 – Foto dacena III. “Sala dos espelhos” 

 
Fonte: a autora 

 

Ao atravessarem a “ponte” e entrarem no “castelo da bruxa”, as crianças se 

encontraram em um corredor feito com as cadeirinhas da sala de aula. Mas, na brincadeira, o 

corredor do castelo não pôde ser atravessado andando ou correndo simplesmente. Cada passo 

deveria acompanhar o toque de um “sino”. A professora estava com um instrumento 
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percussivo indiano, formado por dois címbalos, e tilintava espaçada e vagarosamente para que 

os meninos e meninas pudessem ouvir bem os toques. A cada toque, um passo. Algumas das 

meninas não seguiram a regra e deram mais de um passo. Como havia sido combinado 

anteriormente, elas tiveram de voltar para reiniciar o trajeto. 

O corredor de cadeiras levava para um dos cantos da sala de aula. Lá, retângulos 

de papel prateado estavam dispostos nas paredes e, à medida que as crianças chegavam a esse 

ambiente, se postavam na frente dos retângulos para ver os seus reflexos. Neste momento, 

eles formaram pares e a professora explicou que, naquela sala, um seria o espelho do outro. 

Quando um se movimentasse, o outro – o espelho – deveria seguir o movimento. Depois os 

pares trocariam os personagens entre si, em seguida, haveria a troca das duplas. 

A imitação, neste caso, teve o intuito de promover a atenção à experiência do 

outro. O olhar do “espelho” para corpo e para os olhos do colega, tentando imitá-lo, 

estimularia um tipo de relação atenta, sem palavras, através dos gestos. Por outro lado, aquele 

que regesse a ação veria, no outro, o reflexo de seus movimentos. 

Todos os nove alunos presentes neste dia participaram da brincadeira e também a 

professora. A maioria dos “espelhos” gesticulava de forma desconectada com seus pares, 

formando um divertido salão de dança. A professora, sem parar a atividade, reforçou as dicas 

e alguns deles tentaram com mais afinco reproduzir, às vezes sem sucesso, o movimento que 

via. A atividade durou pouco tempo, por volta de quatro minutos e meio. Ao final, surgiram 

alguns conflitos e também os pares se dispersaram. A professora sugeriu que passassem para a 

próxima etapa da brincadeira. 

Descrevemos a dinâmica desta parte da aula, a partir de um recorte. Observamos 

precisamente uma dupla de crianças, a qual julgamos representativa da atividade para 

enriquecer as discussões que pretendemos realizar. Buscamos perceber a relação estabelecida 

entre as participantes, através da atenção que elas dispensaram: uma a outra, a si mesmas e 

aos sujeitos e elementos circundantes, independentemente do êxito das imitações. Ao longo 

da análise, traremos elementos e ações de outros participantes, que não necessariamente, estão 

descritos na cena. Isso, com o intuito de comparar e analisar as situações sobre as quais nos 

debruçamos.  

O quadro inicial da cena III apresentou-se da seguinte forma: 

As crianças, mais a professora, estão em pares, uma de frente para outra, cada 

dupla de mãos dadas. Maria e Élida olham para a professora, que faz perguntas sobre as 

características dos espelhos. 
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Figura 12 – Foto da cena III. “Mãos dadas” 

 
Fonte: a autora 

 
Quadro 10 – CENA III: jogo do espelho 

Jogo do espelho 
Descrição da cena, ação e fala dos sujeitos Significados emergentes 
Quando a professora disse que as crianças poderiam escolher 
os pares, Maria foi logo ao encontro de Élida, que sorriu. 
(1)Deram-se as mãos. (2)Élida pulava e dançava, olhando os 
outros pares se formarem. Maria pegou forte em sua mão e 
puxou o braço para baixo. (3) 
As duas começaram a olhar para o espelho de papel e 
dançavam, de mãos dadas, vendo seus reflexos. (4) Enquanto 
isso, a professora fazia perguntas sobre as características 
geraisdos espelhos. 
Maria apertou de novo a mão de Élida, bem forte. 
ELIDA: Ai! 
PROFESSORA: Maria vai ser o espelho,Élida vai dançar e 
Maria vai imitar. 
MARIA (virando-se e tocando as costas no espelho de papel) 
(5): Eu sou o espelho, tá? (6) 
ÉLIDA: sou eu, ô tia! (7) 
Imediatamente, Maria começou a dançar e Élida também. (8) 
PROFESSORA: o espelho imita. 
Elas se fitaram rapidamente, depois Maria olhou para o 
espelho da parede (9) e Élida para a professora. 
Élida, imitando a professora, começou a balançar os 
quadris.(10) Maria olhando para Élida também balançava. 
(11) 
Élida lançou o olhar para o lado, depois o voltou para 
Maria.Deu passadas e saltos laterais. Maria olhando nos olhos 
de Élida e sorrindo, também o fez, só que para o lado 
contrário. (12) Élida, desviando-se de Maria buscava se vê no 
espelho de papel. (13) Depois observou a professora e imitou-
a novamente. Maria, a essa altura, já mantinha os olhos mais 
estáveis em Élida. (14)E esta, virou para o lado, assistindo a 
Téo e a Pedrinho, que estavam rindo, ao se imitarem. (15) 
Maria atentou para os dois também. 
Élida observou que Pedrinho colocou a mão na cabeça, então 
ela voltou-se para Maria e levantou o braço, colocou a mão na 
cabeça e continuou balançando os quadris. Maria fez o 
mesmo. Élida apoiou a outra mão na cabeça, Maria imitou. 
(16) 
Élida posicionou a mão no rosto, Maria desviou rapidamente 
o olhar para o espelho, depois olhando novamente para Élida, 

(1) Formação das duplas 
(2) Estabelecimento de um elo físico 
 
(3) Movimento contundente 
 
 
(4) Espelho como um elo 
 
 
 
 
 
 
(5) Identificação com o papel proposto 
(6) Tentativa de acordo 
(7) Negação do acordo 
(8) Acordo estabelecido, às avessas. 
 
(9) Espelho, elemento de identificação 
com o papel proposto, de atenção a si 
ou de distração (indeterminado). 
(10) Professora como referência. 
(11) Efetivação da relação proposta 
 
(12) Fortalecimento da relação através 
do jogo, mesmo que não simétrico. 
(13) Espelho, elemento de atenção a si. 
 
(14) Fortalecimento da relação, a partir 
da atenção unilateral. 
(15) Busca de elementos de referência. 
 
 
 
(16) Fortalecimento da relação, a partir 
da atenção recíproca. 
 
 
(17) Momento de distração 
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colocou a mão no rosto. (17) 
Élida, mãos deitadas sob o queixo e Maria também, se 
miravam. Estavam mais próximas. Élida, mão nas bochechas, 
Maria também. (18) 
Maria desviou o olhar e colocou as mãos na testa. Élida, mãos 
na orelha, Maria mãos na testa. Élida, mãos na orelha, Maria, 
mãos na testa. Élida,vendo a professora, voltou-se pra Maria 
e, irritada, pegousuas mãos e as colocou com força sobre as 
orelhas. (19) 
ÉLIDA: É assim, ó!  
MARIA: para! 
Maria, séria, pôs as mãos sob o queixo e olhou para Pedrinho. 
Élida, com as mãos nas orelhas, viu a professora com as mãos 
no queixo, começou a rir. Virou-se de novo para Maria. (20) 
Que já estava fazendo outro movimento. 
Elas continuaram se fitando e fazendo movimentos diferentes. 
(21) 
Pedrinho pegou o sino que estava na mesa e começou a tocar, 
a professora reclamou. (22) 
As duas meninas se viraram para ver o que acontecia. 
Maria dançou com as mãos nas bochechas e Élida imitou. 
(23) Élida ficou mais saltitante e notava o que se passava ao 
redor. 
Continuaram juntas fazendo movimentos diferentes, alternado 
entre olhar uma para outra e olhar em volta. (24) 
O resto da turma começou a se dispersar. Maria parou 
encostada ao espelho, com uma expressão neutra, coçando o 
olho. Élida olhou para a sala, algumas crianças corriam, 
afastou-se de Maria apoiou-se na mesa, voltada para a 
professora. (25) 
PROFESSORA: Agora a gente vai trocar! 

 
 
(18) Fortalecimento da relação, a partir 
da atenção recíproca. 
 
(19) Estabelecimento de conflito; 
movimento contundente. 
 
 
 
 
 
 
(20) Dissolução do conflito 
 
(21) Manutenção da relação através do 
olhar 
 
(22) Elemento de dispersão da turma 
 
(23) Manutenção da relação, inversão 
de papéis. 
 
(24) Início da dispersão 
 
 
 
 
(25) Relação se dispersa 

Fonte: a autora 

 

4.2.3.1 Compreensão dos significados emergentes na cena III: 

 

O conjunto das 25 unidades significativas, destacadas nesta cena, apresenta uma 

característica diferente dos outros, principalmente pelo fato de marcar momentos na trajetória 

da relação estabelecida durante a atividade. Desta forma, as unidades não incidem tanto em 

repetições, mas, de maneira geral, seguem uma linha crescente, chegando a um ápice e 

descendendo até a dispersão da relação firmada inicialmente. Entretanto, essas marcações se 

apresentam de maneira fluida e entremeadas pelo vai e vem das ações, por isso decidimos não 

dividi-las em atos. 

Observamos incialmente que a formação das duplas para realização do exercício 

ocorreu de maneira voluntária, e o contentamento nesta etapa, de certa forma, participou no 

grau de envolvimento mútuo. No caso contemplado, Maria, ao ser solicitada para escolher seu 

par, correu ao encontro de Élida, que mostrou satisfação (US-1), indicando que, 

provavelmente, já existia um vínculo entre elas, construído anteriormente. Se tomarmos o 

caso de outra dupla, Kevin e Rebeca, por exemplo, os dois não encontraram um par e se 
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juntaram na brincadeira involuntariamente, talvez não estivessem habituados a realizar 

atividades juntos. Ao longo da observação, notamos que a segunda dupla, comparada à 

primeira, teve raros momentos de aproximação. A interação foi estabelecida, porém a atenção 

aos movimentos e à experiência do outro não foi percebida com muita ênfase. 

Formaram-se, então, as duplas. Todas iniciaram a brincadeira a partir de um elo 

físico, um abraço, em alguns casos mais efusivos, ou mãos dadas, predominantemente. Maria 

e Élida deram-se as mãos (US-2), Kevin e Rebeca, Miguel e a professora também. Vimos este 

elo físico como proposição de que,naquele contexto, uma relação mais próxima poderia se 

constituir. Neste caso, o contato também pode ser a reafirmação de vínculos anteriores, além 

de representar um modo de percepção mais concreta da presença do outro. Ao aspecto da 

presença física ligada a uma presença atencional, destacamos o gesto contundente de Maria 

(US-3), como uma maneira de chamar, de volta a si, a atenção de Élida, que pulava e olhava 

os colegas ao redor. 

No momento seguinte, as duas meninas ampliaram o elo da relação incluindo um 

elemento externo em comum, o espelho de papel (US-4), com o qual as duas compartilhavam 

a atenção, em um momento descontraído. Várias duplas fizeram o mesmo, Carlinhos e Alex, 

por exemplo, têm um forte vínculo no dia a dia, mas neste exercício interagiram muito pouco, 

enquanto dupla de “espelhos”, no entanto ficaram juntos, olhando-se no reflexo da folha 

brilhante de papel. 

Os retângulos de papel, brilhante prateado, refletiam, como espelhos embaçados, 

os vultos das crianças que se postavam e dançavam a sua frente. Associamos alguns sentidos 

a esse objeto, que, na comparação com as cenas anteriores, não foi propriamente um objeto 

focal, mas ao mesmo tempo trouxe certo aspecto lúdico para a atividade. Em dados 

momentos, o espelho foi um elo entre os pares; uma referência da função imitativa que as 

crianças iriam desempenhar (US-5); um objeto que permitia, através do reflexo, a atenção a si 

e ao outro (US-13), e, por fim, um elemento de distração em relação à ação proposta. Outras 

vezes, o significado da atenção prestada ao espelho de papel, pareceu-nos indeterminado (US-

9), podendo ter alguns, todos ou nenhum dos sentidos descritos acima. 

Depois da formação dos elos entre as duplas, a professora determinou quem 

dançaria e quem teria de imitar. Ocorreu, então,na cena descrita, uma tentativa de acordo 

verbal entre as meninas (US-6). Maria se colocou no lugar do espelho, na parede, e solicitou o 

reconhecimento de Élida, que negou (US-7). Mesmo com a negativa, o acordo estava firmado, 

às avessas (US-8), já que Maria iniciou a dança e Élida seguiu, sem protestos. Quando a 
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professora reiterou que o espelho deveria imitar, houve uma suspensão na dinâmica que 

acontecia entre as duas, se olharam, e inverteram os papéis (US-11). 

Para todos, estava clara a ação que o “espelho” deveria exercer – imitar o outro. 

Mas, algumas das crianças que assumiram o papel de reger os movimentos pareciam buscar 

ao seu redor referências de quê gestos executar. Élida, principalmente, e Rebeca, em muitos 

momentos, olhavam para a professora e para os colegas (US-10 e US-15), passando a imitá-

los. Nesses casos, a atenção a si, com a formulação de seus próprios gestos e a atenção ao par, 

foi intermediada pela a atenção aos outros participantes da brincadeira. Pedrinho, ao contrário, 

demonstrava entusiasmo em sua “coreografia”, executando movimentos ritmados e velozes, 

tornando difícil para Téo a incumbência de lhe seguir, até que o dançarino percebeu o 

descompasso e diminuiu a velocidade, repetindo os gestos para que o colega o acompanhasse. 

Em outra parte da sala, Miguel era o regente da dupla formada por ele e a professora. Estava 

bastante concentrado em seus movimentos repetitivos dos quadris e das mãos e sorria ao ver 

que a professora o imitava. 

Maria e Élida, nesta brincadeira, estabeleceram uma troca e um envolvimento que 

não ocorreram, por exemplo, com Kevin e Rebeca, ou com Carlinhos e Alex. Depois de 

confirmados os papéis, a atenção concedida reciprocamente – representada pelo olhar, gestos 

e posturas corporais – percorreu um trajeto composto dos seguintes pontos: fortalecimento da 

relação; pausas para distração e atenção ao entorno; renovação da relação; surgimento e 

dissolução de conflito; renovação da relação com inversão dos papéis e, por fim, dispersão da 

dupla (ver: US-12; US-14; US-16 à US-21; US-23 à US-25). 

A distração, aqui, diferiu da dispersão, pois a primeira demonstrou que o elo 

inicial não se desfez com o movimento refratário da atenção, havendo em seguida o retorno 

para que a experiência continuasse. Já na dispersão, no contexto dessa brincadeira, notou-se o 

enfraquecimento da intensidade dos laços e teve como ponto crucial um elemento comum a 

todas as duplas, quando Pedrinho pega o sino (US-22). Neste instante é provável que o 

interesse do grupo, de maneira geral, tenha migrado para outros lugares, talvez para o 

próximo estágio da brincadeira do castelo. 

No que se refere ao fortalecimento da relação através da atenção, ou a 

interferência da distração e dispersão, destacamos dois exemplos principais. Maria e Élida 

estabeleceram uma relação no contexto do exercício, que por vezes foi fortalecida a partir da 

atenção recíproca, unindo seus movimentos, e da atenção de uma delas que mantinha o 

vínculo, durante episódios de distração da outra. No caso de Kevin e Rebeca, a interação 

aconteceu em uma relação de conexão frágil, por isso a atenção recíproca, de curta duração, 
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não foi mantida pela atenção unilateral de Rebeca. Também, durante o exercício, tanto a 

menina, quanto o menino tiveram posturas dispersivas, afastando gradualmente o par. 

O quadro 11 mostra de forma resumida os conjuntos de unidades significativas 

que selecionamos na leitura desta cena. As unidades remetem principalmente a momentos e 

detalhes da relação estabelecida pelo par observado durante a atividade, e as regiões de 

sentidomarcam, de maneira geral, momentos da interação. 
 

Quadro 11 – Unidades de significado e categorias abertas destacadas na CENA III 

CENA III (CIII) 
Categoria aberta 

(região de sentido - RS) 
Descrição US 

1- Formação das duplas 
Formação voluntária, o contentamento com a escolha do par 
indicou vínculos anteriores e influenciou no envolvimento 
recíproco durante a atividade. 

1 

2- Elo físico entre as 
duplas 

Além da proposição de uma maior aproximação no decorrer 
da brincadeira, assinala a percepção concreta da presença do 
outro. Neste caso, há relações entre a presença atencional e a 
presença física. 

2;3 

3- Elemento externo 
como elo entre as duplas 

Elemento externo no qual convergem as atenções do par, 
havendo o compartilhamento da atenção entre a dupla. 4 

4- Objeto lúdico 
Adquiriu diferentes sentidos: um elo atencional entre os pares; 
referência para a ação de imitar do espelho; um veículo para a 
atenção a si e atenção ao outro. 

5;13;9 

5- Atenção a outros 
participantes 

Esteve no intermédio entre a atenção a si, na formulação dos 
próprios gestos, e a atenção ao par que os imitava. 10; 15 

6- Percurso da interação 

A atenção concedida reciprocamente – representada pelo 
olhar, gestos e posturas corporais – percorreu um trajeto 
composto dos seguintes pontos: 
Fortalecimento da relação, através do jogo de imitação, do 
olhar e da atenção, unilateral ou recíproca, com a manutenção 
do vínculo; 
Pausas para distração e atenção ao entorno; Renovação da 
relação;  
Surgimento e dissolução de conflito; Renovação da relação 
com inversão dos papéis e dispersão da dupla. 

12; 14; 16 
à 21; 23 à 
25 

7- Elemento dispersivo 
Diferentemente da distração, contribuiu para o 
enfraquecimento dos laços entre os pares, ocorrendo a 
migração efetiva do interesse para outros elementos. 

22 

 

A partir da dispersão geral desencadeada pela ação de Pedrinho, houve a troca dos 

pares, mas eles não se vincularam propriamente. As duplas se desfizeram e começaram a 

brincar em frente ao espelho de papel. Em seguida, as crianças continuaram a “aventura” que 

culminou na sala onde estavam escondidos os desejos dos personagens da história do Mágico 

de Oz. Elas ficaram surpresas e eufóricas ao encontrar saquinhos com balas e confeitos que 

representavam, através de cores e formatos, os sapatinhos de Dorothy, o cérebro para o 

Espantalho, “pílulas da coragem” para o Leão e corações para o Homem de Lata. 
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4.3 Convergências e diálogos 

 

Realizamos, nesta fase, convergências entre as unidades significativas e as 

categorias abertas destacadas no material analisado.  A interpretação dessas regiões de sentido 

e a construção da rede de significados em torno do conceito de cultivo da atenção nos 

encaminharam para diálogos com autores do universo educacional, da psicologia e de outras 

áreas. Destacamos nessas interlocuções a psicopedagoga argentina Alícia Fernández (2012), 

com seu olhar sobre as capacidades, modalidades e espaços atencionais, e Jorge 

LarrosaBondía (2002), com o binômio experiência/sentido, a partir do qual aproximamos sua 

fala às experiências de cultivo da atenção. 

É importante ressaltarmos que as relações traçadas pelas convergências propostas, 

não pretendem assumir correspondências literais entre as várias unidades de significados, ou 

encontrar as ocorrências dos sentidos destacados do texto,na experiência vivencial das cenas. 

De outro modo, buscam estabelecer uma aproximação entre os sentidos encontrados e 

promover a discussão de elementos pertinentes ao cultivo da atenção, favorecendo o diálogo 

com outras vozesem questões relacionadas ao tema.  

Também compreendemos que as relações entre as diversas unidades significativas 

não foram esgotadas em nosso trabalho, permitindo, assim, novas conexões e leituras, em 

outros momentos. 

Como resultado das convergências e interlocuções aqui realizadas, elegemos 

cinco tópicos que representam as principais questões levantadas acerca do cultivo da atenção, 

no contexto desta pesquisa. Eles envolvem as regiões de sentido, que incluem as unidades de 

significado, como feixes de fios semelhantes a serem trançados às falas dos autores acima 

mencionados. Por isso, é a partir desses tópicos que exporemos a rede de significados tecida 

por nós. 

No perfazer deste estudo específico, entendemos que o cultivo da atenção se faz 

possível em cenários, situações e circunstâncias os quais nomeamos, junto com Fernández 

(2012), de espaços atencionais. Os espaços atencionais, não se circunscrevem à espacialidade 

física, são antes disponibilidades subjetivas, intersubjetivas, culturais e sociais que compõem 

o ambiente propício ao desenvolvimento da capacidade atencional. Nesses espaços, é possível 

conceber a amplitude do funcionamento da atenção, tomando-a como um fenômeno 

complexo, cuja mobilidade e plasticidade se destacam como características favoráveis à 

aprendizagem, e perceber elementos e dimensões concernentes à aprendizagem por 
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cultivo, que em uma circularidade, propiciam os referidos espaços atencionais. 

Compreendendo a atenção de forma ampla e abrangente, consideramos também as diferentes 

modalidades que a atenção pode assumir nesses espaços. Algumas dessas modalidades 

podem ser concebidas através de determinadas atitudes e gestos relacionados ao cultivo da 

atenção, processo que expande a conexão entre atenção e aprendizagem. 

Ilustramos, na figura 13, a composição das relações traçadas entre os pontos 

destacados nas leituras e os tópicos, que representam as categorias abertas originárias das 

convergências encontradas. 
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Figura 13 – Ilustração das convergências entre as unidades de significado, em Kastrup (2004), e as regiões de 
sentido nas cenas I, II e III, em categorias abertas35 

 

  

                                                             
35Sobre as notações: Unidades de significado em Kastrup, (2004) (K.US); Regiões de sentido, conjunto de 
unidades de significado, nas respectivas cenas (RS). 
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A seguir, ao apresentarmos essas interseções na forma de texto, nos deteremos 

principalmente em duas das cinco categorias destacadas – os espaços e as modalidades 

atencionais. Isso porque, a nosso ver, elas representam horizontes mais amplos para a 

apreensão dos processos de cultivo da atenção, incluindo as demais. É possível, portanto, 

perceber a presença de questões relativas à amplitude do funcionamento da atenção, às 

atitudes, aos elementos e dimensões ligadas ao cultivo da atenção nos dois tópicos que se 

seguem. 

 

4.3.1 Espaços atencionais 

 

A atenção requer um solo propício para o cultivo, pois são necessárias condições 

adequadas para seu desenvolvimento. Compreendemos o conjunto de circunstâncias 

favoráveis ao cultivo da atenção, como os espaços atencionais apresentados por Fernández 

(2012, p.121) – espaços “possibilitadores de atividade”, “superfícies de inscrição-

diferenciação”, nos quais a capacidade atencional se desenvolve. 

Fernández (2012) os caracteriza como espaços intersubjetivos, “entre” ser 

atendido e atender. Esse espaço surge quando se oferece uma superfície para que a pessoa 

possa se inscrever e, ao mesmo tempo, se diferenciar, como na imagem proposta pela autora, 

onde uma criança se vê pequenininha nos olhos de um adulto. Metaforicamente o olhar do 

adulto oferece essa superfície, na qual a criança se reconhece, mas se vê diferente daquela 

imagem que um espelho lhe retornaria. O olhar, neste caso, é um espaço “entre”, não sendo 

criado por um sujeito nem pelo outro, é transitório, mas marcante, pois olhamos uma 

superfície “carnal” que também nos olha (p.30). 

Nesta perspectiva, podemos conceber o olhar do outro como configuração efetiva, 

e não apenas metafórica, de um espaço atencional. É nos espaços intersubjetivos que a 

capacidade atencional nasce e se nutre, diz Fernández (2012, p. 26) “atendemos porque nos 

atendem”. Para ela, várias atividades participam da constituição de espaços atencionais, como 

o olhar, o escutar, o brincar, o tocar/acariciar/agarrar, estar em silêncio, se distrair, se 

surpreender, se alegrar, entre outras.A dimensão estética e o brincar, por exemplo, trazem 

pontos importantes de convergências neste diálogo sobre os espaços atencionais, no contexto 

do cultivo da atenção.  

Ao situar a experiência estética em dimensões intencionais e subjetivas do corpo 

que se diferencia do organismo, ligado a processos biológicos e objetivos, Fernández (2012, 

p.48) coloca que “a capacidade atencional se nutre e se desenvolve na dimensão estética. O 
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corpo atende porque se comove [...]”. A comoção, como motor da capacidade atencional, se 

aproxima da força afetiva que, mobilizada pela experiência estética, instala um estado de 

exceção e suspensão temporal. O acontecimento estético, então, quando caracterizado pela 

imprevisibilidade e surpresa (K.US-15), desativa a atitude recognitiva, promovendo a 

suspensão (K.US-10) do fluxo cognitivo habitual (KASTRUP, 2004). Por enxergamos 

nuances e diferenças entre os universos teóricos das duas autoras, não pretendemos traçar uma 

correspondência direta entre as duas colocações. Mas, compreendemos que os elementos 

mencionados por elas posicionam de maneira significativa a experiência estética dentre as 

atividades que participam dos espaços atencionais. A comoção e a surpresa promovidas pela 

arte mobilizam uma atenção concentrada e aberta à experiência, à dimensão inventiva, distinta 

daquela envolvida na realização de tarefas. 

O espaço atencional pode ser compreendido, então, como o lugar vivencial da 

experiência, algo que nos toca, deixando vestígio, quetem a ver com o sentido ou sem-sentido 

da própria experiência (BONDÍA, 2002). Ela requer um gesto de interrupção, há a suspensão 

dos automatismos enela, a atenção pode ser cultivada, aberta e ampla. Na experiência que nos 

acontece, o presente é o lugar da atenção corporalizada, que acolhe o que lhe chega. Podemos 

associar, também, essa noção de experiência/sentido que Bondía (2002) nos traz, com o lugar 

vivencial do brincar. Práticas lúdicas podem mobilizar condições nas quais há a suspensão do 

juízo, há a interrupção para pensar, olhar, escutar e abrir os sentidos ao que nos chega. 

Entendemos que nem todos os atos de brincar são iguais, alguns talvez nos 

afastem da experiência. Mas, consideramos que muitas das qualidades e características 

presentes nestes gestos, podem aproximar os brincantes da experiência, disponibilizando 

condições para a aprendizagem da atenção. 

Neste sentido, certas atividades lúdicas e imaginativas do brincar podem se 

conformar em espaços para o cultivo das capacidades atencionais. Tomando como referência 

os estudos de Winnicott (1993, apud Fernández, 2012), Fernández (2012), aponta que o 

brincar surge em uma zona intermediária que não é interior ou exterior, é o espaço potencial, 

entre o sujeito e seu ambiente, onde se experimenta a autoria e se desenvolve a capacidade 

atencional. 
A capacidade atencional sustenta-se na capacidade lúdica e esta, por sua vez 
na capacidade de estar a sós em presença de outro disponível. Ambas 
relacionam-se com a capacidade de interessar-se no outro e, portanto, nos 
objetos externos. Objetos que vão transformando-se em objetos do 
conhecimento (FERNÁNDEZ, 2012, p.81). 
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Com essa colocação, entendemos que a capacidade de estar a sós, de interessar-se 

pelo outro e pelos objetos externos pode inaugurar as relações consigo, com o outro e com o 

ambiente. De maneira tal, que o espaço potencial do brincar – sendo este interno e externo, 

subjetivo e objetivo simultaneamente – venha a permitir o conhecimento de si e do mundo, a 

partir de um co-engendramento. Retomamos aqui, uma característica da dimensão inventiva 

da cognição (K.US-14), proposta por Kastrup (1999; 2004); na qual a experiência 

estéticapode acontecer, tanto quanto o brincar. 

Enquanto espaços atencionais, as atividades lúdicas, como as cenas descritas em 

nossas leituras (CI, CII, CIII), estimulam diferentes atividades da atenção, ativando o 

potencial das capacidades em várias direções: a atenção a si em movimentos introspectivos; a 

atenção ao outro nas interações intersubjetivas; atenção ao próprio espaço e ao espaço do 

outro; atenção às próprias emoções e as emoções do outro; entre outros exemplos.Assim, de 

uma maneira indireta, as brincadeiras espontâneas ou conduzidas, com seus jogos simbólicos 

e imaginativos, podem mobilizar a atenção em diferentes níveis: físicos, emocionais e 

mentais, envolvendo dimensões do eu, do outro e do mundo.  

Podemos, deste modo, fazer um laço com a abordagem integral de Wilber (2002; 

2007) no que toca a multidimensionalidade do ser e a inter-relação das dimensões coletivas e 

individuais da vida. 

O cultivo da atenção, no universo da brincadeira, bem como em outros espaços, a 

partir da perspectiva subjetiva e individual, pode favorecer o desenvolvimento da atenção nos 

diferentes aspectos em que ela toca: físicos e biológicos, comportamentais, psíquicos e 

emocionais. Igualmente, propicia ao sujeito um modo de entrar em contato, experimentar e 

conhecer os diferentes níveis que fazem parte de si: físico, emocional, mental e espiritual, por 

exemplo. Já em uma perspectiva de grupo e coletiva, o cultivo no ambiente lúdico possibilita 

o desenvolvimento de níveis relacionais com a atenção ao outro, também em sua 

multidimensionalidade.Estimula, ainda, o aprendizado de modalidades atencionais 

específicas, que caracterizam a culturana qual os sujeitos se inserem, abarcando dimensões 

culturais e sociais. 

Em relação à dimensão coletiva da aprendizagem da atenção, concordamos com 

Fernández (2012) ao relacionar o desenvolvimento das capacidades atencionais aos modos de 

subjetivação em cada contexto: 
Atende-se de modo diferente em realidades diferentes. Consideramos que a 
capacidade atencional se constrói tomando como “matéria-prima” não somente o 
entorno familiar oferecido, mas também o entorno social (FERNÁNDEZ, 2012, 
p.122). 
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Kastrup (2004) igualmente aponta para a dimensão coletiva da aprendizagem 

(K.US-18). No tocante ao cultivo da atenção, as práticas mencionadas nos estudos de Depraz, 

Varela e Vermersch (2003), têm em comum o fato de ocorrerem no seio de uma tradição, 

corporificadas socialmente. Como dissemos anteriormente, isso revela que a aprendizagem 

individual e coletiva são dimensões indissociáveis e se interpenetram. A experiência 

individual, ao mesmo tempo em que é única, pessoal e insubstituível pelas experiências de 

outros, inclui as formas intersubjetivas, culturais e sociais de lidar com a atenção.  

No estudo bibliográfico, enumeramos atitudes cognitivas participantes dos 

processos de cultivo da atenção. Em algumas das situações nas cenas analisadas, 

relacionamos as posturas das crianças e as formas de condução das experiências a essas 

atitudes. Inicialmente, temos a suspensão (K.US-10), que se caracteriza pela interrupçãoda 

atitude natural diante do mundo, levando auma atenção aberta e receptiva. Observamos que na 

brincadeira e no jogo de imaginação, os objetos, os espaços e as situações são transmutados, 

recriados coletivamente no grupo. A postura em relação à realidade, por alguns momentos, 

também muda. A expectativa, a novidade e a surpresa, na imprevisibilidade das ações, de 

certo modo, transformam as atitudes e os gestos atencionais.  

Resguardadas diferenças entre as atividades lúdicas e outras práticas que 

envolvem o gesto da suspensão (DEPRAZ; VARELA; VERMERSCH, 2003), 

compreendemos que, em certa medida, a atitude recognitiva não rege as ações no jogo 

imaginativo. A dimensão inventiva se instala na superfície do brincar, onde a relação do eu 

com o ambiente se funde na reelaboração simbólica de si e do mundo. As variações 

atencionais nessas circunstâncias revelam-se através do envolvimento e da imersão nas 

situações expressadas pelo semblante, ou por olhares, gestos, falas e posturas corporais.  

Podemos destacar alguns exemplos, como na CI.RS-1. O momento de transição 

entre um estado expansivo para o estado introspectivo, suscitou uma suspensão do fluxo 

cognitivo anterior, para um movimento de recolhimento, onde há uma redireção da atenção 

(K.US-12) voltada para a atividade mais sutil da respiração. A respiração, neste caso seria 

como um elemento representativo da interioridade, que pode desencadear a atenção a estados 

emocionais, entre outros. Igualmente, a expectativa (CI-RS2) sugere a suspensão do fluxo 

cognitivo habitual através da imprevisibilidade da espera por uma surpresa, que modifica a 

qualidade da atenção, ao abrir-se e acolher a novidade (K.US-15). 

Poderíamos também falar em suspensão de uma atitude recognitiva através da 

imaginação e da relação metafórica presente nos objetos e nas ações (CI.RS-3; CII; CIII), o 
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que propõe um outro funcionamento cognitivo na experiência, promovendo diferentes atitudes 

atencionais diante de objetos, pessoas e situações.  

Na CI, por exemplo, a criança poderia pensar que estando ali deitada, não estaria 

fazendo coisa alguma e ter a vontade de se levantar, mas na brincadeira ela está movendo o 

barquinho, sua respiração é a onda do mar, assim como na CII, a vassoura é a temida bruxa 

que demanda o silêncio e o copo cheio de água, é algo precioso que deve ser manipulado com 

muito cuidado. Já na CIII, aquele colega que imita os movimentos é o espelho em que a 

criança se mira. 

Vimos, em Depraz, Varela e Vermersch (2003), que o processo de suspensão 

pode ser desencadeado por motivações intersubjetivas com a indicação, o estímulo ou a 

demonstração de outras pessoas. Destacamos aqui as formas de condução na cena I, como 

motivações para os processos de introspecção e atenção aos movimentos sutis da respiração, e 

as dinâmicas entre os próprios alunos que conduziram a brincadeira nas cenas II e III, como 

motivação de natureza semelhante. 

Entendemos as atividades nas cenas observadas como exemplos de espaços nos 

quais as capacidades atencionais podem nascer e se nutrir. Greenland (2010) fala da 

importância da diversão, da brincadeira e da imaginação para o envolvimento das crianças em 

atividades relacionadas ao cultivo da atenção, ao apresentar conexões entre esses três 

elementos e as atividades atencionais em situações vivenciadas por seus alunos.  

Entretanto, Greenland (2010) destaca que o excesso de tarefas e metas na vida 

escolar das crianças influencia negativamente nas atividades atencionais por não abrir espaços 

para a leveza e espontaneidade da diversão e da brincadeira. De modo semelhante, Bondía 

(2002) fala do excesso de informação e da falta de tempo como alguns dos motivos para que, 

a cada dia, muitas coisas se passem, mas raras experiências nos toquem. 

Pensar nos espaçosatencionais como espaços de experiência de sentido é conceber 

disponibilidades subjetivas, intersubjetivas, culturais e sociais para o cultivo de uma atenção 

integral. Isso implica em tomar a atenção como um fenômeno complexo e abrangente e, 

consequentemente, enxergar a amplitude do seu funcionamento. No domínio do cultivo, a 

atenção opera aberta ao presente (K.US-5). A mobilidade (K.US-6), a fluidez (K.US-7) e a 

plasticidade se destacam como características favoráveis à aprendizagem. Elas permitem a 

compreensão de mudanças, variações e alargamentos nos processos atencionais, em 

parâmetros mais amplos que o raciocínio binário da presença ou ausência da atenção. É 

possível, então, admitir, por exemplo, que a distração não é contraditória a esses processos, ao 

contrário, faz parte e é importante para eles. 
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Também, nos espaços que envolvem o cultivo, tomando um ponto de vista 

abrangente, vê-se o fenômeno da atenção em diversas perspectivas. Entende-se, pois, para 

além das questões biológicas, que essas variações estão imbricadas nos modos de subjetivação 

em cada época e em cada contexto, não podendo ser desvinculadas do modo como o sujeito é 

atendido ou estimulado a atender. 

Fernández (2012) concebe os espaços atencionais como substrato e alimento para 

as diferentes modalidades atencionais e explica: 

Os espaços atencionais são, para as modalidades atencionais, o que as 
modalidades de ensino são para as modalidades de aprendizagem. Quer 
dizer, assim como as modalidades de aprendizagem se constroem utilizando 
como parte de seu próprio conteúdo as modalidades de ensino dos pais, dos 
professores, dos meios de comunicação de massa, as modalidades 
atencionais se constroem utilizando aos “espaços atencionais”, não somente 
como substrato, mas também como alimento (FERNÁNDEZ, 2012, p.122). 
 

Os espaços atencionais, portanto, nutrem as modalidades atencionais, na medida 

em que os modos de ser atendido e as formas de atenção propostas pela sociedade influenciam 

a maneira como se aprende a atender, em relação semelhante entre as modalidades de 

aprendizagem e as de ensino.Na esfera do cultivo, percebemos que alguns modos de atender e 

algumas situações que circunscrevem essas variações se mostram mais evidentes e, de certa 

forma, mais favoráveis à aprendizagem. 

 

4.3.2 Modalidades e gestos atencionais 

 

Na tessitura deste diálogo, tomamos de Fernández (2012) a expressão 

“modalidades atencionais” para designar variações da atividade da atenção, enquanto atitudes, 

posturas, gestos e configurações diversas. No que se refere a esse tema, destacamos algumas 

atitudes relacionadas propriamente ao cultivo da atenção no material bibliográfico, 

encontrando convergências com determinadas posturas percebidas nas leituras das cenas. 

Na perspectiva que aqui apresentamos, a atenção tem a transformação, como uma 

das características básicas. Então, voltar-nos às modalidades atencionais é fundamental para o 

entendimento de processos de cultivo da atenção. Entender como as diversas configurações 

funcionam e se apresentam, conhecer as relações dos vários fatores envolvidos e suas 

implicações na atividade atencional, examinar seus desdobramentos e influências na vida dos 

sujeitos, tudo isso importa para pensarmos as questões relacionadas ao cultivo. 

A esse respeito, Fernández (2012) traz interessantes considerações e evidencia a 

necessidade de atendermos às novas modalidades, provenientes das novas formas de ser, 
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conhecer, relacionar-se e entreter-se, para que tenhamos clareza de suas possibilidades e de 

seus problemas em relação às capacidades atencionais. 

Atualmente, constituem-se modalidades atencionais (que começaram a se 
fazer visíveis em crianças e adolescentes) que não somente estão pondo em 
crise as modalidades atencionais tradicionais, mas estão produzindo uma 
mutação na atividade atencional que poderia chegar a enriquecer a 
capacidade criativa e pensante dos humanos (FENÁNDEZ, 2012, p.97). 
 

E acrescenta, 
[...] urge continuar construindo uma sustentação dinâmica que permita 
produzir fundamentos críticos e que propicie a reflexão constante sobre as 
modalidades atencionais que prevalecem no mundo atual, levando em conta 
as imbricações entre pensar, atender, aprender, autoria, brincar e alegria. 
Atividades que operam em uma superfície social (FENÁNDEZ, 2012, p.97). 
 

Importante notar, nesta colocação, que a psicopedagoga propõe a construção de 

conhecimento no domínio da atenção através de esferas que não biológicas e cognitivas, não 

as desmerecendo, mas tirando delas a exclusividade no lidar com o tema. Vemos neste ponto, 

a partir do estudo das modalidades atencionais, uma contribuição para pensar a atenção sob a 

perspectiva da integralidade, no campo da educação. 

Encontramos em Kastrup (2004) algumas descrições do que estamos chamando de 

modalidades atencionais. As características apresentadas, em cada uma delas, nos mostraram 

formas diferentes dos sujeitos em lidar consigo, com o outro e com o ambiente. A partir daí, 

vimos que as modalidades atencionais têm uma relação intrínseca e dialógica com a 

experiência.  

Wallace (1999; 2009a) explica, ao falar das ciências contemplativas, que lidamos 

com a atenção em correspondência ao modo como lidamos com a realidade e nela nos 

inserimos. As práticas de cultivo da atenção, originam-se em parte das tecnologias 

contemplativas, que enxergam, na experiência, a co-emergência de dimensões internas e 

externas vivenciadas pelo sujeito (SAMTEN, 2001; 2006). Neste sentido, a atenção funciona 

como uma lente que faz ver essas dimensões em simultaneidade, devendo, portanto, manter 

características como estabilidade, relaxamento, vivacidade e abertura (WALLACE, 1999; 

2009a; 2009b). Neste contexto, algumas modalidades e gestos atencionais são mais propícios 

ao nascimento, crescimento e enraizamento dessas características, devendo ser treinados e 

exercitados. 

Temos aqui o fragmento de uma trama significativa: espaços atencionais, 

modalidades atencionais e experiência. 
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Kastrup (2004) nos fala, diante da problemática dos déficits, que nossa época não 

sofre de falta de atenção, mas de excesso de focalização (K.US-3), o que leva ao estado de 

dispersão (K.US-1). Na mesma direção Bondía (2002) declara que experiências de sentido são 

impossibilitadas pela informação em demasia, velocidade, excesso de trabalho e falta de 

tempo. A dispersão é tida como o repetido deslocamento do foco atencional, impossibilitando 

a concentração, a duração e consistência da experiência. Já a focalização é uma atenção 

focada e fugaz, na qual tudo é rapidamente descartado e a informação é consumida 

velozmente em uma busca que nada encontra (KASTRUP, 2004).  

Para Bondía o sujeito nos tempos de hoje é extremamente informado e opina 

incessantemente, mas a informação difere de sabedoria e a opinião, imperativa, fabrica-se sem 

autonomia, em um consumo voraz de notícias, novidades e estímulos diversos. Afirma: 
Nós somos sujeitos ultra-informados, transbordantes de opiniões e 
superestimulados, mas também sujeitos cheios de vontade e hiperativos. E 
por isso, porque sempre estamos querendo o que não é, porque estamos 
sempre em atividade, porque estamos sempre mobilizados, não podemos 
parar. E porque não podemos parar, nada nos acontece (BONDÍA, 2002, p. 
24). 
 

Encontramos pontos em comum entre as condições e atitudes que possibilitam a 

experiência, que oferecem a chance de que algo nos aconteça, e os gestos e atitudes 

atencionais relativos ao cultivo. 

Para vivenciar a experiência, segundo Bondía (2002), é necessária uma parada, 

uma interrupção da ação automática, a suspensão da velocidade, do juízo e da vontade para 

que os detalhes se revelem aos sentidos, abertos ao encontro. Suspender o tempo e o espaço, 

para que se alarguem. Em Kastrup (2004) vemos que a suspensão, atitude relacionada ao 

cultivo, rompe com o automatismo cognitivo habitual, redirecionando a atenção (K.US-12) 

para uma dimensão interna, onde também estão suspensos juízos e vontades, então ela se abre 

a potencialidades internas e externas, deixando vir (K.US-13), acolhendo o que se 

experiencia. Assim, o sujeito da experiência encontra-se “ex-posto” (BONDIA, 2002, p.24), 

em uma postura receptiva, dissipando a dualidade que distingue interno e externo. 

Kastrup (2004) afirma que a modalidade atencional caracterizada pela 

concentração sem foco (K.US-4) é aberta, não busca mas encontra, é fundamental para o 

processo de invenção e possibilita a consistência das experiências. Pode ser cultivada em 

espaços atencionais que envolvem a imprevisibilidade da surpresa, como na experiência 

estética. O encontro com o imprevisto “interrompe a direção de nossa atenção concentrada, 

coloca-nos em suspenso”, diz Fernández (2012) e também sublinha que suspender certas 
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demandas internas e externas se faz necessário para que a atenção possa se ampliar. Nas 

práticas de cultivo, ciclos de exercícios que oferecem tais experiências, são importantes para a 

sedimentação e o enraizamento (K.US-16) de condições propícias ao seu surgimento de forma 

espontânea. Essa estabilização participa da dimensão inventiva do aprender e se apresenta em 

uma lógica circular. 

Participa também da capacidade atencional, a distração (K.US-2). Esse vaguear da 

atenção para um campo mais amplo, interior ou exterior, que ocorre na capacidade de estar 

distraído, permite o desdobramento da capacidade atencional (Fernández, 2012). Momentos 

de respiro no esforço da tarefa focada, na intensidade do interesse que se amplia e descansa 

(CII.RS-4; CII.RS-5). A distração seria como um repouso na atividade atencional, Fernández 

(2012) comenta que essa expressão é: 
[...] utilizada por agricultores para referir-se ao necessário repouso da terra 
para que dela brotem os cultivos. É um repouso ativo, no qual as minhocas 
vão oxigenar a terra, enquanto o arado e a chuva a umedecerão 
(FERNÁNDEZ, 2012, p. 107). 
 

Entre as modalidades atencionais comentadas tanto por Kastrup (2004), como por 

Fernández (2012) está a atenção flutuante (K.US-8), que pode indicar tanto um modo de 

atenção como um princípio representativo da abrangência de seu funcionamento. Fernández 

(2012) diz que no âmbito da língua espanhola a palavra flutuar pode adquirir dois sentidos, 

em duas palavras que suscitam análise para algumas modalidades atencionais atuais. 

Flutuar, traduzido como flotar ganha o sentido de boiar, como um objeto na 

superfície da água que se movimenta ao sabor das correntes. Em outro sentido, a autora indica 

que flutuar remete à ação exercida por um objeto, tanto na superfície, quanto nas profundezas 

da água, acompanhando ou não seus movimentos. 
Poderíamos dizer que as novas modalidades atencionais que apresentam os 
jovens, aproximam-se de uma atenção flutuante (flotante) entre a 
multiplicidade de estímulos. E, talvez, seja uma de nossas tarefas oferecer 
espaços onde possa atuar a autoria do pensar, para permitir que o flutuar 
(flotar) atencional oriente-se em direção ao pensar significante através de 
uma atenção flutuante(FERNÁNDEZ, 2012, p. 129). 
 

A atenção flutuante, no contexto psicanalítico, corresponde, para o analista, o que 

a “associação livre” representa para o sujeito em análise. Fernández (2012) vê esses gestos 

como um brincar entre terapeuta e paciente. A esse caráter lúdico ela atribui a possibilidade 

de “flutuação entre concentração-distração-descentração-atenção, em grau, intensidade e 

tonalidades em constante deslocamento” (p.129). 
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Percebemos também, nas vivências descritas em nossa pesquisa, que o caráter 

lúdico das experiências possibilitou a presença de várias modalidades atencionais. Esse 

conjunto significativo de modalidades apareceu amplamente nas leituras das cenas analisadas, 

diferenciando os gestos atencionais das crianças também em grau, intensidade e tonalidades. 

Quando nos referimos às modalidades atencionais nas experiências descritas, 

estamos considerando as variações que identificamos nas formas de atender, observadas nas 

crianças durante as atividades nas cenas I, II e II. Essas formas nos foram reveladas a partir de 

uma gama de expressões, gestos e falas que remetiam, por exemplo, ao estado de 

tranquilidade ou agitação que demostravam, ao envolvimento e entrega, ou perda de interesse 

no exercício, como também ao modo de estabelecer relações com os objetos e com as outras 

crianças no curso das práticas. 

As formas de condução em cada atividade, bem como as dinâmicas estabelecidas 

pelas próprias crianças, suscitavam respostas que indicaram posturas atencionais diferentes. 

Como a expectativa e a surpresa que fizeram alguns alunos fitarem intensamente o barquinho 

de papel (CI.RS-2), ou, na mesma cena, os olhos fechados e o corpo solto, largado no chão, de 

algumas crianças que respondiam à condução da professora fazendo, subir e descer, o 

barquinho com o movimento da barriga (CI.RS-10). Outros exemplos são as variações de 

atenção direcionadas ao copo, objeto focal, na cena II (CII.RS-2 e CII.RS-3). Na cena III, as 

modalidades que surgiram no percurso de interação entre as duas meninas no jogo do espelho 

(CIII.RS-6) podem também ser consideradas exemplo daquelas variações. 

Nas cenas analisadas, não foi possível determinar as especificidades de cada 

modalidade, nem fez parte de nossos objetivos nomeá-las ou classifica-las. Por isso, os 

comentários a seu respeito voltaram-se principalmente ao propósito de lançar luz à 

pluralidade possível de variedades atencionais em espaços lúdicos. Além de oferecer 

elementos para a compreensão de como essas formas de atenção poderiam aproximar os 

sujeitos da experiência, em espaços propícios ao cultivo da atenção. 

Reafirmamos, portanto, que as relações traçadas pelas convergências que 

descrevemos não buscaram correspondências literais entre as várias unidades de significados 

e regiões de sentido. Mas, levantaram elementos pertinentes ao cultivo da atenção, 

favorecendo o diálogo nesta trama significativa. Lembramos também que as convergências 

não se esgotaram aqui, sendo possível em outros momentos estabelecer novas conexões e 

leituras acerca do cultivo da atenção, seus espaços e as modalidades atencionais que dele 

participam. 
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5CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo refletimos sobre o fenômeno cultivo da atenção, através de pontos 

que colocam em evidência visões abrangentes sobre a temática da atenção presentes, tanto na 

área da educação, como na psicologia e lançam luz sobre as capacidades e as potencialidades 

atencionais. Tais compreensões consideram que a atenção pode se dar em diferentes 

modalidades, desenvolvendo-se em um processo complexo e assume sua plasticidade 

percebendo nela um potencial formativo a ser cultivado. 

Ao nos debruçarmos sobre a temática da atenção no debate educacional, 

principalmente no âmbito da produção científica, encontramos um panorama marcado por 

grande número de estudos e pesquisas que discorrem sobre o seu inverso, a desatenção, e 

também sobre os demais distúrbiosatencionais. Percorrendo brevemente a históriaocidental da 

atenção, foi possível perceber o processo biologização e medicalização implicado na 

planificação do fenômeno em nossa sociedade. 

Como contraponto a esse processo, através da perspectiva integral, formulada por 

Wilber (2002; 2007), buscamos compreender tanto a atenção como a educação de forma mais 

vasta, articulando a essa perspectiva, as noções de experiência e cultivo da atenção. 

Percorremos uma trajetória investigativa em solo fenomenológico, e construímos 

uma tessitura significativa, enlaçando fios oferecidos por leituras de textos e cenas. Em uma 

conjunção de procedimentos metodológicos, entretecemos a pesquisa bibliográfica e a 

observação participante em busca de significados, que pudessem nos indicar elementos 

relevantes à compreensão do fenômeno: o cultivo da atenção. 

Entendemos que as temáticas abordadas neste estudo, de certa forma, são pouco 

exploradas no âmbito acadêmico, principalmente no contexto educacional. Por isso, seguimos 

o objetivo mais geral de elucidar o conceito de cultivo da atenção e suas práticas no âmbito 

educacional, apontando as contribuições para o campo da educação integral. 

Através de fontes bibliográficas, encontramos o referido conceito apresentado em 

pesquisas da psicologia e das ciências cognitivas. Mapeando pontos significativos para a 

concepção dos processos de cultivo da atenção, trouxemos a descrição de elementos e 

aspectos importantes para o tema. E, sob a lente de uma perspectiva integral do fenômeno da 

atenção, expomos as noções de aprendizagem por cultivo ao campo da educação, no qual nos 

situamos. 

Em paralelo, participamos de uma experiência formativa com crianças de 4 a 5 

anos. Realizamos leituras das cenas vivenciadas, no intuito levantar e apontar questões 
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implícitas a essas experiências, que se desdobraram em interlocuções sobre as temáticas 

envolvidas no corpo deste estudo. Esses diálogos ocorreram entre os aspectos destacados da 

experiência, as questões oferecidas pelo texto e os pontos de vista de autores que falam sobre 

a atenção e assuntos relacionados. 

Os objetivos desta investigação conectados às nossas inquietações, na região de 

inquérito, nos levaram ao encalço de nossa interrogação - força motriz, cerne da pesquisa 

fenomenológica; alimento de nossas motivações acadêmicas, profissionais e pessoais. 

Perseguimos, então, em nossas leituras, respostas para saber em que medida as práticas de 

cultivo da atenção podem concorrer para ampliar a integralidade do ser? 

Por meio do labor investigativo, alcançamos que as práticas de cultivo da atenção 

implicam em uma compreensão ampla de seu funcionamento e permitem pensarmos a 

aprendizagem da atenção, ao enxerga-la plástica e mutável. Mais que isso, podemos enxerga-

la, através dessas práticas, como um potencial a ser cultivado em espaços formativos, lúdicos, 

estéticos, oferecidos em ambientes educacionais, ou compreendidos em momentos férteis da 

vida cotidiana. 

As práticas de cultivo da atenção implicam, também, em considerar os variados 

aspectos que transpassam a atividade atencional, consequentemente, nos demanda a olhar as 

diversas dimensões de nossa experiência. Portanto, aproximam-nos da experiência, em um 

momento em que nossas determinações e certezas estão suspensas, e estamos prontos para 

acolher o que nos toca, com a multidimensionalidade de nossa existência. Ao vivenciarmos 

nossas experiências com tal inteireza, conhecemos o mundo interno e externo, sem limites 

entre eles, que se engendram mutuamente, no processo inventivo do conhecer e do aprender. 

Outras perguntas, tentamos responder, em momentos mais específicos de nosso 

caminho: que relações possíveis se estabelecem entre a ampliação do conceito de atenção, sob 

uma perspectiva integral, e aspectos constituintes dos processos de cultivo da atenção? Como 

elementos de uma experiência educativa com crianças de 4 a 5 anos podem dialogar com 

pontos emergentes da noção de cultivo da atenção? 

Percebemos nas leituras, tanto em materiais bibliográficos situados em campos de 

conhecimento específicos, como nas vivências de práticas relacionadas ao cultivo da atenção 

em uma turma de educação infantil, que alguns pontos convergentes nos apontaram sentidos 

na apreensão dos processos de cultivo. 

Entendemos que o cultivo da atenção se faz possível em cenários, situações e 

circunstâncias, aos quais chamamos de espaços atencionais. Os espaços atencionais, não 

remetem exclusivamente a espaços físicos, sendo principalmente disponibilidades subjetivas, 
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intersubjetivas, culturais e sociais que estabelecem uma atmosfera propícia ao 

desenvolvimento das capacidades atencionais. Através desses espaços, podemos perceber a 

amplitude do funcionamento da atenção, que se mostra como um fenômeno complexo, cuja 

mobilidade e plasticidade se destacam como características favoráveis à aprendizagem. É por 

meio desses espaços também que alguns elementos e dimensões emergem,relacionadas ao 

processo de aprendizagem por cultivo e propiciam, em uma circularidade, os próprios espaços 

atencionais, expandindo a conexão entre atenção e aprendizagem. 

Se compreendermos a atenção de forma ampla e abrangente, consideramos 

também as diferentes modalidades que ela pode assumir nesses espaços. As modalidades 

atencionais podem ser apreendidas através de atitudes, gestos e posturas relacionadas ao 

cultivo da atenção, e sua diversidade corresponde à própria multidimensionalidade da 

atenção e dos sujeitos. 

Reconhecemos que a abrangência metodológica por nós adotada, combinando 

procedimentos de naturezas diferentes, nos permitiu uma visão ampla do fenômeno – pontos 

gerais que compõem o conceito, aspectos teóricos e características das práticas. Entretanto, a 

trajetória heterogênea com diversos caminhos as serem percorridos, dificultou-nos tocar em 

profundidade muitos desses aspectos. 

No próprio curso do caminho investigativo nos encontramos com estudos e 

pesquisas importantes que passaram ao largo de nossas análises, devendo ser incluídas em 

pesquisas futuras para a constituição de um arcabouço teórico mais consistente sobre a 

atenção e os processos de cultivo. 

Vemos também a importância de uma pesquisa empírica mais detalhada que 

examine cuidadosamente esses processos e práticas nas atividades educativas e que ofereçam 

contribuições e sugestões mais ligadas ao fazer pedagógico. Deparamo-nos, em nossa busca, 

com experiências formativas em andamento relacionadas ao cultivo da atenção, no contexto 

de uma formação humana integral, e entendemos a necessidade de estudar os saberes 

advindos dessas práticas e dar visibilidade ao que tem sido feito, no sentido de fortalecer 

perspectivas mais integrais sobre a atençãono âmbito educacional. 

Vislumbramos possibilidades de seguir por esses rumos, renovando e ampliando 

nosso trabalho investigativo. Uma vez que, com o estudo, aqui apresentado, chegamos ao 

ponto em que reconhecemos que a atenção pode ser cultivada e aprendida em processos 

educativos. Contudo, nesta direção, ainda há longo caminho a percorrer. 

Chegamos assim a um ponto, em uma trajetória. Ponto que não se configura em 

um arremate. Como dissemos anteriormente, reconhecemos a impossibilidade de esgotar a 
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compreensão de um fenômeno, ao contrário de uma tecedeira em seu trabalho, não 

encerramos aqui com um arremate final. Ensejamos que novas perguntas surjam no desfiar 

deste tecido, originando novas tramas, trazendo novas possibilidades no que toca a atenção e 

sua potência formativa. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1 –Exemplo de fichamento para destaque das unidades de significado 

FICHA TEMÁTICA – FASE 3 
TÓPICO: Cultivo da atenção 
Tipo de material (artigo) KASTRUP, V. A aprendizagem da atenção na cognição inventiva. 

Psicologia & Sociedade, v. 16, n. 3, p.7-16, set/dez. 2004. 
Leitura circular: 3ª volta 
 
RESUMO: Aborda o problema da aprendizagem da atenção, tomando como base a noção de cognição 
como invenção. A atenção nesse contexto ultrapassa a sua manifestação como ato de prestar atenção e é 
concebida como fundo de variação da cognição. A relação entre aprendizagem e atenção é analisada a 
partir da proposta de Depraz, Varela e Vermersch que traz os seguintes conceitos: prática do devir-
consciente, suspensão da atitude natural, atenção a si, mudança na qualidade da atenção, virtualidade do 
si. A aprendizagem da atenção é examinada em sua lógica circular, temporal e coletiva. Traça diferenças 
entre distração e dispersão e de focalização e concentração no contexto da cognição inventiva. 
Assunto | intervalo ou página Citações e comentários 
RESUMO  

No resumo encontramos termos e conceitos sobre os 
quais devemos aprofundar nossa compreensão: 
 
- aprendizagem da atenção para Kastrup; 
- cognição como invenção ou cognição inventiva; 
- Entendimento da atenção como fundo de variação da 
cognição (ultrapassando o prestar atenção); 
- lógica circular, temporal e coletiva da aprendizagem 
da atenção; 
- diferenças entre: focalização e concentração; 
dispersão e distração. 
- prática do devir consciente*; 
- suspensão, atenção a si, mudança da qualidade da 
atenção*; 
- virtualidade do si*. 
* buscar na obra Onbecamingaware de Depraz, Varela 
e Vermersch. 

Parte I (p. 7-9) 
 
CONTEXTUALIZA A QUESTÃO 
DA ATENÇÃO NA 
CONTEMPORANEIDADE  
(DISSERTAÇÃO: CAP 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. O problema da aprendizagem da atenção em 
relação ao funcionamento da atenção no mundo 
contemporâneo: 

1.1 Características marcantes: 
 

- dificuldade de concentração e acentuada dispersão; 
 

“É possível observar que a atenção desliza 
incessantemente entre fatos e situações, transparecendo 
uma certadificuldade de concentração” (p.7). 
 
- na busca acelerada de novidade, a atenção, passageira, 
está sujeita ao esgotamento; 
 
“Quando se procura descrever como a atenção funciona 
nos dias atuais, o primeiro aspecto que sobressai é uma 
acentuada dispersão, que resulta da mudança constante 
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INTRODUZ OS PROBLEMAS 
RELACIONADOS À ATENÇÃO 
(DISSERTAÇÃO: CAP 2) 
 
 
FALA DA ATENÇÃO NO 
CONTEXTO DO TDA(H) 
(DISSERTAÇÃO: CAP 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AQUI A AUTORA MENCIONA O 
CAMPO ONDE ELA SE INSERE – 
A PSICOLOGIA – refletindo a forma 
como a questão é tratada de maneira 
geral nesse campo.  
FALA DA NOÇÃO DE COGNIÇÃO 
QUE PREVALECE E COMO A 
ATENÇÃO É VISTA NESSE 
CONTEXTO. 
(DISSERTAÇÃO: CAP 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do foco da atenção” (p.7). 
 
- fatores que participam da produção desse tipo de 
subjetividade: avalanche de informações, através de 
imagens e textos midiáticos constante e aceleradamente 
veiculados em um fluxo incessante; 
“Observa-se que há neste quadro de coisas algo que é 
da ordem da quantidade. Há na sociedade 
contemporânea um excesso de informação e uma 
velocidade acelerada que convoca uma mudança 
constante do foco da atenção, em função dos apelos que 
multiplicam sem cessar” (p.7). (PONTO DE 
CONVERGÊNCIA COM O TEXTO DE LARROSA) 
 
1.2 Problemas de atenção: 
- na escola, na clínica, nos ambientes de trabalho e nas 
famílias; 
 
- TDA(H) “que tem como sintomas baixo rendimento 
na realização de tarefas, dificuldade de seguir regras e 
desenvolver projetos de longo prazo, e a cujo quadro 
pode estar associado a hiperatividade e impulsividade” 
(p.7); 
 
- No contexto escolar – relação atenção e aprendizagem 
“Considera-se que a criança não aprende porque não 
presta atenção” (p.8); 
 
- funcionamento da atenção na subjetividade 
contemporânea – não é tratado como um problema de 
“ordem moral”, mas é visto como um transtorno que 
requer tratamento (???? – ver se ela desenvolve mais 
essa ideia nesse ou no outro texto – ver Calliman); 
- Encaminhamento para terapias com o enfoque 
cognitivo-comportamental. 
 
“O que prevalece nesse domínio é o entendimento da 
cognição como processo de solução de problemas e no, 
que diz respeito à atenção, a ênfase recai sobre o seu 
papel no controle do comportamento e na realização de 
tarefas. Ela (a atenção) é a condição para que se dê o 
processo de aprendizagem, a solução de problemas e o 
desempenho de tarefas cognitivas” (p.8). 
 
- atenção como um processo “subsidiário” à 
aprendizagem e a seu serviço, “sua análise é restrita à 
atenção voltada para objetos externos e busca de 
informações” (P.8). 
 
- a dificuldade em lidar com informações externas, é 
vista como sinal de “pouca atenção e baixa capacidade 
de concentração”. Nesse contexto, “a noção de 
cognição é restrita à solução de problemas e que a 
proposta clínica é declaradamente adaptativa”, então “a 
questão é como restabelecer a capacidade de prestar 
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AQUI EU RETOMO OS PONTOS 
QUE VÃO PERMEAR A 
RELAÇÃO ENTRE O 
ENTENDIMENTO DE COGNIÇÃO 
E A CONCEPÇÃO DO PAPEL DA 
ATENÇÃO 
(DISSERTAÇÃO: ANÁLISE DE 
KASTRUP, INTRODUÇÃO PARA 
AS US) 
 
 
 
 
(DISSERTAÇÃO: CAP. 2 E 
RETOMA NA ANÁLISE, COMO 
APOIO PARA COMENTÁRIO DA 
K.US- 1) 
 
K.US-1: crítica à atenção vista a 
partir de um funcionamento binário 
(REVER ESSE TÍTULO). 
 
 
 
 
K.US-2: diferenciação entre os 
fenômenos: dispersão e distração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

atenção, ou seja, como promover a aprendizagem de 
uma atenção que é necessária à realização de tarefas” 
(p.8). 
 
- o TDA ainda é tratado como um problema individual, 
embora alguns autores verifiquem suas causas em 
características da sociedade atual (p.8).  
 

2. Relação entre o entendimento de cognição com 
a concepção do papel da atenção: 
 

2.1 Cognição como processo de solução de 
problemas: 

- papel da atenção no controle do comportamento e 
realização de tarefas;  
- subsidiária do processo de aprendizagem; 
- atenção voltada para objetos e estímulos externos, 
captação e busca de informações; 
- proposta clínica para os problemas é adaptativa; 
 
- funcionamento binário: atenção-desatenção; 
“A noção de déficit indica que subjaz aí um 
entendimento da atenção como marcada por um 
funcionamento binário: 0-1, atenção-desatenção”. (p.8) 
 
- A autora continua: 
“Tudo aquilo que escapa ao ato de prestar atenção fica 
alocado na rubrica do negativo, da falta, do déficit. Ao 
procurar fazer frente ao funcionamento da atenção que 
foge da tarefa, são igualmente consideradas 
indesejáveis a dispersão e a distração” (p.8). 
 

2.2 Diferenças entre os fenômenos dispersão e 
distração: 

- dispersão: deslocamento do foco atencional 
repetidamente impossibilita a concentração, a duração e 
a consistência da experiência (relação com Larrosa); 
 
“A dispersão consiste num repetido deslocamento do 
foco atencional, que impossibilita a concentração, a 
duração e a consistência da experiência. Um exemplo é 
uma pessoa que tenta assistir televisão, mas passa a 
noite inteira zapeando os canais, agarrada ao controle 
remoto que a conduz de um programa a outro. Ao final 
da noite ela sabe quais os programas que passaram na 
TV, embora de fato não tenha assistido a nenhum 
deles” (p.8). 
 
- distração: a atenção vagueia, foge do foco ao qual é 
solicitada. Dirige-se a um campo mais amplo (interior 
ou exterior) refratário à tarefa em questão. 
 
- o distraído, segundo a autora, é alguém 
“extremamente concentrado”, não é desatento, 
meramente, mas sua atenção está em outro lugar, 
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K.US-3: diferenciação entre os 
processos de concentração e 
focalização 
 
 
 
 
 
 
 
 
K.US-4: cognição inventiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diferente da tarefa (ou foco) proposta (ver relações com 
a distração mencionada por Fernández).  
 
“Já a distração é um funcionamento onde atenção 
vagueia, experimenta uma errância, fugindo do foco da 
tarefa para a qual é solicitado prestar atenção e indo na 
direção de um campo mais amplo, habitado por 
pensamentos fora do lugar, percepções sem finalidade, 
reminiscências vagas, objetos desfocados e ideias 
fluidas, que advêm do mundo interior ou exterior, mas 
que têm em comum o fato de serem refratárias ao apelo 
da tarefa em questão” (p.8).  
 

2.3 Diferenças entre os processos de concentração 
e focalização: 

- identificação entre os dois processos, que não se 
sobrepõem, advém da restrição da atenção ao ato de 
prestar atenção; 
- pode haver: focalização sem concentração; 
concentração sem foco. 
- Prevalece no regime cognitivo hegemônico na 
subjetividade contemporânea a focalização sem 
concentração, já a concentração sem foco é 
fundamental no processo de invenção. 

 
2.4 Atenção no contexto da cognição inventiva: 

 
- estudos sobre atenção no campo das ciências 
cognitivas contemporâneas; 
 
- cognição inventiva – noção de cognição ampliada, 
que extrapola o processo de solução de problemas – se 
define como invenção de si e do mundo (relação com o 
conceito de autoria em Fernández?); 
 
“Do ponto de vista da invenção, a cognição não se 
limita a um funcionamento regido por leis e princípios 
invariantes que ocorreriam entre um sujeito e um objeto 
pré-existentes, entre o eu e o mundo. Ela é uma prática 
de invenção de regimes cognitivos diversos, co-
engendrando, ao mesmo tempo, o si e o mundo, que 
passam à condição de produtos do processo de 
invenção” (p.8, grifo nosso). 
 
- essa noção de cognição não concebe sujeito e objeto 
pré-existentes, e sim de um co-engendramento de si e 
do mundo; 
- Ideia de co-engendramento se apoia na noção de 
causalidade circular proposta por Francisco Varela (vai 
falar mais adiante no texto!); 
- A autora, a partir de Varela, afirma que a cognição 
inclui a invenção de problemas. “A aprendizagem 
inventiva inclui a experiência de problematização, que 
se revela através de breakdowns, que constituem 
rupturas no fluxo cognitivo habitual. Problema e 
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QUESTÃO QUE LEVA AO PONTO 
PRINCIPAL DO ARTIGO 
(aprendizagem da atenção na 
cognição inventiva) 
 
(QUESTIONAMENTOS: 
DISSERTAÇÃO, CAP. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K.US-5: relação atenção e 
aprendizagem 

solução são as duas faces do processo de aprendizagem 
inventiva” (p.8). 
 
- Qual o estatuto e o papel da atenção na cognição 
inventiva?  
- Segue questionamentos (p.9): 
 
a) “Seria a atenção um processo único e homogêneo, 
variando apenas na proporção do investimento do eu 
sobre os objetos e tarefas”? (questiona a simplificação 
do fenômeno); 
b) “Haveria um funcionamento cognitivo onde a 
atenção estaria ausente, podendo ser denominado 
estado de desatenção”? (questiona a possibilidade de 
ausência da atenção); 
c) “Trata-se da mesma atenção quando estamos frente a 
uma obra de arte e quando buscamos a solução de um 
problema matemático”? (indica a variação do 
tipo/qualidade/modalidade da atenção); 
d) É a mesma atenção que é mobilizada quando lemos 
um texto literário e quando assistimos a um programa 
de TV? (indica a variação do 
tipo/qualidade/modalidade da atenção); 
e) Como colocar o problema da relação entre atenção e 
aprendizagem? Seria a atenção condição ou efeito da 
aprendizagem? (relação entre atenção e aprendizagem). 
 
(PONTOS DE CONVERGÊNCIA COM 
FERNÁNDEZ) 
 
- Partindo da perspectiva da noção de cognição 
inventiva: 
1. A questão da aprendizagem da atenção “envolve uma 
ampliação do conceito da atenção em relação ao ato de 
prestar atenção a tarefas e de buscar informações” 
(p.9). 
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APÊNDICE 2 – Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, 

utilizado para adesão dos participantes na pesquisa de campo 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nome do aluno (a) _________________________________________________________ 

está sendo convidado (a) como a participar da pesquisa: O CULTIVO DA ATENÇÃO 

INTEGRAL: da pesquisa bibliográfica à observação participante em uma perspectiva 

fenomenológica. 

O motivo que nos leva a estudar o cultivo da atenção é o grande interesse que o tema da 

atenção vem suscitando no campo educacional, mostrando a importância de se estudar as 

possibilidades de aprendizagem dessa faculdade, em práticas e atividades que estimulem a 

atividade atencional. A pesquisa se justifica por haver poucos estudos que tratem do tema no 

meio pedagógico, e pela necessidade da área da educação promover debates sobre as 

concepções da atenção e seus processos de aprendizagem e cultivo.  

O objetivo desse projeto é elucidar e ampliar o conceito de cultivo da atenção e suas práticas 

no âmbito educacional, apontando as possíveis contribuições para o campo da educação 

integral. 

Para tanto, analisaremos uma experiência formativa com crianças de 4 a 5 anos, no intuito de 

levantar e apontar questões que nos levem ao diálogo com a ideia de cultivo da atenção. Essa 

análise será realizada a partir de uma observação, na qual a pesquisadora participará das aulas 

de atividades lúdicas, do projeto da Educação Infantil do NEIMFA, registrando-as através de 

filmagem. 

Destacamos que não haverá risco algum para as crianças, as atividades correrão de forma 

habitual, acompanhadas pela educadora da turma. 

Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para 

recusar a participação da criança sob sua tutela, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. A participação é voluntária e a recusa em participar não irá 

acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os nomes das 

crianças serão resguardados e, em hipótese alguma, haverá a exposição indevida de suas 

imagens. Seu nome e o nome da criança, ou o material que indique sua participação não será 
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liberado sem a sua permissão. A criança não será identificada em nenhuma publicação que 

possa resultar deste estudo. 

Uma cópia deste consentimento informado será arquivada, em conjunto aos materiais 

originados por essa pesquisa e outra será fornecida a você.  

A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível nenhuma 

compensação financeira adicional. 

 

Eu, _______________________________________, responsável por 

______________________________________ fui informada (o) dos objetivos da pesquisa 

acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento 

poderei solicitar novas informações e mudar minha decisão se assim o desejar. O professor 

orientador _____________________________ certificou-me de que todos os dados desta 

pesquisa serão confidenciais.  

 

Em caso de dúvidas poderei chamar a estudante 

______________________________________ou o professor orientador 

_________________________________________ ____________________________ no 

telefone (__) ____ ____.  

 

Declaro que concordo com a participação do (a) meu tutelado (a) neste estudo. Recebi uma 

cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Nome  Assinatura do(a) Responsável Data 

Nome  Assinatura da Pesquisadora Data 

Nome  Assinatura da Testemunha Data 

 



181 
 

APÊNDICE 3 – Minuta da proposta para projeto piloto: Cultivo da 
Atenção,apresentada ao Núcleo de Educação, NEIMFA, no 2º semestre de 2013 

 

NEIMFA – Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis 
Núcleo de Educação e Cidadania – NEC 
Educação Infantil – Eixo: Atividades Lúdicas 
 
 
PROPOSTA PARA PROJETO PILOTO: CULTIVO DA ATENÇÃO – 2º SEMESTRE 
2013 

 

O olhar sobre a atenção, nesta proposta, busca ampliar a visão que observamos amplamente 
difundida no contexto educacional.  

No referido contexto, a atenção tem sido concebida, principalmente, a partir de sua falta ou de 
distúrbios a ela relacionados. É importante ressaltar também, que existe a predominância de 
uma perspectiva advinda da área médica, que trata a atenção focando aspectos biológicos e 
cognitivos, restringindo-a a apenas parte das dimensões do ser humano e individualizando as 
questões relacionadas aos problemas atencionais, o que neutraliza seus aspectos sociais e 
culturais. 

Propomos nos debruçar sobre a atenção como um potencial a ser cultivado. Buscando 
perceber suas capacidades, os espaços nos quais ela pode se desenvolver e o processo 
formativo amplo que envolve o cultivo da atenção. Pois admitindo a ideia que ela permeia as 
diversas dimensões do ser humano, acreditamos que seu cultivo pode engendrar alguns 
caminhos que contribuam para uma educação integral. 

Na perspectiva do cultivo, não utilizamos a lógica linear de captação do que vem de fora, para 
armazenamento na memória. A atenção aqui participa de movimentos internos e externos na 
relação do sujeito com ele mesmo, com os outros seres e com o mundo. Ela, como potência, é 
nutrida nessas relações. 

Não cabendo receitas ou fórmulas prontas, a atenção germina em espaços, situações ou 
condições favoráveis ao seu cultivo - os espaços atencionais. 

Esses espaços propiciam na criança uma abertura à experiência, a partir da curiosidade. São 
situações e condições que permitem que a criança atenda e seja atendida a partir de atividades 
que promovam o olhar, o escutar, o silenciar, brincar, criar, entre outros. 

Nessas atividades é interessante que as crianças experimentem percepções de si e do outro em 
atividade ou passividade que tenham significado em seus mundos. 
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Linhas gerais da proposta: 

- Trabalhar aspectos relacionados à atenção a partir de atividades lúdicas (envolvendo o jogo, 
a brincadeira e imaginação); 

- Cultivar a atenção para perceber as emoções; 

- Oferecer “espaços” que contribuam para o desenvolvimento da capacidade atencional 
(FERNANDEZ, 2012). 

- Conjunto de atividades que estimulem a atenção, o equilíbrio e a compaixão, baseado no 
novo ABC de Greenland (2010).  

- Trazer jogos e brincadeiras (tradicionais ou não, ou adaptados) que propiciem momentos de 
introspecção, relação e compartilhamento (GREENLAND, 2010). Através desses jogos e 
brincadeiras, proporcionar momentos de olhar tanto para dentro, como para fora: 

1) A partir de experiências introspectivas/internas chamar a atenção para a respiração, para os 
pensamentos, emoções e sensações físicas. 
 
2) A partir de experiências de relação/externas chamar a atenção para o outro (seu corpo, 
emoções e sensações) e para os lugares (conscientização espacial). 
 
3) A partir de experiências de compartilhamento proporcionar a troca dessas experiências e 
trabalhar a afetividade. 
 

Exemplos de atividades para o planejamento: 

Rotina: buscar que o início, meio e fim das aulas sejam marcados por atividades habituais: 

Atividades para o início – jogo do olá (com música); percepção física e sensorial de si e do 
outro. 

Depois do recreio: garrafa com água e purpurina. 

Atividades para o final – relaxamento com mentalização e visualização de desejos bons para 
si, para todos os seres (os amigos, familiares, animais, plantas, rios, etc., comunidade, cidade, 
país e mundo). 

Para o bimestre do cuidado: 

- Brincando de gênio da lâmpada: olhar o outro, ouvir o seu desejo. 

- Seguindo as pistas: achar o tesouro no Neimfa. 

- Árvore dos desejos: cada dia pensar em um desejo – o que desejo pra mim, para o meu 
amigo, para o minha mãe, para minha professora. Materializar com desenho, colagem, escrita 
e colocar na árvore. 
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- Plantando uma semente, que para crescer, precisa de cuidados: plantar semente de girassol, 
dar um nome, fazer uma plaquinha e construir regadores para regar as mudas. 

- (Para iniciar a observação, nesse bimestre) Apresentar a câmera para eles, matar a 
curiosidade e dar um nome pra ela. 

Outros exemplos (brincadeiras que podem ser adaptadas): 
 
 - Estátua, dança das cadeiras, cabra-cega, toca do coelho, imagem e ação, jogo do bicho 
(brincadeira criada pelo professor, semelhante à de pega-pega, na qual o “pega” é chamado de 
bicho e todos gritam: “olha o bicho!” “lá vem o bicho!”) e outras. 
 
- Atividades em que eles seguem os impulsos e outras nas quais precisam lidar com certa 
contenção dos impulsos (ex: bola na cesta, corda bamba, copo cheio e limão na colher). 
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APÊNDICE 4 – Modelo de descrição da experiência 

 

DIÁRIO DE EXPERIÊNCIA 

AULA - 8 DE OUTUBRO 

LOCAL: Sala da Educação Infantil – Neimfa 

Início: 8h – 10h30 

Fases da aula: 

Atividade: bom dia | lanche e recreio | Atividade: viagem ao mar 

Alunos presentes: 

Kevin; Maria; Alex; Carlinhos; Rebeca; Pedrinho; Rayane; Élida, Valentina; Vítor; Téo. 

Visitantes: 

Laurinha (Sobrinha da professora. Bebê de dois anos que visita as aulas e possui um vínculo 

afetivo com todos os alunos). 

CONTEXTO DA AULA: 

A aula fez parte do programa de cultivo da atenção (piloto no projeto da Educação 

Infantil – NEIMFA), no contexto do eixo de atividades lúdicas, e o tema da aula foi o mar. 

Eu preparei os tópicos principais da aula e Professora Adriana acrescentou elementos à 

medida que conduzia a experiência. 

A aula iniciou com o Bom Dia, que, como em todas as aulas desse eixo, buscou 

estimular a interação afetiva entre as crianças através de uma brincadeira. 

Depois do lanche e recreio, a professora conduziu uma série de pequenas atividades 

que tinham como fio temático “uma viagem ao mar”. Mesclando tons de brincadeira, 

imaginação e música, tais atividades tiveram como objetivos: estimular a percepção do 

próprio corpo, da própria respiração e do sentido do tato. Bem como, oportunizou a percepção 

do outro em um jogo rítmico, o qual só poderia ser realizado em dupla. 

Como finalização da aula, um “mar” de papel foi colorido coletivamente, servindo de 

suporte para a brincadeira com barquinhos feitos com papéis coloridos. 

DESCRIÇÃO – VÍDEO 8/out – II (15min 48s): 
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Atividade: Remador (5’11’’ – 13’36’’) 

(Depois de formadas as duplas e organizadas no espaço da sala, a professora convidou a 

turma para a próxima brincadeira). 

PROFESSORA: Agora nós vamos remar. Sentou! 

(De mãos dadas com suas duplas as crianças olhavam para a professora que também dava às 

mãos a sua dupla, Carlinhos, e abaixava-se para sentar no chão. Pedrinho, Kevin e Valentina 

sorriam. Maria e Vítor olhavam compenetrados. Carlinhos colocava a língua para fora 

tocando o queixo, à medida que também sentava). 

PROFESSORA: Vem Carlinhos! Esticando os pezinhos assim, ó! 

(Todos no chão, com as plantas dos pés unidas às do colega, as pernas esticadas e as mãos 

dadas). 

PROFESSORA: Bota o pezinho assim juntinho do outro e mão assim, ó! (mostrou as mãos 

dadas com Carlinhos) 

VÍTOR (tocando o pé de Rebeca com o seu pé, esticava os dedinhos, e rindo, olhava seu 

rosto): Eu tenho cosquinha. 

 (Pedrinho chamava Téo para que se ajustassem no espaço) 

Pedrinho: Vem mais pra cá, Téo. 

PROFESSORA: Pra remar... escuta, o sol está muito quente e o mar está muito agitado. Pra 

gente remar e ter força para chegar na ilha ... (Pedrinho interrompeu eufórico) 

PEDRINHO: dos piratas! 

MARIA: piratas! 

PROFESSORA (continuando): A gente remar juuntos. É pra chegar na ilha dos piratas! 

(Vítor, ao ouvir da ilha dos piratas, fez uma expressão de euforia tomou um fôlego bem forte 

e sonoro. Maria voltou-se para ele.) 

PROFESSORA: Cuidado que no mar podem aparecer alguns monstros! (todos se olharam 

sorrindo) 

PEDRINHO: (olhando para Téo com animação) Ai tubarão! 

VÍTOR: Ai! 
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MARIA: Ai! 

PROFESSORA: Então se vocês não remarem juntos, não vão conseguir. 

(Cantando “chuá, chuá olha a onda do mar...”, seguiram balançando seus troncos para frente 

e para trás, puxando e sendo puxados.) 

(Cantando lentamente, as duplas conciliaram o ritmo.) 

PROFESSORA: Lá vem uma onda forte! (acelerou o ritmo da música) 

(Todos passaram a balançar com mais velocidade e deram gritinhos e risadas). 

(Kevin aumentou também a força com que puxava Alex e Maria, bem maior que sua dupla 

Élida, puxou-a muito forte, tirando-a do lugar, riram.) 

(Pedrinho e Téo nessa hora se desequilibraram, em seguida, olharam-se nos olhos e dobraram 

as pernas, mantendo a sincronia. Vítor e Rebeca também estavam sincronizados. Carlinhos, 

que estava de mãos dadas com a professora e com Laurinha, acelerou um pouco. Valentina 

enrijeceu o tronco e os braços para se adaptar a sua dupla, que era maior, as duas olhavam 

para a professora.) 

PROFESSORA: Olha o mar se acalmando... 

(Desaceleraram o ritmo e abaixaram o tom da voz. Maria e Élida ajustaram a posição dos pés 

e das mãos. Valentina e Rayane se olharam e riram.) 

PROFESSORA: Lá vem um monstro marinho! Isso agitou o mar! (acelera o movimento e a 

música) 

(Kevin novamente puxou com muita força, Maria também). 

PROFESSORA: Tem que ser, ó, junto! 

(Kevin moderou a força, mesmo mantendo a rapidez). 

PEDRINHO: Tia, isso é um barco é? 

PROFESSORA: Olha o mar se acalmando... (desaceleraram). Agora eu cansei de remar. 

PEDRINHO: Eu também. 

PROFESSORA: A gente vai esticar o braço pra trás e boiar... (falou deitando-se e todos 

repetiram o movimento, se ajustando no espaço) 

KEVIN: Tô boiando, uhh! 



187 
 

PROFESSORA: ... e sentir, sentir o coração. 

(Pedrinho colocou as duas mãos no peito. Alex também.) 

PEDRINHO (se sentando): Mãe a gente tá onde? 

PROFESSORA: Estamos boiando, estamos quase chegando na ilha. 

PEDRINHO: Num barco? 

PROFESSORA: É num barco. 

PEDRINHO: Eh! É grandão nosso barco! (deitou-se novamente, sorrindo). 

KEVIN (levantando): Ei cheguei, tia! 

PROFESSORA: “Chegou não, o sol tá quente, tá distante ainda” (espera). “todo mundo já 

ficou forte de novo? Vamos levantar pra remar!” 

(Sentaram-se novamente e “remaram” cantando. A professora disse que o mar estava calmo e 

começou a fazer movimentos circulares com os braços, todos repetiram o movimento). 

PROFESSORA: Agora a gente vai parar, fecha o olhinho. Segurando na mão. Vai sentir, ó. 

PEDRINHO (balançando os braços): Ai, ai e o tesouro, o tesouro! 

PROFESSORA: Vou sentir Carlinhos respirando. 

PEDRINHO (fechando os olhos): “vou sentir Téo”. 

MARIA (de olhos fechados): “vou sentir Élida”. 

PROFESSORA: Vai sentir como o coração ficou, se o coração tá agitado. 

(Kevin, Alex, Vítor e Valentina fecharam os olhos. Rebeca começou a fazer um som com a 

boca, como o sopro de um vento, lentamente e ritmado, Pedrinho, Vítor e Maria repetiam 

acompanharam Rebeca, repetindo o som.) 

PROFESSORA: Agora vai se deitar, fechar os olhos e uma coisa vai ficar na barriga de vocês. 

(Foram deitando, aos poucos todos ficaram estendidos no chão, de olhos fechados. Enquanto 

a professora foi pegar o material num canto da sala, Maria cochichou algo com Pedrinho, 

ficaram rindo e os outros, deitados, olharam para os dois. Laurinha brinca, ao fundo, montada 

em um cavalinho de brinquedo.) 

PROFESSORA (ao se aproximar): De olho fechado, se não, não vai ganhar.O mar tá calmo... 

(falou com suavidade, alongando o fim da frase). 
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EU: Bota a barriguinha pra cima, quem tá de lado. 

(As crianças fecharam os olhos e ficaram paradas. Pedrinho, de olhos fechados, balançava as 

pernas. Alex permanecia estático como se estivesse dormindo. Maria mexia as pernas e abriu 

os olhos, ficou acompanhando o movimento das professoras). 

(A professora coloca um barquinho de papel na barriga de Kevin) 

EU (colocando um barquinho de papel na barriga de Vítor): Sente a barriguinha subindo e 

descendo como se fosse a onda do mar. 

(Mesmo aqueles que não estavam com o barquinho na barriga, subiam e desciam o abdome. 

Alguns abriam os olhos para ver se estava subindo e descendo.) 

PROFESSORA (colocando os barquinhos nas barrigas dos meninos e das meninas deitados 

no chão, falou calmamente): Vocês têm que fechar os olhos. 

(Rebeca observou que o barquinho de Vítor havia caído e pediu que eu ajeitasse.) 

EU: Respira, respira, subindo e descendo como a onda. 

(Valentina apertava os lábios com os dentes enquanto esperava barquinho, eu levantei a blusa 

dela deixando a barriga livre e colocou o barquinho. Maria levantou a blusa e preparou a 

barriga, estufando o peito e sorria enquanto eu colocava o barco.) 

EU: A barriga da gente é a onda do mar. Sente o ar entrando no nariz, a barriga cresce. Sente 

o ar saindo do nariz, a barriga murcha. 

(Rayane, Téo, Alex, Élida, Laurinha, Pedrinho e Carlinhos estavam parados, de olhos 

fechados respirando com o barco sobre a barriga. Maria de olhos abertos estava parada apenas 

enchendo e secando a barriga. Valentina continuava apertando os lábios, mas permanecida de 

olhos fechados balançando o barquinho com a barriga. Vítor ficou inquieto, mas não abria os 

olhos e disse que queria se levantar, Kevin também.) 

PROFESSORA (gesticulando com a mão para cima e para baixo, intensifica a voz): Olha o 

barquinho subindo e descendo. 

(Alguns levantavam o rosto para olhar o barquinho em suas barrigas.) 

EU: Presta atenção no barquinho. 

PROFESSORA: A barriguinha enche e seca, enche e seca. Maria tá ótima e a de Rayane 

também. Alex, Pedrinho... agora tem que ficar de olho fechado. 
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(Vítor colocou as mãos no rosto e intensificou o movimento da barriga) 

PROFESSORA: Olha os barquinhos! Muito bem, Laurinha! Kevin ainda está num mar muito 

agitado. Muito agitado o barquinho de Kevin. 

(Carlinhos fechava os olhos com as mãos, mas mantinha a respiração abdominal) 

PROFESSORA: A gente está próximo da ilha, vocês estão chegando. Relaxem. Sintam o 

coração de vocês, deixem o barquinho flutuar. 

(Vítor jogou os braços ao longo do corpo e soltou o pescoço virando a cabeça de lado. 

Carlinhos também soltou os braços e colocou uma das mãos sobre o peito. Alex e Élida 

continuaram na mesma posição, mas colocaram as mãos sobre o peito). 

PROFESSORA: Relaxem. O sol tá queimando o rosto, tá quente, muito quente. E o barquinho 

sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O barquinho de Rayane está quase chegando. 

Subindo e descendo muito rápido. 

(Carlinhos voltou a fechar os olhos com as mãos e Vítor colocou de novo as mãos na cabeça. 

Todos intensificaram respiração. Élida, Alex e Téo mantiveram os olhos fechados.) 

PROFESSORA: Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Com calma, vocês vão abrindo os 

olhos. Chegamos na ilha! Quantas árvores! Vamos colocar os barquinhos para atracar. 

(Quem manteve olhos fechados durante a atividade – Alex, Téo – abriu os olhos e se sentou, 

passando um tempo olhando o barquinho que ainda não tinha visto. Kevin e Carlinhos foram 

levando os barquinhos como se estivessem navegando pelo chão e pela mesa. Todos 

colocaram o barquinho na mesa e a professora convidou-os para “dar uma volta na ilha”.) 

 

 


