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RESUMO 

Educar para a Formação Humana implica o processo de unificação do indivíduo por meio do 

desenvolvimento de habilidades que promovam, dentre outros elementos, intimidade consigo 

mesmo, bem como o estabelecimento de relações positivas através do cultivo de atitudes de 

respeito e de cuidado com a própria vida, com as de outrem e com o ambiente. O 

desenvolvimento emocional e relacional é um dos elementos da formação humana, e, assim, 

deve ser considerado no processo educativo do indivíduo. No âmbito escolar, ocorrências 

triviais de comportamentos emocionais desequilibrados nas relações intra e interpessoais das 

crianças, confirmam a carência que os responsáveis por sua formação, escola e família, têm 

em relação à educação emocional e ao direcionamento produtivo das relações humanas 

daquelas. Considerando a perspectiva de desenvolver no indivíduo atitudes formativas de sua 

humanidade, em especificidade, o desenvolvimento emocional e relacional, a pesquisa 

apresentada nesta dissertação, realizou um estudo sobre duas propostas formativas 

relacionadas a tal desenvolvimento: o currículo PATHS (Promoting Alternative Thinking 

Strategies), programa norte-americano que visa a promover a aprendizagem emocional e 

interrelacional em crianças; e, o Treinamento ACE (Atenção plena e Concentração no 

Ensino), desenvolvido pelo Garrison Institute, e destinado a aperfeiçoar a ação do educador 

no que se refere ao desenvolvimento de qualidades como a atenção às emoções e compaixão 

em relação a si e às pessoas com as quais convive. Pautada em tais estudos, a parte empírica 

desta pesquisa, deteve-se a observações investigativas em três distintos ambientes escolares 

de educação infantil da rede pública de ensino, os quais foram denominados de turmas A, B e 

C. Todavia, algumas particularidades intencionais diferenciaram cada turma observada.  Na 

turma A, houve intervenções baseadas no PATHS, que foram ministradas pela própria 

professora da turma; na turma B, a professora havia participado do Treinamento ACE; e, na 

turma C, a prática pedagógica foi comum, sem acesso a qualquer tipo de formação de 

natureza semelhante ao PATHS e ao ACE. Tais observações no locus escolar tiveram o 

propósito de verificar a incidência do descontrole emocional nas relações das crianças e a 

influência da ação docente na contenção, ou não, de tal incidência. Assim, a pretensão foi 

averiguar, comparativamente, as implicações do PATHS, do Treinamento ACE e de uma 

prática usual quanto aos fins observacionais mencionados.  Para isso, formulamos 

instrumentos de coleta de dados e, também, realizamos diário de registro. Nos resultados, a 

turma A obteve o melhor desempenho quanto ao desenvolvimento emocional e relacional das 

crianças e à postura educacional docente. Embora tal turma tenha sido contemplada com um 

trabalho educativo específico para o desenvolvimento das emoções e relações, não atribuímos 

o resultado exclusivamente a este diferencial, por isso, ressalvamos na análise alguns 

elementos que foram detectados ao longo das observações. Além disso, reconhecemos 

algumas distorções na elaboração da pesquisa e a fragilidade no instrumento escolhido, o que 

dificultou uma análise mais precisa. Entretanto, ainda que os equívocos de pesquisa tenham 

sido evidenciados, não foram suficientes para invalidar a eficácia do currículo PATHS e do 

Treinamento ACE no desenvolvimento emocional e relacional de crianças e educadores.  

Palavras-chave: Educação. Formação humana. Desenvolvimento emocional e relacional. 

Educador. Educação infantil. 
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ABSTRACT 

Educating for Human Development involves the process of individual‟s unification by 

development of skills that promote, among other things, intimacy with himself/herself and the 

establishment of positive relations through cultivating attitudes of respect and care for the 

own life, the others people‟s life and the environment. The emotional and relational 

development is one of the elements of human development and it should be considered in the 

individual‟s educational process. Within the school, trivial occurrences of unbalanced 

emotional behaviors in intra and interpersonal relationships of children, confirming the lack of 

those responsible for their training, school and family, regarding emotional education and 

guidance of productive human relationships of those. Considering the perspective of 

developing in the individual training attitudes of him/her humanity, in specific, relational  and 

emotional development, the research presented in this dissertation, conducted a study about 

two training proposals related to such development: the PATHS curriculum (Promoting 

Alternative Thinking Strategies), U.S. program that aims to promote the social and emotional 

learning in children, and the ACT Training (Awareness and Concentration in Teaching), 

developed by the Garrison Institute, which is designed to enhance the action of the teachers in 

relation to the development qualities such as attention to emotions and compassion towards 
for themselves and the people they live with. Guided by such studies, the empirical part of 

this research, focused on investigative observations in three different school environments of 

preschool education in public schools, which were designated groups A, B and C. However, 

some particular intentional differentiate each class observed. In class A, there were 

interventions based PATHS, which were given by the class teacher herself; in class B, the 

teacher had participated in the ACT Training; and, in class C, the practice was common, 

without access to any training similar in nature to PATHS and the ACT. Such observations in 

the school locus were intended to assess the incidence of uncontrolled emotional relationships 

of children and the influence of teacher‟s action in contention or not contention of such 

incidence. Thus, the intention was to check, comparatively, the implications of PATHS, ACT 

Training and usual practice for observational purposes mentioned. For this, we formulate 

instruments for collecting data and also perform daily record. In the results, the class A had 

the best performance on the relational and emotional development of children and on the 

teacher‟s educational posture. Although this group has been awarded a special educational 

work for the development of emotions and relationships, not giving the results, exclusively, 

from the differential, so, we point out some elements we observed in the analysis. 

Furthermore, we recognize some distortions in the development of research and the fragility 

of the instrument chosen and this had hampered a more precise analysis. However, while the 

errors of the research have been observed, weren‟t sufficient to invalidate the effectiveness of 

the PATHS curriculum and ACT Training in relational and emotional development of 

children and educators.  

Keywords: Education. Human development. Relational and emotional development. 

Educator. Preschool education.  
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Falar sobre desenvolvimento humano é algo que nos remete a várias abordagens. Devido à 

complexidade que é definir o ser humano e como ocorre seu desenvolvimento pleno, muitas ciências 

apresentam, cada uma, sua própria base epistemológica para tentar explicar o indivíduo e suas formas 

de ser, pensar e agir. O campo sociológico, por exemplo, elucida que a formação do sujeito humano é 

influenciada pela interação do indivíduo com a sociedade, buscando compreender as diversas formas 

da ação do homem no âmbito social; já a psicologia teoriza sobre o comportamento humano e seus 

estados subjetivos com base nos estudos da psique do homem, além de outras ciências que focalizam 

outros elementos referentes ao indivíduo. Cientificamente, não existe uma única abordagem que dê 

conta, ao mesmo tempo, de todos os componentes formativos do ente humano. O ser humano tem sua 

dimensão sociológica, psicológica, ecológica, ética, dentre muitas outras (RÖHR, 2007), e, por 

conseguinte, para compreendê-lo, é necessário considerarmos a perspectiva múltipla das dimensões 

que o compõem. Deste modo, tomar as evidências científicas isoladamente não satisfaz a compreensão 

global do que de fato é o ser humano. Por isso, trazemos a compreensão de educação como uma 

atividade que aponta um direcionamento para o desenvolvimento do ser humano numa perspectiva 

holística, pressupondo, com isto, a necessidade de compreender o indivíduo multidimensionalmente 

para, de fato, formá-lo humanamente.  

Neste sentido, chamamos atenção para a intricada atividade da educação, a qual se apóia em 

um conjunto de concepções que abrangem as exigências da sociedade e os aspectos humanistas que 

tratam do desenvolvimento da pessoa humana. Por fim, quanto ao termo educacional, aqui, 

entendemos o processo pelo qual o indivíduo é direcionado para sua formação humana, desenvolvendo 

as potencialidades de ser humano que estão disponíveis em si, mas que necessitam de uma condução 

adequada para atualizá-las de modo a favorecer a unificação e compreensão do indivíduo sobre si 

mesmo.  Com uma orientação educacional baseada nos princípios humanos da formação do indivíduo, 

dentro do prisma das relações humanas, este pode desenvolver aprendizados sobre os saberes 

necessários à sua vida e às de outrem, contribuindo, de tal maneira, para o estabelecimento de 

relacionamentos positivos na vida, uma vez que sua formação encaminhe ações que estejam 

coadunadas com sua humanidade.  

Como uma das instituições de responsabilidade crucial à disseminação das atividades 

educativas, a escola é socialmente apreciada; porém, no cenário atual das práticas educacionais, é 

possível observarmos que a preocupação para com o caráter formativo do humano encontra-se em 

suspenso. O perfil discente no espaço escolar é caracterizado, eminentemente, pela manifestação de 

atitudes impulsivas, como a violência, tema bastante discutido nos debates pedagógicos atuais, bem 

como comportamentos paralisantes – depressão, displicência, frustração – e outras paisagens 

emocionais que revelam o despreparo da escola para com o tratamento dessas questões. Educar é uma 

tarefa complexa e solicita do professor preparo para o grande desafio de executar uma ação docente 

baseada no desenvolvimento integral do ser humano, incluindo a formação emocional sadia. Quando 
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os educadores dão importância aos sentimentos que estão por trás de um comportamento indisciplinar 

de seus educandos, por exemplo, podem compreendê-los melhor e ajudá-los a identificar e lidar 

sabiamente com emoções desconfortáveis como raiva, tristeza e medo. No entanto, apesar de alguns 

documentos oficiais da educação nacional brasileira mencionar também, como finalidade da educação, 

o desenvolvimento das capacidades emocionais, existem lacunas à formação do educador para tal 

finalidade, bem como à condução prática nas escolas do aprendizado da dinâmica das emoções como 

componente educativo para os discentes. 

A possibilidade de orientar as crianças quanto ao cultivo das habilidades emocionais 

essenciais e à prevenção de perturbações que afetam seu curso de vida existe, e, conforme 

Elias et al.(1997), isso é possível desde a pré-escolaridade, cabendo, assim, ao âmbito escolar, 

certo preparo do educador para desenvolver tais habilidades desde o primeiro nível de ensino 

da educação básica. Goleman (2001), baseado em pesquisas neurocientíficas, enfoca que a 

aquisição de hábitos emocionais benéficos durante a infância é considerada oportuna, pois, à 

medida que o sujeito cresce, os circuitos neurais vão se esculpindo, dificultando, de certa 

maneira, a recepção de saberes emocionais quando perdida a oportunidade crucial reservada à 

fase inicial do ser humano. Assim, a inserção da criança no espaço educacional escolar é um 

momento que apresenta implicações relevantes para seu desenvolvimento como indivíduo 

multidimensional. 

Diante disso, este trabalho, tenta lançar uma reflexão sobre o desenvolvimento de aspectos 

referentes a relacionamentos intra e interpessoais, a compreensão e discernimento das emoções e 

impulsos interiores, ao significado dos sentimentos e práticas humanas e a habilidade para resolver 

problemas e enfrentar desafios que surgem ocasionalmente no transcurso da vida, incorporando tais 

reflexões à dimensão emocional, um dos matizes da representação integral do desenvolvimento 

humano. Além disso, a pesquisa também apresenta sua importância para os professores, os 

quais normalmente lidam com situações conflitantes em sala de aula sem ter um respaldo 

formativo prévio e/ou continuado para atender positivamente as dificuldades emocionais 

manifestadas por seus alunos.  

Nosso trabalho apresenta como foco a importância da educação emocional na prática 

pedagógica, conforme já explicitado, para a formação de pessoas capazes de saberem lidar com suas 

relações humanas, proporcionando competências para um desenvolvimento individual e coletivo 

positivos. Para isto, visualizando, na perspectiva formativa, o aspecto emocional dos alunos, como 

também a necessidade de um preparo apropriado para o educador, atuante direto na formação dos seus 

alunos, realizamos um estudo sobre: a) uma proposta curricular que apresenta didaticamente maneiras 

de desenvolver a dimensão emocional dos alunos, o Promoting Alternative Thinking Strategies 

(PATHS), originário dos Estados Unidos e que traz em seu bojo fundamentos para o desenvolvimento 
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de ensinamentos que englobam o autoconhecimento, autoconsciência, consciência social, a tomada de 

decisões importantes em situações difíceis, aspectos tais pertinentes à formação do homem; e, b) um 

treinamento destinado ao desenvolvimento da atenção plena e concentração no ensino do educador, 

desenvolvido pelo Garrison Institute, o qual será chamado aqui de Treinamento de Atenção plena e 

Concentração no Ensino (ACE). Além de realizar um estudo sobre as propostas de ambas as ações, 

faremos uma averiguação no âmbito da educação infantil das implicações destas no locus escolar.  

Basear a ação docente na perspectiva enfocada pela discussão que estamos provocando 

implica uma percepção prévia das diversas dimensões que caracterizam o ser humano. 

Considerando os possíveis prejuízos decorrentes de uma prática limitada ao estímulo do 

campo cognitivo-intelectual e concebendo a dimensão emocional como um aspecto relevante 

para a formação humana, a pesquisa tem grande importância ao tomar como base uma 

abordagem cientificamente projetada e avaliada em outra cultura, mas com possibilidade 

nítida de ser trazida e aperfeiçoada para a realidade escolar brasileira, essencialmente quando 

se reflete sobre os efeitos que provêm necessariamente da falta de uma educação que cuide de 

forma fundamentada, eficaz e sistemática das necessidades humanas referentes à emoção, aos 

sentimentos, às relações interpessoais e à resolução de problemas e conflitos pessoais e 

coletivos.  

Com base no propósito deste estudo, apresentaremos nossas reflexões em duas partes. A 

primeira parte refere-se à discussão teórica sobre o desenvolvimento emocional na educação. No 

capítulo 1, realizaremos um debate sobre o indivíduo e sua educação, tentando compreender o ser 

humano em sua inteireza para, então, adentrar no enfoque da dimensão humana emocional e 

relacional. Para isto, faremos uma breve apresentação das principais vertentes filosóficas e 

psicológicas que convergem, clarificam e reafirmam nossa perspectiva do que é o indivíduo e qual sua 

relação com o entendimento de educação para formação humana. É importante esclarecer, que as 

teorias nas quais nos fundamentamos, neste capítulo e durante a primeira parte deste trabalho, não são 

adotadas aqui em sua completude. Estamos cientes das distinções entre períodos históricos e as 

especificidades destes repercutidas em determinadas teorias, bem como da divergência de correntes 

teóricas existentes entre alguns autores tratados ao longo da discussão, e, por isso, não estamos 

assumindo-as integralmente; recortamos os aspectos relevantes que acrescentam e esclarecem a nossa 

discussão sem desrespeitar a abordagem teórica dos autores.  

Em seguida, adentraremos na discussão sobre o papel das emoções no mundo de relações do 

indivíduo, aclarando alguns conceitos e atentando para a função de educação para além da formação 

cognitivo-intelectual priorizada pelos estabelecimentos de ensino. Defendemos o compromisso 

educativo sem negligenciar os caracteres emocionais que fazem parte do humano independentemente 

de seu período de vida, contudo, daremos um recorte e deter-nos-emos com maior profundidade à fase 

da criança a que a educação infantil atende, posto que, nesse período inicial da vida escolar a criança, 
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conforme veremos, apresenta maior despojamento para o aperfeiçoamento da aprendizagem 

emocional. 

No capítulo 2, serão discutidos os aspectos referentes à educação emocional e relacional. 

Trata-se de explanar sobre a organização da formação emocional como aprendizagem a ser promovida 

pelas escolas. Basear-nos-emos, sobretudo, nos materiais disseminados por programas educacionais 

norte-americanos, cuja execução vem sendo realizada há algumas décadas e seus resultados são 

promissores e eficazes no âmbito da formação emocional dos estudantes. Apoiada em competências 

como autoconsciência, consciência social, autocontrole, saber lidar com conflitos e tomar decisões 

responsáveis, a aprendizagem sócio-emocional visa à formação do sujeito individual e coletivamente. 

Em se tratando do oferecimento deste saber por meio das escolas, achamos pertinente penetrar nesse 

assunto em segmentos fundamentais que se relacionam à eficácia desta aprendizagem nas escolas: a 

compreensão de instituição educacional escolar; a postura do educador e do educando; e, como 

especificidade de nossa pesquisa, a disposição deste tipo de aprendizagem na educação infantil.  

Ainda nesse capítulo, finalizando a parte concernente à teorização de nosso objeto de estudo, 

lançaremos mão de algumas considerações/exemplificações práticas que propiciam o desenvolvimento 

emocional e contribuem para a formação humana na esfera educacional. Estamos falando do PATHS, 

um programa de educação emocional para promover formas alternativas do pensar e agir humanos, 

voltado para o desenvolvimento dos alunos da educação infantil ao ensino fundamental, que foi criado 

em 1994 nos Estados Unidos e propagado com êxito em países da América do Norte e da Europa; e, 

do Treinamento ACE, também de origem estadunidense, desenvolvido como forma do educador 

cuidar de si para cuidar dos outros (educandos). Tais medidas interventoras subsidiaram as bases da 

nossa pesquisa empírica no locus escolar, alvo da discussão na segunda parte deste trabalho. 

A partir da exposição teórica apresentada na primeira parte, partiremos para a 

explicação da organização metodológica referente à execução da pesquisa empírica, 

prosseguindo com sua análise. Como já mencionado anteriormente, nosso recorte sobre o 

desenvolvimento emocional configurou-se no campo escolar da educação infantil, mais 

especificamente na etapa que atende crianças entre cinco e seis anos, em que três práticas da 

rede pública de ensino foram analisadas quanto ao aspecto das evidentes manifestações 

emocionais dos alunos e do direcionamento fornecido pelo educador diante de tais 

manifestações. Para isso, de modo geral, tomamos como embasamento o estudo bibliográfico 

dos volumes da proposta curricular do PATHS, elaborando intervenções para atender a faixa 

etária selecionada; fizemos observações em sala de aula mediante instrumento específico para 

verificar a incidência do descontrole emocional nos comportamentos relacionais das crianças, 

e analisamos os dados coletados in loco durante o período, verificando as implicações 
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decorrentes da proposta do PATHS, do Treinamento ACE e de uma prática sem o respaldo 

das propostas em questão, para uma ação pedagógica pautada na educação emocional. 

 A pesquisa foi desenvolvida em três turmas da rede pública municipal de ensino, 

sendo duas escolas sob responsabilidade da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) e uma da 

Prefeitura Municipal de Olinda (PMO). Mencionaremos as turmas das escolas municipais do 

Recife como turma A e turma B, e, a de Olinda como turma C. O delineamento da parte 

empírica de nossa pesquisa dar-se-á da seguinte maneira: a apresentação dos participantes e 

caracterização dos contextos pesquisados e a descrição das etapas da coleta de dados estão a 

cargo do capítulo 3, a análise sobre os espaços pesquisados e a comparação dos resultados 

encontrados serão averiguados no capítulo 4, prosseguindo, em seguida, para as considerações 

finais da pesquisa. 
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DISCUSSÃO TEÓRICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO 
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1. O INDIVÍDUO E SUA EDUCAÇÃO  
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1.1 COMPREENDENDO A INTEIREZA DO SER HUMANO 

Muitas são as concepções formuladas em torno do que significa ser indivíduo e, a 

partir de tais entendimentos, o modo e o fim de desenvolvê-lo, numa perspectiva educacional, 

apresentam também variações de compreensão. Em um recorte sociológico, por exemplo, 

existem correntes que vêem o homem tal como uma tabula rasa, egoísta e associal, podendo 

ser construído por uma vida moral e social através da educação. Nesse viés, a formação do 

indivíduo é, eminentemente, determinada através da influência dos fenômenos da sociedade, 

ou seja, parte-se do todo (sociedade) para atingir/transformar as partes (indivíduos). Já uma 

concepção de educação pautada no desenvolvimento interior do indivíduo, numa perspectiva 

deste passar por um processo de autoconhecimento, de autoconsciência de suas emanações 

emocionais, de passar a compreender a si mesmo enquanto ser individual para assim saber 

lidar com as situações adversas que enfrenta como ser social, não apresenta fundamento na 

linha teórica exemplificada há pouco. A perspectiva de formação do indivíduo, neste segundo 

exemplo, parte do específico para atingir o todo, dando ao indivíduo a responsabilidade de 

seus atos no mundo para consigo mesmo e para com o coletivo social. Apesar de distintos 

prismas, ambas as posições são necessárias, porém, cada uma, isoladamente, não satisfaz por 

completo o desenvolvimento do homem. 

 Neste breve paralelo, observamos o quanto é complexa a definição de formação do 

indivíduo, porém, não pretendemos discutir sobre a vasta gama de concepções existentes. A 

educação, em seu próprio campo de conhecimento, possui um significado polissêmico por 

falta de uma compreensão epistemológica. Algumas compreensões tendem para o 

entendimento da educação como formação do indivíduo para a prática social. De fato, o ser 

humano possui certo caráter social, porém, sua formação não se esgota nisto. O significado de 

ser indivíduo não se restringe à idéia de apenas „aquele que está sendo‟, mas envolve, em 

certa medida, o desenvolvimento de um „vir-a-ser‟ que compatibiliza com a própria natureza 

do ser humano, vinculado a uma ação de bem-estar do mundo em si.   

A Grécia Antiga considerava que o indivíduo só poderia atingir sua verdadeira 

natureza humana na pólis, ou seja, numa sociedade justa e humana que oferecesse condições 

para a autopreservação e desenvolvimento apropriado do ente humano. Em Aristóteles (1987), 

por exemplo, podemos observar tal compreensão quando ele aponta as condições para que o 

indivíduo alcance o estado pleno de suas próprias virtudes. Para ele, não há distinção entre os 

fins da pólis e do indivíduo, ou seja, tanto em um como no outro há o ideal de atingir a 

felicidade, o sumo-bem. No entanto, ainda para este pensador, nem todos os indivíduos 
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encontram-se em condições de alcançar tal fim, tendo em vista a necessidade de uma 

condução apropriada para tal alcance. No caso da pólis, os meios para uma constituição 

virtuosa se dão pela administração da comunidade/cidade que deve assegurar a felicidade para 

o maior número de cidadãos. Entendamos felicidade, aqui, como o estado pleno da areté 

humana; a virtude que se dirige ao belo, que se aproxima à honra, à moralidade e aos bens da 

alma humana. Há, então, no discurso aristotélico, grande responsabilidade do legislador para 

com a formação da sociedade civil, porém, neste discurso, não cabe apenas ao Estado o 

oferecimento dos elementos constitutivos da virtude absoluta; consideram-se, também, os 

elementos da natureza e dos hábitos, por exemplo, como na clássica explicação deste mesmo 

filósofo quando fala sobre a perfeição de um tocador de lira. A perfeição advém do 

treinamento específico direcionado a um bem interno, da habilidade do músico em tocar tal 

instrumento e não da qualidade de excelência do material do instrumento musical, posto que, 

apesar das condições externas possuírem sua relevância, mesmo dispondo de um magnífico 

instrumento, um músico desprovido de tal habilidade não conseguiria atingir a perfeição da 

lira. Do mesmo modo se dá com a formação do homem virtuoso. 

Conforme Aristóteles (1965), o indivíduo virtuoso necessita da harmonia entre: a 

natureza, que dá qualidade de alma e corpo; os costumes, que desenvolvem as qualidades 

naturais, inclinando-o ao bem ou ao mal; e, a razão, atributo exclusivo do ser humano. O 

desenvolvimento da razão é a peça-chave em Aristóteles, significando esta o princípio 

construtivo que direciona a essência humana. Nesta acepção, o elemento racional da alma 

humana possui uma parte voltada à razão em si, isto é, ao desenvolvimento das sabedorias 

filosófica e prática, à valorização do entendimento, e, outra parte desiderativa, que pode ou 

não obedecer à razão, concernente aos impulsos, desejos e apetites humanos. Os 

desenvolvimentos da razão em si e do aspecto desiderativo da razão compreendem a formação 

das virtudes de excelência, as virtudes intelectuais e morais, respectivamente. Tal 

desenvolvimento é compatível com a natureza do homem, todavia, não provém da natureza 

humana; assim, para adquiri-las é necessário o exercício. As virtudes intelectuais são 

desenvolvidas pelo ensino e as virtudes morais pelo hábito. Estas últimas referem-se à 

formação da temperança, da coragem, da moralidade no homem, necessitando, 

posteriormente, na fase adulta, de tal modo, o conhecimento de si para perceber o que é 

adequado e inadequado ao desenvolvimento da própria razão. Neste atributo, o ser humano, 

apesar de sofrer também influências da sociedade, necessita de um desenvolvimento 

apropriado para que o torne de fato humano, isto é, uma educação que o habitue à prática de 

virtudes morais como a liberalidade, a moderação das paixões e a moralidade nas situações 
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difíceis para a posteriori serem introduzidos saberes e entendimentos intelectuais que o façam 

apto a conduzir sua vida em direção ao bem coletivo.  

O indivíduo nasce com a razão em potência, porém, não-atualizada. Quando criança, o 

ser humano encontra-se vulnerável aos próprios impulsos e desejos, por isso, o 

desenvolvimento dos hábitos morais deve, segundo Aristóteles, vir antes do ensino 

intelectual. Mesmo não possuindo o discernimento intelectual sobre um ato virtuoso, a criança 

deve ser direcionada à prática para formar o hábito de um homem livre que compreenderá, 

posteriormente, através da formação das virtudes intelectuais, as vantagens em obedecer, com 

discernimento, a sua razão.  

Em consonância à abordagem da filosofia grega citada, podemos estabelecer um 

delineamento para a educação numa perspectiva de conduzir o indivíduo ao caminho da 

individuação.  Jung (2003) compreende a individuação como o processo que torna alguém em 

um ser único, no sentido de promover a realização do indivíduo em si-mesmo. A terminologia 

si-mesmo utilizada aqui, não faz menção ao entendimento de egoísmo ou autocentramento; 

compreendemo-la como peculiaridade ou singularidade do ser, ou ainda, indivisibilidade ou 

integralidade. Assim, a individuação significa, necessariamente, a melhor realização das 

características universais, mas, exercidas particularmente, que o homem tem por natureza, isto 

é, trata-se do aperfeiçoamento e não do enaltecimento deliberado de suas peculiaridades 

individuais, assumindo como escopo a cooperação entre todos os fatores universais que 

compõem o indivíduo humano como unidade viva (JUNG, 2003). Neste prisma, Jung atribui à 

individuação o objetivo de desmascarar a construção de uma falsa persona
1
, por meio da qual 

o homem se mostra como quer parecer para desempenhar determinado papel na sociedade. 

Ainda que inconscientemente, a construção de falsas personas surge em detrimento do alcance 

da própria individuação do sujeito humano. 

Algumas discussões na psicologia tratam sobre os processos sutis internos que 

impulsionam o homem a assumir determinada personalidade ou atitude que o afasta da 

realização de seu si-mesmo. Erich Fromm (1986), por exemplo, defende que o caráter do 

indivíduo possui forças internas que o direcionam a exercer determinadas posturas, contudo, é 

difícil para o indivíduo adquirir consciência de tais forças incitantes. A despeito dessa 

dificuldade, o fundamental não seria apenas adquirir a consciência da existência das forças 

internas que conduzem à formação de um caráter incoerente, mas, antes disso, Fromm aponta 

que existem modos de o indivíduo estar no mundo que podem se configurar de maneira 

                                                     
1
 Pode-se compreender o sentido de persona em Jung como um arquétipo social que facilita o relacionamento e o 

intercâmbio do indivíduo na sociedade.  
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apropriada ao desenvolvimento de sua humanidade, à formação de um caráter produtivo. A 

construção de personalidades de fachada é uma forma improdutiva de caráter na linguagem 

fromminiana, posto que o indivíduo porta-se como dependente do que está fora de si para se 

expressar, não encontrando em si mesmo as causas para estar de modo inteiro e humanamente 

adequado no mundo. Quanto aos modos orientadores necessários ao fortalecimento do caráter 

produtivo, há que nisto reconhecer uma finalidade da educação, no que tange ao despertar de 

tal desenvolvimento. Assim, como Aristóteles evidencia, não se trata de uma característica 

inata, mas de um modo de ser coerente à natureza humana que pode ser estruturado a fim de 

que o humano viva de forma plena para si e para outrem. 

Discutindo sobre o que é o ser humano, Fromm ressalta que, o homem contemporâneo 

percebe historicamente a conquista da natureza como uma possibilidade real para o 

autobenefício, no entanto, sobre sua vida individual e em sociedade, o homem se sente 

impotente e ignorante quanto ao próprio significado de ser homem. As questões essenciais 

sobre a existência humana, como o uso produtivo de suas energias internas e os fatores 

motivacionais que o orientem a uma prática benéfica nas relações humanas, „aparentam‟ ser 

menos importantes que o domínio dos conhecimentos a respeito da matéria. Compreendendo 

que o ser humano deve buscar o bem em si mesmo, Fromm acredita que conhecendo sua 

própria natureza, o homem descobre o que é bom ou mau para si; quais os valores que podem 

aproximá-lo e afastá-lo da natureza humana. Assim, o indivíduo deve ser contemplado em sua 

completude, o que engloba desde o discernimento para com o significado da existência do 

homem até a descoberta de normas éticas conformes ao modo como o próprio homem deve 

viver, isto é, impõe-se a compreensão do homem em uma perspectiva espiritual
2
 com o fito de 

que ele afirme seu eu verdadeiramente humano. Contudo, para que o indivíduo confie, 

genuinamente, nos valores advindos de sua própria razão, é forçoso o conhecimento da 

capacidade de sua natureza humana em promulgar as normas de conduta de sua vida, o que o 

autor denomina como ética humanista. Basicamente, segundo Fromm (1986), a ética 

humanista é compatível com uma espécie de autoridade racional que exige constante 

autoexame e está estritamente relacionada à atuação do homem em relação a si, ao mundo e 

aos outros homens.  

É na infância que o homem é introduzido à formação da capacidade sobre o que é 

bom/mau antes de compreender racionalmente tal significado, e, deste modo, as relações com 

                                                     
2
 No curso de extensão “Espiritualidade e Educação”, realizado na UFPE em 2008, RÖHR e POLICARPO 

JUNIOR explanaram o significado de espiritualidade como uma dimensão própria do ser humano que não é 

determinada por regras sociais nem está separada da vida e da morte. Trata-se da visão de integralidade humana, 

do encontro da compreensão de inteireza sobre si mesmo.  
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os adultos são os meios formadores de seus valores. Com base nas reações dos adultos para 

com os atos das crianças, estas são capazes de iniciar o aprendizado sobre a diferenciação do 

que é bom/mau. Nesse momento de fundação, é fundamental que o homem esteja inclinado à 

compreensão do que é bom não sob o aspecto restrito daquilo que é útil e que somente serve a 

si próprio, mas ao que transcende, em consonância ao mesmo autor, uma ética autoritária e se 

pauta como critério único de valor ético para o bem-estar do homem em conciliação com sua 

natureza humana. Porém, como poderíamos compreender a natureza humana e como o ser 

humano poderia conciliar-se com ela? Não precisamos definir totalmente o que é a natureza 

humana para compreendê-la. Podemos adotá-la como algo que caracteriza a espécie humana e 

que através da dinâmica da vida é possível o indivíduo se tornar o que é potencialmente. A 

natureza humana não é fixa, porém, também não é completamente passível de modificações; o 

ser humano pode ajustar-se a certas condições, mas tal ajustamento advirá das potencialidades 

de sua natureza. Logo, se o homem se inclina a padrões situacionais opostos à sua natureza, 

distúrbios emocionais e mentais surgem a fim de modificar tais padrões situacionais, visto que 

as necessidades que atendem a sua natureza intrínseca não podem ser modificadas. 

Ao mesmo tempo em que o homem tem a responsabilidade em direcionar suas 

próprias ações, é nas ações de sua vida que surge a possibilidade dele se autodesvelar. Em 

nossa sociedade, em geral, as ações que beneficiam o interesse próprio do indivíduo, 

sobretudo as satisfações no trabalho, na relação conjugal, nos lucros financeiros, se opõem às 

ações que visam a beneficiar o ser humano como natureza una. Segundo Fromm (1986), 

preservar e firmar a própria existência consiste na natureza de toda vida humana, isto denota o 

objetivo desta última em desenvolver as potencialidades específicas de acordo com o 

organismo característico do homem. Ainda sobre o que é o homem, o autor complementa: 

 

 

 

 

Entendemos que a educação pode contribuir no direcionamento do caminho da 

individuação
3
 do ser humano e que o desenvolvimento das peculiaridades ou singularidades 

                                                     
3
 O conceito de individuação junguiano admite que o ser humano pode progredir, tornando-se familiarizado com 

o conteúdo do seu inconsciente pessoal e coletivo. Jung não considera que a educação seja um dispositivo que 

pode propiciar a individuação, no entanto, estamos tomando o conceito deste autor como componente que faz 

parte do processo de formação humana, e, considerando a educação como propiciadora de tal processo, 

O homem, entretanto, não existe “de modo geral”. Conquanto compartilhe a 

essência das qualidades humanas com todos os membros de sua espécie, ele é 

sempre um indivíduo, uma entidade original, diferente de todas as demais. Ele 

difere em sua mistura particular de caráter, temperamento, talentos, aptidões, tal 

como difere em suas impressões digitais. Só pode afirmar suas potencialidades 

humanas concretizando sua individualidade. O dever de estar vivo é o mesmo que o 

dever de transformar-se em si próprio, isto é, de transformar-se no indivíduo que 

ele é em potencial.  (FROMM, 1986, p.30) 
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do ser é expressão de uma educação pautada na formação do caráter produtivo a que Fromm 

faz referência. Sobre este tipo de teorização educacional, observamos que existe uma 

associação em tal formação com a ideia de progresso humano, conforme assim o faz Kant 

(1996). Para este filósofo, o indivíduo não se encontra fixo em um ponto e seu 

desenvolvimento também engloba aspectos referentes ao seu próprio gênero humano, logo, a 

educação é compreendida como o meio pelo qual o homem pode alcançar a sua humanidade. 

Quanto à intencionalidade da educação, percebemos, em seu interior, um critério normativo; a 

educação não pode ser estruturada apenas segundo o modo como o indivíduo se apresenta, 

mas em consideração a um devir do ser humano. Assim, o conceito kantiano de ideia 

regulativa cabe nos moldes dessa perspectiva de educar que estamos discutindo, pois, apesar 

de ainda não existir, de fato, uma espécie de educação que consiga dar conta da atualização de 

todas as potencialidades humanas, não podemos descartar a legitimidade que há no intento 

educacional de desenvolver plenamente no homem sua humanidade. Segundo Kant, é dever 

do homem educar as gerações para que a natureza humana se desenvolva e, se existe o 

aspecto polissêmico no campo educacional, isso se deve ao fato de que o próprio ser humano 

ainda não fez progredir plenamente todas as condições que implicam a educação, significando 

isto que a humanidade não vem sendo educada no sentido que deriva da própria ideia de 

educação.  

1.2  A DIMENSÃO EMOCIONAL E RELACIONAL DO INDIVÍDUO 

  1.2.1  Esclarecendo alguns conceitos 

Nesta subseção, tentaremos aprofundar a discussão sobre o que vem a ser e como é 

possível exercer o desenvolvimento das emoções e dos relacionamentos no âmbito da escola. 

Contudo, é pertinente tentarmos esclarecer algumas definições que serão mencionadas ao 

longo deste trabalho e que tanto no senso comum como no delineamento de teorias científicas 

apresentam confusões conceituais. Não pretendemos tratar do amplo arsenal teórico que 

fundamenta tais conceitos, porém, elucidaremos o que convém à concepção aqui entendida 

sobre as terminologias emoção, sentimentos e relações humanas. De antemão, exporemos 

uma compreensão que não simplifica tais termos à mera sinonímia, lugar-comum nos 

discursos informais. 

                                                                                                                                                                   
acreditamos que essa instância pode oferecer um contexto onde o indivíduo busque a realização do seu si-

mesmo. 
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Primeiramente, manifestemos a dificuldade semântica das palavras que desejamos 

esclarecer, sobretudo por não se tratar de objetos ou elementos concretos que possam ser 

analisados fisicamente. Emoções e sentimentos são, de uma maneira geral, manifestações 

sutis que podem incidir em padrões comportamentais nas relações, mas, entre si têm distintas 

significações. 

Emoção, etimologicamente, vem do latim movere, o que indica movimento. O prefixo 

e- da palavra acrescenta o sentido de „afastar-se‟, ou seja, emoção está correlacionada ao 

sentido de movimento de afastamento, impulsos para agir. Essa é uma das básicas definições 

que se refere à evolução biológica das emoções no ser humano e relaciona-se ao caráter de 

autopreservação o qual se fazia necessário à sobrevivência do homem ancestral. A evolução 

da espécie humana preservou o aspecto impulsivo das emoções e refinou o repertório 

emocional do homem, de modo a repercutir no comportamento humano, além do movimento 

impulsivo de fuga ou luta, a paralisia das ações por um arrebatamento emocional, isto 

dependendo do grau da ativação da emoção e do perfil/tendência emocional da pessoa que a 

sente. Explicando sobre as emoções, Delgado (1971) diz: 

 

 

 

 Ao falar sobre o modo como as emoções podem vir a ser manifestadas, o autor elucida 

que estas não podem ser criadas voluntariamente, elas precisam de estímulos e da elaboração 

interpretativa do cérebro sobre esses estímulos para o surgimento e direcionamento de 

respostas. Tais respostas, a princípio, além de serem também involuntárias são difíceis de 

serem evitadas. Ilustremos um fato usual para esclarecer melhor isso. Alguém está no início 

de uma carreira profissional e se apresenta a uma entrevista de emprego para um importante 

cargo. Por mais que esse candidato tente evitar, sinais de ansiedade surgem; ele pode até 

tentar disfarçar os sinais emocionais, no entanto, extinguir o surgimento involuntário da 

emoção não é possível. Para o candidato, existe uma situação importante e significativa: 

conseguir a vaga. A ocupação do cargo será definida após passar pela etapa da entrevista e o 

momento gera ansiedade (a emoção), o que implica reações fisiológicas, expressivas e 

comportamentais. 

 O caráter involuntário das emoções pode gerar a interpretação de que é ruim sentir 

algumas emoções. Tomando o exemplo da ansiedade, certamente, grande parte das pessoas, 

As emoções são despertadas por estimulações sensoriais ou pela recordação de 

experiências previamente acumuladas que podem ser reconhecidas pessoalmente, 

por meio de introspecção, ou objetivamente, pela observação de manifestações 

externas, devido à repetição de padrões típicos de respostas. (DELGADO, 1971, p. 

17) 
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se pudesse, gostaria de evitar seu surgimento em certas ocasiões (no caso explicitado, numa 

entrevista) por não saber lidar com as reações pertencentes à emoção e se comportar de 

maneira indesejada. Assim também acontece com outras emoções como a raiva, o medo, a 

tristeza, que recebem o rótulo de emoções “destrutivas” ou “perturbadoras”, o que repercute 

um grande equívoco de compreensão. Na verdade, as emoções em si mesmas não são 

positivas ou negativas: suas sensações podem ser reconhecidas como agradáveis ou 

desagradáveis e sua repercussão no comportamento é que pode impulsionar respostas que se 

revelam sob a forma de atitudes produtivas (positivas) ou destrutivas (negativas). De acordo 

com essa ideia, o estudioso das emoções Paul Ekman e o líder do budismo tibetano Dalai 

Lama, num livro em que discutem sobre o modo como ciência e espiritualidade postulam 

sobre a questão da consciência emocional humana, dizem: 

 

 

 

 

 

 

 É nesse sentido que os objetivos do desenvolvimento emocional e relacional devem 

ser configurados na educação. Entretanto, estamos nesse momento tentando esclarecer o que 

vem a ser emoção, por isso, não vamos ainda adentrarmos ao debate sobre desenvolvimento 

emocional e relacional.  

Paul Ekman definiu sua concepção sobre as emoções a partir de estudos sobre 

expressões emocionais. Com isso, chegou à conclusão de que as emoções se diferenciam de 

estados mentais, postos que podem, em sua maioria, emanar sinais que favorecem os outros 

perceber quando alguém está tocado por alguma emoção. Diferentemente, os estados mentais 

se formam mediante pensamentos. Outra característica pontuada por Ekman (In: LAMA; 

EKMAN, 2008) é que as emoções podem ser acionadas instantaneamente em menos de 0,25 

segundos, o que implica dificuldade de a consciência acompanhá-las no momento de seu 

surgimento. Destarte, Ekman (Ibid.) diz que uma avaliação automática não-consciente de um 

evento faz acionar uma emoção. Por exemplo, um indivíduo na infância foi atacado por um 

cão e toda vez, ainda quando adulto, que enxerga um cão, a lembrança do episódio aciona o 

Quando se analisam as emoções e se tenta compreender que tipos são 

destrutivos (aflitivos) e que tipos não são, não é tanto a natureza das 

emoções, mas mais uma questão da medida em que essas emoções são 

realistas.  Quando  uma  emoção se torna infundada, ela tende a ser aflitiva, o 

que é destrutivo. [...] cada emoção pode ser demonstrada de forma 

construtiva ou destrutiva. Para ter uma escolha de como uma emoção será 

expressa, é necessário estar ciente da emoção enquanto ela surge, a “fagulha 

antes da chama” ou, o impulso antes da ação. o  

Quando se analisam as emoções e se tenta compreender que tipos são destrutivos 

(aflitivos) e que tipos não são, não é tanto a natureza das emoções, mas mais uma 

questão da medida em que essas emoções são realistas.  Quando  uma  emoção se 

torna infundada, ela tende a ser aflitiva, o que é destrutivo. [...] cada emoção pode 

ser demonstrada de forma construtiva ou destrutiva. Para ter uma escolha de como 

uma emoção será expressa, é necessário estar ciente da emoção enquanto ela surge, 

a “fagulha antes da chama” ou, o impulso antes da ação. Então, se houver o 

conhecimento, na consciência,  de que uma emoção está surgindo, a pessoa  deve 

ser capaz de ajustar em que grau e como reagirá. (LAMA; EKMAN, 2008, pp.50-

51) 
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medo sentido no momento em que fora atacado. Em associação à lembrança que ativa a 

emoção do medo, está incrustada a avaliação que este indivíduo elaborou em relação à figura 

canina: o cão o ameaça e o coloca numa posição desfavorável e de insegurança. Quando este 

indivíduo visualiza ou escuta um cão e automaticamente surge nele o medo, não quer dizer 

que ele esteja inconsciente, no entanto, ele não percebe a rápida ação avaliativa que seu 

pensamento faz diante do evento que experimenta, e, por isso, a característica da não-

consciência é evidenciada no surgir de uma emoção.  

Ekman amplia os elementos constitutivos das emoções e afirma que elas têm caráter 

efêmero, vão e vêm, além de não durarem muito tempo. Segundo o autor, quando as emoções 

perduram por uma longa duração, trata-se de um estado de espírito, o que está disposto na 

citação da página anterior como uma emoção infundada. As sensações e alguns sinalizadores 

presentes são também importantes características emocionais. Geralmente, as sensações e os 

sinalizadores não recebem a devida atenção no surgir de uma emoção como: alterações 

fisiológicas, gestos, tom de voz e expressões faciais, nuances reveladoras de um dado estado 

emocional. Isso tem relação com o que Delgado (1971) anuncia: 

 

 

 

 

Sobre os sentimentos, Delgado considera-os como estados de experiências que só 

podem ser averiguados através da introspecção e explanados por meio da verbalização. Os 

sentimentos possuem o atributo de orientar respostas comportamentais para aproximação ou 

distanciamento de específicas circunstâncias. Distintamente das emoções, eles são percebidos 

somente pelo indivíduo que os sente e só podem ser exteriorizados com a permissão do 

indivíduo em comunicá-los pelas expressões verbal e/ou comportamental. Isso acontece 

devido ao exercício que o pensamento empenha na formação de um sentimento.  

Quando explanamos há pouco sobre as emoções, elucidamos a característica da não-

consciência como parte de seu surgimento. Em consonância a esse aspecto da natureza 

emocional, Jung (2004) concorda e acrescenta que as emoções são sempre escoltadas por 

enervações psíquicas que dominam o indivíduo a ponto de torná-lo irreconhecível pela 

ausência de autocontrole. Nessa acepção, as emoções pertencem ao mundo endopsíquico ou 

A expressão vocal [...] tem uma variedade de sons que permite a identificação de 

fenômenos específicos como rir, chorar, gritar, que geralmente caracterizam uma 

emoção. Mais ainda, o tom e a inflexão da voz, o ritmo das palavras e especialmente 

o seu conteúdo ideológico podem ser típicos para determinadas emoções. A expressão 

facial, gestos e posturas também podem ser manifestações específicas e dependem 

dos mecanismos neurofisiológicos ligados à organização central das emoções, que 

podem ser identificados. (DELGADO, 1971, p.52) 
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mundo oculto, isto é, se processam do inconsciente para o consciente. Sem a intenção de nos 

debruçarmos sobre os conceitos junguianos sobre as funções psíquicas fundamentais que a 

consciência utiliza para apreender o mundo exterior e guiar-se a partir de tal reconhecimento, 

vamos tomar aqui a compreensão sobre o que é sentimento através de sua orientação no 

campo ectopsíquico
4
. Vejamos abaixo o conhecido esquema do autor para melhor entender o 

sentido atribuído aos sentimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira função da cruz (Ss) é a sensação ou função dos sentidos, que indica ao 

indivíduo que alguma coisa é, sem exprimir o que exatamente é tal coisa. A função do 

pensamento (P), localizada após a sensação em sentido horário, fornece um conceito e julga o 

fato externo. Fazendo o percurso em direção abaixo do pensamento, encontramos o 

sentimento, simbolizado na cruz por (St). Sobre esta função ectopsíquica, Jung (2004, p. 8) 

diz: “o sentimento nos informa, através das percepções que lhe são inerentes acerca do valor 

das coisas. É ele que nos diz, por exemplo, se uma coisa é aceitável, se ela nos agrada ou não” 

(grifos nossos). 

O fundador da psicologia analítica entende que cabe aos sentimentos o papel de 

atribuir valor às coisas, e, esse aspecto de valoração se enquadra no âmbito do pensamento. 

Na cruz, tais funções encontram-se em paralelo, visto que possuem uma orientação racional e 

convergem no importante papel da tomada de decisões. Na cruz, sensação e intuição (I) são 

postas paralelamente por possuírem o aspecto de apreender informações.  Grosso modo, os 

sentimentos são compreendidos como mecanismos que confundem e desconfiguram os 

                                                     
4
 Ou seja, trata-se do relacionamento dos conteúdos da consciência com os fatos e dados do meio que implica o 

modo como o indivíduo os manipula. 

Fonte: JUNG, 2004, p. 13 

FIGURA 1 – CRUZ DAS FUNÇÕES ECTOPSÍQUICAS 
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pensamentos, entretanto, não são completamente irracionais, ao contrário, são eles que 

valoram a „coisa‟ que o pensamento diz que é. Assim, por exemplo, podemos entender a 

compaixão não como uma emoção. Apesar de não se esgotar nos sentimentos, a compaixão os 

envolve, pois não se desenvolve voluntariamente
5
 como uma emoção, porém é mediada pelo 

pensamento e precisa de cultivo para que seja propulsada. Quando um indivíduo tem uma 

atitude compassiva por alguém, esse indivíduo atribui valor a esse alguém a ponto de mover 

suas ações em prol de lhe aliviar o sofrimento. Uma emoção pode distorcer a realidade pela 

instantaneidade da não-consciência, porém, a compaixão, além de não destoar a percepção da 

realidade, realiza um movimento racional de valorar aquele que sofre, valor que ascende 

sentimentalmente.   

Podemos considerar que emoções e sentimentos orientam o modo como as relações 

humanas vão ser estruturadas: as relações que o indivíduo estabelece consigo mesmo 

(intrapessoal) e com os outros (interpessoal). Desse modo, compreender as estruturas 

emocionais e sentimentais que surgem e fazem parte do humano é essencial para que as 

relações intra e interpessoais dos sujeitos ressoem inteligentemente. Gardner (1995) considera 

as inteligências intrapessoais e interpessoais componentes da ampla variedade de inteligências 

humanas as quais devem compor um sistema de educação baseado na perspectiva de 

desenvolver plenamente as capacidades do ser humano. Para este autor, relações intrapessoais 

inteligentes constituem o movimento de:  

 

 

 

Nesta abordagem, o estudioso de Harvard enfatiza o critério efetivo que a pessoa 

desperta sobre si mesmo, permitindo a autocompreensão e o trabalho consigo mesmo, 

fundamentos importantes no direcionamento relacional com os outros.  

Já a capacidade inteligente das relações interpessoais, em Gardner (1995, p.27), 

baseia-se em: “perceber distinções entre os outros; em especial, contrastes em seus estados de 

ânimo, temperamentos, motivações e intenções. Em formas mais avançadas, esta inteligência 

permite que um adulto experiente perceba as intenções e desejos de outras pessoas [...]”.  

                                                     
5
 O Dalai Lama (In: LAMA; EKMAN, 2008) elucida também que há pessoas que, por algum motivo que a 

ciência não consegue explicar, podem ser compassivas voluntariamente.  

[...] conhecimento dos aspectos internos de uma pessoa: o acesso ao sentimento da 

própria vida, à gama das próprias emoções, à capacidade de discriminar essas 

emoções e eventualmente rotulá-las e utilizá-las como uma maneira de entender e 

orientar o próprio comportamento. (GARDNER, 1995, p. 28) 
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Nas relações humanas, inteligências intra e interpessoais são fatores importantes no 

saber lidar com o humano. Emoções e sentimentos imbricam-se nas relações e merecem uma 

atenção cuidadosa, posto que, identificando, compreendendo e direcionando adequadamente 

as emoções e os sentimentos, o indivíduo é capaz de relacionar-se consigo mesmo e com os 

outros coerentemente com o desenvolvimento da humanidade que constitui o seu ser.  Para 

isso, elucidamos no item anterior o aspecto diretivo necessário à formação do caráter 

produtivo humano, pois, ser humano não se restringe à categorização de uma espécie viva, 

como discernimos da classificação de uma espécie vegetal. Se fosse tão simplório, não 

tomaríamos, por exemplo, o evento histórico do Holocausto, evento que foi raciocinado e 

realizado por homens, como um episódio que exemplifica uma ação desumana.  Tornar-se 

humano exige autoconhecimento, conhecimento sobre os outros e compreensão do vínculo de 

responsabilidade que alguém faz com outro no mundo das relações.  

A palavra-chave nas relações humanas é compreender. Com intimidade consigo 

mesmo, ao estabelecer uma sintonia com as próprias emoções e sentimentos, a compreensão 

pode fluir nas relações.  E a arrancada para que as relações sejam envolvidas pelo espírito de 

compreensão e responsabilidade mútuas entre os humanos deve partir do processo de educar o 

homem nesse sentido.  

Com o breve esclarecimento sobre o significado de emoções, sentimentos e relações 

que estamos adotando nesse trabalho, passemos agora para uma explicação mais refinada 

sobre o tratamento educativo à dimensão das emoções e relações humanas.  

 

  1.2.2 O lugar das emoções e relações na educação do indivíduo 

 

De acordo com Röhr (1999), na atividade educacional, o indivíduo deve ser 

considerado em sua multidimensionalidade, buscando o equilíbrio e a totalidade no 

desenvolvimento de suas dimensões humanas. Porém, as evidências empíricas revelam que os 

âmbitos educacionais, especificamente as instituições escolares, muitas vezes restringem o 

aperfeiçoamento das capacidades do sujeito ao campo cognitivo-intelectual. Com isso, não 

queremos dizer que o desenvolvimento cognitivo-intelectual não seja importante, entretanto, o 

que entendemos por formação humana, isto é, por desenvolvimento integral do ser humano 

engendrado num contexto interrelacional, está muito além e não se esgota na atualização das 

faculdades da razão. Como já dito na parte introdutória deste trabalho, a finalidade da 

educação está relacionada à facilitação da aprendizagem para a formação humana do 

indivíduo multidimensional, considerando a maneira pela qual se aprende a viver como 
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pessoa em constante processo de formação. Carl Rogers (1977), também relaciona a educação 

nessa ampla perspectiva e critica a correlação comumente realizada entre educar e ensinar. 

Para ele, ensinar é uma função exageradamente supervalorizada, tendo em vista seu 

significado restrito: instruir o outro, comunicar conhecimento ou habilidade, fazer saber. No 

entendimento de educação como desenvolver o que há de humano no indivíduo, ensinar, de 

fato, é um afã relativamente sem relevância, posto que não podemos delimitar com segurança 

o que os educandos deveriam saber tecnicamente. Se compararmos a estrutura curricular das 

escolas há algumas décadas atrás com a atual, grandes mudanças serão observadas. Logo, 

como poderíamos determinar o que o homem deve aprender se ele vive em um meio de 

mudanças contínuas? Se o conhecimento muda com o tempo, qual a finalidade de tanto 

enfatizar o ensino de saberes curriculares como fundamentais para a vida do indivíduo? Sobre 

o sentido da educação, Rogers (1977) acrescenta que: 

 

 

 

Atualmente, se fala muito de educação para o mercado; as instituições educacionais 

seguem uma estrutura que organiza o desenvolvimento do indivíduo para o preparo em 

exercer os exames vestibulares, pois, o homem contemporâneo precisa estar apto para garantir 

seu “lugar ao sol” no mundo mercadológico. Diante deste quadro, como o indivíduo pode 

desenvolver sua individuação numa cultura híbrida que nega sua própria significação como 

indivíduo indiviso? Como encontrar espaço para estabelecer relações interpessoais se o 

indivíduo desconhece a si mesmo? Como a educação poderia repensar a formação do homem? 

O que mais importa para a sua ação que tem por meta o desenvolvimento humano não são as 

habilidades do conhecimento erudito de um educador nem o uso das mais modernas 

tecnologias educacionais visando a facilitação da aprendizagem. Os recursos basilares que 

garantem a qualidade do desenvolvimento do indivíduo estão na tomada de sua perspectiva 

multidimensional. 

Dentre as múltiplas dimensões presentes no ser humano, Röhr (2007) classifica 

algumas como básicas e insere neste núcleo a dimensão emocional. Para o autor, nesta 

dimensão está contemplada a psique do indivíduo, ou seja, os estados emocionais (medo, 

raiva, alegria, tristeza, entusiasmo, etc.) e suas particulares movimentações e compensações. 

[...] o único homem que se educa é aquele que aprendeu como aprender; que 

aprendeu como se adaptar e mudar, que se capacitou de que nenhum 

conhecimento é seguro, que somente o processo de buscar conhecimento oferece 

uma base de segurança. (ROGERS, 1977, p.110) 
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A partir desse aspecto, elucidaremos, ainda que de modo conciso, a importância do papel das 

emoções no ser humano.  

 O poder das emoções, nas respostas que direcionam a conduta humana, é uma força 

reguladora percebida na espécie desde a pré-história. As ações mediadas pela emoção, ao 

longo da evolução do Homo sapiens, ficaram registradas no sistema nervoso, e, a qualquer 

sinal de ameaça, reações instantâneas são disparadas. À medida que o cérebro humano 

evoluiu, em consonância com os estudos das neurociências (GOLEMAN, 2001), novas 

camadas cerebrais foram originadas e, com este desdobramento, o número de reações às 

emoções elevou-se. Para cada tipo de emoção, o ser humano possui certa predisposição nas 

ações, não significando isto que as atitudes e pensamentos do homem estejam aprisionados a 

tal configuração. Apesar de ter um repertório emocional bem mais elaborado que qualquer 

outro animal, o homem não possui, naturalmente, o controle total sobre suas emoções, visto 

que os centros emocionais podem influenciar a atividade do resto do cérebro, inclusive os 

pensamentos. Assim, acreditamos ser parte essencial à formação do homem, educar sua 

dimensão emocional para saber conduzir as manifestações desta com coerência, implicando 

conforto integral na dinâmica de sua própria vida. Educar a dimensão emocional quer dizer 

desenvolver a capacidade de discernimento, sem impedir o surgimento das emoções, mas, 

permitindo-se adquirir intimidade com elas, sabendo equilibrá-las às circunstâncias que 

surgem. Alguns contextos situacionais que surgem em nossas diversas relações nos fazem 

impelir respostas em que às vezes as emoções precisam ter poder de decisão e outros 

momentos em que é necessário certo retardo da instantaneidade de uma reação emocional 

para que se possa pensar antes sobre a situação defrontante e, então, agir perspicazmente.  Por 

exemplo, o homem pré-histórico diante da disputa por uma mesma caça com outro hominídeo 

que não pertencesse a sua comunidade, agia abruptamente, lutando contra o oponente até sua 

morte para assegurar o alimento e garantir a própria sobrevivência. Em contrapartida, 

indivíduos da contemporaneidade concorrendo a uma única vaga para um cargo profissional, 

considerando a evolução do cérebro humano e a diversidade de respostas que os centros 

emocionais podem emitir, agiriam com imprudência caso exterminassem o concorrente para 

conquistar o emprego, diferentemente do caso anterior.  

 Mediante tais exemplificações, a emoção na medida certa se faz essencial para as 

ações humanas em quaisquer circunstâncias, por conseguinte, devemos saber observar, 

identificar e compreender as emoções. Contudo, para permitirmos que as emanações 

emocionais se incrementem com sensatez no humano é necessário que o mesmo seja educado 

para isto, ou seja, que ele tenha acesso à aprendizagem do movimento emocional em si, para, 
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assim, saber cuidar de suas emoções. Destarte, se compreendemos a escola como um 

estabelecimento responsável pelo oferecimento de ensinamentos, saberes e conhecimentos 

necessários à formação do sujeito humano, logo, entende-se que é de competência também 

deste mesmo espaço dedicar tempo e condições à aprendizagem emocional como parte do 

desenvolvimento dos educandos.  

As ocorrências de violência no ambiente escolar elucidam a carência que seus 

partícipes – tanto alunos quanto professores – têm em relação ao conhecimento de suas 

emoções. Conflitos como discussões e agressões entre os alunos, tensões na relação professor-

aluno e desarmonia entre funcionários que dividem um mesmo ambiente de trabalho, 

passaram a ser comuns no âmbito escolar. Antes de serem solucionáveis, muitos conflitos 

humanos podem ser prevenidos com a apropriação da aprendizagem emocional, beneficiando 

as relações permeadas na escola, bem como as diversas relações vivenciadas nas experiências 

dos indivíduos fora deste ambiente. Assim, é pertinente atentar para o desenvolvimento 

emocional quando o assunto refere-se à educação humana, independentemente do nível 

escolar, visto que se trata de um desenvolvimento a receber dedicação em todas as fases da 

vida do indivíduo.  

 As neurociências (GOLEMAN, 2001) reconhecem que, apesar de haver influências 

genéticas na formação dos padrões emocionais que caracterizam o indivíduo, mudanças 

nesses padrões podem ocorrer eficazmente de acordo com a experiência da vida. A 

justificativa científica sobre esta informação atesta que a possibilidade de modificações 

consideráveis acontece por conta da maleabilidade cerebral em adequar o aprendizado de 

novas experiências, reduzindo a predisposição biológica. A infância é concebida como a fase 

de oportunidade para o desenvolvimento de aprendizagens por ser um período da vida em que 

o cérebro humano se desenvolve em um ritmo mais intenso do que nas demais fases da vida 

humana. Na puerícia, ainda não há amadurecimento total do cérebro e quando novas 

tendências emocionais são dispostas com frequência, a incorporação das alterações de padrões 

se estabelece com mais facilidade na arquitetura neural, tornando-se relativamente fixas e 

proporcionando certa dificuldade em serem desorganizadas nas fases sequenciais que a 

criança experimentará. Contudo, o desenvolvimento de tendências emocionais sadias é 

passível, também, nas outras fases da vida do ser humano, mas, segundo pesquisas nesta área, 

não com a mesma plasticidade característica da infância (GOTTMAN, 1997; GOLEMAN, 

2001; HANSEN; ZAMBO, 2006). 

 É por esta razão que, neste trabalho, daremos um recorte ao desenvolvimento 

emocional na educação de crianças, especificamente, para as que se encontram no período 
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inicial da vida escolar, a educação infantil. A fim de lançar uma reflexão mais diretiva ao 

tratamento do desenvolvimento emocional e relacional na prática escolar, apresentaremos nas 

posteriores páginas uma discussão sobre o que é e quais são os elementos necessários para a 

viabilização da educação emocional e relacional na escola.   
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2. A EDUCAÇÃO EMOCIONAL E RELACIONAL NA PERSPECTIVA 

FORMATIVA DO SER HUMANO 
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Alguns estudos (Thomas A. et al., 1988 apud  GOLEMAN, 2001; DEL PRETTE; 

DEL PRETTE, 2006; LANE; CARTER; PIERSON; GLAESER, 2006) consideram que o 

descontrole das emoções e a falta de habilidades sociais acarretam conflitos entre os 

indivíduos, demonstrando que a ausência de um aprendizado emocional e relacional pode 

gerar comportamentos belicosos, sendo tais atitudes, como demonstra Goleman (2001), 

premissas de perturbações de outra grandeza, como, por exemplo, uma provável delinquência. 

Para os estudiosos da psicologia das emoções, uma das possíveis causas dos conflitos sociais 

advém do analfabetismo emocional e, no que tange ao ambiente escolar, esses conflitos 

podem ser prevenidos se a prática pedagógica otimizar um objetivo que envolva além do 

saber acadêmico, a apropriação do conhecimento emocional. Para isso, a escola necessita 

ampliar o seu significado e compreender que sua função na sociedade civil é oferecer os 

saberes fundamentais à vida, incluindo os saberes emocionais. O ensino emocional na escola 

tem objetivos tão importantes quanto a aprendizagem da leitura e escrita, sendo a afetividade 

não apenas um meio, mas um fim do ensino-aprendizagem. A aprendizagem sócio-emocional 

(ou SEL, do inglês Social and Emotional Learning), modelo de educação com o escopo de 

formar o humano a qual vem sendo desenvolvida em instituições educacionais norte-

americanas (CASEL, 2003), pretende empreender na formação do indivíduo, o cultivo de 

habilidades que favoreçam o estabelecimento de relações positivas, e, consequentemente, o 

bem-estar na vida em coletividade através do desenvolvimento de competências sócio-

emocionais capazes de munir a estrutura escolar contra problemas comportamentais e 

promover êxito na vida dos estudantes. Um dos pilares da aprendizagem sócio-emocional é o 

conceito de inteligência emocional, que compreende uma aptidão essencial para diminuir a 

deterioração das relações sociais e assegurar a responsabilidade e a atenção no ser humano 

para com a coletividade, mediante comportamentos cuidadosos. Dados do Collaborative for 

Academic, Social and Emotional Learning
6
 (CASEL) demonstram o resultado positivo de 

algumas implementações de aprendizagem sócio-emocional em escolas, evidenciando que o 

aprendizado em questão deve ser iniciado na educação infantil e ter continuidade até o ensino 

médio. 

 A alfabetização emocional, nomenclatura a que Goleman (2001) alude para fazer 

referência ao processo de aprendizagem das lições emocionais, compete em tratar e prevenir a 

                                                     
6
 O CASEL é uma instituição dos Estados Unidos que auxilia o ensino da aprendizagem sócio-emocional a ser 

aplicado na vida cotidiana através de métodos e instruções elaborados por uma equipe especializada, bem como 

avalia a eficácia de diversos programas de aprendizagem sócio-emocional já implementados em escolas.   
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deficiência de aptidões sociais e emocionais que surte distúrbios emocionais como a agressão 

e a depressão. Tal alfabetização pauta-se na formação das seguintes competências: 

 Autoconsciência – aptidão que fornece o conhecimento do que sentimos em 

um dado momento, com senso realista das próprias habilidades; 

 Consciência social – habilidade que faz o indivíduo entender o que os outros 

estão sentindo e ser capaz de tomar a perspectiva alheia, apreciando e 

interagindo positivamente com diversos grupos; 

 Autocontrole – competência que consiste em saber guiar com inteligência as 

próprias emoções, sendo consciente, sabendo estabelecer metas e perseverando 

frente aos reveses e frustrações que surgem em diversos contextos; 

 Saber lidar com relacionamentos – implica ser capaz de conduzir eficazmente 

as emoções em relacionamentos, sabendo estabelecer e manter relações 

saudáveis baseadas na cooperação, na resistência de pressões sociais, além de 

saber negociar soluções em conflitos e procurar ajuda quando necessário; 

 Tomar decisões responsáveis - compreende a consideração de todos os fatores 

relevantes em uma determinada situação e suas prováveis consequências para 

si e para os outros. 

Alguns programas de alfabetização emocional, criados por renomados especialistas da 

comunidade acadêmica norte-americana, foram implementados em escolas dos Estados 

Unidos. O oferecimento prático de disciplinas referentes ao desenvolvimento de aptidões 

essenciais para a vida funcionou como verdadeiros amortecedores emocionais no cotidiano 

intra e extra-escolar das crianças participantes. A prevenção para o problema da violência foi 

a causa basilar que configurou a formulação dos programas, cujo empreendimento destinou 

aos alunos a percepção de que vários conflitos, presentes na sala de aula e além, podem ser 

solucionados de maneira diferente da agressão ou passividade. Os conteúdos programáticos 

da alfabetização emocional são ingredientes de inteligência emocional e seus aspectos 

enfocam: o reconhecimento dos sentimentos e sua ligação com pensamentos e reações, a 

avaliação de consequências guiadas por emoções perturbadoras, a compreensão do que está 

por trás de um sentimento, o entendimento e respeito à diversidade, a sapiência da 

assertividade e cooperação. O fito principal desses programas concentra-se na clarificação do 

sentimento que a criança tem de si e do relacionamento com os outros. É importante enfatizar 

que os rudimentos da aprendizagem sócio-emocional além de qualificarem o aluno, como 

comprovado pelos programas averiguados pelo CASEL, qualificam o amigo, o filho, o futuro 
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parceiro conjugal, pai de família, cidadão, enfim, definem integralmente o caráter do 

indivíduo. Mas, para se permitir o aprendizado emocional é preciso uma motivação genuína, 

uma força de vontade para manter a emoção sob controle da razão e desconectar os impulsos 

autocêntricos. 

Citando a idéia de Mark Greenberg, doutor em Psicologia Pediátrica e do 

Desenvolvimento, Lama & Goleman (2003) sistematizam quatro diretrizes que devem ser 

ensinadas às crianças e também aos educadores: o entendimento de que os sentimentos são 

informações que não devem ser desprezadas e sim investigadas, o saber separar os 

sentimentos dos comportamentos, o cultivo da calma antes de formar um pensamento, já que 

as emoções distorcem a mente, e o tratar os outros como deseja ser tratado. Essas são 

diretrizes que valorizam a habilidade de utilizar a razão com pertinência para tomar decisões 

importantes concernentes às emoções. Sob uma ótica simplista, poderíamos achar essas 

diretrizes um tanto reducionistas em meio à consideração de que os padrões emocionais 

humanos, de maneira genérica, são fontes da desestabilização na vida, ou ainda, considerá-las 

ousadas e idealistas por conjeturar que os indivíduos possam desenvolver o equilíbrio 

emocional em suas ações e semear relações humanas pacíficas. De fato, o ente humano tem a 

capacidade de modificar seus programas emocionais e as razões para isso são explicadas tanto 

no campo da ciência como no da espiritualidade; ambas as instâncias concordam que os 

padrões emocionais que caracterizam cada identidade individual podem ser transformados 

pela experiência (MOTA; POLICARPO JUNIOR, 2006).  

 

2.1 COMPREENDENDO O PAPEL DE ALGUNS SEGMENTOS 

FUNDAMENTAIS PARA A REALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EMOCIONAL E 

RELACIONAL NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

      2.1.1 A instituição educacional escolar  

 

Por princípio, os sistemas educacionais escolares desejam desenvolver o sucesso 

acadêmico e o senso de bem-estar social nos alunos, levando-os, com essas capacidades, a 

participarem na vida escolar, familiar, comunitária e nos futuros locais de trabalho com certa 

habilidade reflexiva e integradora. Em outras palavras, o que se deseja é formar os estudantes 

como futuros cidadãos que saibam utilizar com coerência todo o conhecimento que lhes foi 

ministrados, assim como levá-los a adotar atitudes responsáveis e cuidadosas na experiência 

da vida. No entanto, a instituição educacional escolar, atualmente, com a gama de 



42 

 

responsabilidades a ela impostas, demonstra lacunas quanto ao seu propósito na formação dos 

indivíduos-alunos. Nos dias de hoje, além do quadro do perfil discente desequilibrado social e 

emocionalmente, o que já demonstra um desajuste na forma de conduzir a educação de 

crianças e adolescentes, as próprias instituições escolares, incluindo aqui a parceria entre a 

forma organizacional da gestão, da função docente e da participação da família, revelam em 

sua prática a ausência de um esclarecimento para com a importância de sua atuação no 

desenvolvimento dos alunos: há uma desarticulação sobre o significado de servir como base 

de ensino e referência para a vida dos mesmos.  

Comênio, considerado por alguns como o pai da pedagogia pré-moderna, apresenta em 

sua Didática Magna (COMÊNIO, 1954) a finalidade da educação derivada de sua 

compreensão humana: o homem deve desenvolver a erudição; a moralidade e ajudar os seres 

humanos a desenvolver formas condignas de vida com os outros, ou seja, as virtudes e os 

costumes; e, desenvolver a espiritualidade
7
. Tendo em vista tal meta educacional, Comênio 

revela uma compreensão de escola não necessariamente como locais fixos, mas também como 

espaços de reflexão
8
; seriam escolas que deveriam ter seus princípios regidos em todos os 

estabelecimentos educacionais, sejam eles familiares, comunitários ou escolares. O sentido de 

escola atribuído em Comênio caracteriza a preocupação em fornecer diretrizes para as pessoas 

entenderem o significado da sua vida no mundo, sendo esta uma preocupação iniciada quando 

o indivíduo encontra-se ainda no ventre materno, além do preparo a ser oferecido sobre a 

velhice e a morte, atrelando o reconhecimento do que deve ser feito no presente para se ter 

uma experiência produtiva, tendo consciência da finitude da vida humana. Apesar de ser um 

teórico do século XVII e de ter fundamentado sua concepção sob influência do período 

histórico da cristandade é possível observarmos neste autor a clareza quanto à articulação 

entre papel escolar e desenvolvimento do indivíduo, no sentido de formação humana. O 

pensamento de Comênio reflete um vínculo de pertencimento do homem à família, à vida 

comunitária (escola/igreja), que soa estranhamente ao contexto de hoje, em que há nítida 

erosão de tal sentido formativo humano. 

Com as vicissitudes da estrutura de vida do homem contemporâneo, a escola passou a 

ser responsável por algumas funções formativas de valores e atitudes, antes conferidas à 

                                                     
7
  A espiritualidade em Comênio refere-se à piedade ou religiosidade, ou seja, a união da alma do homem ao 

divino. Não se trata exatamente da significação que estamos dando aqui à espiritualidade como integralidade 

humana, mas, de certo modo, condiz, em parte, se considerarmos a interconexão do homem com o universo e o 

princípio interno presente que  caracteriza o ser humano como o que há de divino no homem. Porém, devido ao 

contexto histórico em que viveu, a leitura de divino em Comênio é traduzida na linguagem cristã de Deus ou Ser 

Supremo. 
8
 Tais espaços no sentido de lar seriam as escolas do útero, da maturidade, da velhice e da morte.  
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família e à igreja. Cada vez mais cedo as crianças iniciam sua vida escolar, o que denota, de 

certo modo, o aumento da lacuna proporcionada pela família, cuja responsabilidade em 

desenvolver os valores morais e os ensinamentos de competências sócio-emocionais está 

entrando em colapso. Em vista desta omissão familiar, as instituições escolares vêm sendo 

submetidas a tarefa de preencher tal vácuo, visto que estas últimas acompanham fases do 

indivíduo que são cruciais para o aprendizado de lições emocionais.  No entanto, como já 

evidenciamos, a escola aparenta não saber atender às necessidades da formação humana, 

especialmente, ao propósito de desenvolvimento emocional que estamos discutindo. Este é 

um grande desafio que necessita de uma atenção sistemática e sustentada no plano e execução 

da política escolar para promover, então, a aprendizagem sócio-emocional.  

Nas escolas norte-americanas, o reconhecimento da necessidade desse tipo de 

aprendizado na formação dos alunos está bastante estabelecido, inclusive, existe uma lei 

federal sancionada no governo Bush, o Ato No Child Left Behind (NCLB) 
9
 que se destina a 

melhoria do desempenho individual dos alunos na escola, lançando maior responsabilização 

aos estados, escolas e pais quanto ao desenvolvimento das crianças. Dentro de tal propósito, a 

resolução apoia a aprendizagem sócio-emocional nas escolas, aprovando o financiamento de 

programas educacionais voltados a este tipo de aprendizagem, tendo em vista a contribuição 

que um preparo emocional pode oferecer, por meio das escolas, na vida em sociedade. 

Algumas das causas para o reforço do desenvolvimento educacional das emoções foram as 

consequências trágicas dos frequentes tiroteios ocasionados dentro de instituições escolares e 

do atentado “11 de setembro”, de repercussão mundial. Instaurado na legislação do Estados 

Unidos em 2002 (CASEL, 2003), o NCLB contém normas que mostram a relevância da 

formação emocional, estabelecendo que as escolas devem oferecer planos que ofereçam um 

ambiente saudável, livre de diferenciação pela performance acadêmica dos alunos e que esteja 

preocupado com a prevenção de uma formação que deturpe os princípios de um 

desenvolvimento emocional sadio. Nesse país, tal meta educacional proposta é tão 

disseminada que são inúmeras as pesquisas acadêmicas desenvolvidas e os institutos e 

departamentos educacionais que tratam especificamente dessa questão do desenvolvimento 

humano. Produtos sistematizados por tais instâncias específicas, como guias e programas 

educacionais voltados para o aprendizado das emoções, instituem que para alcançar o êxito no 

desenvolvimento emocional, as escolas devem oferecer programas de educação para os pais, 

orientar a formação do caráter dos alunos, mantendo uma parceria entre a escola, a família e a 

                                                     
9
 O Ato NCLB pode ser conferido na íntegra através do website do U.S. Department of Education: 

<www.ed.gov/policy> 
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comunidade. Adiante, apresentaremos algumas diretrizes relacionadas à instituição escolar 

para o empreendimento da aprendizagem sócio-emocional, as quais foram desenvolvidas pelo 

programa institucional CASEL.  

Primeiramente, a possibilidade de êxito na aprendizagem sócio-emocional parece estar 

conectada à sinergia que a escola estabelece entre os aspectos cognitivos e emocionais 

trabalhados nos componentes curriculares, além de uma linguagem comum e eficaz entre os 

relacionamentos que envolvem escola, família e comunidade. Articular habilidades 

acadêmicas com sentimentos e ações que fazem parte do cotidiano do estudante torna-o mais 

preparado para usar tais habilidades na vida rotineira. Comprovado empiricamente (CASEL, 

2003), o processo da aprendizagem sócio-emocional enriquece o ensino dos conteúdos 

acadêmicos e trabalha o currículo de maneira desafiadora. Por exemplo, na área de 

linguagem, literatura e redação há diversas maneiras atraentes de articular conteúdo curricular 

e conteúdo sócio-emocional. Temas sobre amizade, coragem, relacionamentos podem ser 

trabalhados com base na literatura e podem ser relacionados à experiência dos alunos. 

Atividades como identificar o ponto de vista do personagem, discutir ou escrever sobre 

alguma identificação empática ou usar estratégias de solução de problemas são meios 

proveitosos para introduzir saberes sócio-emocionais.   

Para que os alunos desenvolvam as competências citadas na página 38 deste trabalho, 

é mister que estejam, inseridos em um clima de apoio e trabalho em conjunto estimulado pelo 

ambiente educativo. Além disto, a escola deve se basear na evidência de que toda criança 

deve ter acesso ao desenvolvimento sócio-emocional, designando este aprendizado não 

exclusivamente aos que apresentam alto risco comportamental.  

Certamente, para lidar com as situações que envolvem influências negativas, 

tentações, ameaças e diversas pressões sociais, a criança precisa estar investida de um 

discernimento emocional que a ensine a cuidar de si mesma para evitar problemas emocionais 

futuros. Tal discernimento fornece maturidade na tomada de decisões em situações 

desafiadoras, fazendo com que a criança aprenda a lidar com os conflitos que fazem parte da 

vida, optando por uma solução refletida e coerente para com a circunstância, de modo que não 

prejudique a si mesma nem as outras pessoas envolvidas. Elias et al. (1997) caracteriza como 

fundamentais alguns domínios que a escola deve proferir à propagação da educação 

emocional, dentre os quais estão: as habilidades para a vida que inclui elementos desde o 

autoconhecimento ao desenvolvimento espiritual; o cuidado com a saúde, que envolve o 

fornecimento de informações sobre os riscos causados pelo uso de drogas, pela exposição 

sexual inadequada, bem como o ensinamento de habilidades necessárias para tomar decisões 
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sábias, manter valores positivos e lidar com as pressões de grupos; o serviço de um apoio 

social formado por adultos preparados a desenvolver nas crianças habilidades para saberem 

lidar com situações desafiadoras que surgem na vida como perdas significantes e perturbações 

pessoais advindas de um conflito; e, os grupos de contribuição voluntária, compostos por 

alunos que se candidatam espontaneamente para servir como mentores na sala de aula, na 

escola e na comunidade, em prol de alunos que apresentem dificuldades acadêmicas, de 

relacionamento com a turma, ou que possuem necessidades especiais.  

Quanto às considerações procedimentais que a escola deve estabelecer, questões 

como: fornecer uma estrutura teórica aos educadores; estar atenta ao desenvolvimento 

apropriado ao nível da maturidade do educando e a seleção de materiais adequados e 

acessíveis ao mesmo; estabelecer uma abertura quanto à diversidade, respeitando aspectos 

culturais, étnicos, sexuais, físicos e sócio-econômicos, são cruciais para um desenvolvimento 

coerente. Formar uma equipe gestora responsável composta por administrador, coordenador, 

professores, conselho escolar, psicólogo, assistente social, líder comunitário, pais e outros 

comprometidos no desenvolvimento da aprendizagem sócio-emocional também faz parte da 

organização escolar. O papel dessa equipe é posicionar-se para tomar decisões, dirigir as 

responsabilidades e comunicar regularmente sobre as ações do desenvolvimento emocional 

entre escola e comunidade. O desenvolvimento dos profissionais, dentro da perspectiva 

formativa em questão, é fundamental para fornecer um meio seguro em que as crianças 

possam expressar seus sentimentos, assim como para propiciar uma supervisão adequada, 

pois a equipe gestora precisa estar bem preparada para atender as necessidades emocionais 

dos alunos.  

Outra relevância durante o processo de disposição da aprendizagem sócio-emocional 

no âmbito escolar é a perspectiva de longo prazo, tendo em vista a sutileza do 

desenvolvimento de aspectos referentes à formação de pensamentos e atitudes que requer, 

inicialmente, a „desconstrução‟ de alguns padrões já estruturados no indivíduo, além, de 

serem admitidos, também, os diferentes níveis de desenvolvimento entre indivíduos 

particulares. Isto significa que os resultados não surgem de imediato; é preciso paciência e 

motivação para obter os primeiros efeitos educativos. A avaliação das próprias ações de um 

educador reflexivo também tem sua importância. Com a prática de uma co e autoavaliação, o 

educador observa atentamente seu papel em determinadas situações, tomando consciência de 

sua ação através de um processo analítico. Devem ser dadas aos educadores oportunidades 

para discutir, pensar e tentar novas práticas através da criação de um ambiente em que possam 

se encontrar regularmente e estabelecer trocas de ideias em similares áreas de interesse e 
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desenvolver atividades em comum. De fato, a atuação do educador tanto do ponto de vista da 

formação do aluno como da sua própria formação é a peça-chave para o desenvolvimento 

educacional do ser humano. Sobre esta relação, aprofundaremos a compreensão no item 

subsequente.  

 

2.1.2  O educador e o educando 

 

No capítulo 1, quando tratamos da natureza humana, evidenciamos o aspecto da ética 

humanista presente na realização da humanidade do indivíduo. Tomando a educação como a 

busca do indivíduo assumir o que há de humano em si, partindo, fundamentalmente de um 

direcionador, o educador, que deve captar as necessidades do caminho individual de seu 

educando, chamamos atenção para a presença, também, nesta relação de dependência, de uma 

ética pedagógica. Para explicar esta reflexão no fazer pedagógico, basear-nos-emos na 

concepção de Röhr (2001) quanto ao pensamento de Martin Buber, filósofo que visualiza no 

sentido do educativo o despontar da definição do humano. A partir da interligação de seis 

temáticas pautadas em contos do Hassidismo, Buber apresenta elementos formativos que o 

educador deve assumir para possibilitar a formação da pessoa humana.  

O primeiro eixo tratado por Buber é a autocontemplação, sendo esta a condição crucial 

para o homem encontrar o seu caminho. Autocontemplando-se, o homem enxerga os 

esconderijos em que foge de si mesmo, e, para isso, o educador deve estar consciente da 

consciência de seu educando. Em se tratando da aprendizagem sócio-emocional, é primordial 

o direcionamento do educador para a autocontemplação do educando, pois, com este exercício 

o educando pode perceber as personas que cria para desviar do enfrentamento de seu caminho 

e da revelação do que de fato é. Com a autocontemplação, o educando é capaz de desvelar-se 

e ver a si mesmo no aqui e agora e desenvolver a aptidão de autoconduzir seu caminho 

específico, sendo este o segundo elemento da ética pedagógica buberiana. Sobre este, Buber 

admite que o caminho não é um modelo a ser seguido, o caminho corresponde ao encontro do 

homem com sua intimidade, levando-o a descoberta do que há de valioso em seu interior. 

Logo, o educador, considerando cada educando em sua particularidade, não pode presumir a 

realização do encontro do humano mediante padrões comportamentais pedagógicos que 

correspondam a um modelo pré-determinado o qual assegure o alcance do caminho do 

homem.  

Correlacionando o desenvolvimento educacional ao próprio caminho espiritual do ente 

humano, Buber evidencia a necessidade da determinação dos esforços em prol da inteireza do 
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homem. Nesta terceira consideração, a atitude do educador é de vigília contínua ao caminho 

do educando e ao seu próprio caminho enquanto ser que tem responsabilidade para com o 

outro. Independentemente das condições externas, Röhr (2001) destaca que na acepção 

buberiana, o educador autêntico não permite que suas ações se fragilizem frente aos percalços 

desafiadores de sua profissão e assume inteiramente a tarefa que tem na formação humana dos 

educandos. Assim, o quarto critério da ética pedagógica do educador reserva a atitude de 

começar consigo, isto é, a importância de cada indivíduo (tanto educador como educando) 

seguir o princípio interno em que pensamento, palavra e ação estejam em níveis congruentes. 

Sendo referência ao educando, tal princípio é crucial na atitude do educador. No que compete 

à aprendizagem sócio-emocional, uma das metas que norteiam o desenvolvimento emocional 

sadio é levar o indivíduo a resolver seus conflitos com discernimento e esta temática do 

„começar consigo‟ tem pertinência para a apropriação desta competência. Quando Buber 

sincroniza pensamento, palavra e ação, denominando este movimento de “criar a ordem por 

dentro de si mesmo”, convida o educador a voltar-se para si e observar o conflito 

internamente. Para compreender melhor isto, tomemos o exemplo do fracasso pedagógico. 

Em consonância a Buber, o educador deve antes de apontar uma causa externa verificar a 

própria congruência em seu agir pedagógico. Do mesmo modo, podemos ampliar esse 

elemento buberiano quanto aos diversos conflitos que surgem nas relações humanas, sendo 

uma tarefa difícil ao homem reconhecer o surgimento dos conflitos enraizados em si mesmo. 

No entanto, quase que paradoxalmente, Buber atesta, como quinta temática, a não-

preocupação consigo mesmo. Isto não significa a despreocupação do indivíduo sobre si 

mesmo nem nega o pensamento elaborado na temática precedente, porém, o que o autor põe 

em sobressalto é a não-fixação da mente exclusivamente na própria responsabilidade, o que 

pode gerar um sentimento de culpa
10

. Com relação ao indivíduo, tal temática relaciona-se 

ainda ao direcionamento voluntário de sua vida à promoção do benefício alheio. A questão é: 

o educador deve ser ciente de sua responsabilidade e refletir sobre si, porém, visando o outro 

e enxergando que ele (o outro) encontra, livremente, o próprio caminho. O educador auxilia o 

educando a revelar o caminho que corresponde a ele; isso não quer dizer que o educador 

escolhe e mostra o caminho ao educando, pois, só o educando pode verificar e realizar a 

correspondência de si ao que se destina a si mesmo. Como sexto eixo da ética pedagógica, 

encontramos a preocupação com o aqui, onde se está. Neste sentido, Buber aprofunda a 

responsabilidade do educador para direcionar, também, a percepção do educando sobre onde 

                                                     
10

 No caso de uma relação pedagógica, por exemplo, o educador pode desenvolver em si o sentimento de culpa 

por um fracasso pedagógico.  
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se encontra no mundo, fazendo-o despertar para sua condição atual numa perspectiva 

reflexiva de que pode contribuir para a vida de outras pessoas e para o mundo em geral.  

A partir das temáticas que compõem a ética pedagógica segundo Buber, o educador 

assume um duplo comprometimento: ele vive a sua experiência e a “experiência do lado 

oposto” – estando presente e compreendendo de modo amplo o outro. O espírito da educação 

consiste na coerência do educador, posto que a pluralidade de suas ações atua diretamente na 

formação da pessoa do aluno. Assim, desenvolver emocionalmente um educando, requer, 

primeiramente, que o educador tenha desenvolvido em si sua própria dimensão emocional 

para, de tal modo, agir como representante responsável na experiência do outro. Responsável 

porque ao mesmo tempo em que responde pelos próprios atos, o educador, direcionador dos 

educandos, co-responde pelos atos de outrem. Contudo, a vivência na experiência do outro 

enquanto ato intencional educativo só acontece, ainda na linguagem buberiana, por meio da 

sutil comunicação entre educador-educando. O fator decisivo nessa relação é o “não-ser-

objeto”, ou seja, cada um se torna consciente do outro de tal forma que um é parceiro do 

outro.  

O desdobramento advindo da comunicação “um-com-o-outro” tal como numa relação 

de mutualidade, Buber denomina de inter-humano. Genericamente, o inter-humano (BUBER, 

1982) é uma dimensão particular da existência humana que para ser desvelada exige uma 

percepção suficiente e um perpassar das aparências de um para com o outro, sendo isto 

indispensável entre ambos os participantes. “A comunicação existencial entre um ente que é 

(educador) e um outro que pode vir a ser (educando)” (BUBER, 1982, p.150), exige a 

abertura de suas próprias potencialidades não, essencialmente, através do ato de ensinar, mas 

do encontro que surge na relação pedagógica. Incentivando o que reconhece em si mesmo, o 

educador acredita na ação das forças primitivas e atualizadoras da pessoa humana. Como 

pressuposto para o surgimento de um encontro autêntico na relação em questão, elucidamos a 

acepção buberiana de conversação genuína, por meio da qual o educador toma conhecimento 

íntimo de seu educando, vendo-o precisamente como ele é. Vejamos as palavras do autor para 

melhor compreensão sobre o significado da intimidade do homem para com seu próximo:  

 

 

 

 

[...] Eu tomo conhecimento íntimo dele, tomo conhecimento íntimo do fato que ele 

é outro, essencialmente outro do que eu e essencialmente outro do que eu desta 

maneira determinada, única, que lhe é própria e, aceitando o homem que assim 

percebi, posso então dirigir minha palavra com toda seriedade a ele, a ele 

precisamente enquanto tal. [...] Tomar conhecimento íntimo de uma coisa ou de um 

ser, significa, em geral, experienciá-lo como uma totalidade e contudo, ao mesmo 

tempo, sem abstrações que o reduzam, experienciá-lo em toda a sua concretude. 

(BUBER, 1982, pp. 146-147) 
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 Na conversação genuína, os participantes da relação tornam-se presentes única e 

completamente um para o outro de modo que um confirma o outro ser ao mesmo tempo em 

que se autoconfirma. Este tipo de conversação não indica a representação de um diálogo 

proveniente da linguagem falada; o silêncio pode também ser comunicação. A legitimidade da 

palavra expressa numa conversação genuína provém da interioridade desprendida de uma 

forma de linguagem. O dizer de tal conversação é “ao mesmo tempo natureza e obra, broto e 

formação, e onde ele aparece dialogicamente, no espaço onde a grande fidelidade respira, este 

dizer precisa realizar sempre de novo a unidade dos dois” (BUBER, 1982, p. 154). Diante 

disto, na relação pedagógica, o conhecimento íntimo revelado pela conversação genuína só 

pode ocorrer se o educador puser-se de modo primário na relação com o educando, aliás, só se 

pode considerar „educador‟ aquele que vir o aluno presente em si e que se reconhece no 

próprio aluno, concomitantemente.  

 Carl Rogers (1973), quando traz sua abordagem de educação subjacente à 

compreensão de unicidade no desenvolvimento do humano, constitui uma reflexão sobre as 

condições facilitadoras do fazer pedagógico a partir da relação educador e educando, que num 

entendimento amplo, condiz, em alguns aspectos, com o discurso buberiano em torno das 

posturas atitudinais do educador. Uma de tais atitudes formativas é a autenticidade, condição 

de portar-se tal como é, sem adotar fachadas ao caminhar para o encontro com o educando. 

Nessa comunicação relacional, o educador não apenas encontra o aluno, mas a si próprio. 

Além da autenticidade, outras atitudes formativas do educador são destacadas na concepção 

rogeriana para o alcance de uma meta educacional pautada na perspectiva de formação 

integral do ente humano. Achamos pertinente recortar uma passagem de Liberdade para 

Aprender, na qual o autor esmiúça com clareza o que compreende sobre as atitudes de apreço, 

aceitação, confiança: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[...] Penso num (termo) como apreço ao aprendiz, a seus sentimentos, suas 

opiniões, sua pessoa. É um interessar-se pelo aprendiz, mas um interesse não-

possessivo. É a aceitação de um outro indivíduo, como pessoa separada, cujo valor 

próprio é um direito seu. É uma confiança básica – a convicção de que essa outra 

pessoa é fundamentalmente merecedora de crédito. [...] O facilitador que a possui 

em grau elevado pode aceitar, inteiramente, o temor e a hesitação do aluno, quando 

este se acerca de um novo problema, tanto quanto a sua satisfação ao ter êxito. [...] 

Pode aceitar sentimentos pessoais que, a um tempo, perturbam ou promovem a 

aprendizagem – rivalidade com um companheiro, aversão à autoridade, interesse 

por sua própria adaptação. O que estamos descrevendo   é   o   apreço  pelo  

aprendiz  como ser   humano  imperfeito, dotado  de  muitos sentimentos, muitas 

potencialidades. O apreço ou aceitação do facilitador em relação ao aprendiz é uma 

expressão operacional da sua essencial confiança e crédito na capacidade do 

homem como ser vivo. (ROGERS, 1973, p. 115) 
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Ao relacionar tais nuances educativas com a aprendizagem sócio-emocional, é 

possível verificar a total pertinência dos princípios formativos rogerianos do facilitador para 

oportunizar uma experiência de desenvolvimento salutar no educando. Entretanto, o apreço, a 

aceitação e a confiança nos alunos não são suficientes para assegurar ao educador o 

entendimento sobre as emanações emocionais de seus educandos e a forma apropriada de 

levá-los a um direcionamento coeso de sua dinâmica emocional nos contextos situacionais em 

que as emoções surgem. A habilidade de compreender as reações íntimas do educando 

solicita, também, a compreensão empática, isto é, a atitude de compreender uma dada 

circunstância a partir do olhar do próprio educando. Não se trata de uma mera relação 

interativa ou de uma compreensão avaliativa em relação ao outro; nesse ínterim, o que 

atentamos é para o não-julgamento das reações do educando, para a aceitação compreensiva 

de como ele se mostra ser, para o entendimento de sua existência humana.  

 Neste espaço que reservamos discutir sobre os atores do fazer educativo, educador (na 

seção final deste capítulo será ampliada a discussão sobre a pertinência do educador) e 

educando, verificamos, enfaticamente, que o ponto de partida para o desenvolvimento 

coerente à humanidade do educando depende estritamente da ação do educador, por isso, 

apesar de considerarmos que o educando tem a responsabilidade sobre o próprio 

desenvolvimento, inclusive para a formação de padrões emocionais que o conduzam de 

maneira harmônica à sua condição humana a fim de manter relações positivas para consigo e 

para com o mundo, sem um direcionamento apropriado o ente humano não consegue 

desenvolver-se na perspectiva educacional apresentada aqui.  

As discussões pedagógicas predominantes no cenário educativo atual defendem a 

abordagem educacional construtivista na escola, em que é dada grande importância ao 

espontaneísmo do educando e seu dinamismo com o meio no processo de aprendizagem, uma 

das compreensões decorrentes da influência do movimento escolanovista na formação dos 

professores do Brasil, contrapondo a prática educacional da abordagem tradicional, cuja 

figura do professor é colocada como indispensável à aprendizagem do aluno. Ao destacar o 

papel do educador na formação do educando, não estamos querendo negar os fundamentos do 

construtivismo ou interceder em defesa da „escola tradicional‟, visto que o entendimento do 

fenômeno educativo posto neste trabalho está para além de concepções compartimentadas em 

abordagens que consideram o desenvolvimento humano mediante influências que dependem 

de contextos sócio-históricos para fazer inferências quanto à compreensão do que é o homem.  
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  2.1.3 A educação infantil 

 

Conforme nossas elucidações, a aprendizagem sócio-emocional fundamenta que o 

saber sobre as emoções do sujeito deve ser iniciado desde o início da vida do ser humano, e, 

no que tange à vida escolar, desde a educação infantil. No entanto, sobre a concepção de 

educação infantil, não há muita clareza no âmbito maior da educação. O percurso histórico 

nos mostra que ao longo de um período extenso, o desenvolvimento educativo da criança 

cabia, estritamente, à família e à comunidade, que se responsabilizavam pela formação moral 

da criança e pelo repasse dos conhecimentos necessários ao enfrentamento da vida em 

maturidade.  De acordo com Craidy & Kaercher (2001), a organização educacional para 

crianças nos âmbitos de creche e pré-escola surgiu depois do aparecimento das instituições 

escolares propriamente ditas e está relacionada à emancipação do trabalho materno fora do 

lar, a partir da revolução industrial, ao crescimento da urbanização e às mudanças estruturais 

da família. A educação escolar das crianças pequenas também estava voltada a influxos 

teóricos que associavam a educação à finalidade de protegê-las das influências negativas do 

meio, de manter sua pureza natural e formá-la de modo disciplinar a fim de impedir a 

emanação de características que contrariassem seu desenvolvimento moral.  

Ao longo das mudanças sócio e político-econômicas da história da humanidade, 

muitas foram as concepções de infância e educação que vieram das ingerências de tais esferas. 

O pensamento do indivíduo em formação durante a infância e ao longo de toda a vida pode 

variar de acordo com o período histórico, no entanto, quando consideramos o 

desenvolvimento do sujeito numa perspectiva de levá-lo ao encontro da humanidade em si, de 

modo a direcionar sua formação para o desabrochar de sua natureza humana na experiência da 

vida, e, neste sentido, considerando, também, o conhecimento da sua dinâmica emocional e a 

compreensão da de outrem na rede de relações humanas que experimenta, a educação passa a 

ter um significado atemporal e qualquer seguimento de modelo teórico desenvolvido 

historicamente passa a ser uma escolha pessoal do educador. Assim, não pretendemos 

apresentar a evolução histórica da compreensão deste nível de ensino a fim de realizar 

comparações e apresentar qual tendência seria a mais condizente com a nossa discussão, pois, 

independentemente de quaisquer acepções de educação infantil, queremos tratar, em especial, 

sobre um princípio que pertence à natureza multidimensional do humano: o desenvolvimento 

emocional com enfoque na educação infantil.  

Na faixa etária de zero a seis anos, as crianças têm necessidades de atenção, de 

carinho, de segurança, de receber elogios; aspectos elementares para o desenvolvimento de 
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um autoconceito positivo. Nesta fase, os desafios em sua vida são diversos: pouco a pouco a 

dependência materna vai se desfazendo, o contato com as novidades do mundo é ampliado, 

novas pessoas vão sendo introduzidas em sua experiência e aliada a essas vicissitudes, a 

criança inicia a vida escolar e começa a fazer parte de um novo grupo social, diferente e 

complementar ao papel exercido pela família, a qual possui atribuições formativas próprias 

para a formação da criança que jamais poderão ser substituídas pela escola. No que compete à 

função da educação infantil na escola, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) nº 9394/96, considera que: 

 

 

 

 

 

Em 1998, o ministro da Educação e do Desporto, Paulo Renato Souza, aprovou o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) no intuito de oferecer ao 

educador de educação infantil orientações pedagógicas para alcançar “metas de qualidade que 

contribuam para que as crianças tenham um desenvolvimento integral de suas identidades, 

capazes de crescerem como cidadãos” (BRASIL, 1998, Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil, vol. 1, Carta do Ministro, grifos nossos). Pelo que podemos perceber, 

tanto a LDB nº 9394/96 como o RCNEI, mencionam o desenvolvimento integral da criança 

como escopo da formação de educação infantil, porém, mesmo explicitando tal preocupação e 

criando um documento oficial específico que diz representar um avanço na educação infantil 

por superar a compreensão tradicional assistencialista das creches e a visão de antecipação da 

escolaridade das pré-escolas, é possível observar algumas insuficiências nas proposições das 

políticas públicas da educação nacional brasileira quanto à consideração de educação integral 

na infância, e, interligado a tal tipo de educação, o desenvolvimento emocional e relacional. O 

RCNEI enfatiza, prioritariamente, no desenvolvimento infantil, a ampliação de “condições 

necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras” (BRASIL, 1998, vol.1, 

p.13), isto é, destaca como escopo, basicamente, formar crianças que demonstrem atitudes 

cidadãs como resultado do processo educacional a que faz menção. Contudo, sobre as 

especificidades que fazem parte do desenvolvimento emocional necessário ao processo 

educativo integral da criança, não há evidência de clareza por parte do documento. Portanto, 

apesar de oferecer grandes contribuições para a educação infantil e de ser um documento 

representativo de uma evolução histórica neste nível de ensino, o RCNEI não apresenta uma 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. (BRASIL, 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9394/96, Título V, cap. II, seção II, art. 29, grifos nossos).  
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preocupação explícita em desenvolver emocionalmente a criança na perspectiva desta possuir 

habilidades de autoconhecer-se, compreender seus próprios sentimentos, utilizá-los com 

coerência na experiência da vida a partir de um vocabulário emocional bem desenvolvido e 

compreender empaticamente as emoções de outras pessoas.  

Sem a intenção de realizar uma análise exaustiva do documento, apontaremos alguns 

matizes que de certa forma dialogam, ainda que de forma simples, com algumas das 

competências da aprendizagem sócio-emocional. No decorrer do volume 1 é contemplada a 

questão do cuidado humano como aspecto educacional básico para ajudar o outro a se 

desenvolver como ser humano. Sob tal ótica, o cuidado tem o significado de despertar, em um 

ato, as capacidades próprias em relação a si e ao outro, envolvendo a dimensão afetiva, os 

aspectos biológicos do corpo e o oferecimento de oportunidades de acesso a conhecimentos 

de acordo com o contexto sociocultural da criança. Da compreensão de „cuidar‟ exposta no 

RCNEI, o componente mais aproximado da aprendizagem sócio-emocional é revelado no que 

se reporta à dimensão afetiva e relacional do cuidado, em que se considera no 

desenvolvimento infantil, antes de tudo, a necessidade do comprometimento com o outro, da 

confiança em suas capacidades a partir do elo entre quem cuida e quem é cuidado. Sobre isto, 

o documento apresenta situações de aprendizagens orientadas que devem ser consideradas 

como circunstâncias de interações sociais
11

, nas quais são propiciados aprendizados 

indispensáveis, como lidar com os conflitos e negociar soluções. 

Quanto aos componentes curriculares, os objetivos explicitam intenções de criar 

condições para o desenvolvimento integral, envolvendo capacidades de ordem física, afetiva, 

cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção social. Porém, não há indicativos 

de detalhamento metodológico para orientar os educadores para execução de tal prática 

pedagógica. O profissional de educação infantil, conforme o documento, deve ser 

„polivalente‟, isto é, trabalhar com conteúdos de múltiplas naturezas que envolvam desde os 

cuidados essenciais até os conhecimentos específicos das áreas de conhecimento (movimento, 

música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, matemática). Assim, 

embora haja evidências que se direcionam à preocupação do desenvolvimento emocional 

adequado para a criança, ainda falta uma organização mais específica em termos de execução 

dos objetivos ambicionados e alcance das metas voltadas à apropriação de tal 

desenvolvimento.  

                                                     
11

 Quanto às interações, o RCNEI as defende como fundamentais para a promoção do conhecimento, 

explicitando a abordagem construtivista e a influência vygotskyana, cuja discussão foi apresentada há pouco no 

item anterior a este. 
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Diante disto, com base nos princípios da aprendizagem sócio-emocional, 

apresentaremos algumas questões fundamentais formuladas por Gottman (1997) no que diz 

respeito à preparação emocional de crianças entre zero e seis anos de idade. O preparo 

emocional inicia-se desde os primeiros meses de vida da criança, aliás, antes disso, visto que 

no ventre materno a criança já reage aos estados de tensão e tranquilidade da mãe. Nos dias de 

hoje, os serviços de berçário e hotelzinho para bebês oferecidos pelas instituições vem sendo 

uma prática bastante procurada por mães que ao terminarem o período de licença-maternidade 

optam por deixar a cargo desses ambientes os cuidados educativos em sua ausência. Assim, 

cada vez mais cedo as crianças adentram no ambiente escolar e, por isso, achamos pertinente 

que o educador de creche e pré-escola também tenha atenção para com o direcionamento dos 

aspectos emocionais iniciais da vida do bebê.  

Aos três meses de idade o bebê demonstra o início do interesse pela interação social 

acompanhando o olhar dos pais/educadores, observando e imitando-os, e, por meio da atenção 

dos pais para responder adequadamente a seus sutis gestos, o bebê pode iniciar o aprendizado 

de interpretar e manifestar emoções. Quando o interlocutor está prestando atenção e reagindo 

às expressões faciais, balbucios e gesticulações do bebê, este se sente compreendido por outra 

pessoa e confiante na comunicação emocional. Dados da pesquisadora Tiffany Field 

(GOTTMAN, 1997, p.191) revelam que aos seis meses, bebês de mães depressivas e menos 

responsivas eram menos expressivos e emocionalmente neutros, entretanto, esses mesmos 

bebês apresentaram avanços ao interagir com educadores de creches não depressivos. 

Portanto, ainda que não substitua o papel fundamental da mãe e do pai na formação da 

criança, o educador escolar precisa compreender que sua função é essencial para 

complementar e reforçar o desenvolvimento emocional na infância. Outro importante aspecto 

desta fase inicial é o ensino do educador (pais e/ou profissionais da educação) através de 

respostas tranquilizadoras às angústias do bebê. Paulatinamente, o bebê percebe que suas 

emoções negativas fortes abalam o externo: eles choram e os adultos reagem, e, assim, 

aprendem que podem ser acalmados após emoções intensas. Inicialmente, a calma vem do 

acalanto e conforto oferecido pelo adulto, mas, com o processo de maturação, o bebê vai 

internalizando o que os adultos transmitem, de modo que a criança adquire meios para se 

auto-acalmar, por exemplo, emitindo sons para ninar-se, o que contribui para seu bem-estar 

emocional.  

Por volta dos oito meses, o bebê mais amadurecido descobre novas maneiras de 

revelar e dividir sentimentos como alegria, curiosidade, medo e frustração. Um brinquedo, 

nesta fase, pode proporcionar a sensação de fascínio e o desejo em compartilhar tal sensação 
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com o adulto surge através de expressões emocionais entusiásticas. Vivenciando esse 

momento com o bebê, o adulto incentiva a ampliação da comunicação emocional. Os vínculos 

emocionais entre pais/educadores e bebês são fortalecidos quando aqueles se posicionam para 

com este como “espelho”, segundo Gottman, refletindo para a criança os sentimentos que ela 

está expressando. Tom de voz, gestos corporais e expressões faciais ajudam na construção da 

linguagem emocional da criança, sobretudo, na formação de sua compreensão empática, pois, 

uma vez que o bebê percebe que o adulto o compreende ele passa a sentir-se mais seguro para 

demonstrar seus sinais emocionais. Após o aperfeiçoamento das expressões emocionais e da 

percepção de empatia do adulto sobre tais expressões, os bebês entre nove e doze meses 

passam a perceber que o adulto pode sentir e pensar sobre as emoções que neles surgem, 

conforme a exemplificação de Gottman sobre uma criança que entrega ao educador um 

brinquedo quebrado em que este verbaliza lamentar pelo fato e em seguida pergunta se a 

criança ficou triste com isso, confirmando assim ter compreendido a emoção da criança no 

momento. Em situações como esta, a criança desenvolve a compreensão que o outro 

(inicialmente os pais ou educadores) pode saber o que ela sente internamente.  

Com a exploração da sua autonomia, a criança de um a três anos de idade começa a 

perceber que é uma pessoa, se torna mais impositiva e apresenta sinais de teimosia. Em 

paralelo, nesta fase a criança se interessa mais por outras crianças, porém, apesar desta 

aproximação ela ainda não possui habilidades sócio-emocionais necessárias para relacionar-se 

positivamente em conjunto, destarte, os conflitos nessa fase com os amiguinhos são 

constantes, visto que existe a tendência de a criança considerar os próprios pontos de vista, e, 

quando surgem os conflitos interpessoais, as sensações de raiva e frustração brotam 

instantaneamente em defesa de seu senso de individualidade. Na primeira infância, as crianças 

demarcam as situações verbalizando muito “é meu”, “eu quero”, ocasionando 

costumeiramente situações problemáticas, pois nem sempre as situações da vida podem 

convergir com os desejos e interesses da criança. Porém, o educador deve saber ponderar o 

egocentrismo da mesma e tratar essas atitudes não como reflexos da formação de um caráter 

mesquinho, mas como expressão do próprio senso de individualidade da criança. São a partir 

das situações-conflito nessa fase, como a disputa pelo mesmo brinquedo ou o ataque de fúria 

quando um momento lúdico é interrompido, que os educadores encontram excelentes 

oportunidades para desenvolver a aprendizagem emocional. O educador pode auxiliar na 

identificação da emoção da criança (a raiva sentida quando pegam seu brinquedo), 

confirmando verbalmente que a entende; na solução dos conflitos, mostrando que a luta 

corporal vai piorar a situação deixando o amiguinho triste e ao mesmo tempo compreendendo 
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a vontade que surgiu na criança-vítima de se defender batendo no outro. Além do 

desenvolvimento de seu senso de individualidade, acentua-se na criança o desejo por 

brincadeiras simbólicas e de faz-de-conta. Geralmente, as crianças imitam as atitudes dos 

adultos em suas brincadeiras: podem brincar de serem os pais e os bonecos seus filhos, sendo 

carinhosos com eles ou estabelecendo um tratamento austero, de acordo com o que é 

observado no cotidiano. Isso revela que observando as pessoas que estão em sua volta, 

incluindo os educadores, as crianças vão moldando as próprias emoções. 

Quando tem entre quatro e seis anos de idade, a criança consegue fazer novos amigos, 

viver em ambientes diferentes e aprender várias experiências. Novos desafios surgem e saber 

regular as emoções passa a ser fundamental para o desenvolvimento do infante. É na segunda 

infância que a criança encontra-se no ápice do momento oportuno para lidar emocionalmente 

nas relações com os outros:  

                                           

 

 

 

 

 

A amizade adquire grande importância nesta fase da infância, porém, a criança 

apresenta ainda dificuldades em administrar vários amigos ao mesmo tempo, por isso, 

consoante Gottman, é comum a rejeição a algumas crianças em determinadas brincadeiras. 

Como a criança que rejeita não sabe explicar à „rejeitada‟ os motivos da sua não participação 

em determinadas brincadeiras, termina recorrendo a verbalizações do tipo “não sou mais sua 

amiga, saia daqui”. Isso não significa que a criança esteja estabelecendo uma inimizade, 

apenas no momento em que ela está entretida socialmente com outra criança não deseja 

interromper aquele momento de intimidade para conectar-se a uma nova participante. Em 

ocasiões como esta, o educador deve compreender tal característica presente na criança e pode 

ensiná-la valores de bondade e compaixão, levando-a a compreender como se sente a 

„rejeitada‟ por ela e instigando respostas menos ríspidas e de promessa de brincarem juntas 

posteriormente. Ao mesmo tempo, deve ainda identificar os sentimentos de quem se sente 

excluído e ajudá-lo a encontrar outro amigo para brincar.  

Ainda nesta fase, brincadeiras de dramatizações são popularizadas pela eficácia em 

ajudar a criança a lidar com as inseguranças e ansiedades. Os principais medos na segunda 

Em nenhuma outra situação, a criança tem tanta chance de desenvolver técnicas para 

regular suas emoções quanto em seu relacionamento com os colegas.  É  aí   que  ela  

aprende  a  se  comunicar  com  clareza,  a  trocar informações e a esclarecer mal-

entendidos. Aprende a ceder a vez para falar e brincar. Aprende a compartilhar. 

Aprende a aceitar as regras para suas brincadeiras, a ter conflitos e a resolvê-los. 

Aprende a compreender os sentimentos, as vontades e os desejos do outro.  

(GOTTMAN, 1997, p. 202) 
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infância são os relacionados: à impotência, ao abandono, escuro, pesadelos, conflitos entre os 

pais e morte. Faz-se mister o tratamento ponderável do educador para tais inseguranças. 

Atitudes compreensivas são fundamentais à formação emocional sadia da criança. Sua auto-

estima cresce quando é dado espaço para que ela escolha o que vestir, o que comer, qual 

brinquedo quer brincar, qual cor quer imprimir a sua pintura, entre outras circunstâncias, 

lembrando, porém, que devem ser permitidas o poder de escolha nas situações em que ela 

esteja preparada. Se, numa atividade escolar, a criança sentir-se irritada por não conseguir 

utilizar a tesoura para cortar um papel, por exemplo, o educador deve compreender a irritação 

e conter-se para não fazer pelo educando, pois, uma atitude contrária poderá indicar que não 

existe confiança do educador na competência da criança.  

Muitas crianças também têm medo de serem abandonadas e, no final do dia escolar, 

temem ser esquecidas pelos pais. Sobre este aspecto é crucial uma boa relação entre pais e 

escola para que ambas as instâncias possam tomar medidas educativas que propiciem a 

tranquilização da criança. Além do medo do abandono, perguntas diretas sobre a morte são 

questionadas por crianças na segunda infância e devem ser tratadas com pertinência e 

respeito. Fugir deste tema constrói a ideia de que a morte é algo constrangedor e reprimirá a 

criança a falar futuramente sobre sentimentos importantes. Logo, as questões devem ser 

dirigidas como algo natural,  que faz parte da vida do ser humano. Independentemente do tipo 

de medo que a criança revele, essa emoção tem uma função positiva na formação humana dos 

pequenos, pois, é necessário que eles aprendam também sobre os próprios limites, os perigos 

do mundo e desenvolvam sua dimensão cuidante.  

Diante do que discutimos, a educação infantil, tem a importante tarefa de promover a 

base para um desenvolvimento saudável do ser humano, e, considerar o papel das emoções na 

sua relação intrapessoal e interpessoal, como vimos, auxilia o bem-estar na condição de ser 

individual e coletivo. Porém, mesmo citada a importância do desenvolvimento integral e das 

capacidades emocionais em alguns documentos oficiais da educação nacional brasileira, não 

há evidências de como fornecer tanto ao educador como ao educando tais fundamentações 

através de uma ordem prática formativa. Assim, apresentaremos no próximo capítulo algumas 

formas interventoras que contribuem especificamente para o desenvolvimento sócio-

emocional do educando e do educador.  
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2.2 PRÁTICAS DE FORMAÇÃO HUMANA NA ESCOLA: CONSIDERAÇÕES 

SOBRE DOIS INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL/ 

RELACIONAL 

Educar não é construir algo, se assim o fosse seria muito simples a tarefa do educador: 

bastaria seguir os ditos de uma determinada abordagem ou modelo curricular de 

aprendizagem, aplicá-los em sala de aula e ter-se-ia o resultado ideal esperado. Quando 

tomamos a educação como o processo que tem de dar atenção a todas as dimensões do ser 

humano, reconhecemos que a pessoa humana do educador ganha relevância, uma vez que 

educar inclui e ultrapassa o entendimento de „ensino‟. Educar para a formação humana exige 

o ato de decisão do educador em se disponibilizar inteiramente como direcionador, assim 

como o ato de decisão do educando, pois a incorporação de valores e condutas humanas só 

pode ser possível a partir de sua abertura individual. Assim, reafirmamos que educar para a 

integralidade não depende só de métodos de ensino, como fazemos para aprender o uso da 

crase na escrita portuguesa, por exemplo, memorizando regras e exceções de acordo com as 

normas gramaticais.  

Neste capítulo, reservamos espaço para apresentar duas ferramentas de caráter prático-

formativo da pessoa humana que trazem implicações pertinentes ao âmbito educacional 

escolar no que diz respeito ao desenvolvimento emocional e relacional: o PATHS, 

direcionado ao desenvolvimento emocional para crianças e o treinamento ACE, desenvolvido 

para que os educadores possam se familiarizar com suas próprias emoções. Em algumas 

ocasiões os termos „aprendizagem‟, „aprendizado‟, „aprender a lidar com‟, „ensinar‟, foram e 

ainda serão empregados aqui, contudo, gostaríamos de esclarecer que os utiliza(re)mos apenas 

como fim didático, sem confundir e reduzir a compreensão maior de educação a mera 

aprendizagem, posto que é comum relacionar aprendizagem à construção e, como já 

esclarecido, educação não é o efeito de construir algo no indivíduo, mas o desenvolvimento 

que leva ao encontro do humano.  

 

   2.2.1 PATHS – um programa de educação emocional para promover nas crianças 

formas alternativas do pensar e agir humanos 

 

           2.2.1.1 Aspectos gerais  

Concebendo a dimensão emocional como um aspecto relevante para a formação 

humana e considerando os possíveis prejuízos decorrentes de uma prática limitada ao 

estímulo do campo cognitivo-intelectual, vêm sendo desenvolvidas há mais de vinte anos, nos 
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Estados Unidos, formas de promover o aprendizado emocional e interrelacional no âmbito 

escolar. No geral, tais formas são estudos sintetizados em propostas curriculares que, por sua 

vez, têm sido aplicadas e seus processos e resultados submetidos ao crivo da metodologia 

científica, o que tem demonstrado que tais propostas contribuem com elementos eficazes para 

a educação. O Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS) é uma dessas propostas 

curriculares que auxiliam no desenvolvimento de ensinamentos fundamentais à formação do 

indivíduo.  

Atualmente, o PATHS está propagado em mais de cem distritos dos Estados Unidos e 

em outros países como a Holanda, a Austrália e a Inglaterra (LAMA; GOLEMAN, 2003). 

Elaborado pelos psicólogos Mark Greenberg e Carol Kusché, inicialmente foi desenvolvido 

para ajudar crianças surdas a aprender como utilizar a linguagem para perceber e reconhecer 

seus sentimentos e os dos outros. Com o passar dos anos, o programa se expandiu e hoje está 

definido como um trabalho educacional de prevenção elementar para reduzir possíveis riscos 

que a população jovem enfrenta no percurso da vida. O PATHS acredita que ensinar às 

crianças habilidades fundamentais, desde a fase inicial em que adentram o espaço escolar, 

evita problemas futuros, sobretudo os decorrentes de emoções aflitivas, como a agressão e a 

depressão, que podem levar à violência, ao suicídio, ao consumo de drogas.  

  Frequentemente, as crianças apresentam sérias dificuldades relacionadas à 

manutenção do autocontrole, à compreensão afetiva, às soluções de um problema e aos 

relacionamentos com os amigos. O currículo espera fornecer aos professores um 

procedimento de desenvolvimento sistemático para ampliar a competência sócio-emocional e 

o entendimento desta perspectiva na criança. Mais especificamente, o PATHS direciona o 

incremento das seguintes metas: desenvolver o autocontrole, entendendo-o como sabedoria 

em guiar as próprias emoções; desenvolver auto-estima sadia, autoconfiança e habilidade de 

dar e receber elogios; compreender e fazer uso do vocabulário das emoções, utilizando 

mediação verbal, diálogo e comunicação interpessoal; reconhecer e interpretar as diferenças 

entre sentimentos, comportamentos e perspectivas sobre si e sobre os outros; utilizar o 

raciocínio lógico e um vocabulário apropriado para solucionar problemas; estimular o 

conhecimento dos passos a serem dados para solucionar problemas como medidas de 

prevenção e de resolução de conflitos ocasionados na vida diária. As metas descritas para 

educar o humano implicam habilidades necessárias tanto para o presente como para o futuro, 

cujo desenvolvimento dependerá da maturidade da própria criança e adolescente, por isso, a 

proposta curricular é organizada no formato de etapas e níveis. Ainda assim, é possível o 
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acontecimento de situações em que crianças de mesma idade apresentem estágios distintos de 

desenvolvimento.  

 Faz parte do ponto de vista filosófico do PATHS levar as crianças a perpetrarem a 

internalização voluntária das metas e valores propostos para que, de fato, os aspectos sócio-

emocionais se desenvolvam com coerência em suas atitudes. A proposta chama a atenção 

sobre a tendência de que, geralmente, os professores impõem às crianças seguirem certas 

regras ou fazerem o que eles ditam ser correto, sem ao menos explicar as razões ou a 

importância de seguí-las. Disto resulta uma mudança de comportamento com pouco ou 

nenhum entendimento por parte das crianças sobre a necessidade de agirem da maneira 

solicitada pelo educador. Desde cedo, por exemplo, as crianças recebem a informação de que 

não é permitido na escola agredir fisicamente o colega, e, burlar tal regra, pode derivar o ônus 

de uma suspensão. Kusché & Greenberg (1994) destacam que, geralmente, as explanações nas 

escolas sobre a razão das lutas não serem admitidas ficam em suspenso. Na visão de uma 

criança, agredir fisicamente pode parecer uma opção óbvia para agir numa dada situação na 

tentativa de solucionar imediatamente o seu problema, pois, agredindo, a criança pode sentir-

se mais aliviada por descarregar os impulsos de uma emoção surgida, gerando para si uma 

boa sensação. Então, no prisma da criança, por que não se permitir a agredir se este 

movimento de „colocar para fora uma energia‟ traria para a mesma certo alívio mediante uma 

emoção desconfortável? Em muitos casos, as crianças apenas escutam que lutar, bater ou 

agredir não faz parte da regra, sem aprender por que agir com agressão não é a melhor 

solução para um problema. Desse modo, o delineamento curricular a que estamos nos 

referindo, atenta para o fornecimento de uma maneira por meio da qual as crianças possam 

tornar-se pensadoras independentes que sentir-se-ão internamente motivadas a querer “fazer o 

que é certo”, não porque as regras de um estabelecimento assim ordena, mas por 

compreenderem as razões disto ser importante. De acordo com o exemplo exposto sobre 

agressão física, o currículo PATHS direcionaria as crianças a pensarem sobre as 

consequências de luta na escola:  

 

 

 

Como várias pessoas se sentiriam com o resultado desta opção? Lutando, realmente, 

se resolve um problema? Há outras soluções melhores que poderiam resolver o 

problema? Quais coisas poderiam acontecer na escola se todos escolhessem a luta 

para resolver seus problemas? (KUSCHÉ; GREENBERG, Instructor‟s Manual, 

1994, p.10, tradução nossa). 
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Certamente, trata-se de um aprendizado que requer um processo de longo prazo até ser 

incorporado. No entanto, os pensadores da proposta acreditam que todo tempo necessário a 

ser dedicado para atingir uma meta repercutem resultados compensadores posteriormente.  

A fim de empreender as metas planejadas, os organizadores elaboraram um „kit 

didático‟, contendo lições orientadoras designadas para os educadores utilizarem o PATHS na 

facilitação do processo de desenvolvimento das competências sócio-emocionais na sala de 

aula. Quanto à instituição dos objetivos definidos, o currículo propõe atividades que 

pretendem desenvolver no aluno a aprendizagem de autocontrole, compreensão emocional, 

construção da auto-estima, relacionamentos positivos e habilidades interpessoais para a 

resolução de problemas que estão dispostos em seis volumes didáticos.  

O volume da Unidade da Tartaruga destina-se à aprendizagem referente à atitude de 

preparação e autocontrole. Suas lições são direcionadas a crianças da educação infantil que se 

encontram em torno dos cinco anos de idade ou para as que estão nas séries iniciais da 

primeira etapa do ensino fundamental apresentando sérias dificuldades emocionais e 

comportamentais. Buscando propiciar o autocontrole da criança e a disposição para o 

reconhecimento de situações-problema, as lições desse volume se conectam ao conto de uma 

tartaruguinha que se depara com dificuldades, acadêmicas e interpessoais, originadas pelo 

hábito de não parar para pensar antes de agir com impulsividade. Com a ajuda de uma sábia e 

experiente tartaruga, a pequena aprende a desenvolver autocontrole, permanecendo em seu 

próprio casco e realizando três etapas antes de agir: parar, respirar e acalmar-se, e, pensar 

sobre o que está acontecendo. Este método de “Fazer a Tartaruga” é reforçado por toda a 

unidade, porém, à medida que as crianças vão se apropriando da técnica, a frequência do 

reforço diminui. O recurso da tartaruga é uma maneira externa, por meio da qual a criança 

desenvolve, gradualmente, o controle interno das ações e comportamentos, levando-a à 

percepção de que o crucial é adquirir o controle comportamental por si mesma.  

A Unidade dos Sentimentos e Relacionamentos, distribuída em três volumes, dispõe 

lições compreendidas como as mais importantes pelo próprio currículo. São 56 lições 

organizadas de acordo com o grau de complexidade do desenvolvimento específico de cada 

sentimento a ser trabalhado, incluindo vários estados afetivos que são ensinados 

hierarquicamente, iniciando com as emoções básicas (feliz, triste, raiva, medo) e 

introduzindo, progressivamente, estados emocionais complexos (ciúme, orgulho, inveja, 

culpa, etc.). No ensino sobre sentimentos e relacionamentos, as crianças aprendem a 

identificar as emoções e a reconhecer que possuir emoções e sentimentos, independentemente 

de provocarem sensações confortáveis ou desconfortáveis, é algo que faz parte da natureza 
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humana. Por outro lado, nem todos os comportamentos advindos das emoções repercutem 

atitudes positivas. Assim, as crianças são conduzidas a avaliar seus comportamentos e não a 

julgar seus sentimentos, posto que os sentimentos sinalizam informações importantes sobre o 

que acontece consigo mesmo. Aprender a observar a comunicação dos sentimentos favorece a 

utilização do senso responsável na tomada de decisões, subsequente tema da unidade sobre 

sentimentos e relacionamentos. Nesses volumes ainda há uma introdução à resolução de 

problemas, representada pelo uso dos „Sinais de Controle‟, instrumento que estimula a criança 

a seguir passos, numa situação problemática, de acordo com as cores do sinal de trânsito. 

Nesta conduta, a cor vermelha significa parar e acalmar; a cor amarela indica caminhar 

devagar para pensar; e, a cor verde encaminha o pensante a agir de acordo com a tentativa 

elaborada. Os sinais de controle desdobram o que foi aprendido anteriormente com a técnica 

do “Fazer a Tartaruga”, consolidando internamente o desenvolvimento emocional.  

Destinado a ensinar, reflexivamente, formas de resolução de conflitos, o quinto 

volume auxilia o desenvolvimento da autonomia nos problemas enfrentados no cotidiano. As 

unidades anteriores configuram pré-requisitos para esta, por conseguinte, sua utilização ocorre 

em meados do segundo ano da aplicação do currículo, subentendendo certo amadurecimento 

em alguns aspectos emocionais da criança. Neste sentido, os alunos trabalham através de 

experiências que os levam a identificar problemas, sentimentos e emoções predominantes em 

situações conflitantes; a estabelecer uma meta; produzir soluções alternativas; avaliar as 

possíveis conseqüências das soluções pensadas; optar pela melhor solução; planejar a ação da 

solução optada; executar o planejamento; avaliar os resultados; e, caso haja um impedimento 

para a solução desejada, reavaliar a meta e tentar outra solução.  

Na unidade suplementar, reservada ao último volume, o aprofundamento de alguns 

temas discorridos nos volumes precedentes é abordado, oferecendo ao professor lições extras 

para reforçar ou fazer articulações com as unidades referentes. Ainda há um volume particular 

para orientar o professor, uma espécie de „manual de instruções‟ em que são apresentadas: a 

filosofia do programa, o propósito do currículo, as formas de implementação na sala de aula, 

os materiais didáticos e uma sucinta base teórica sobre desenvolvimento emocional.  

Apesar de apresentar um currículo planejado com um nível preciso de detalhamento de 

atividades, métodos e materiais didáticos, o PATHS não é um manual pronto. Ao contrário, a 

proposta clarifica que o professor, o direcionador das atividades, tem total liberdade para 

adequar o PATHS em seus contexto e rotina, admitindo que o êxito no resultado do 

desenvolvimento dos objetivos do currículo está estritamente relacionado ao professor. O 

educador é o elemento mais importante para a efetivação da proposta, pois, antes de buscar o 
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desenvolvimento de seus alunos por meio do ensino, deve possuir em si a consciência de suas 

emoções e atitudes, além de alcançar formas congruentes e pessoais de comportar-se no 

mundo. Portanto, a maneira processual de como se ensina apresenta-se em maior destaque do 

que o conteúdo propriamente dito. Ensinar sobre o sentimento de tristeza, por exemplo, pode 

levar às crianças a compreenderem isto intelectualmente, porém, atitudes como perceber a 

tristeza no outro, ou verbalizar sobre o estado de sentir-se triste, perpassam o aprendizado 

sobre a definição de tristeza; então, quanto mais apropriada é a compreensão por parte do 

educador, mais efetivo será o aprendizado do aluno.  

 

       2.2.1.2 Um Olhar Sobre as Lições PATHS 

 

 De uma maneira geral, o currículo PATHS contempla, ordenadamente, lições que se 

organizam em eixos temáticos do seguinte modo: introdução ao currículo, momento em que 

há o estabelecimento de regras pelo grupo, a apresentação da atividade do ajudante PATHS 

do dia (para auxiliar o professor em algumas atividades relativas ao currículo), o trabalho com 

temas sobre sinais de controle e administração da raiva, em que o reconhecimento do 

descontrole emocional e a utilização de práticas lúdicas para melhorar o autocontrole e 

desenvolver autonomia na resolução de pequenos conflitos são estimulados; a história da 

tartaruga (lições específicas de autocontrole); sentimentos básicos (aprendizagem sobre 

emoções/sentimentos – feliz, triste, reservado, bem, excitado, cansado, mal, raivoso, 

assustado, medroso, seguro, sentimentos relativos ao que gosta/não gosta e ao que 

ama/odeia); sentimentos intermediários (aprendizagem sobre emoções/sentimentos – 

desgostoso, satisfeito, frustrado, desapontado, esperançoso, orgulhoso, envergonhado, 

curioso, entediado, confuso, preocupado, ansioso, calmo, tímido, solitário); sentimentos 

avançados (aprendizagem sobre emoções/sentimentos – constrangido, humilhado, ciumento, 

satisfeito, ganancioso, egoísta, generoso, malicioso, rejeitado, incluído, excluído, esquecido, 

ressentido); intencionalidade e modos de comportamento; inteligência emocional avançada 

(observando sinais emocionais, privacidade, esconder sentimentos, modificar sentimentos); 

relacionamentos (envolvendo as relações de amizade e justiça); resolução de problemas 

formais e revisão das lições sobre autocontrole e resolução de problemas.  

 Quanto à estrutura organizacional das lições, cada uma apresenta de acordo com a 

temática enfocada, os objetivos gerais e específicos, a lista de materiais necessários para a 

aula, o procedimento que deve ser realizado no desenrolar da aula e, quando necessário, 

algumas recomendações que reforçam o modo como desenvolver os objetivos. Há lições que 
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reservam um espaço (denominado possible break point) em que o professor pode optar em 

interromper a consecução da atividade de modo a dar continuidade em outro instante, sem 

deixar lacunas na aprendizagem desenvolvida até o momento. Para estabelecer uma rotina, os 

idealizadores sugerem utilizar as lições PATHS de três a cinco dias por semana, ensinando, 

aproximadamente, de vinte a trinta minutos por aula.  

 Os procedimentos reservados em cada lição não são em si uma garantia da apropriação 

das habilidades sócio-emocionais nas crianças, pois, como já explanado, o ponto central está 

na atitude pedagógica que o professor terá para proferir as lições no dia-a-dia. Sob esse 

aspecto, o PATHS destaca algumas estratégias, as quais o professor deve estar atento, como 

por exemplo, dialogar as lições e não simplesmente fornecer uma instrução falada sobre elas. 

Isso implica fazer uso de uma troca interativa com a meta de internalizar na criança uma 

aprendizagem significativa. Para fazer uso do diálogo, o professor deve estar atento à sua 

entonação de voz e postura corpóreo-facial, e, se ele estiver emocionalmente perturbado 

devido a algum episódio ocorrido em sala de aula, a melhor decisão é postergar a tentativa de 

dialogar, pois, por mais que ele tente controlar sua emoção, sinais emocionais podem ser 

evidenciados durante o diálogo, revelando às crianças seu alto nível de excitação e 

concentração insuficiente para relacionar-se inteiramente com elas. Do mesmo modo, quando 

as crianças estão em um alto grau de ativação emocional, o momento dialógico é inoportuno. 

Além disso, para que as habilidades de autocontrole, compreensão emocional, 

relacionamentos e resolução de problemas obtenham êxito por meio das técnicas e práticas 

sugeridas nas lições PATHS, é forçoso transferir tais aptidões para a vida diária. As formas 

mais eficazes de transferência pode acontecer em momentos em que o professor reintroduz as 

informações em ocorrências naturais, por exemplo, numa situação em que algum conceito 

possa ser lembrado ou direcionado à prática, ou ainda, reforçando uma habilidade ensinada 

quando esta está sendo demonstrada espontaneamente. O reforço também é difundido através 

de estímulo prático fora do ambiente escolar, e, tendo em vista tal necessidade, algumas lições 

disponibilizam atividades de casa que envolvem, inclusive, a participação dos pais em 

exercícios que favorecem o desenvolvimento apropriado das habilidades emocionais e 

relacionais nas atitudes das crianças.   

 Conexões com conteúdos acadêmicos podem ampliar as abordagens didáticas das 

lições, como por exemplo, lançando mão de identificação empática através de personagens de 

alguma literatura ou incentivando o uso dos passos de solução de problema em alguma 

situação evidenciada historicamente.  
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O aspecto relacionado ao tempo também tem sua relevância no desenvolvimento das 

habilidades. O próprio PATHS (KUSCHÉ; GREENBERG; RIGGS In: ZINS, et al. 2004) 

admite que a probabilidade do comportamento praticado ocorrer no futuro depende do ensino 

das lições por um longo período de tempo, considerando, ainda, repetições usuais de certas 

técnicas e revisão periódica das habilidades ensinadas. Além do mais, o currículo recomenda 

a cada início de ano letivo revisar sucintamente as lições vistas anteriormente, para que tanto 

os alunos novatos tenham acesso aos conteúdos contemplados, quanto os veteranos tenham a 

oportunidade de reforçar e reintegrar o aprendizado, seja revisando ou cooperando com os que 

ainda não tiveram acessado as lições precedentes.  Quando o professor revisa uma lição e faz 

o aluno relembrar das atividades e técnicas utilizadas, isso não significa que este tenha se 

apropriado da habilidade referente à lição. Kusché & Greenberg (1994) trazem um exemplo 

real que aconteceu com um professor quando revisou o paradigma de resolução de problemas 

com crianças na faixa etária dos dez anos: 

 

 

  

  

 

 

Esse exemplo ilustra como é complexo estruturar o pensamento de acordo com os 

contextos apresentados, pois, caso o professor perguntasse diretamente qual seria o primeiro 

passo de resolução de problemas que o garoto deveria ter utilizado, certamente, os alunos 

verbalizariam a resposta esperada.  

 O currículo PATHS permite que o professor insira novas lições, caso ache necessário, 

e sugere que essa inserção siga um formato similar às demais lições, visto que seguir um 

modelo familiar facilitará a adaptação das crianças à lição adicionada. Para isso, por exemplo, 

se o professor quiser acrescentar um sentimento que não esteja contemplado nas lições da 

Unidade de Sentimentos e Relacionamentos, deve, primeiramente, pensar no conceito que 

deseja ensinar, explorando o próprio entendimento pessoal que tem pelo conceito selecionado.  

Depois deve pesquisar sobre o conceito em outras fontes, como dicionários, e, em seguida, 

listar sinônimos e antônimos para ajudar os alunos a pensarem nos comportamentos 

O professor integrou a tal conteúdo uma unidade sobre drogas e álcool e trouxe uma 

notícia de jornal que contava o episódio de um garoto que morreu de intoxicação 

alcoólica depois de consumir uma grande quantidade de licor, incentivado pelos 

amigos. Depois de ler o artigo para a turma, ele perguntou: „Qual a coisa que 

sempre, sempre nos coloca em problemas?‟ Um dos alunos respondeu, „amigos‟. O 

professor esperava que seus alunos respondessem „Não parar para pensar‟, que é o 

primeiro passo na solução de problemas (isto é, „Parar e se Acalmar‟). Os alunos 

sabiam de todos os passos na resolução de problemas, o que deixou o professor 

surpreso, pois os alunos responderam com uma interpretação literal baseada no 

conteúdo do material. (KUSCHÉ; GREENBERG, 1994, Instructor‟s Manual, p.129, 

tradução nossa) 
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adequados e inadequados quanto ao sentimento especificado. Outro passo é coletar ou criar 

ilustrações visuais e verbais que funcionem como exemplos que caracterizam o sentimento. 

Exemplos pessoais do professor e das crianças reforçam a apropriação do entendimento sobre 

o sentimento. Contudo, embora o professor possa criar um script semelhante às lições 

PATHS, se ele não compreender o escopo da proposta do currículo, a lição criada será apenas 

de natureza quantitativa.   

 

       2.2.1.3 Sobre Conteúdos e Práticas Direcionados à Educação Infantil 

 

 Conforme já mencionado, nesta pesquisa, estamos direcionando o estudo sobre o 

desenvolvimento emocional e relacional ao âmbito da educação infantil, e, diante disto, 

achamos pertinente reservar um momento para refletirmos sobre algumas das habilidades 

projetadas no ensino das lições selecionadas ao público participante: o autocontrole, a 

autoestima, o reconhecimento das emoções básicas e princípios de resolução de conflitos. 

a) Autocontrole 

 Um importante componente que revela um comportamento maduro envolve a habilidade de 

saber controlar os impulsos emocionais. Segundo Saarni (BAR-ON; MAREE; ELIAS, 2007), 

o aprendizado de conduzir/controlar o comportamento possibilita a criança entrar em contato 

com a sua dimensão relacional favorecendo-a na realização de aproximações nos 

relacionamentos intra e interpessoal e no controle do próprio grau de exposição nas situações. 

As crianças aprendem a conduzir seus comportamentos quando crescem num ambiente 

educacional (familiar e escolar) que promove a comunicação apropriada das emoções e de 

suas consequências. A condução adequada é facilitada pelo apoio disponível pelos 

pais/professores em situações que desafiam emocionalmente a criança – um pai ou professor 

deve escutar empaticamente o que a criança fala, fornecer alternativas razoáveis e ajudá-la a 

modular sua perturbação emocional, e, desse modo, a criança começa a aprender a 

desenvolver o autocontrole. No PATHS, a Unidade de Preparação e Autocontrole busca 

introduzir o aprendizado do autocontrole através da técnica da tartaruga, em que as crianças 

são apresentadas ao modo como fazer uso de três passos –  1) falar para si mesmo PARE, 2) 

ter uma longa e profunda respiração, 3) falar para si o problema e como se sente – necessários 

para se acalmar e discernir entre contextos e modos apropriados e inapropriados de 

comportamentos específicos. A técnica da tartaruga foi desenvolvida por Marlene Scheider e 

Arthur Robin, na Point of the Woods School em Nova York e revisada e adaptada pelos 

idealizadores do PATHS, que mantiveram o foco norteador de ser uma técnica que ensine a 
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controlar comportamentos negativos, distintamente das técnicas usuais baseadas em figuras de 

autoridade que direcionam externamente o controle da criança através de recompensas e 

punições. O “Fazer Tartaruga”, em contrapartida, centra-se no autocontrole, em vez de no 

controle externo. Embora um sistema de reforço externo é utilizado para iniciar a técnica, as 

crianças aprendem a como elas mesmas podem controlar seus comportamentos. Kusché & 

Greenberg (1994) acreditam que a técnica do autocontrole é preferível ao controle externo 

porque:  

 

 

  

Essa técnica alude ao simbolismo de uma tartaruga que entra em seu casco quando se sente 

ameaçada, e, analogicamente, a criança é orientada a realizar o movimento de entrar em seu 

casco imaginário ao se sentir ameaçada por fortes emoções, problemas relacionais, situações 

externas que propulsionam sua vontade de retaliar, ou quando ela não tem habilidade para 

comunicar um sentimento. O “Fazer Tartaruga” compreende a ação de a criança cruzar os 

braços (como se fosse uma tartaruga entrando em seu casco) e realizar os Três Passos, o que 

dificulta a criança agir com comportamentos impulsivos/agressivos. A técnica não deve ser 

considerada como uma solução final para o problema da criança. Tal artifício é apenas uma 

medida de promover uma postura reflexiva para que as crianças novas possam avaliar os seus 

sentimentos e decidir quais alternativas ou opções disponibilizadas antes de agir, fazendo-a 

parar e acalmar para pensar em silêncio como pode resolver o seu problema. Ao longo do 

currículo, outras técnicas mais complexas são adicionadas à aprendizagem de autocontrole. 

b) Autoestima 

Por meio do sentido de responsabilidade da criança para com ela mesma, que se 

expressa em uma apreciação positiva sobre si, a autoestima constitui um dos elementos 

básicos do crescimento pessoal nas relações humanas. Dessa perspectiva, diz Franco Voli 

(1997):  

 

 

 

Se somos responsáveis por nossas relações com os outros, temos de considerar, 

necessariamente, o que são os outros como pessoas, como se sentem a  respeito  

de  si  mesmos,  de  nós  e  da  vida. São  elementos da realidade de nossas 

relações e, enquanto tais, de grande importância em termos de interdependência de 

todas as pessoas e coisas. [...]  As  pessoas com  autoestima  elevada  encontram-

se  em  paz consigo mesmas. Estão abertas a relacionar-se de forma empática e 

compreensiva, aceitam-se a si mesmas como pessoas autorrealizadoras ou em 

aprendizagem e crescimento contínuo e não permitem que erros e fraquezas 

interfiram em seu desenvolvimento pessoal, mas aprendem com eles. (VOLI, 

1997, p.50) 

 

 

[...] 1) é mais fácil para o professor administrar, 2) tem efeitos mais duradouros, 3) é 

uma  habilidade  necessária  para  as  pessoas viverem em sociedade, 4) a criança 

aprende a assumir responsabilidade para si mesmo e a ser independente,e 5) ensina 

a criança a expressar e satisfazer suas necessidades de maneira adequada. 

(KUSCHÉ; GREENBERG, 1994, Turtle Unit pp.1-2, tradução nossa) 
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Uma inclinação para a autoestima sadia na vida de uma criança depende de como ela 

percebe a aceitação e o querer das pessoas consideradas importantes em sua vida, posto que a 

partir do contexto relacional disponível, ela pode desenvolver (ou não) segurança, senso de 

pertença, motivação e um autoconceito que valore o seu ser. O PATHS também apresenta a 

preocupação de, desde a formação inicial da criança, desenvolver melhor sua autoestima, 

melhorar o seu senso de responsabilidade pessoal e ensinar o autorrespeito e respeito pelos 

outros.  O desenvolvimento de sentimentos positivos sobre si mesmo e sobre as possibilidades 

reais de praticar ações que sejam bem sucedidas são extremamente importantes para o 

amadurecimento saudável, bem como para a realização acadêmica. Atributos como esses se 

desenvolvem lentamente e tornam-se pouco a pouco nítidos pela criança, uma vez que haja 

estímulo em suas experiências por meio de pessoas que sejam significativas em seu meio.  

Contudo, o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança requer experiências repetidas 

de natureza positiva e prática.  

 Para a autoestima sadia, o PATHS projeta como atividade diária o “Ajudante PATHS 

do Dia”, atividade em que uma criança é ajudante de sala de aula durante a lição PATHS e/ou 

em demais funções adicionais que o professor queira inseri-la. No final da aula, o professor 

elogia a “criança PATHS do dia” e solicita-lhe escolher voluntários a fim de dar-lhe, também, 

elogios. Depois de escutar os elogios a ela endereçados, a “criança PATHS do dia” faz elogios 

a si mesma. Nesse exercício, o professor registra todos os encômios distribuídos à criança-

ajudante na “Lista de Elogios”, os quais serão levados pela mesma, juntamente com uma carta 

explicativa, para serem mostradas a seus pais.  A intenção é que a criança converse com seus 

pais sobre os elogios recebidos, tornando tal momento reforço para sua autoestima. O ideal é 

que tal atividade seja realizada diariamente para que todas as crianças tenham várias 

oportunidades de receberem elogios, visto que experiências positivas repetidas são pertinentes 

para o desenvolvimento positivo da autoestima, portanto, quanto mais vezes a criança for a 

“criança PATHS do dia”, melhor será.  

 Além dessa atividade específica, o domínio de técnicas de autocontrole também 

contribui para o reforço da autoestima nas crianças. Desse modo, a técnica da tartaruga é 

outro tipo de instrumento para propiciar a boa autoestima, pois, através dela, a criança 

aprende a controlar o próprio comportamento, recebe um feedback positivo do professor ao 

utilizar tal técnica frente a um problema, e, é capaz de sentir-se crescida/amadurecida quando 

começa a perceber que é hábil em não ceder aos seus impulsos.  

 À medida que a criança vai crescendo e se tornando pessoa humana num ambiente que 

cuida de sua autoestima, ela desenvolve a apreciação positiva por suas qualidades e valores 
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como ser humano. Isso a faz propender ao desenvolvimento do comprometimento cuidadoso 

para com suas próprias ações, da autoaceitação, do ato de ajudar ao outro sem medo de 

colaborar por sentir-se segura e confiante.  

c) Reconhecimento das Emoções Básicas 

Crianças que identificam o que estão sentindo são mais hábeis para verbalizar o que 

desejam, bem como articular o que sentem com aquilo que provoca o estado emocional 

sentido e negociar com os outros quando há um conflito. Os ambientes educativos têm 

importante papel na aquisição dos conceitos emocionais, sobretudo, com relação aos fatores 

que levarão a criança a tornar-se consciente do que experimenta. 

Para alguém entender as próprias emoções e os próprios sentimentos, bem como os de 

outras pessoas, é necessário, desde criança, desenvolver a capacidade de reconhecê-los e 

rotulá-los. No PATHS, a Unidade de Sentimentos e Relacionamentos centra-se em tais 

necessidades, e, para a faixa etária atendida em nossa pesquisa, o foco abrange o aprendizado 

das emoções básicas: feliz, triste, raiva, medo. As lições tentam captar pistas verbais e não-

verbais em várias situações do cotidiano em que as emoções e sentimentos são prováveis de 

surgir. Além disso, as atividades pautam-se em fornecer uma simples definição para cada 

conceito emocional, com o propósito de fazer com que as crianças saibam dar nome à emoção 

quando surge, ampliando, de tal modo, a capacidade de reconhecer uma situação afetiva em 

que esteja envolvida.  

Kusché & Greenberg (1994) organizam a sequência do aprendizado desta competência 

da seguinte maneira: apresentar uma simples definição da emoção específica na lição; mostrar 

figuras e fotografias com a expressão da emoção; conversar sobre circunstâncias que fazem 

surgir a emoção, classificar a emoção/sentimento em confortável ou desconfortável; ter o 

momento em que a criança faz a “Carinha do Sentimento”, meio que facilita a demonstração 

do sentimento. 

 O professor deve utilizar essa sequência de modo a ajudar as crianças a conectarem o 

que vêm aprendendo com as emoções sentidas, principalmente quando situações emocionais 

ocorrerem na sala de aula. É importante, também, o professor emitir exemplos pessoais, e 

estimular as crianças a narrarem suas experiências pessoais, desde que as mesmas sintam-se à 

vontade para isso. Sobre outra questão relacionada à apropriação do reconhecimento de uma 

emoção, o PATHS enfatiza a fala e soletração em voz alta dos nomes dados à emoção e isso 

tem sua razão de ser. Os idealizadores do currículo acreditam que o uso consistente desse 

método promove a atenção, a participação ativa e o desenvolvimento de competências 

linguísticas. Além disso, fornecer palavras e treiná-las pode ajudar a criança a aclarar um 



70 

 

sentimento que a incomode e que faz parte de sua vida em algo definível, o que faz ajudar, 

também, na recuperação de incidentes desagradáveis. 

À medida que cada conceito emocional é introduzido, as crianças recebem e 

personalizam uma “Carinha de Sentimento”
12

 que será mantida dentro de uma bolsa criada 

especificamente para „colecionar‟ todas as carinhas que expressam as emoções estudadas. As 

„carinhas‟ permitem que as crianças comuniquem sobre suas emoções e sentimentos com 

menos dificuldade na rotina de sala de aula, de modo a funcionar como um instrumento que 

lhes facilite a possibilidade de revelar a mudança de seus sentimentos quando perceberem 

uma modificação interna no seu estado emocional. Essa revelação consiste no movimento em 

que a criança faz quando escolhe a „carinha‟ que expressa seu estado, de modo a 

disponibilizar a carinha que indica seu sentimento num espaço reservado para que todos 

possam visualizar o que ela está sentindo.  

d) Introdução à Resolução de Conflitos  

Johnson & Johnson (In: ZINS et al., 2004), estudiosos da promoção da aprendizagem 

social e emocional, afirmam que os conflitos podem destruir relacionamentos e romper 

sistemas cooperativos. Contudo, em contrapartida, se forem conduzidos construtivamente, os 

conflitos podem ampliar na criança sua energia individual, curiosidade e motivação para 

clarificar a própria identidade e a dos outros, discernir situações e pensar em solução de 

problemas – o que aperfeiçoa seu desenvolvimento social e cognitivo –, além de qualificar e 

fortalecer os relacionamentos construídos em sua vida. Para isso, consideramos a necessidade 

de procedimentos claros para conduzir os conflitos, além de pessoas (pais/professores) 

habilidosas no uso de tais procedimentos que devem ser munidos de normas significativas e 

compreendidas pelas crianças, as quais utilizarão os procedimentos como artifícios para 

incorporar a sabedoria de lidar com as dificuldades relacionais de sua experiência.  

Considerando a solução de problemas/conflitos como parte constitutiva do 

desenvolvimento emocional e relacional, o PATHS introduz tal componente na aprendizagem 

das crianças após o ensino do autocontrole e do reconhecimento de algumas emoções. Como 

atividade-padrão, o currículo encadeia o aprendizado do autocontrole e reconhecimento 

emocional com o método dos Sinais de Controle, modelo simples que pode ser usado para 

ajudar as crianças a seguir passos de resolução de conflitos quando surgem problemas. A ideia 

é que o método seja visualmente acessível às crianças, funcionando como uma demonstração 

para que, numa situação-problema, elas executem passos de acordo com as cores de um 

                                                     
12

 A demonstração dos materiais e funcionamento das atividades serão mais detalhadas na segunda parte deste 

trabalho.   
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semáforo: o vermelho sinaliza que a criança deve parar e se acalmar; o amarelo para ir 

devagar e pensar; e, no verde, a criança encaminha a tentativa de um plano pensado. Após 

realizar essas etapas, a criança deve avaliar como efetuou os passos e se sua escolha para agir 

obteve êxito na solução do problema.  

As atividades propostas em torno do modelo dos “Sinais de Controle” elucidam a 

contribuição direta do educador em sempre utilizar a demonstração prática do modelo, 

inclusive, criando um espaço na sala de aula onde haja as indicações das cores do semáforo 

para que as crianças possam adotá-lo como local seguro e realizar os passos para agir 

sabiamente diante de um problema. Além disso, o educador deve estimular os alunos a 

pensarem alto e verbalmente ao percorrer as etapas dos “Sinais de Controle” a fim de que 

todos possam ver a aplicação desse processo, o que auxilia a incorporação do método na 

prática.  

Ao apresentarem-se familiarizadas com os métodos das “Carinhas de Sentimentos” e 

dos “Sinais de Controle”, as crianças podem ser introduzidas à participação em „assembleias 

de resolução de problemas‟. Esse cenário consiste em proporcionar um contexto positivo e 

não ameaçador para discutir sentimentos e problemas, promover o uso ativo do método Sinais 

de Controle, assim como também, permitir que as crianças apropriem-se de habilidades e 

formas práticas de lidar com conflitos corriqueiros que afetam seus relacionamentos. Tal 

instrumento didático é indicado para crianças mais maduras, embora possa ser iniciado com 

crianças menores, desde que as mesmas demonstrem intimidade com os procedimentos 

antecedentes.  

 

          2.2.1.4 A teoria do currículo PATHS 

Conforme Kusché & Greenberg (1994), a pretensão educacional do PATHS, em 

amplo sentido, é preparar crianças a educarem a si mesmas através das experiências da vida, 

desenvolvendo-lhes algumas habilidades sócio-emocionais que contribuam em suas relações 

intra e interpessoais. A proposta é inspirada em estudos do desenvolvimento humano que 

elenca componentes necessários a uma adaptação e relacionamento satisfatórios a partir de 

modelos e teorias, como: o modelo ABCD, o modelo de sistemas eco-comportamentais, o 

modelo de desenvolvimento neurobiológico da organização cerebral, e, a teoria da 

inteligência emocional. Além de estar pautado em tais modelos e teorias, o PATHS, apesar de 

no próprio material inexistir apresentação específica sobre o referencial teórico que 
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fundamenta o currículo, no Instructor‟s Manual podemos perceber evidências da influência 

de importantes pensadores discutidos na Educação como John Dewey e Lev S. Vygotsky
13

.  

O modelo das dimensões Affective-Behavioral-Cognitive-Dynamic (ABCD), que 

compreende, em inglês, as iniciais de Afetivo, Comportamental (Behavioral), Cognitivo e 

Dinâmico, atende, respectivamente, ao desenvolvimento das habilidades para: compreender e 

controlar as próprias emoções; saber controlar o próprio comportamento e desenvolvê-los 

apropriadamente; pensar de modo lógico-analítico, bem como ser capaz de pensar com 

independência e responsabilidade na tomada de decisões e resolução de problemas; manter 

uma autoestima positiva e uma personalidade sadia. Essas dimensões não esgotam todo o 

desenvolvimento humano, porém, elas influenciam diretamente no crescimento intelectual, 

emocional e social da criança. É importante, ainda, elucidar que as dimensões ABCD não são 

postas isoladamente, visto que o indivíduo, segundo consta no próprio currículo, desenvolve-

se melhor quando todas as dimensões estão integradas. As atividades propostas associadas ao 

modelo ABCD, à primeira vista, poderiam ser caracterizadas por uma dinâmica mecanicista, 

com métodos de cunho meramente repetitivo, tencionando reproduzir nas crianças perfis de 

comportamentos baseados no condicionamento da teoria behaviorista. No entanto, esse é um 

tipo de leitura errônea e sem esclarecimento sobre as bases epistemológicas que nortearam a 

formulação do currículo, pois, o PATHS é claro quando informa que: 

 

 

 

 

Greenberg, Kusché & Riggs (2004, In: ZINS et al.) apresentam também o modelo de 

sistemas eco-comportamentais como parte integrante  do currículo PATHS, o qual orienta a 

aprendizagem a partir de sistemas de mudanças. Tais sistemas de mudanças implicam incutir 

simultaneamente o ensino de habilidades e a criação de oportunidades significativas na vida 

prática, a fim de estabelecer estruturas que forneçam o reforço para a aplicação efetiva das 

                                                     
13

 Com relação ao pensamento de Dewey é perceptível, entre outros elementos, a influência quanto à 

consideração sobre a relação inseparável entre intelecto e emoção, isto é, a integração entre pensamento, 

sentimento, significado e valor na formação da personalidade humana. Sobre Vygotsky, o PATHS menciona a 

concepção de tal autor sobre a formação do pensamento e da linguagem, sobretudo, a dinâmica da mediação 

verbal e do diálogo interior no desenvolvimento relacional da criança. Tais evidências teóricas podem ser 

constatadas em KUSCHÉ; GREENBERG, 1994, Instructor‟s Manual. 

Mudança de comportamento, realização de habilidades cognitivas, [...] são 

alcançadas quando se presta atenção a todas as áreas importantes do funcionamento 

mental. A aplicação desse modelo (ABCD), obviamente, requer maior vigilância, 

conscientização e conhecimento do que o uso de outros paradigmas mais simples 

(ex.: condicionamento comportamental). Acreditamos que nosso modelo reflete 

melhor a complexidade inerente à personalidade humana. (KUSCHÉ & 

GREENBERG, 1994, Instructor‟s Manual, pp.6-8, tradução nossa) 
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habilidades ensinadas. Sob essa perspectiva, o PATHS, aliado com o apoio e estímulo do 

ambiente escolar, fornece atividades com o fito de desenvolver habilidades e de promover 

relações adaptativas que visam melhorar o comportamento da criança, a interação do 

professor com os alunos e os procedimentos em sala de aula.  

O modelo de desenvolvimento neurobiológico da organização cerebral também foi 

contemplado na formulação das atividades propostas, especialmente os conceitos de controle 

vertical e controle horizontal incorporados na comunicação emocional. Os autores explicam 

que o conceito de controle vertical refere-se ao processo de regulação entre emoções e ações a 

partir da ativação dos lobos frontais sobre o sistema límbico e as áreas sensório-motoras. Isso 

implica o movimento de processamento prévio e instantâneo da informação de uma 

experiência emocional na parte intermediária do cérebro que é encaminhada aos lobos 

frontais, os quais retransmitem a mensagem ao sistema límbico para modificar os sinais 

emocionais que chegam ao córtex sensório-motor e que influenciam as ações potenciais. O 

processamento prévio e instantâneo da informação é importante para as situações de 

sobrevivência, porém, o processamento secundário – conduzido pelos lobos frontais – 

comunica uma informação integrada a qual auxilia na elaboração de ações adequadas. Diante 

disso, as funções dos lobos frontais, que incluem a concentração, a tolerância, habilidades de 

resolução de problema e autocontrole, são fundamentais na autorregulação emocional e no 

comportamento autocontrolado, aspectos que são aprendidos e que podem ter 

desenvolvimento facilitado na primeira infância. Já o controle horizontal alude ao 

processamento assimétrico entre os hemisférios esquerdo e direito do cérebro (ibidem apud 

BRYDEN; LEY, 1983).  

Para as experiências emocionais serem processadas conscientemente, é necessária uma  

comunicação entre hemisfério esquerdo e direito, que pode ocorrer através de uma espécie de 

ponte horizontal que conecta um ao outro. A identificação verbal e a classificação dos 

sentimentos, exploradas na atividade com as “Carinhas de Sentimentos”, ajudam na 

administração das emoções e controle do comportamento. As “Carinhas de Sentimentos” 

apresentam a ilustração facial da emoção/sentimento, cujo reconhecimento é mediado pelo 

hemisfério direito, e o exercício de classificá-las, mediado pelo hemisfério esquerdo.  

Portanto, de tal maneira, esse exercício, bem como o estímulo de fazer com que as crianças 

falem sobre suas experiências emocionais, reforçam ainda mais a possibilidade de integrar os 

papéis dos hemisférios neurais.   

A inteligência emocional, competência a qual já apresentamos no preâmbulo deste 

capítulo, é definida como a habilidade de reconhecer as respostas emocionais em si mesmo e 



74 

 

nos outros e saber utilizar esse conhecimento de forma eficaz em diversas situações. Esse 

conceito permeia as atividades PATHS, sobretudo por incentivar nas crianças a administração 

de suas próprias respostas emocionais no tratamento relacional para com elas mesmas e para 

com os outros. Assim, como foco central, o PATHS enfatiza a discussão sobre sentimentos e 

experiências que são particularmente significativos para as crianças, num ambiente apoiador, 

para estimular a formação de crianças emocionalmente inteligentes. 

Como um veículo que pode levar as crianças a aprender a desenvolver o autocontrole, 

as habilidades de comunicação, entendimento emocional, resolução de problemas e 

habilidades de raciocínio, torna-se, então, claro que o currículo não envolve exclusivamente o 

desenvolvimento emocional e social, mas também o cognitivo (conforme engloba o modelo 

ABCD). Assim como, por exemplo, para saber calcular uma „função do 2º grau‟, é exigida do 

aluno certa familiaridade com a matemática, conteúdo curricular que é treinado ao longo de 

vários anos escolares e que vai se complexificando à medida que o aluno amadurece, de 

similar forma acontece com as lições propostas no PATHS. Os conteúdos são burilados em 

sincronia com o desenvolvimento das crianças, e, mesmo adquirindo maturidade, ainda há 

necessidade do reforço dos elementos que compõem o conteúdo, pois, uma específica 

informação sempre pode ser reaprendida e reintegrada nas experiências. Desse modo, o 

currículo pensa na formação emocional e relacional do sujeito a partir da compreensão e 

identificação das emoções, do entendimento de sua função, do treinamento da conduta 

comportamental, desenvolvendo hábitos apropriados na experiência e sofisticando o 

pensamento da criança.  

A fim de compreender o sentido dos hábitos que estamos interpretando na teoria 

PATHS, vejamos o que Dewey (1955) diz sobre tal significação na conduta humana: 

 

 

 

 

 

 

Desdobrando a compreensão exposta, podemos entender que quaisquer tipos de 

conduta relacional, sendo, por exemplo, uma conduta em que o indivíduo busque 

[...] diríamos que hábitos são artes. Tanto hábitos como artes envolvem aptidões dos 

órgãos sensoriais e motores, perspicácia ou perícia e materiais objetivos. Há, num 

ato habitual, como num artístico, assimilação objetiva de energias, da qual resulta 

um domínio sobre o meio; ambos requerem disciplina, ordem e técnica; ambos têm 

um começo, fases intermediárias e fim; cada estágio marca um progresso no trato 

com materiais e instrumentos, bem como adiantamento no converter material em 

uso ativo. Podemos achar graça de qualquer pessoa que, considerando-se senhor da 

arte de trabalhar pedras, diz ser tal arte inerente à sua pessoa e em nenhum sentido 

dependente do concurso de objetos e da assistência de instrumentos. (DEWEY, 

1955, p. 24) 
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compreender empaticamente o outro ou uma conduta baseada no impulso agressivo, não são 

condutas que caracterizam a natureza de alguém em particular. As condutas seriam 

adaptações das condições pessoais, as quais o indivíduo está exposto, às relações vivenciadas 

por ele. Destarte, uma conduta pode ser modificada através da alteração das condições 

internas e externas que penetram nos hábitos.  

Pensemos, uma situação hipotética, e vejamos como isso seria possível na educação 

emocional: numa criança que, costumeiramente, ao participar de brincadeiras coletivas, não 

sabe lidar com os impulsos da impaciência e da irritação advindos da espera pela vez de sua 

participação na brincadeira, causando, de tal maneira, conflitos entre os colegas. De acordo 

com a proposta do PATHS, essa criança pode mudar sua  conduta se se habituar a usar 

instrumentos, que a ajudem a incorporar condutas positivas para controlar a impulsividade. 

No caso de conflitos, a criança poderia utilizar métodos como o “Fazer a Tartaruga”, o qual 

expressa retrata o funcionamento atitudinal de, frente a uma situação conflituosa e 

perturbadora, parar, respirar e falar o problema e como se sente. Em situações como essa, em 

que a criança sempre está envolvida em conflitos, provavelmente, isso acontece devido às 

condições oferecidas pelo meio direcionarem a perpetuação de hábitos que a mantém em 

relações de conflitos. A técnica de “Fazer a Tartaruga” não é propriamente o meio que vai 

desenvolver uma resolução consciente diante de um conflito. Ela é uma ferramenta quando 

utilizada numa atividade sinérgica. Tentemos elucidar esse entendimento de acordo com o que 

Dewey (ibidem) explana sobre a organização do hábito como meio numa ação, tomando sua 

analogia da feitura de uma caixa de madeira. O autor diz que pregos, tábuas e martelo são 

ferramentas em estado potencial para obter o resultado final da caixa de madeira, porém, só 

serão meios quando entrarem em conjunção com olhos, braços e mãos de alguém que 

operacionalizem ativamente tais materiais de modo integral, vinculados à intenção de 

produzir o objeto. O mesmo acontece com o “Fazer a Tartaruga”: para ser um meio que faça a 

criança controlar seus impulsos emocionais, requer-se o movimento conjunto entre: a ação de 

a criança perceber e identificar a emoção que surge; dar direção ao modo como seu corpo, fala 

e pensamento respondem à manifestação emocional; ação esta ancorada à intencionalidade de 

manter seu bem-estar e o dos envolvidos no instante relacional. Logo, essa técnica específica 

seria um meio de organizar o hábito de a criança usar seu pensamento para compreender a 

emoção, raciocinar sobre a situação e direcionar um comportamento adequado. Nesse sentido, 

com referência a Dewey, refina-se o entendimento de hábito como “[...] atividade humana que 

é influenciada por atividades antecedentes e que se fixa após essa influência” (ibid., p.42). 
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Na apropriação de um hábito é possível verificarmos a característica da insistência de 

atos específicos, para, assim, tornar-se incorporado, o que pode ser interpretado, conforme 

expusemos no início, como repetições que levam ao condicionamento das ações, aliado à 

compreensão de sua razão de ser. Eminentemente, a característica da repetição na condução 

de certas atividades PATHS, como a „técnica da tartaruga‟ e os „sinais de controle‟, que são 

direcionados à realização sempre que um problema surgir, não possuem o perfil mecânico de 

mera repetição sem sentido com o fim de ser um paliativo que fará a criança, num instante de 

pico da situação conflituosa, reproduzir uma atitude posta como ideal. Falar sobre formação 

de hábitos, de certo modo, envolve a mecanização, pois 

 

 

 

  

 

Na formação de uma habilidade, o desenvolvimento de um hábito é acompanhado por 

uma observação que suscita uma forma de pensar. Para desenvolver alguma habilidade, a 

criança realiza o processo de internalização de uma realidade externa; ela interpreta os estados 

das coisas do mundo para, assim, submeter suas ações, o que indica um esforço cognitivo. A 

pedagogia do PATHS reputa o uso da mediação verbal e da linguagem interna da criança no 

exercício de desenvolver as emoções e relações. Logo, não se trata de mero 

comportamentalismo baseado em estímulo-resposta, como postula o behaviorismo radical de 

Skinner. Na teoria skinneriana, a ênfase está nas forças que modelam, selecionam e dirigem 

os indivíduos a partir do que está externo a ele. Em tal acepção, o comportamento é 

modificado a partir de um estímulo externo que é aplicado. A proposta do PATHS está para 

além da abordagem experimental behaviorista. Embora o PATHS estimule a interação da 

criança com o ambiente de aprendizagem e incentive o uso de recursos que tenham a função 

de servir como reforços (por exemplo, a verbalização de elogios quando a criança manifesta 

uma atitude satisfatória e condizente aos ensinamentos de uma dada lição emocional), ainda 

assim, a proposta elucida como objetivo desenvolver o comportamento da criança por meio de 

processos cognitivos e emocionais conscientes que se conectam com seu modo de agir, e, não 

simplesmente, lançar estímulos externos para padronizar comportamentos na criança. Assim, 

Não se adquire um hábito sem montar um mecanismo de ação fisiologicamente 

organizado, que opere espontaneamente, automaticamente a cada vez que um 

estímulo esteja presente. Entretanto, mecanização não é tudo que se observa em um 

hábito. Consideremos as condições presentes à formação das primeiras habilidades 

da vida. Quando uma criança começa a andar ela observa atentamente, com 

máximo de concentração, e, intensivamente realiza experiências. Ela se esforça 

para ver o que vai acontecer e conserva-se curiosa e atenta a todos os incidentes. 

(DEWEY, 1955, p.63) 
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a aprendizagem do currículo visa e tende a desenvolver a estruturação de recursos interiores 

da criança, despertando sua percepção para o modo como se apresentam seus pensamentos e 

suas emoções, e, como, a partir da autopercepção, ela mesma pode criar condições para que 

comportamentos adequados sejam manifestados em determinadas situações. Destarte, ainda 

que o PATHS incite o uso de mecanismos externos como painéis e materiais de manuseio 

disponíveis no ambiente de aprendizagem da criança, tais mecanismos não têm a finalidade 

de, puramente, condicionar respostas na criança.  

 Vygotsky (2000) indica que a mediação verbal orienta a compreensão consciente e a 

superação de dificuldades através do exercício da fala interior, que é íntima e envolve o 

pensamento da criança. Por volta dos cinco anos de idade, a criança inicia o uso de 

pensamentos em linguagem, geralmente falando com elas mesmas e em voz alta ao incitar 

uma ação. Caminhando para os sete anos, ela intensifica a utilização de discursos privados, ou 

mediação verbal, em seu pensamento, de maneira silenciosa, à medida que sua experiência 

social é estimulada. No pensamento vygotskyano, o sentido verbal não significa verbalismo, 

isto é, conhecimentos transmitidos pela palavra, contudo, refere-se ao uso da linguagem, à 

utilização de um sistema simbólico que é fundamental para a formação de um plano interno 

de consciência e de interpretação do real. Desse modo, a linguagem tem função organizadora 

na relação entre o discurso interior e a ação, em que, no desenvolvimento da criança, leva-a a 

aprender a planejar o comportamento, de modo que ela adquire a capacidade de ser sujeito e 

objeto de seu próprio comportamento. Portanto, resgatando o exemplo sobre a atividade de 

“Fazer Tartaruga”, as crianças são encaminhadas a parar e pensar, ou seja, elas são instigadas 

a fazer uso da mediação verbal durante o processo de pensamento que propulsará determinado 

comportamento. É assim que, segundo Vygotsky (1998), o pensamento verbal prevalece no 

processo de interpretação do mundo pelo sujeito, fornecendo meios que possam levar a 

criança a compreender, organizar e aprender a controlar seu comportamento, além de, 

interpretar, transformar mentalmente e  reconstruir as experiências.  

 Nas lições introdutórias das emoções básicas, uns dos materiais didáticos são 

fotografias e ilustrações de expressões emocionais as quais despertam a atenção para a 

correlação da emoção com a manifestação expressiva desta no corpo, fato que, através da 

mediação verbal, faz as crianças estabelecer relações com as próprias experiências 

vivenciadas e lhes permite uma percepção mais sensível à identificação das emoções. O 

PATHS admite que “a mediação verbal desempenha um papel crucial no que diz respeito a 

muitos aspectos do desenvolvimento, incluindo autocontrole e autorregulação, a compreensão 
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Fonte: KUSCHÉ; GREENBERG, 1994, Instructor‟s Manual, p. 175 (adaptação e tradução nossas) 

da emoção, da memória e do crescimento do desenvolvimento cognitivo em geral” 

(KUSCHÉ; GREENBERG, 1994, Intructor‟s Manual, p. 187, tradução nossa).  

 Em consonância a Ratner (1995), pesquisador da psicologia cultural e dos estudos de 

Vygotsky, saber direcionar as reações emocionais no comportamento depende de uma 

consciência social relativa a quando, onde e o que sentir, assim como também, onde, de qual 

forma e quando agir. O PATHS também contempla tal aspecto e busca desenvolver a 

compreensão de que uma reação emocional no comportamento deve ser expressa em certa 

circunstância apenas se for apropriada a essa circunstância. 

 

 

 

 

 

 Por isso, o currículo enfatiza o aprendizado discriminativo entre emoções e 

comportamentos, visto que embora todas as emoções sejam aceitáveis, uma  avaliação  sobre 

os comportamentos é necessária. Por exemplo, se uma criança sente raiva por ter perdido 

numa brincadeira em que seu colega vencera e termina por agredir o vencedor, o que está 

inadequado na cena é o comportamento agressivo e não a emoção-raiva propriamente dita. 

Logo, o PATHS, como já explicitado, considera que as emoções e os sentimentos podem ser 

classificados em confortáveis ou desconfortáveis, e, através das emoções e sentimentos os 

comportamentos podem ser canalizados em respostas boas ou más, conforme esquema 

elucidado no próprio material do currículo: 

 

 

 

 

   

 

 

A emoção não é algo separado que pode ser arbitrariamente vinculado a qualquer 

circunstância. Ao contrário, a emoção destina-se a responder àquela determinada 

espécie de circunstância. Conhecer uma emoção é saber os tipos de situação a que 

se refere e, inversamente, essas situações definem e criam a própria emoção. Há 

uma razão necessária, e não contingente, para que a emoção se expresse em 

determinadas situações e em determinados atos. A emoção relaciona-se 

internamente com a situação e com sua manifestação comportamental. (RATNER, 

1995, p. 71) 

FIGURA 2 – CLASSIFICAÇÃO DAS EMOÇÕES/SENTIMENTOS  E  

                        COMPORTAMENTOS 
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2.2.2 ACE – o educador cuidando de si para poder cuidar de seus alunos 

 

                2.2.2.1 Aspectos gerais sobre a importância do preparo do educador 

 

Na filosofia da Grécia Antiga, o legislador da pólis era apontado como o responsável 

pela formação da virtude do cidadão. Cabia em tese ao legislador conduzir as atividades que 

levariam a uma vida perfeita, isto é, uma missão universal de adequar através do exercício a 

moralidade e a sabedoria da alma humana. Segundo Platão e possivelmente Aristóteles, para 

tornar-se legislador, o indivíduo precisaria ser filósofo, ou seja, cuidar de si, sair da condição 

de aprisionamento do mundo visível e da obscuridade do mundo comum para seguir o 

caminho ascendente, e, na perspectiva platônica, compreender a ideia do Bem. A partir deste 

percurso, o filósofo tornar-se-ia tal e assim estaria capacitado para ajudar os outros a liberar a 

alma da prisão.  

Em paralelo ao aspecto explanado, no âmbito da educação, poderíamos pensar que o 

papel do educador está para o do filósofo no antigo pensamento grego quanto a ser orientador 

do desenvolvimento humano e à necessidade de estar consciente dos aspectos que precisam 

ser transformados e cuidados em si e que, do mesmo modo, deseja atingir como meta no 

educando (no caso da pólis, no cidadão). Em outras palavras, queremos dizer que para ser 

educador, há que se cuidar de si para poder cuidar do outro (educando). 

Como vimos, em consonância ao PATHS, o papel do educador é fundamental na 

promoção do desenvolvimento emocional. Inclusive, no volume reservado às orientações 

processuais do currículo, constam informações de professores que admitem a necessidade do 

desenvolvimento dos objetivos gerais do PATHS, que já foram apresentados aqui, no âmbito 

educacional. Entretanto, tais educadores reconhecem que não se sentem preparados para 

trabalhar o desenvolvimento dos aspectos emocionais propostos, sobretudo por realizarem 

uma prática pedagógica em que o aprendizado conteudista, da habilidade da leitura, escrita e 

aritmética, por exemplo, parece esgotar o desenvolvimento educativo dos alunos. Isso reflete 

uma lacuna que existe na formação dos professores, tanto na perspectiva básica como na 

continuada, pois, formas de promover a apropriação do desenvolvimento de capacidades 

emocionais nos âmbitos pessoal e profissional do educador parecem não ser levadas em 

consideração. Numa pesquisa anterior (MOTA; POLICARPO JUNIOR; RODRIGUES, 

2008), percebemos, de fato, que a ausência do desenvolvimento emocional no educador 

repercute na falta de compreensão apropriada para com as manifestações emocionais de seus 
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alunos. Por isso, chamamos a atenção para a pertinência da sensibilização apropriada no 

educador como critério primordial para o processo da apropriação no aluno.  

O PATHS assegura que direcionar o desenvolvimento de habilidades sócio-

emocionais de modo integral é uma experiência nova para os professores, os quais se sentem 

inseguros no ensinamento de tais questões. Diante disto, o PATHS oferece o „manual do 

instrutor‟ a fim de que os professores se sintam mais à vontade e familiarizados para pensar e 

ensinar sobre as emoções. Porém, segundo nosso olhar, trata-se apenas de uma tentativa em 

fornecer, intelectualmente, os princípios do desenvolvimento emocional, já que não abrange 

formas experimentais para o professor incorporar em si o aprendizado a ser revelado em seu 

comportamento. Portanto, consideramos tal apontamento um limite da proposta PATHS. 

 Segundo Bollnow (1979), para educar, o educador precisa ser alguém de maturidade. 

Entendemos maturidade aqui no sentido de o indivíduo (no caso o educador) ter uma 

propriedade humana desenvolvida e que se expressa em forma de conhecimento no 

pensamento, sentimento e nas atitudes, ou seja, há, de fato, a vivência de uma capacidade 

desenvolvida. Nesta perspectiva, educar depende da coragem lançada pelo educador, ao se 

permitir corajosamente ao ato pedagógico, e da abertura permitida pelo educando. Entretanto, 

como não há meios que garantam e confirmem antecipadamente a autopermissão do aluno 

para as provocações do educador, o fracasso poderá ser resultado de uma intenção educativa. 

Como Bollnow (1971) reporta, a audácia do educador passa a ser um momento essencial na 

educação, que tem sua base, segundo o mesmo, no enfrentamento de “um ser livre com outro 

ser livre na forma de exigência” (BOLLNOW, 1971). Porém, pela condição de liberdade 

presente na relação, o ato educativo pode falhar: 

 

 

 

 

 

Neste sentido, a audácia não é compreendida como uma tentativa em que algo pode 

funcionar ou fracassar nem como um risco no qual alguma coisa é exposta à casualidade, 

imprevisível por natureza. Para Bollnow (1971), na ação de educar, a audácia significa o 

educador arriscar a si mesmo, ou seja, há um senso de responsabilidade moral plena, por meio 

Na realidade, a audácia pertence à mais íntima essência da própria educação, 

conquanto, sendo um trato com seres livres e imprevisíveis, por princípio na sua 

liberdade, está fora do alcance de um manejo meramente técnico. Pois o educando 

sempre tem a possibilidade de subtrair-se, por razões inescrutáveis, ao intento do 

educador, ou até de se voltar contra o seu plano, fazendo-o fracassar. Por isso, a 

possibilidade de fracasso está contida desde o início, como um fator determinante, 

na ação educativa. Devemos acolhê-la conscientemente, se quisermos realizar essa 

ação educativa no seu sentido pleno. (BOLLNOW, 1971, p. 206) 
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do qual o educador se arroja inteiramente. Colocar todo o seu ser na decisão de um 

direcionamento, assumindo a responsabilidade da decisão afirmada é um comportamento 

educativo intencional que cabe ao educador. Logo, uma vez que o educador lança mão de seu 

íntimo âmago, no fracasso da audácia seu cerne é atingido. A ideia de fracasso, como diz o 

autor, “é antes uma exceção que já está implícita de antemão na essência da educação” 

(BOLLNOW, 1971, p.231). Todavia, a latência do fracasso não pode receber o entendimento 

exagerado de ameaça constante, abalando a intenção educativa do educador. Destarte, mesmo 

diante dos limites de um possível surgimento do fracasso no propósito educativo, algumas 

propriedades específicas desenvolvidas no ser humano-educador são fundamentais para 

legitimar suas ações.  

Considerando que o educador é uma pessoa mais madura que o educando, pressupõe-

se que para educar aquele requer carregar em si potenciais já desenvolvidos ou encaminhados 

ao desenvolvimento. Para o autor mencionado, esta apropriação chama-se virtude, e, no 

trabalho educacional de formar humanamente o aluno, são imprescindíveis a co-existência das 

virtudes do amor, da paciência e da confiança. Não são virtudes construídas, mas encontradas 

e que dependem da maturidade da pessoa humana, isto é, não basta a capacidade de 

conhecimento intelectual, mas de possuir incorporadas formas de viver. Vejamos, 

brevemente, o significado de tais virtudes do educador. O amor pedagógico do educador tem 

a intencionalidade de transformar o homem. Não é um amor que aceita incondicionalmente o 

indivíduo nem que se esgota ao ato de amparo assistencial para compensar os infortúnios da 

vida. O amor é o equilíbrio entre as atitudes de tolerância e exigência, levando o educando a 

encontrar seu amadurecimento. Quanto à paciência, o autor diz que naturalmente a 

impaciência é reconhecida no ser humano, pois o homem deseja o alcance de suas vontades 

em curto prazo. No entanto, para compreender o humano é necessário o amadurecimento e 

para amadurecer é exigida a transformação no homem, dessa forma, a paciência é crucial para 

saber esperar as ocorrências adequadas não somente nos outros, mas em si mesmo também. O 

educador precisa ter a virtude da paciência para não “estragar” o desenvolvimento do 

educando, antecipando ou acomodando as situações propícias. O outro elemento virtuoso 

reporta-se a confiança, que pode ser criada mediante um ambiente acolhedor e que propicia ao 

educando confiar em si mesmo a partir da confiança que recebe. Perante o que foi exposto 

sobre Bollnow, consideramos legítima a importância dada à necessidade de uma rigorosa 

auto-educação, por parte do educador, para desenvolver a maturidade em si mesmo. 
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    2.2.2.2 Visão geral do Treinamento ACE 

 

 Conforme expusemos, educar para a formação humana exige o ato de decisão do 

educador em se disponibilizar inteiramente como direcionador, assim como o ato de decisão 

do educando, pois a incorporação de valores e condutas humanas só pode ser possível a partir 

de sua abertura individual. É comum relacionar o sentido de “formação” à construção, no 

entanto, o entendimento a ser exposto sobre Formação Humana remete ao sentido de um 

processo de desenvolvimento que leva ao encontro do humano, isto é, à ampliação de um 

processo de unificação da pessoa, levando-a à percepção do cuidado necessário para consigo e 

para com o outro, e, à compreensão de interdependência existente nas diversas formas que ela 

se relaciona com o mundo. Diante de tais considerações chamamos atenção para a pertinência 

da sensibilização e do desenvolvimento apropriados no educador como critério primordial 

para o processo de apropriação do aluno. Para isto, deve o educador estar plenamente atento 

às suas movimentações internas e às repercussões destas em seus lançamentos atitudinais, 

bem como estar apropriado de uma percepção consciente que facilite em si o autocuidado. Na 

compreensão do PATHS também está descrita a necessidade da apropriação do educador para 

desenvolver nos alunos  as habilidades emocionais e relacionais, inclusive, o currículo traz o 

depoimento de um professor sobre isto: 

 

 

 

 

 

 

Com base nas declarações expostas, tomamos conhecimento da existência de um curso 

voltado à formação dos professores na perspectiva de aperfeiçoar a ação docente no que se 

refere ao desenvolvimento de qualidades como paciência, atenção às emoções e compaixão, 

em relação a si e às pessoas com as quais convive, sobretudo, alunos e colegas. Estamos 

falando do Awareness and Concentration in Teaching Training (ACT), que mencionaremos 

aqui como Treinamento de Atenção plena e Concentração no Ensino (ACE). Desenvolvido 

pelo Garrison Institute, instituto criado em 2003, nos Estados Unidos, cuja missão é propiciar 

De forma geral, parece muito mais fácil passar às crianças a mensagem sub-reptícia 

de que não estamos dispostos a tratar dos seus incômodos problemas porque [...] eles 

são dolorosos e gostaríamos que eles não existissem. [...] ter abertura para com os 

sentimentos e problemas das crianças demanda tempo, disposição, compromisso, 

atitudes de não-julgamento, abertura, honestidade, paciência, empatia e cuidado. 

Além disso, nós precisamos encontrar apoio emocional para nós mesmos e 

precisamos estar preparados para lidar com nossos próprios sentimentos e 

problemas. Em outras palavras, esse aspecto do processo de generalização não é 

fácil, embora seja certamente recompensador. (KUSCHÉ; GREENBERG, 1994, 

Instructor‟s Manual, p.90). 
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o poder transformativo da contemplação diante das pressões sociais vivenciadas no dia-a-dia, 

ajudando a construir um futuro mais compassivo e resiliente. Trazendo a dimensão 

compassiva como chave para lidar com os desafios sócio-emocionais, dentre as iniciativas há 

o programa Contemplation and Education (Contemplação e Educação), que se dedica ao 

desenvolvimento de técnicas relevantes à aprendizagem sócio-emocional a partir de 

treinamentos específicos. O Treinamento ACE é um dos empreendimentos do Cultivating 

Awareness and Resilience in Education
14

 (CARE), um dos projetos do programa 

Contemplation and Education que combina treinamento contemplativo e atenção plena para 

com as emoções, instruindo o educador para o desdobramento de tais habilidades na sala de 

aula.  

 Tendo a frente os profissionais Patricia A. Jennings, Richard Brown, Christa Turksma, 

Deborah Schoeberlein e David Rome, o Treinamento ACE parte do princípio que educar, 

apesar de ser uma atividade recompensadora, exige muitas demandas acadêmicas e 

emocionais na vida do educador, o que faz tornar uma profissão estressante. Assim, o 

Treinamento ACE, que teve sua primeira edição piloto em 2007, busca introduzir a 

aprendizagem de habilidades que ajudam os professores a reduzir o estresse e torná-los 

cuidadosos e compassivos, de modo que desenvolvam a atenção para suas emoções, sabendo 

compreendê-las e regulá-las, expressando-se, deste modo, na diminuição do estresse 

cotidiano. As práticas de atenção plena e concentração facilitam a capacidade de manter a 

mente calma e focada, ou seja, uma mente com abertura, responsividade coerente e 

sensibilidade para o ensino-aprendizagem com êxito. Esses são recursos que podem 

disponibilizar ao professor uma força interna ou motivação para agir com responsabilidade 

emocional, tornando-o possível orientador-modelo do comportamento sócio-emocional 

saudável.  

 

       2.2.2.3 Atenção Plena e Outras Atitudes Formativas no Educador 

  

Com o enfoque da atenção plena no desenvolvimento de tal curso para os professores, 

delinearemos agora brevemente o sentido atribuído a esta prática fundamental na 

autopercepção e cuidado de si do educador: a Atenção Plena. O desenvolvimento das 

capacidades humanas pode ser facilitado através da educação, porém, para isto, em 

consonância a Kornfield (1993), é necessária uma arte, por ele considerada como uma 

                                                     
14

 A sigla CARE (cuidar, em inglês) na tradução em português significa “Cultivando Atenção plena e Resiliência 

na Educação”.  
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„firmeza da atenção‟. Tal atenção exige da pessoa humana uma disposição e compromisso 

interno a fim de compreender a si mesmo e, com isso, desenvolver a sabedoria de conduzir 

suas atitudes e comportamentos de modo lúcido e adequado às circunstâncias vivenciadas na 

experiência da vida e, por que não dizer, de um modo adequado ao próprio desenvolvimento 

humano. Esse tipo de atenção responsável pela autopercepção e cuidado de si é fundamental 

na formação educativa do indivíduo.  

Ao tomarmos a perspectiva prática-educacional, consideramos a coerência do 

educador como elemento indispensável, tendo em vista que a pluralidade de suas ações atua 

diretamente na formação da pessoa do indivíduo-educando. Logo, o educador precisa ser 

alguém de maturidade, no sentido de estar atento e buscar o desenvolvimento de suas 

propriedades humanas, expressando no ato pedagógico a vivência de suas capacidades 

desenvolvidas, ou em formação, confirmadas por uma dinâmica de congruência entre seus 

pensamentos, sentimentos e atitudes. Em outras palavras, não basta ao educador apresentar 

apenas uma compreensão intelectual sobre a importância do tornar-se íntimo de si mesmo e 

do estado de atenção às suas estruturas emocional, comportamental e de pensamento. Porém, 

conjuntamente a um intelecto bem desenvolvido, dimensão bastante enaltecida na profissão 

docente, é imprescindível ao educador, no enfoque trazido para esta discussão, na prática, 

estar atento, reconhecer a interdependência entre as estruturas que compõem o humano 

unificado e buscar, de fato, a apropriação de sua formação humana.  

 Diante do exposto, antes de discutir mais especificamente as atitudes formativas 

indispensáveis ao educador, tentaremos tratar neste espaço, de modo aproximado sobre o 

entendimento da experiência chamada Atenção Plena, tendo como desdobramentos a 

autopercepção e o cuidado de si, capacidades que estamos elucidando como necessárias à 

prática docente.  

 Primeiramente, deixemos claro o motivo pelo qual discorrer sobre tal assunto em torno 

de um tema relacionado à educação. Ao observar o modo como o indivíduo vive, é notória a 

influência de condições que impedem o sujeito humano de desenvolver uma percepção 

consciente sobre si e sobre a realidade das experiências. De acordo com o pensamento do 

crítico pós-modernista Zygmunt Bauman (2007) sobre a sociedade líquida, a desatenção à 

vida impede as condições do indivíduo tornar-se completo, coerente e seguro, de tal modo que 

vai permitindo a confirmação de uma vertiginosa liquefação da condição humana. A visão de 

Bauman (ibid.) reflete sobre o caráter desatencioso e indiferente do indivíduo pós-moderno 

quanto à coletividade e a si mesmo nas relações humanas. De maneira genérica, o autor 

aponta que, irrefreavelmente, na era da globalização, o medo foi tomando conta do indivíduo 
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diante de situações como a violência exacerbada nas grandes cidades, a competitividade 

profissional, as relações humanas de desconfiança e na tentativa de se autoproteger, o homem 

começou a evitar uma possível violação em sua vida afastando-se de si mesmo e do outro. 

Destarte, afastando-se de si mesmo o indivíduo passa a desconhecer quem ele próprio é 

enquanto ser humano e, afastando-se do outro, o indivíduo passa a não reconhecê-lo em si 

mesmo. Refletindo sobre isto, a forma como a humanidade está se dispondo vem perdendo 

pontos de referência para seu desenvolvimento, como antes, por exemplo, os homens da 

Grécia Antiga podiam pelo menos tomar como ideal de desenvolvimento a areté da alma 

humana, mesmo que poucos conseguissem realizá-la. 

Enxergar os aspectos da vida que se leva atualmente na sociedade, em que o indivíduo 

nega e luta contra as próprias fragilidades humanas, além de revelar o modo como o homem 

ignora as verdades básicas de sua própria natureza, implica também refeltir sobre a forma pela 

qual o indivíduo caminha para sua desumanização como ente e como espécie. Isto também 

nos leva a pensar de que modo a educação, já que esta apresenta como uma de suas pretensões 

favorecer a formação humana, poderia propiciar o desenvolvimento da humanização.   

 O psicoterapeuta e instrutor budista, Jack Kornfield (2003), aponta para os vícios 

(velocidade do ritmo de vida, trabalho, comida, sexualidade, relacionamentos doentios) que a 

sociedade enaltece, vícios estes que empobrecem interiormente o indivíduo, impossibilitando-

lhe o autoconhecimento e sua conexão real e profunda com os outros e com o mundo. Sobre 

tais vícios, o autor os toma como uma verdadeira “guerra” semeada pela própria condição de 

ignorância do indivíduo, ou seja, uma luta que mantém o apego aos vícios e que é sustentada 

pelo desconhecimento de si e pelo autodescuido. Assim, para o indivíduo desenvolver a 

autopercepção e saber cuidar de si é necessário que ele aprenda a “parar a guerra”, a qual a 

princípio, poderíamos entender como uma provocação externa, separada da dimensão interna 

e que invadiria o indivíduo. No entanto, na compreensão aludida, a principal fonte de 

alimentação da “guerra” pertence ao modo como o indivíduo se disponibiliza nas experiências 

da vida frente às próprias „batalhas interiores‟ que brotam sob forma de emoções como o 

medo, a insegurança, a compulsão, a carência, o apego, o orgulho, o entusiasmo exacerbado, a 

raiva, entre outras emanações que surgem em diversas situações e que o condicionam. Deste 

modo, para a cessação da “guerra”, é fundamental tomar como ponto de partida a motivação 

do indivíduo para tomar conhecimento e reeducar os padrões de emoções e pensamentos que 

dão forma a seu modo de agir e compreender as experiências.   

 A partir dessa reflexão, o “parar a guerra” exige um aprendizado que para se tornar um 

modo de ser, exige diligência e estabilidade de atenção, podendo ser adquirido na 
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incorporação do processo a que estamos fazendo menção, a Atenção Plena. Para detalhar o 

entendimento sobre o processo da Atenção Plena, utilizaremos algumas fontes da filosofia 

budista, esclarecendo de antemão que tal utilização não remete a uma suposta defesa à 

conversão do indivíduo ao budismo com o fim de solucionar suas „batalhas interiores‟. 

Contudo, a intenção aqui é apenas apresentar um modo filosófico fundamentado numa prática 

milenar, que apresenta contribuições relevantes à autopercepção e ao cuidado de si do 

indivíduo, além de, também, ser um elemento já considerado em algumas propostas 

educacionais desenvolvidas nos Estados Unidos, como por exemplo, o PATHS e o ACE.  

    A Atenção Plena, representada pelo termo sati na filosofia secular budista, é difícil de 

ser explicada por meio da linguagem; não se trata de uma teoria definida. Porém, segundo o 

monge budista Gunaratana (2002), apesar de ser um processo que está para além das palavras, 

a experiência da Atenção Plena pode ser compreendida. Em síntese, essa experiência 

representa a presença de um panorama autoconsciente no instante presente de uma situação e 

consciente da autoconsciência em tal instante. Gunaratana (2002) apresenta algumas 

características interconectadas que manifestam a Atenção Plena e clarificam o entendimento 

de tal prática mencionada, porém essas características não esgotam o sentido e a realização da 

Atenção Plena. Consideremos essas características no momento em que o ser humano se 

dedica a um movimento de observação concentrada das experiências que vivencia na vida, 

sejam sob a forma de pensamentos, emoções, palavras, atitudes e/ou condutas.  

Dentre as descrições reveladas pelo autor sobressai-se, o aspecto do não-julgamento 

da observação. Trata-se da habilidade de prestar atenção e observar quaisquer experiências, 

pensamentos ou estados emocionais, sem criticar. Essa habilidade visualiza as coisas sem 

condenação ou julgamento e é fundamental para a aceitação dos estados desagradáveis que se 

apresentam no pensamento e comportamento humanos. Por exemplo, uma pessoa sente inveja 

de um colega de trabalho que fora promovido a um cargo elevado. O sentido dessa 

característica é observar a situação, reconhecer o que brota em si e não julgar se o que foi 

gerado é algo bom ou ruim. Neste caso, para aceitar o surgimento da inveja em si, é preciso 

que o indivíduo admita o fato de que está sentindo inveja. Sendo a inveja ou outra 

emoção/sentimento, não se pode examinar uma experiência inteiramente se a sua existência 

for rejeitada.  Simplesmente, trata-se de observar a experiência tal como ela é. Outra 

característica é a vigília constante, ou seja, o indivíduo deve colocar-se disponível para 

perceber tudo o que está presente na situação, com desprendimento para o que é agradável e 

sem fugir do que é desagradável. Experiências, pensamentos e emoções são percebidos em 

nível equânime por meio de uma, digamos, consciência não-conceitual. A consciência não-
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conceitual faz com que o indivíduo permaneça observando constantemente o que surge nas 

experiências sem dar conceitos a elas.  A consciência no presente momento, na Atenção 

Plena, observa o que está acontecendo aqui e agora. Tomemos um exemplo para entender 

melhor esta característica: quando relembramos um fato ocorrido na infância, visualizando 

vários detalhamentos de tal fato, isso representa o funcionamento da memória. Quando 

conceituamos o processo que relembramos e o comunicamos para nós mesmos, dizendo 

“Estou relembrando isso que aconteceu na infância”, isto implica um pensamento.  Entretanto, 

continuando com o mesmo exemplo, quando o indivíduo se torna consciente de que está 

relembrando um episódio ocorrido no passado, podemos considerar aqui a ação presente da 

Atenção Plena, revelando a presença consciente no instante exato. A ideia trazida nesta 

descrição é que o indivíduo deva manter-se consciente sobre o que pensa e sente nas 

experiências, denotando um cuidado acurado em suas ações.  A consciência da 

transitoriedade também é elemento da Atenção Plena. Esse aspecto representa a visualização 

do nascimento, crescimento, maturidade, dissolução e morte de todos os fenômenos, 

percebendo o fluxo da transição nas experiências. Ou seja, o indivíduo que exerce a Atenção 

Plena apenas assiste aos fenômenos surgindo e passando, observando como pensamentos e 

emoções se formam e como o ser humano reage a eles e o modo como tais reações afetam os 

outros e a si mesmo. Isto implica a ação da autopercepção e a consciência do cuidado não 

apenas em relação a si, mas também o cuidado repercutido no outro. E, finalizando a 

apresentação de alguns dos componentes da Atenção Plena, destacamos a observação 

participativa. O indivíduo que se utiliza da Atenção Plena nas experiências, participa delas e 

as observa ao mesmo tempo. Não se trata apenas de desenvolver uma consciência intelectual, 

mas assistir as próprias emoções e sensações físicas, sentí-las e ter consciência de o fazer. Em 

síntese, atribui-se, com isso, um estado inseparável de alerta e de participação no processo de 

viver. 

 De acordo com as características apresentadas, a Atenção Plena é um exercício que 

exige a introspecção do sujeito para a autoperceção, mas ao mesmo tempo, exige o trabalho 

prático e atitudinal de um estado de alerta constante para o cuidado de si. 

Para o budismo, a Atenção Plena é uma capacidade natural do indivíduo, porém 

precisa ser desenvolvida e este deve aprender como mantê-la presente em seus hábitos. 

Conforme a tradição dessa filosofia originalmente oriental, o prolongamento da Atenção 

Plena pode ser apropriado e aprofundado por meio de uma técnica denominada meditação 

vipassana, que amplia a percepção sobre si e sobre o universo. O sentido de vipassana é gerar 

o desenvolvimento de perceber as coisas como elas realmente são, utilizando a auto-
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observação para identificar as sensações físicas que surgem no corpo e suas conexões com as 

formações mentais. O budismo diz que, com a prática intensiva desse tipo de meditação, o 

indivíduo se habitua a regular os pensamentos, sentimentos, julgamentos e sensações que 

surgem nos contextos experienciais, ou seja, põe em prática a experiência de Atenção Plena. 

De acordo com o ponto de vista de que a educação não deve abster-se da formação do 

humano em sua completude, ainda que isto seja uma ideia regulativa, a consideração do 

desenvolvimento da experiência de Atenção Plena, pode ser uma forma de propiciar, na 

prática educativa, o caminho para o indivíduo autoperceber-se e desenvolver a noção do 

cuidado de si. Entretanto, essas metas educacionais solicitam do educador uma formação 

congruente com as mesmas, isto é, se estamos atribuindo à Atenção Plena uma experiência 

essencial para o ser humano aprender a conduzir com coerência suas formas de relações intra 

e interpessoais, sem deixar guiar-se pelas „batalhas interiores‟ que fazem parte de sua 

natureza, e, se compreendemos que do educador se exige maturidade, não exclusivamente 

intelectual, mas maturidade humana para exercer seu papel de direcionar a educação de 

outrem, é natural que seja dada relevância a seu desenvolvimento humano pessoal e como 

educador. 

Franco Voli (1997), menciona alguns tópicos fundamentais na formação do educador 

que são capazes de ativar seu próprio potencial de desenvolvimento humano a partir da 

autopercepção e do cuidado de si. Sobre esses tópicos, apresentaremos os seguintes recursos 

que levam o educador a encontrar-se como ser humano e melhorar sua vida de ações e 

relações: o diálogo interior, a autoaceitação e busca dos próprios potenciais, a possibilidade de 

mudança e a desativação de hábitos negativos, e, a escuta ativa.   

 Podemos considerar que o diálogo interior possibilita o educador perceber 

pensamentos e emoções que surgem e que refletem em seu estado interior e em suas atitudes. 

Quando a pessoa se disponibiliza a dialogar consigo mesma consegue visualizar seus aspectos 

positivos e negativos, permitindo uma abertura para descobrir quem ela é em nível profundo. 

Tornando possível o reconhecimento do que faz parte de si, o indivíduo-educador pode 

caminhar para a autoaceitação do que é encontrado por meio do diálogo interior e buscar 

fontes de evidenciar os potencias que fazem parte de seu ser.  No exercício da autopercepção, 

o educador pode decidir modificar alguns padrões de pensamentos e emoções que dificultam a 

formação de atitudes pertinentes a sua formação humana, bem como à formação humana de 

seus educandos, atitudes como a aceitação das diferenças, a valorização de sentimentos, a 

comunicação afetiva e compreensível, a capacidade do perdão, o respeito mútuo, a empatia, 

etc. Para isso, ele precisa identificar os hábitos negativos que constituem algumas formas de 
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sua atuação, compreendê-los, ressignificá-los e buscar desativar tais hábitos. Todavia, isso 

demanda uma escuta ativa, ou melhor, um aprendizado apropriado para que o indivíduo-

educador saiba escutar a si mesmo. Isto deve ser algo aprendido para assegurar modos de 

relacionamentos compreensíveis e de comunicações abertas.  

 O modo como esses fundamentos básicos na formação do indivíduo-educador se 

apresentam aqui pode soar como algo simples, objetivo e de fácil desenvolvimento, no 

entanto, sua incorporação não depende apenas de seguir orientações passo a passo. 

Disponibilizar-se a uma educação para a autopercepção e o cuidado de si requer um trabalho 

pessoal comprometido por uma motivação interior decidida e isto não é um requisito que pode 

ser introduzido por métodos formativos. Os métodos podem ser uma fonte para o educador 

acessar tal motivação, mas a decisão do compromisso para o desenvolvimento humano 

depende de sua própria iniciativa. 

Os métodos usuais que constituem os cursos de formação de educadores/professores, 

tanto os cursos básicos como os continuados, enfatizam a apropriação de conhecimentos 

acadêmicos específicos e não dão a atenção necessária ao desenvolvimento humano do 

educador que está formando outros seres humanos.  Contudo, acreditamos que propiciar uma 

abertura para tal tipo de desenvolvimento do educador é possível nos cursos de formação, 

sendo este, um propósito apresentado pelo Treinamento ACE. Logicamente é um curso que 

não dá conta dos aspectos que totalizam uma formação humana, porém demonstra ser uma 

iniciativa que considera a capacidade do humano em gerar estados mentais, emocionais e 

atitudinais positivos a partir de uma atenção dada à sua educação.  

 

   2.2.2.4  Metodologia e Efeitos do ACE 

 

 A meta do Treinamento ACE é ajudar os professores a desenvolver recursos 

motivacionais internos para saber como enfrentar os desafios de uma rotina educacional e dar 

o apoio necessário para seus alunos se desenvolverem nas esferas acadêmica e sócio-

emocional. Combinando a prática da contemplação, do treinamento da consciência emocional 

e da instrução de como aplicar essas habilidades no ensino, o treinamento se desdobra em 

cinco componentes. O primeiro componente abrange o aspecto da concentração, atenção e 

mente aberta, objetivando o desenvolvimento da atenção para o corpo, sentimentos e 

percepções; a prática de exercícios em movimento para aumentar o relaxamento e a atenção; a 

aplicação de métodos de atenção e concentração no enfrentamento dos desafios emocionais da 

vida pessoal e na rotina da sala de aula; o aprendizado de estar presente física, emocional e 
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mentalmente; o aprendizado de realizar em casa exercícios para desenvolver o hábito em 

manter atenção plena e concentração nas relações da vida.  

Para visualizar melhor o acontecimento prático correspondente ao primeiro 

componente, sem intenção de esgotar os métodos desenvolvidos no ACE, ilustraremos uma 

das atividades: a meditação com ênfase nos pensamentos e sensações. Nesta atividade, os 

educadores são convidados a sentar confortavelmente, deixando o corpo relaxado e os olhos 

semicerrados. A dinâmica consiste em silenciar-se por trinta minutos e trazer a atenção para o 

que se passa na mente, observando todas as sensações que se apresentam no corpo e sentindo-

as sem desejar modificá-las. Mesmo que surjam pensamentos e sensações desagradáveis, 

deve-se fazer um esforço para observar a experiência sem lutar, percebendo o modo como 

surgem e se diluem. Passado o tempo meditativo, os participantes passam para o momento de 

refletir coletivamente sobre a experiência inicial com o desenvolvimento da Atenção Plena, 

explanando suas percepções a respeito da atividade introspectiva. 

O segundo componente reporta às habilidades de escuta profunda, isto é, aprender a 

escutar de maneira mais acurada, genuína e produtiva, trabalhando duas habilidades 

separadas, porém relacionadas: a escuta profunda em relação ao outro e a si mesmo. Uma 

atividade que faz parte do curso, correspondente à iniciação do aprendizado a ouvir, é a 

discussão sobre sentimentos confortáveis e desconfortáveis baseado no seguinte gráfico 

abaixo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ACT Workbook, Garrison Institute, 2007, p.8 (tradução nossa) 

FIGURA 3 – AS DIMENSÕES DA EXPERIÊNCIA EMOCIONAL 
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Após explanação sobre os graus de ativação e classificações da experiência emocional, 

o mediador do curso provoca um momento em que os professores formam duplas para fazer 

os exercícios de escutar a si mesmo e ao colega. Individualmente, os componentes devem 

resgatar uma ação que realizaram e vivenciaram no ambiente escolar, que seja de grande 

significação pessoal e que no momento os fizeram sentir-se alguém especial. Depois de 

refletir sobre isso, cada professor conta ao outro a experiência vivida. No momento em que 

um dos professores está verbalizando, o outro deve portar-se inteiramente disponível para 

escutar, sem desfocar a atenção das palavras, da emoção e do rosto de quem está com a fala. 

Depois os papéis se invertem. Quando o professor está revelando oralmente sua experiência 

íntima, deve estar atento para escutar a si mesmo e perceber o grau de ativação das emoções 

que surgem e as sensações que as acompanham. Depois de um considerável tempo para a 

realização da troca através do exercício de escuta profunda, se os professores sentirem-se à 

vontade, podem relatar a experiência de como se sentiu escutando a si mesmo e ao outro e 

sendo escutado por outro, ao grande grupo.  

Treinar a atenção plena para com as emoções é o terceiro componente. Esta parte 

propõe ao educador aprender a reconhecer expressões emocionais dos outros; compreender o 

perfil das próprias emoções e como elas podem influenciar numa dada situação; aplicar estes 

entendimentos para reduzir o estresse e melhorar a conduta na sala de aula. Um exercício que 

reflete um instante crucial do curso e que concerne ao componente em questão é a atividade 

de perceber as diferenças individuais no modo de experimentar a emoção em termos de 

velocidade, intensidade, duração, recuperação e acionamentos mais fortes. A partir da 

percepção do próprio perfil emocional no surgimento de alguma emoção específica, como a 

raiva, o medo ou a tristeza, o participante observa que cada pessoa pode ter comportamentos e 

sensações distintas que caracterizam um padrão emocional particular, além de que tal padrão 

pode ser modificado. A atividade prática reporta ao resgate pessoal de um incidente 

emocional, por exemplo a raiva, em que a pessoa deve observar se sua reação foi adequada ou 

não à situação, se foi intensa, se consegue traçar algum padrão que faz parte de seu perfil e 

que sempre vem à tona em situações de perturbação emocional, e, tentar identificar o que faz 

acionar o surgimento da raiva em si. Isso caracteriza a primeira parte do exercício. 

Posteriormente, o mediador direciona os professores à atenção para as sensações físicas que 

surgem no momento de intensidade da emoção. Se o exercício focou a emoção-raiva, 

individual e silenciosamente, cada um reviverá o episódio resgatado, visualizando, 

atentamente, a cena como um filme, de modo a reconhecer o momento em que sentiu a raiva. 

Ao fazer esse movimento compenetrado, o partícipe deve não ser apenas o observador da 
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cena, mas também o ator, para assim, permitir-se a experimentação da emoção no episódio. 

Desse modo, experimentando e observando, o professor pode identificar genuinamente as 

sensações emanadas em seu corpo, o que facilita a identificação do próprio perfil emocional e 

o direcionamento comportamental adequado. 

A quarta parte constituinte do treinamento contempla a prática da compaixão e da 

empatia, que se esmiúça na aplicação da compaixão e atenção plena empáticas na interação 

com os alunos; no desenvolvimento da auto-aceitação emocional e na aceitação das emoções 

dos outros; na compreensão das próprias emoções e na dos outros; e, no desenvolvimento da 

bondade amorosa para si e, também, para os outros. A atividade da bondade amorosa implica 

o exercício meditativo de cultivar um coração bondoso, aberto e amoroso a partir da evocação 

de uma sensação de bem-estar e generosidade para si que é estendida para os outros. Isso pode 

surgir através da mentalização de frases agradáveis e/ou de imagens que provoquem tal 

sensação. Com o corpo posicionado confortavelmente e com os olhos levemente fechados, o 

participante, de início, projetará a sensação de bem-estar para si mesmo. Depois de um tempo, 

totalmente tomado pela sensação, o participante deve projetar todo o bem-estar sentido para 

algum aluno em relação ao qual tenha grande estima. Em seguida, o professor deve pensar em 

um aluno cuja relação entre eles seja neutra, e, assim, expandir a sensação para o aluno em 

mente. Feito esse passo, é chegado o instante de transpor, de todo coração, a mesma pura 

sensação para aquele aluno mais trabalhoso e desafiante. Praticando continuamente esse 

exercício meditativo, o professor desenvolve a habilidade de aceitação, ressonância e empatia 

para com os alunos, mantendo-se presente com as próprias emoções e de outrem.  

Por fim, o quinto e último componente reserva a contemplação no ensino, isto é, 

trabalhar a atenção plena e a concentração de modo integral e cuidadoso, levando estas 

práticas para dentro da sala de aula. Uma atividade sugerida pelo ACE para aprimorar a 

penetração dos ensinamentos do treinamento na sala de aula é a realização de uma entrevista 

com uma criança desafiante. Antes da entrevista, o professor deve fazer a meditação da 

bondade amorosa com foco no aluno. Num momento reservado e sem interrupção, ele deve 

executar uma entrevista com questões que envolvam as preferências pessoais e a vida 

particular do aluno. A entrevista funciona como um mecanismo de estabelecer uma 

aproximação entre professor e aluno, bem como uma oportunidade para o professor observar 

suas respostas emocionais ao aluno com quem estabelece uma relação difícil.  

 O método ACE enfatiza, sobretudo, que os professores devem aprender o modo de 

como ensinar e não apenas o que ensinar aos alunos, e, além disto, fornece-lhes uma espécie 
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de aprendizado que pode beneficiar o que já existe no currículo escolar e disponibilizar uma 

prática que facilite a aprendizagem sócio-emocional para os alunos.  

Outras atividades específicas, de acordo com os componentes explanados, são 

desenvolvidas ao longo do curso que tem duração de três finais de semanas. Na finalização de 

cada período de encontro, os educadores recebem orientações para estabelecer a prática diária 

da Atenção Plena em sua vida e executar algumas “tarefas de casa” no ambiente da sala de 

aula.   

 Alguns resultados do projeto-piloto realizado em Colorado, nos Estados Unidos, no 

ano de 2007, foram disponibilizados por meio de uma pesquisa avaliativa realizada com os 

professores na conclusão do treinamento. Os resultados foram positivos: todos os professores 

relataram que o treinamento beneficiou em algum grau suas vidas profissionais. A avaliação 

ressaltou a ajuda que os educadores receberam para aprender a lidar com as emoções no ato 

de educar. Depoimentos dos participantes confirmaram que as técnicas oferecidas pelo ACE 

ajudam a manter a calma e a reflexão na interação com os alunos e colegas de trabalho, pois, 

uma vez que o professor torna-se hábil para regular as próprias emoções, certamente, ele será 

hábil para estabelecer emoções positivas com alunos. Os professores ainda reportaram que o 

treinamento os ajudou a estar presentes na sala de aula; as atividades melhoraram as relações 

familiares e a vida pessoal de um modo geral. A maioria mencionou que dentre todos os 

componentes do treinamento, a atividade que ocasionou maior efeito foi a prática da bondade 

amorosa, que consiste no cultivo de desejar o bem, a paz e a felicidade para si e para os 

outros, percebendo a conexão do sentido da própria vida com o mundo. Muitos 

compartilharam como o relacionamento para com os alunos melhorou a partir de tal prática.  

 No Brasil, em Pernambuco, uma implementação-piloto similar ao Treinamento ACE 

do Garrison Institute, aconteceu no primeiro semestre de 2008, sob coordenação do Prof. Dr. 

José Policarpo Junior. Participaram, voluntariamente, quatro professoras da rede municipal de 

ensino da cidade do Recife. Ao final do treinamento, a avaliação parcial das professoras fora 

compatível à avaliação do ACT training: todas explanaram ter percebido mudanças na vida 

pessoal e profissional, além de terem percebido a pertinência do desenvolvimento da atenção 

plena e concentração para o ser humano.  Seis meses após a realização do piloto no Brasil, 

duas participantes foram entrevistadas a fim de tomarmos conhecimento das dificuldades e 

dos sentimentos vivenciados na docência das professoras e verificar se o ACE, a partir do 

discurso das mesmas, trouxera alguma contribuição para o enfrentamento das dificuldades 

apontadas. 
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  A entrevistada 1, considera a educação como a única forma que as crianças têm de 

mudar de estilo de vida e aprender a ser pessoas melhores, futuros pais coerentes, e, diz que 

seu trabalho educativo aponta para ajudar ao máximo para que isso aconteça. Apesar de ser 

desgastante, contou a professora, seu trabalho a faz um ser humano melhor. Para ela, os 

aspectos mais difíceis que enfrenta são a violência, agitação, estilo de vida, histórico e família 

das crianças, além das condições inadequadas de trabalho. Diante desses problemas, a 

professora verbalizou sentir-se: impotente, quando se vê tentando resolver as situações 

conflituosas das crianças, despendendo muita energia e percebendo resultados muito aquém 

de suas expectativas; irritada, quando o grau de agitação da turma é elevado; preocupação 

quanto ao histórico de vida, tendo em vista que por mais que tente organizar a vida deles, 

acredita que a escola nunca conseguirá realizar isso por si só; e, tristeza, pois gostaria que a 

escola tivesse condições melhores para que, ao menos nesta instituição, a qualidade na vida 

dos alunos fosse melhor. Frente a tais demandas, a entrevistada 1 diz buscar tranquilidade e 

equilíbrio interior reservando um momento de lazer para „se desligar‟: “[...]eu vou ouvir 

música e quando volto já não estou com a mesma angústia, ou fica mais fácil de ver e admitir 

„bem, hoje eu não vou conseguir, vou deixar para amanhã‟” – disse com relação aos 

momentos em que trabalha em casa já esgotada de um dia cansativo. Ainda assim, a 

professora elucidou que o sentimento de alegria a motiva para o trabalho e nos dias que se 

sente triste, a sala de aula lhe faz bem, porém, quando está irritada percebe que transpõe seu 

sentimento para a turma, embora algumas vezes consiga controlar a irritação pelo 

pensamento, no exercício de parar, refletir e retornar à sua ação docente, exercício 

desenvolvido a partir das meditações aprendidas no Treinamento ACE. Através das palavras 

aludidas pela professora, esse exercício inspirou uma adaptação de meditação que introduziu 

em sua sala de aula com o cunho de diminuir a agitação manifestada após o recreio. A 

agitação das crianças dificultava a retomada tranquila das atividades no segundo tempo do 

horário escolar. A professora tentou inserir a meditação focada na respiração, por meio da 

técnica “vamos cheirar a florzinha e assoprar a velinha”, fazendo as crianças cultivarem a 

calma através do exercício respiratório e da imaginação de uma cena agradável (uma praia, 

estar nos braços do pai/mãe, etc.). Inicialmente, isso pareceu ser impossível de acontecer com 

seu grupo, no entanto, com a rotina, a meditação adaptada em até cinco minutos de duração, 

conforme avaliação da professora, surtiu um efeito de concentração nas atividades realizadas 

posteriormente ao momento tranquilizante. 

 A entrevistada 2 pensa a educação como um meio de transformar o mundo por meio 

de um „plantio‟ que promoverá posteriormente o broto positivo. Atrelado a isso, pensa que o 
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papel do educador é cuidar, se doar, dispor energia e emoção, e, atribui ainda, um significado 

de aprendizado diário nas relações estabelecidas com seus alunos e com outros professores. 

Em consonância ao que expôs na entrevista, considera difícil lidar com: (a) a hipocrisia da 

educação, cujo discurso das políticas públicas prega como prioridade a qualidade da 

educação, contudo os projetos idealizados não funcionam; (b) a infraestrutura da escola e o 

cansaço de sempre tentar criar parcerias, por meio de seu trabalho, com a gestão e a 

comunidade e encontrar barreiras que impedem a articulação de trabalhos conjuntos; (c) a 

clientela difícil, que entende o trabalho da educação como assistencialismo, visto que uma 

espécie de bolsa vai ser assegurada à família da criança que se matricula na escola; e, (d) as 

crianças, que são violentas e desrespeitosas, fazendo-a, muitas vezes, questionar-se se, de 

fato, realiza seu papel de educadora ou de separar brigas. Diante do que reputou, sente-se 

menosprezada como se ninguém se preocupasse com o que pensa e sente. O desleixo dos pais 

a deixa irritada e fica com raiva quando a culpabilidade das falhas na educação recai para o 

professor. Muitas vezes se vê „andando e desandando‟ e fica com remorsos quando chega ao 

seu limite e não há forças para lidar com a situação de seus alunos viverem inseridos na 

violência, perdendo muitas vezes o controle: “[...] para eles, bater no colega é a coisa mais 

natural porque eles têm a violência e eles têm vergonha de abraçar, de pedir desculpas [...] a 

linguagem deles é de agressividade, então é essa que eles entendem, então termino sendo 

agressiva, ponho de castigo” – revela a professora. Para lidar com seus sentimentos diante das 

dificuldades enfrentadas, sempre que pode, entra em contato com a natureza, seja olhando o 

céu, o mar, seja procurando a água e o verde. Quando não pode infiltrar-se num ambiente 

natural, disse que procura em seu pensamento um dia que foi „legal‟. Nos momentos de 

irritação, tenta parar, dar uma freada e tenta um mecanismo de colocar-se ao lado de seu 

corpo para visualizar como está diante da perturbação. Ao falar das implicações do 

Treinamento ACE expôs: “[...] aqueles momentos que tivemos têm feito muita falta, aquilo 

ali precisa vir da prefeitura pra gente, a gente precisa botar pra fora o que a gente sente”. 

Com a participação no treinamento, a professora percebeu que antes tinha a tendência de 

cegar quando uma emoção surgia, e depois que entrou em contato com o aprendizado teórico 

sobre as emoções e prático da meditação, quando a emoção surge, ela a recebe, e, apesar de 

não conseguir controlar tom de voz e tremores no corpo em fortes emoções, simplesmente, 

entra no „clima‟ da emoção sem deixar cegar-se e permitir que suas ações se rendam à 

emoção. Em seu depoimento, considerou também que o ACE ajudou-lhe a manter consciência 

do que faz nas ações, sobretudo com as crianças. Entretanto, reconheceu algo importante e 
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considerado nas entrelinhas do treinamento: “O avanço que tive, sozinha é difícil. Se você não 

tiver alguém puxando, termina o mundo comendo você”.  

 Essa percepção da entrevistada 2 de fato apresenta pertinência, pois, a energia 

sustentada por um grupo de professores que tenham objetivos comuns e que busquem práticas 

que ofereçam a sustentação do equilíbrio emocional e da concentração no exercício da 

docência só se mantêm de tal modo caso o grupo a cultive. Assim, o Treinamento ACE 

funciona como uma abertura para o processo do cuidado de si do educador e não assegura a 

incorporação dos mecanismos ensinados, e, por essa razão, um dos encaminhamentos 

oferecidos no projeto-piloto foi realizar encontros sistemáticos mensais com os mediadores do 

treinamento e grupo de professores participantes, até que os mesmos conseguissem sustentar 

sua motivação e tornarem-se autônomos no cultivo da própria energia enquanto pertencentes 

de um grupo unificado. Entretanto, esses encontros nunca aconteceram e os motivos 

apresentados pelas professoras foram a dificuldade de encontrar um dia disponível comum a 

todas.   

É importante deixar claro que o curso oferecido não propicia a manutenção da 

Atenção Plena no transcurso das experiências dos educadores sem que os mesmos se 

comprometam e criem o hábito de agir diariamente utilizando os recursos metodológicos 

ensinados, tais como instrumentos meditativos, diálogos interiores, escuta profunda, entre 

outros mecanismos que favorecem a introdução à autopercepção e ao cuidado de si. Um dos 

alvos do trabalho que estamos apresentando consistiu, justamente, na análise da prática em 

sala de aula de uma das professoras (a entrevistada 1) que participou do treinamento piloto no 

Brasil.  
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PARTE II 

DA PESQUISA EMPÍRICA NO LOCUS ESCOLAR 
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Como já exposto na introdução deste trabalho, a parte que agora se inicia, cabe ao 

delineamento da pesquisa realizada no campo educacional escolar.   Concebendo a dimensão 

emocional como um aspecto relevante da formação humana, a pesquisa empírica pretende, no 

âmbito da educação infantil, verificar as implicações do PATHS, do Treinamento ACE e de 

uma prática sem tais aportes para o desenvolvimento de tal dimensão humana.  A 

sistematização investigativa far-se-á em três ambientes pedagógicos diferentes, porém todos 

da educação infantil e pertencentes à rede pública de ensino. Referir-nos-emos às turmas de 

educação infantil pesquisadas
15

 de turma A, turma B e turma C, em que, respectivamente, 

realizamos: intervenções baseadas no currículo PATHS, as quais foram ministradas pela 

própria professora da turma, com observações e análises da prática pedagógica realizadas por 

esta pesquisadora; observação e análise sem haver a aplicação baseada no PATHS, porém 

com a presença de uma professora-participante do Treinamento ACE; e, observações e 

análises sem a aplicação da aprendizagem sócio-emocional nem um preparo emocional 

especializado
16

 do educador. Após a fase presencial no campo escolar, que se deu entre agosto 

de 2008 a dezembro de 2008, analisamos todos os dados coletados comparativamente, a fim 

de verificar se a influência do currículo PATHS e do Treinamento ACE, de fato, revelam 

implicações significativas ao desenvolvimento emocional das crianças e à ação docente em 

relação a uma prática pedagógica usual. 

A seguir, introduziremos nossa descrição empírica com esclarecimentos sobre a 

caracterização dos participantes e dos contextos das turmas, dando sequência à descrição das 

etapas que compõem nossa investigação, apresentando, por fim, uma visão geral das 

observações realizadas nos contextos e os analisados à luz dos dados coletados. 

 

 

 

 

 

 

                                                     
15

 Os contextos foram escolhidos aleatoriamente, exceto a turma B, visto que nossa pesquisa tem como um dos 

objetivos verificar as implicações na prática docente de uma professora que tenha participado do Treinamento 

ACE. Os nomes das instituições escolares, bem como das professoras e seus respectivos alunos serão 

preservados. 
16

 Quando falamos „preparo especializado‟, estamos nos referindo à participação no Treinamento ACE, ou em 

qualquer treinamento que tenha tido por escopo e fundamento, elementos semelhantes ao do ACE, tal como 

demonstrado nas páginas anteriores.  
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3. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
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3.1 PARTICIPANTES E CONTEXTOS 

 

Nesta seção, apresentaremos alguns dados gerais a respeito dos participantes e 

contextos que envolveram os ambientes pesquisados: as turmas A, B e C. 

 A escola da Turma A possui quatro turmas de educação infantil dispostas nos turnos 

da manhã e da tarde: duas do Grupo IV (crianças com 4-5 anos de idade) e duas do Grupo V 

(crianças com 5-6 anos de idade). Conforme consta na introdução, um de nossos interesses na 

pesquisa compete à observação das influências de uma prática pedagógica que tinha uma 

professora-participante do Treinamento ACE, cuja realização aconteceu no primeiro semestre 

do ano de 2008. Como o enfoque de nossa pesquisa é a educação infantil, logo a participante 

do treinamento a ser observada teria de atender ao requisito de lecionar numa turma deste 

nível de ensino. A partir da turma em que tal professora leciona, definimos as turmas dos 

outros âmbitos escolares averiguados. Assim, chegamos à definição do grupo da educação 

infantil sobre o qual realizamos nossos estudos: o que atende crianças de 5-6 anos de idade. 

Na turma A, o primeiro momento da pesquisa consistiu em esclarecer para a professora qual o 

propósito específico a ser desenvolvido. A partir do estudo do currículo PATHS, foram 

adaptadas aulas para as crianças segundo a realidade educacional da turma; a aceitação e 

compreensão da professora quanto aos procedimentos e princípios do PATHS foram 

essenciais para a mesma aplicar a intervenção elaborada. O detalhamento desta etapa pode ser 

conferido no próximo item deste capítulo. 

  Sobre a Turma B, sua escola foi construída através da parceria entre comunidade e 

pais de um colégio particular localizado nas imediações do estabelecimento. Pela manhã 

funciona a educação infantil e o ensino fundamental I, à tarde o ensino fundamental II e à 

noite a educação de jovens e adultos. A educação infantil possui quatro turmas: duas do 

Grupo IV e duas do Grupo V. Nossa pesquisa deteve-se no Grupo V, cuja professora 

participou do Treinamento ACE, treinamento descrito no capítulo anterior, voltado para o 

cultivo da atenção plena do educador sobre a dinâmica das emoções a fim de direcioná-las 

adequadamente em sua prática na escola e na vida.  Conforme a participação da referida 

professora no Treinamento ACE, foram realizadas na turma B observações e análises de sua 

prática docente, tomando por base o propósito do treinamento, com as habilidades necessárias 

a uma experiência pessoal e profissional apropriada e que  visa a repercutir positivamente no 

desenvolvimento dos educandos, tais como: ouvir atentamente a si e aos outros; ter atenção 

para com as próprias emoções e as de outrem; compreender as manifestações destas na 

dinâmica do dia a dia. Tais práticas foram desenvolvidas no curso a fim de despertar os 
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docentes para o cuidado e a compassividade no seu papel fundamental de educar seres 

humanos. Diante disto, tentamos averiguar as repercussões, ocorridas ou não, da influência de 

uma professora-participante de um curso voltado ao cultivo da atenção plena e 

desenvolvimento emocional na ação pedagógica e na formação dos alunos.  

 Quanto à Turma C, sua escola funciona em um espaço pertencente a uma igreja e 

possui algumas áreas que foram evacuadas devido ao risco de desabamento. Pela manhã e 

tarde funcionam a educação infantil e o ensino fundamental I e à noite a educação de jovens e 

adultos. Com quatro turmas de educação infantil, sendo uma de Pré-I e outra de Pré-II
17

 em 

cada turno matinal e vespertino, nossa pesquisa foi realizada na turma de Pré-II do turno da 

tarde, referida aqui como turma C. O requisito para a observação de tal turma corresponde à 

condição de que não tenha havido uma intervenção pedagógica fundamentada pelos princípios 

de desenvolvimento emocional do PATHS nem a participação de uma professora no 

Treinamento ACE, pois, tratou-se de investigar como ocorre a formação humana num âmbito 

ausente do respaldo aportado por um currículo da natureza do PATHS e de um treinamento 

direcionado aos professores, ambos voltados ao desenvolvimento sadio da dimensão 

emocional. No primeiro semestre do ano da pesquisa, havia duas turmas de Pré-II à tarde, 

porém, no início do segundo semestre, em consonância às informações recebidas, a Secretaria 

de Educação de Olinda, segundo cálculos próprios, considerando o número de alunos 

matriculados em tais turmas, verificou a insuficiência quantitativa para manter duas turmas da 

mesma série: uma registrava nove frequentadores e a outra onze. Assim, com a exigência da 

aglutinação de ambas, a professora de uma das turmas assumiu a nova composição e a outra 

ocupou uma vaga ociosa na turma do ensino fundamental. Quando estabelecemos o primeiro 

contato com a turma C, presenciamos o momento em que as professoras estavam sendo 

avisadas de tal mudança. O segundo semestre iniciava-se desafiador para a professora lidar 

com alunos desconhecidos e para a formação relacional entre alunos já adaptados com sua 

prática e outros que estariam estabelecendo contato pela primeira vez com colegas de turma e 

professora novos.  

 A seguir, na próxima página, apresentaremos uma tabela resumida, contendo 

informações gerais sobre os participantes da pesquisa – professoras e alunos – e os contextos 

dos quais as escolas fazem parte. As informações ali contidas foram adquiridas através de 

entrevista inicial com as professoras, exceto o item referente ao espaço físico da sala de aula, 

o qual foi desenvolvido segundo as impressões da pesquisadora.  

                                                     
17

 Na rede de ensino municipal pública de Olinda, a pré-escola, referente à educação infantil, é dividida em Pré-I, 

que corresponde ao Grupo IV da rede de ensino da PCR e em Pré-II, o Grupo V de tal rede de ensino citada.  
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18

 O conceito de carente utilizado pela professora remete-se à falta de necessidades ao desenvolvimento 

biopsicossocial da criança, como afeto, atenção familiar, higienização e alimentação adequadas.  

 TURMA A TURMA B TURMA C 

Rede 

municipal de 

ensino 

 

Recife 

 

Recife 

 

Olinda 

Quantidade 

de alunos: 

. Meninos 

. Meninas 

. Total   

. 
Frequentando 

 

 

. 7 

. 15 

. 22 

. 17 

 

 

. 12 

. 10 

. 22 

. 19 

 

 

. 13 

. 7 

. 20 

. 14 

Faixa etária 

dos alunos 

5-6 anos 5-6 anos 5-6 anos 

Perfil das 

crianças 
São carentes

18
 e vivem sob 

condições precárias. Algumas 

passam fome e moram em 

barracos. Os familiares da 

maioria são traficantes de 

drogas, assaltantes e 

presidiários. A maioria mora 

com a mãe, porém há alunos 

que vivem com tias e/ou avós. 

Grande parte delas frequenta a 

escola pela manhã e, à tarde, 

permanece em espaços 

assistenciais. 

Vivem diante de um cenário 

em que a criminalidade e o 

descuido são imperantes. Há 

um número razoável de 

crianças com pais separados 

e algumas são pedintes em 

sinais de trânsito para 

aumentar o orçamento 

familiar. Alunos dispersos e 

dificuldades visuais são os 

que apresentam dificuldades 

na aprendizagem. 

As crianças em sua 

grande maioria são 

agressivas. Lutas, 

xingamentos e 

desrespeitos são práticas 

triviais. Há pais que são 

traficantes de drogas, 

gângsteres e mães 

prostitutas. Muitos são 

criados pelas avós. Na 

turma, existem duas 

crianças  diagnosticadas 

com déficit de 

desenvolvimento mental.  

Experiência 

da docente 

Formação no Normal Médio e  

Psicologia, especialização em 

Coordenação  e Supervisão  

Escolar. Desde 1984 ensina na 

rede privada e está na rede 

pública há 3 anos. 

Formação em Magistério do 

2º grau, Pedagogia e 

especialização em 

Psicopedagogia.   Ensina na 

rede pública há 4 anos e 

meio.  

Formação em Pedagogia e 

especialização em 

Psicopedagogia. Está na 

rede pública de ensino há 

1 ano. Atuava 

anteriormente na área de 

Processamento de Dados. 

Relação 

família x 

escola 

Apesar de poucos, há pais e 

mães que mantêm presença na 

escola e conversam com a 

professora para obter 

informações sobre o 

desempenho do filho(a).  

A escola sempre convida os 

pais na tentava de criar um 

diálogo mais efetivo, porém 

os mesmos mostram-se 

afastados e desinteressados 

quanto ao desenvolvimento 

dos filhos. 

Geralmente, o contato 

escola-pais se restringe a 

reclamações de cunho 

comportamental, quando 

os pais revidam com 

promessas de punição 

severa para os filhos. 

TABELA 1 – RESUMO DOS PARTICIPANTES E CONTEXTOS DA PESQUISA 
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3.2 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 

 

Após a discriminação dos contextos e participantes da investigação realizada neste 

trabalho, a qual contribuirá para a análise comparativa entre as três turmas a fim de verificar 

as implicações do PATHS, do Treinamento ACE e de uma prática carente de ambos os 

recursos no desenvolvimento emocional das crianças dentro do ambiente escolar, 

apresentaremos agora as etapas que nortearam a coleta dos dados. 

 

       3.2.1 Práticas Interventoras Pautadas no PATHS 

 

Essa etapa destinou-se à execução prática da adequação do currículo PATHS ao Grupo 

V da educação infantil, cuja realização foi feita na turma A, tendo a própria professora como 

                                                     
19

 A cidade do Recife possui uma divisão político-administrativa dos bairros que é composta por seis Regiões 

Político-Administrativas (RPAs). A turma A está inserida em uma escola da 4ª Região Política-Administrativa 

do Recife.  
20

Aqui, também, estamos transpondo as considerações evidenciadas pela professora, que utilizou a terminologia 

„violenta‟ para significar que as comunidades possuem componentes envolvidos na criminalidade (tráfico de 

drogas, porte ilegal de armas, assaltos e homicídios). 
21

 A turma B está inserida em uma escola da 6ª Região Político-Administrativa do Recife. 

Comunidade/ 

entorno 

escolar 

A escola é localizada em local 

urbano da RPA-4
19

, em área 

afastada das comunidades. As 

comunidades atendidas são 

consideradas violentas
20

. 

 

 

Inserida em comunidade 

periférica da RPA-6
21

, a 

escola ocasionalmente 

assiste a troca de tiros que 

ocorrem nos arredores 

devido a rixas de liderança. 

A escola é sediada no 

estabelecimento precário 

de  uma igreja católica. A 

clientela vem de 

comunidades de periferia 

social que são vizinhas à 

escola. 

Espaço físico 

da sala de 

aula (ver 

Fotografia 1) 

Sala ampla, limpa e luminosa, 

com materiais de boa 

qualidade e apropriados à fase 

das crianças. 

Sala quente, com carteiras 

pesadas e antigas e sem 

espaço adequado para a livre 

movimentação das crianças. 

Não há materiais lúdicos.  

Espaço pequeno, muito 

quente, mal conservado. 

O consumo de água é 

escasso. Os materiais 

lúdicos são insuficientes e 

desgastados.  

FOTOGRAFIA 1  

          Turma A                                           Turma B                                       Turma C 
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executante das aulas relacionadas à aprendizagem sócio-emocional. Foram preparadas sete 

aulas em torno de temáticas referentes ao autocontrole, à autoestima sadia, ao reconhecimento 

das emoções básicas e à introdução de resolução de problemas, abordagens apropriadas à 

faixa etária de crianças entre cinco e seis anos.  

Quando fomos apresentados à professora – por meio da diretora da escola que nos 

encaminhou diante da nossa intenção de pesquisarmos uma turma do Grupo V –, 

esclarecemos que elaboraríamos intervenções para que ela aplicasse em sua turma. 

Dedicamos um encontro exclusivamente para aclaramento da pesquisa, dos objetivos a serem 

desenvolvidos e do que se trata o currículo PATHS. A professora aceitou o desafio e, então, 

partimos para o esclarecimento de como seriam realizadas as aulas práticas. Preparamos um 

material orientador baseado no PATHS, uma espécie de guia, que contém uma visão geral 

sobre o PATHS, os passos que realizaríamos na pesquisa empírica em sua sala de aula, o 

planejamento das aulas, junto com todos os materiais didáticos, os quais confeccionamos com 

exclusividade para a realização das aulas pautadas no PATHS. Evidenciamos para a 

professora que o material oferecido era apenas para orientá-la e que era passível de 

flexibilidade, caso a mesma achasse necessário.  

As práticas aconteceram em sete momentos de intervenção que foram divididos da 

seguinte maneira: aula 1, Introdução ao PATHS; aula 2, O conto da Tartaruga; aula 3, 

Introdução aos Sentimentos; aula 4, As Emoções Feliz e Triste; aula 5, As Emoções Medo e 

Reservado; aula 6, A Emoção Raiva; e, aula 7, Sinais de Controle
22

. Maiores esclarecimentos 

quanto aos conteúdos e desdobramentos de tais intervenções serão explanadas no capítulo 4, 

momento em que apresentaremos as análises a partir dos dados contidos no diário de registros 

e no instrumento de observação. 

Cada aula aconteceu, em média, num intervalo de quinze dias, sendo iniciada em 

agosto e finalizada no mês de novembro. O agendamento das aulas se deu a partir da 

disponibilidade do cronograma das atividades da professora da turma A.  

 

3.2.2 Observações em Sala de Aula 

  

As observações das práticas pedagógicas aconteceram em todas as turmas 

pesquisadas, cujos objetivos já foram explanados neste estudo. Para observar as manifestações 

emocionais nos comportamentos dos alunos durante os momentos presenciais no ambiente 

                                                     
22

 Os objetivos e procedimentos de cada aula foram descritos no guia fornecido para a professora e podem ser 

consultados em KUSCHÉ; GREENBERG, 1994, vols. Unit Turtle e 1.  
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escolar, desenvolvemos um instrumento de pesquisa, inspirado no Evalution Kit, material que 

faz parte do kit didático PATHS que orienta o educador a avaliar o progresso da turma quanto 

ao desenvolvimento sócio-emocional. Utilizamos o instrumento para registrar 

quantitativamente episódios que indicaram descontrole emocional nas relações das crianças. 

Os episódios foram pontuados por categorias no instrumento, o qual pode ser acessado no 

Apêndice A. Nossa pretensão, a partir dele, foi obter informações indicativas sobre as turmas 

mais e menos vulneráveis ao controle emocional no comportamento.  Mais à frente, o diálogo 

dos resultados obtidos pode ser conferido. 

 No instrumento de pesquisa estão contidas categorias que se referem à manifestação 

de alguns possíveis comportamentos relacionais emocionalmente inadequados que os alunos 

poderiam vir a apresentar. Chamamos de inadequados os comportamentos que caracterizam 

atitudes impulsivas, anti-sociais e/ou que refletem desequilíbrios nos relacionamentos intra e 

interpessoal. Vejamos, a seguir, detalhadamente as categorias dispostas em tal instrumento: 

 Agressão/comportamento “explosivo” – Manifestado em atitudes impulsivas devido 

ao surgimento de alguma emoção desconfortável, como a raiva e a revolta. Estamos 

chamando de comportamentos agressivos aqueles em que as crianças são movidas a se 

rebelar contra outras crianças ou contra a professora, de modo verbal ou físico.  

 Toma o pertence do outro – Comportamento de criança que se apodera, sem pedir 

permissão, do alimento, objeto ou material que pertença e/ou esteja sendo usado por 

outra criança. Nessas situações, a criança pode estar querendo usar o objeto no mesmo 

momento, ou simplesmente deseja perturbar o colega, protegendo ou escondendo o 

objeto tomado para que a outra criança não mais o utilize.  

 Grita com os outros durante os conflitos – Os conflitos geralmente são comuns na fase 

da segunda infância. Esta categoria refere-se às situações em que a criança não 

consegue manter um comportamento de tranquilidade diante de um conflito, e, 

alterando-se emocionalmente, grita com os outros, problematizando ainda mais o 

conflito e demonstrando despreparo para solucionar os problemas que enfrenta em 

suas relações. 

 Lutas/Brigas – Atitudes em que a criança briga uma com a outra, projetando tapas, 

socos, chutes e/ou empurrões. Essas atitudes podem advir do surgimento de uma 

emoção raivosa ou de alguma outra emoção desconfortável que gera a vontade de 

travar combate com o outro para aliviar um sentimento agonizante dentro de si.  
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 Atitude de teimosia – Reporta-se ao comportamento repetitivo em que a criança já fora 

advertida pela educadora na tentativa de não mais agir de tal modo, mas, por não saber 

guiar as emanações emocionais que surgem insistentemente em si, a criança expressa 

por mais vezes certa atitude que contraria o ambiente de sala de aula.  

 Perde a calma diante de uma discussão – Atrelada à categoria “Grita com os outros 

durante os conflitos”, tal atitude abrange os momentos em que a criança se 

descontrola, chorando, esperneando ou debatendo-se corporalmente, como forma de 

expressar o estado indisposto causado pela situação.  

 Quebra as regras da sala de aula - Situação em que a criança, mesmo consciente das 

regras e normas que fazem parte da rotina da sua sala de aula, não consegue seguí-las 

e contraria a dinâmica da turma. Essa categoria pode estar correlacionada, em algumas 

ocasiões, à categoria “Atitude de teimosia”. 

 Incomoda/importuna os colegas – Atitude em que a criança consegue identificar o que 

incomoda o colega e age propositalmente para perturbá-lo. A ação de importunar pode 

envolver situações em que a criança faz uso de xingamentos, imitações e deboches 

para constranger o outro, mexe inapropriadamente com alguma parte do corpo do 

colega (por exemplo, dar „peteleco‟ na orelha ou cutucá-lo com os dedos e fingir não 

ter sido o autor da ação a fim de provocar irritação), e/ou atrapalha intencionalmente o 

colega no momento em que ele esteja concentrado em alguma atividade.  

 Ofende os outros – Atitude em que a criança magoa, inferioriza e fere os sentimentos 

de outrem por meio de ações e/ou palavras ríspidas que são emitidas, legitimando a 

fragilidade de quem recebe a ofensa e contribuindo para a baixa auto-estima da vítima. 

Por exemplo, chamar de “burro” ou violar a atividade de um colega que se sente 

incapaz de realizá-la.  

 Irrita-se nas atividades quando sente dificuldade – Comportamento em que a criança 

reage com exasperação e aborrecimento ao lidar com obstáculos na realização de 

algum exercício ou jogo, contrariando a expectativa que possui em sair-se bem na 

situação que enfrenta.  

 Apresenta-se afastado/desgostoso com os colegas – Atitude consequente de uma 

emoção paralisante, como a tristeza ou a frustração, em que a criança não apresenta 

estímulos para se relacionar e demonstra apatia em relação aos colegas. Geralmente, 

essas crianças se isolam e observam de longe a interação do grupo. 
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 Rejeita os limites estabelecidos pelo professor - Comportamento em que a criança 

ignora as orientações instituídas pelo educador e age de acordo com as inclinações de 

sua disposição interna incoerentes ao contexto vivenciado. Por exemplo, o educador 

solicita à turma para permanecer em sala de aula até chegar o horário do recreio e a 

criança, resistindo ao limite do educador, não controla seu desejo e sai da sala de aula, 

rejeitando a orientação a ser seguida. 

 Permanece excitado ou desconcentrado – Comportamento prolongado em que a 

criança mantém agitação extremada ou demasiada distração em sala de aula. Por 

exemplo, uma criança que chora descontroladamente durante um conflito e não 

consegue retornar ao estado emocional de tranquilidade em tempo considerável; ou, 

quando a criança não consegue ficar sentada e circula pelo ambiente durante grande 

parte do período em que permanece na sala de aula, mexendo nos objetos e tentando 

atrair os colegas; ou ainda, nas situações em que é para realizar um exercício 

individualmente e não consegue estabelecer foco na execução deste, distraindo-se 

facilmente com algum movimento atrativo ou, simplesmente, ficando paralisado e 

seguindo os „devaneios de sua mente‟.  

 Utiliza mentiras em sua fala – Atitude em que a criança afirma algo mesmo sabendo 

ser contrário à realidade de uma circunstância para se safar de uma situação que a 

prejudique ou que não tenha coragem de enfrentar, para colocá-la numa situação 

favorável ou para desfavorecer intencionalmente um colega.  

 Manifesta raiva quando provocado por outra criança – Quando a criança reage à 

importunação do colega expressando a emoção de raiva surgida por alguém ter 

inflamado seu estado emocional. Em certa medida, podemos classificar tal 

manifestação razoável, tendo em vista que a criança foi provocada. No entanto, diante 

da provocação, a criança pode controlar sua raiva e reagir de maneira não perniciosa. 

Assim, este tópico reporta-se às situações em que a criança é provocada e não 

consegue controlar sua raiva. A criança atingida sente-se desconfortável aparentando 

feições indicativas de raiva, tais como: boca cerrada, dentes trincados, corpo inflado, 

sinal vocal rude, sobrancelhas franzidas e olhar ameaçador.  

 Realiza as atividades com distração – A criança em tal situação não mantém foco na 

execução da atividade, podendo demorar sua conclusão devido ao desvio de atenção 

da tarefa para outro contexto mais atrativo no momento, como conversas e 

brincadeiras com os colegas. 
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 Demora para realizar as atividades – O aluno pode ter a conduta de demorar numa 

atividade por conta de algum atrativo que o distrai facilmente e retira-lhe do foco na 

tarefa ou, mesmo concentrado, pode custar a concluir por apresentar impaciência ou 

desmotivação, ou ainda pode demorar por não saber como lidar com os desafios 

propostos pela atividade.  

 

Além do instrumento de incidência do descontrole emocional nas relações, utilizamos 

diário de registro nos momentos situacionais observados, em que foram catalogadas as 

situações baseadas nas categorias do instrumento e das práticas pedagógicas e relacionais das 

educadoras para com as crianças. Com os dados correspondentes a esta etapa, explanaremos 

os momentos que foram registrados e realizaremos uma análise comparativa entre as três 

turmas, apresentando-a no capítulo posterior.  

 

3.2.3  Entrevistas 

 

 Além das etapas apresentadas, foram realizadas com as professoras de cada turma 

entrevistas semi-estruturadas que objetivaram a verificação das impressões que as mesmas 

indicaram sobre o desenvolvimento relacional e emocional de suas turmas, antes e depois da 

nossa presença no campo escolar. As questões que nortearam a entrevista inicial, assim como 

a entrevista final, podem ser conferidas nos Apêndices B e C, respectivamente. As 

considerações pertinentes emanadas nas entrevistas foram utilizadas na análise dos resultados.  

 

3.2.4 Averiguações não-generalizantes de compreensão discente sobre emoções e 

relacionamentos 

Esta etapa não configurou uma condição determinante nos resultados da pesquisa, 

aliás, ela apenas foi inserida na condição de adquirir informações adicionais a partir da 

verificação prática de algumas atividades que ficaram de fora da proposta PATHS adaptada 

para esta pesquisa. As realizações das atividades das averiguações podem ser acompanhadas 

no próximo capítulo. As averiguações não constaram como dados decisivos ao resultado da 

pesquisa, pois a amostra dos participantes, em tais averiguações, foi de número insignificante. 

No entanto, achamos que enriqueceria à discussão enfocada nesta pesquisa – desenvolvimento 

emocional e relacional na educação – apresentar outras possíveis atividades que podem 

auxiliar na verificação do nível de compreensão emocional que a criança tem sobre si mesmo 

e sobre outros sujeitos. Por isso, não descartamos tal fase em nosso trabalho. 
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 As averiguações aconteceram do seguinte modo: primeiramente, houve a seleção de 

duas crianças de cada turma para a realização da averiguação antes da pesquisa – uma do sexo 

masculino e outra do feminino. A seleção das crianças ocorreu mediante sorteio pela 

caderneta escolar. A averiguação inicial se dividiu em momentos 1 e 2. No momento 1, o 

intuito foi disponibilizar uma atividade de reconhecimento das emoções básicas (feliz, triste, 

medo, raiva) através de fotografias com crianças
23

 (Fotografia 2) que expressam facialmente 

tais emoções, e, no momento 2, as crianças foram convidadas a observar duas cenas 

ilustrativas e verbalizar o que compreendiam ao virem as cenas. Uma cena demonstra uma 

relação conflituosa e a outra uma relação amistosa entre as crianças (ver Anexo A). Esta etapa 

foi dirigida pela pesquisadora em ambiente privado da presença dos demais colegas de turma 

e da professora.  

Após trinta dias da finalização das etapas de intervenções e observações em sala de 

aula, retornamos ao campo escolar, em meados de dezembro de 2008, para realizar a 

averiguação pós-pesquisa com as mesmas crianças. A averiguação posterior observou o 

discernimento emocional dos alunos em si mesmos e nos outros. Assim como na anterior, este 

momento dividiu-se em dois. 

 

 

 

 

 

 

No momento 1, a criança recebeu um papel subdividido em quatro áreas (ver 

Apêndice D), onde cada área correspondia às emoções FELIZ, TRISTE, RAIVA e MEDO. A 

criança foi solicitada a se autodesenhar de acordo com a emoção correspondente ao espaço, 

                                                     
23

 Os pais e/ou responsáveis dos menores que posaram para as fotografias da atividade do pré-teste autorizaram, 

mediante assinatura documental, a exibição de suas imagens neste trabalho.  

FOTOGRAFIA 2 

Menino e menina expressando facialmente as emoções básicas FELIZ, TRISTE, MEDO, RAIVA 

(cada um, da esquerda para direita e de cima para baixo) 
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relacionando o desenho a alguma situação vivenciada, cuja emoção fora sentida. A técnica do 

desenho foi utilizada apenas como um artifício para que a criança se sentisse mais à vontade 

em expressar uma circunstância de sua experiência referente às emoções básicas. No 

momento 2, a criança observou duas cenas ilustrativas, uma demonstrando uma relação 

conflituosa e outra uma relação amistosa, tal como na averiguação antecedente, porém, com 

ilustrações distintas (ver Anexo B). Esta etapa foi dirigida pela pesquisadora, assim como na 

fase antecedente, em ambiente livre da presença dos colegas e da professora. Ainda houve o 

acréscimo de um terceiro momento: passado um ano do acompanhamento realizado, a 

pesquisadora voltou a campo para realizar um exercício da mesma natureza do momento 1 

ocorrido na primeira fase de averiguação. Para essa atividade de reconhecimento das emoções 

básicas através de expressões faciais, as crianças visualizaram fotografias de pessoas adultas 

do sexo feminino e masculino (Fotografia 3). 

 O momento 1 da averiguação anterior à pesquisa envolve um exercício que exige a 

capacidade de a criança identificar algo que já tenha tido contato, por exemplo, reconhecer 

que quando alguém revela um sorriso pode indicar o estado alegre ou feliz de tal pessoa. Já o 

momento 1 da averiguação pós-pesquisa reúne uma atividade em que a criança deve 

reproduzir o conhecimento por meio de sua memória, sendo assim, um exercício de natureza 

recordativa. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

FOTOGRAFIA 3 

Pessoas adultas do sexo feminino e masculino, expressando facialmente as 

emoções básicas FELIZ, TRISTE, MEDO, RAIVA (da esquerda para 

direita). Veiculação autorizada das imagens para este trabalho.  
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Conforme Papalia & Olds (1998), crianças na fase pré-escolar tendem a se sair melhor 

nas tarefas de reconhecimento do que de recordação, visto que a capacidade de recordar 

requer maior familiaridade para com o objeto ou evento solicitado à lembrança.  Diante disso, 

achamos pertinente, após o período em que foram introduzidos exercícios voltados às aptidões 

sócio-emocionais, incluir um elemento mais complexo na averiguação.  
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4. ANALISANDO OS ESPAÇOS PESQUISADOS 
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FOTOGRAFIA 4 

4.1 UMA VISÃO GERAL SOBRE AS OBSERVAÇÕES NOS CONTEXTOS 

ESCOLARES 

 

4.1.1 Turma A 

 

As observações na turma A foram realizadas a partir das aulas PATHS, momento que 

se dava no primeiro tempo do turno (7h30min às 9h15min) e de outras práticas pedagógicas 

após o recreio (9h30min às 11h15min). Para inserir as aulas propostas na prática da turma, a 

professora conversou com os alunos, explicando como procederia em alguns encontros a 

partir daquele dia: “A partir de hoje, vamos ter alguns momentos diferentes na sala de aula, 

vão ser momentos especiais onde a gente vai conversar sobre os sentimentos, sobre situações 

que às vezes não sabemos resolver, sobre tranquilidade [...] nesse momento especial vai ter 

faz-de-conta, mas também vão ter regras que vocês vão ter que seguir , como ir ao banheiro 

só quando necessário e não aperrear os colegas”. No instante introdutório, a professora  

apresentou um cartaz com algumas regras escritas e o afixou próximo ao quadro, de modo a 

ficar visível para todos. Quando a pesquisadora teve o encontro com a professora, antesdas 

observações, para orientar as aulas que a professora iria ministrar sobre o PATHS, a primeira 

apresentou um modelo de cartaz com algumas ideias dos itens que poderiam compor a lista de 

regras e deixou a professora à vontade para construir o cartaz do modo que desejasse. 

Contudo, a professora manteve os itens apresentados como exemplo e comunicou-os, 

componente por componente (Fotografia 4). À medida que realizava a leitura dos pontos, 

ampliava o entendimento de cada item, exemplificando com situações já acontecidas na turma  

 

 

que requereram cada específica regra. Os alunos permaneceram atentos à comunicação e 

durante o instante, quando queriam falar, levantavam as mãos, de acordo com a primeira 

regra. Essas regras foram relembradas a cada início das aulas PATHS. As atividades iniciais 

Lista das regras 
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tiveram o objetivo de criar uma atmosfera divertida em relação ao PATHS, oferecendo 

práticas para desenvolver habilidades de dramatização e de despertar a atenção e o respeito 

dos alunos entre eles mesmos.  

A primeira atividade foi a brincadeira do chapéu, que consistia em imitar um animal 

usando um chapéu colorido. Quando alguém usasse o chapéu, significava que iria representar 

uma cena. A professora iniciou a brincadeira servindo-se de modelo demonstrativo, e, 

estabeleceu como combinado chamá-los para participar na condição de apresentarem um 

comportamento de acordo com as regras. Iniciada a imitação, as crianças começaram a falar 

nomes de animais, todas ao mesmo tempo, exceto o aluno H
24

, que levantou as mãos tal como 

a regra indicava. Em situações como esta, quando a criança revela na prática uma meta 

desejada, é importante o educador fornecer um reforço positivo como um elogio. Tal atitude 

funciona como um fortalecimento para a criança que realizou a ação e um mecanismo de 

aprendizagem para os presentes na ocasião. No entanto, a atitude do aluno não foi reforçada 

pela professora e passou despercebida. Uma criança mostrou timidez na dramatização e o 

grupo a estimulou, oferecendo sugestões de animais para ela imitar, no entanto, mesmo assim, 

a criança não se sentiu à vontade em representar, o que a fez passar a vez; professora e alunos 

respeitaram sua decisão e outra criança se voluntariou. Com o passar da brincadeira, a 

agitação e a dispersão na turma começaram: havia crianças descansando a cabeça sobre a 

mesa, conversando e fazendo „batuque‟ na carteira. A professora percebeu que a brincadeira 

perdeu a atração e partiu para a próxima atividade: o ajudante do dia.  

Para a atividade do ajudante do dia, explicou que uma criança seria sorteada a fim de 

ajudá-la durante as aulas, mostrando e distribuindo alguns materiais. Além de explicar a 

função do ajudante, verbalizou o procedimento da seleção: cada um escreveria seus nomes 

numa tira de papel que seria encaminhada ao depósito que indicava os nomes de quem não 

havia sido ainda o ajudante. À medida que determinada criança fosse sorteada, a tira com o 

seu nome passaria, ao final do dia, para o recipiente que indicava os nomes das crianças que já 

haviam sido o ajudante do dia (Fotografia 5a), porém, antes, o seu nome era afixado em um 

quadro específico reservado para todos visualizarem o nome do  ajudante  do  dia   (Fotografia 

5b). A criança-ajudante também recebia um crachá personalizado (Fotografia 5c). Os alunos 

demonstraram empolgação com os materiais apresentados, e, no primeiro sorteio, a menina O 

foi a ajudante. A turma reagiu com muito aplauso e vibração, deixando O sorridente e feliz.  

                                                     
24

 Estamos nos referindo aos alunos-participantes da pesquisa por letras maiúsculas do alfabeto e em negrito. 

Tais letras não correspondem às iniciais dos nomes das crianças, o que fortalece a preservação da identificação 

das mesmas.  
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FOTOGRAFIA 5 

Atividade do Ajudante do Dia 

 

 

 

A professora também esclareceu que no final de cada dia a turma iria construir uma 

lista de elogios para o ajudante do dia, e, perguntou em seguida, se alguém sabia o que 

significava „elogio‟.  Cantar parabéns, ser nome de loja e de uma praia foram os palpites de 

alguns alunos, palpites que revelaram a falta de clareza sobre o significado de elogiar alguém. 

Desse modo, a professora explicou através de exemplos o que seria „elogio‟: “Como o seu 

sapato é bonito, Q! M, que bolsa mais bonita essa sua!”, falou isso e complementou que 

essas são formas de elogiar as coisas que as pessoas têm. As crianças acharam divertido e ela 

continuou: “L, como você é bom amigo! S, você é tão carinhosa! Z, você é um menino muito 

bom [...]”, e assim fez elogios, criança por criança. Muitas crianças sorriam com timidez, 

recolhendo a cabeça ao receber o elogio. Feito isso, a professora solicitou que cada aluno 

elogiasse a ajudante do dia: “Seu vestido está bonito, o corpo dela está bonito, seu „lulu‟ 

(acessório de cabelo) está bonito, a sandália está bonita”, disseram as crianças com repertório 

vocabular restrito, o que revelou falta de familiaridade com a ação de elogiar o outro. A 

professora acrescentou: “O está sendo uma ajudante do dia muito legal e está de parabéns!”. 

Depois de todas as aulas PATHS, a professora avaliou tal atividade
25

: “[...] eu achava que o 

ajudante do dia funcionava mais com meninos maiores e não com os menores e acho que foi 

uma aprendizagem muito boa para eles. Uns tiveram dificuldade por não saber o que fazer, 

vergonha... Mas depois, eles percebendo como era o outro, se empenharam mais, o fato do 

elogio, que eu aprendi muito com o PATHS [...] só o fato de você dizer „muito bem!‟, eu acho 

que reforçou muito. Isso foi muito importante porque nem em casa eles tem isso porque o 

tratamento é: „essa peste!‟. [...] eles passaram a elogiar o trabalho do outro a partir disso. O 
                                                     
25

 De agosto a dezembro de 2008, segundo as informações da professora em entrevista posterior, essa atividade 

foi realizada diariamente.   
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FOTOGRAFIA 6 

olhar deles pro ajudante no início era muito crítico „ah tia, ele não faz nada‟, depois eles 

foram percebendo que estavam ajudando sim, que cada um ajuda de um jeito diferente. E no 

próprio trabalho meu de professora, gostei muito e vou continuar aplicando isso.”   

Outro momento do primeiro contato com o PATHS foi a brincadeira com 

características dos animais, em que a professora descrevia uma animal para ser adivinhado. 

Essa atividade não foi concluída, pois, o horário do recreio chegou, rompendo sua execução. 

Como foi decidido pela professora, as aulas PATHS dar-se-iam apenas no primeiro tempo, em 

razão do curto tempo do turno da manhã, posto que a professora necessitava de espaço ao 

longo do dia para prosseguir com seu planejamento didático.  

Geralmente, durante o recreio, as brincadeiras interativas eram de lutas, de „polícia e 

ladrão‟ que matavam um ao outro, ou algumas crianças optavam em ficar sozinhas e outras, 

que revelavam fazer parte de um grupo fechado, brincavam com bonecas e objetos trazidos de 

casa. No segundo tempo, pós-recreio, a professora reservava para jogos pedagógicos, massa 

de modelar, brincadeira livre, roda de estórias e/ou cantorias. Essas eram atividades 

permanentes em seu planejamento, pois considerava necessário dedicar momentos lúdicos 

diários a crianças que apenas tinham aquele momento de brincadeira ao longo do dia.  

Na aula dedicada à lição da Tartaruga, primeiramente, a professora expôs o cartaz de 

“Lembrar de Fazer a Tartaruga” e dos “Três Passos” (Fotografia 6) sem explicar sobre o que  

 

 

 

se tratava para ver a reação dos alunos. A turma se sentiu atraída pelos cartazes e uma aluna 

inferiu: “Ela „tá‟ com medo porque ela „tá‟ dentro da caixinha dela”, e outra comentou: 

“Olha a tartaruguinha, que linda!”. Antes de começar a contagem do conto da tartaruga, 

incentivou os alunos a resgatarem as regras, articulando-as ao comportamento esperado 

durante a apuração da estória: escutar e prestar atenção. A história foi distribuída em lâminas 

Cartazes “Três Passos” e “Lembre-se de Fazer Tartaruga” 
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FOTOGRAFIA 7 

Atividades relacionadas à lição da Tartaruga 

com imagens ilustrativas dos personagens e na passagem de uma lâmina para a outra, a 

professora retomava as principais ideias contidas no conto. No momento da estória em que a 

tartaruga sábia ensina os “Três Passos” para a tartaruguinha realizar, a educadora explicou e 

convidou todos para juntos executarem as etapas: 1- Parar, 2 – Respirar, 3 – Falar o problema. 

Utilizando o exemplo da estória, explicou que a tartaruguinha estava se sentindo arengueira e 

não se sentiu bem ao perceber isso, e, então, a sábia tartaruga ensinou-a a ficar quieta dentro 

do casco para pensar. Esse movimento de entrar no casco, parar e pensar é extraído do conto e 

configurado como o „Fazer Tartaruga‟. Um fantoche de tartaruga (Fotografia 7a e 7b), 

acessório que consta do kit PATHS, auxiliou na demonstração. Nesse instante, as crianças 

foram direcionadas a imaginarem os seus cascos, cruzando os braços no peito e executando 

cada passo do „Fazer Tartaruga‟, coletivamente. Algumas crianças criaram outros 

mecanismos de „Fazer Tartaruga‟, como pondo os braços por dentro da camisa ou 

encolhendo-se no chão (Fotografia 7c). Depois disso, a professora solicitou ao ajudante do dia 

para demonstrar, à medida que a turma fosse falando, os passos de „Fazer Tartaruga‟. O 

menino o fez e no final, recebeu um elogiou da professora pela disposição e bom 

desempenho. As crianças ficaram muito concentradas durante a exibição do conto da tartaruga 

e do mecanismo para parar e pensar, além do fantoche ter atraído bastante a atenção dos 

pequenos.  Quando  o  momento  estava  sendo  finalizado,  uma  criança  começou  a  chorar, 
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queixando-se à professora que um garoto estava debochando do modo como ela estava 

fazendo a tartaruga e a professora trocou-o de lugar. Esse seria um momento oportuno para 

usar o método da tartaruga e enfatizar todos os passos que estavam sendo ensinados naquela 

circunstância, porém, talvez pela falta de clareza em estender a intenção das atividades à 

rotina diária, a professora perdeu tal oportunidade. Após isso, a professora resgatou a estória, 

levantando alguns questionamentos a serem respondidos e em seguida mostrou o cartaz 

„Lembre-se de Fazer Tartaruga‟, o qual ficou exposto até o final do ano. A turma foi 

convidada a criar propícias situações de usar os Três Passos, e, depois de uma timidez geral, a 

menina M, baseada no conto da tartaruga, disse: “A tarefa está difícil, me sinto mal”. A 

professora demonstrou grande satisfação com o desempenho de M. Essa criança, conforme a 

professora, sempre se metia em confusão com os colegas de classe, chorava bastante e não 

atendia às suas solicitações, entretanto, a professora considerou que as atividades PATHS, 

sobretudo o método da tartaruga, surtiram nítido efeito positivo nesta criança e em entrevista 

disse: “M olhava o cartaz da tartaruga, parava, respirava, ela agrediu menos os colegas, se 

descontrolou menos [...] Era muito chorona, por tudo chorava, gritava e notei que ela se 

preocupou mais com relação a essa agressividade dela que só afastava os meninos dela [...] 

Ela passou a usar verbalmente o termo „Fazer Tartaruga‟ e sempre me contava quando fazia 

em casa „tia, eu fiquei braba com mainha e fiz a tartaruga‟, ela dizia „eu vou fazer a 

tartaruguinha‟”. 

 Na aula do conto da tartaruga as crianças também dramatizaram a história, momento 

que foi organizado junto com o ajudante do dia. As crianças se divertiram muito com a 

encenação mediada pela professora: M foi a tartaruguinha; S, a sábia tartaruga; O, a 

professora; U e H, os amigos. O conto dramatizado iniciou com M encontrando os amigos e 

os chamando para jogar bola. A professora os viu e mandou-os para a sala de aula. A 

tartaruguinha tomou o material de um colega e uma confusão foi criada. A tartaruga sábia 

apareceu e ensinou a tartaruguinha os Três Passos. A dramatização findou com a 

tartaruguinha feliz, brincando com os amigos e cantando todos juntos „o cravo e a rosa‟. 

Depois desse momento, ainda houve outro no mesmo dia, a visualização de ilustrações: uma 

criança que estava sendo empurrada por outra, uma criança tentando fazer o dever de casa, 

uma criança com ombros caídos olhando pela janela. O objetivo era questionar sobre o tipo de 

sentimento que a criança estava demonstrando em cada imagem e estimular respostas sobre o 

que tal criança poderia fazer para se sentir melhor em cada situação. A partir disso, a 

professora  reforçou o „Fazer Tartaruga‟ e disse que queria vê-los fazendo uso de tal método 

quando estivessem em confusão, tristes e com raiva. Nessa atividade as crianças tenderam à 
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dispersão, possivelmente em razão da proximidade do horário da merenda; poucos 

mantiveram o foco. Mesmo assim, a professora prosseguiu: “A gente faz tartaruga pra 

mostrar que a gente „tá‟ chateado, pra não fazer confusão com o amigo, com a professora, 

com a mamãe. Vamos sempre fazer a tartaruga pra nos ajudar a ficar calmos”. Após a 

merenda, nesse dia, as crianças ensaiaram uma apresentação para um momento cultural da 

escola, e, durante o ensaio, a criança T chamou B e a puxou pela camisa, e, G, assistindo a 

cena, falou: “Está errado, tem que fazer a tartaruga!”. A observação da criança G indicou a 

realização de uma conexão entre o conteúdo do autocontrole e a prática relacional com o 

outro.  

 Em certo dia, antes de iniciar as atividades PATHS, a professora conversou com os 

alunos sobre um episódio que estava acontecendo na turma: infestação de piolhos. Ela 

conversou cuidadosamente e explicou que cada um deveria cuidar de sua higiene e que os pais 

estavam reclamando dos seus filhos que adquiriram piolhos pelo descuido de outros alunos. 

“Cada um de vocês vai pedir a mamãe para passar o pente fino e quem não tiver dinheiro 

para comprar um pente fino, pode colocar vinagre com água morna para ficar sem piolho”, 

advertiu a professora. O assunto quanto aos piolhos foi retomado numa conversa final com a 

pesquisadora e, sobre isso, a professora considerou, nas entrelinhas, a falta do cuidado 

familiar na educação das crianças: “Peguei um saco, coloquei na cabeça, dia desses, sentei 

com eles e fui um por um catando piolho. Quer dizer, um ato que quem ver vai até me 

criticar, mas muitas crianças me disseram „minha mãe nunca fez isso, tia‟, quer dizer, isso é 

um exemplo do que eu estou dando; eles precisam ser mais cuidados e eu acho que esse 

cuidar também cabe essas questões. „Ah, eu não sou mãe, sou professora‟, já ouvi muito isso 

de colega, mas esse fato de eu ser professora para eles não é só passar atividade não, é 

sentar, é brincar, é levar pra areia junto, é lanchar junto, é ver se „tá‟ com fome, é arrumar a 

bolsa, é estar junto e eu acho que isso é o mais importante numa professora [...]”. 

 Retomando a rotina PATHS, em outro dia, a professora introduziu a temática dos 

sentimentos, perguntando, se alguém sabia o que era sentimento. Uma aluna disse: “A gente 

não sabe porque é criança”, “Sabe onde está o sentimento? Dentro de você!” – respondeu a 

professora, tocando aluno por aluno e repetindo: “Está dentro de você”. Em seguida, 

perguntou se eles podiam tocar nos sentimentos, obtendo uma negação geral como resposta. 

Ela se mostrou feliz e depois triste, com a finalidade de os alunos tentarem adivinhar o 

sentimento que ela estava expressando. As crianças se envolveram com a ocasião e 

responderam com entusiasmo.  O conto da tartaruga foi resgatado com o intuito de averiguar 

os possíveis sentimentos da tartaruguinha. Por meio de cada cena ilustrada, professora e 
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alunos foram recontando a história e enfatizando o que a tartaruga sentiu: “a tartaruga sentia 

raiva quando chegava à escola. Ela queria ficar brincando com os amigos e quando fazia 

isso se sentia feliz [...] Aí teve um dia que houve uma confusão e as outras colegas não 

quiseram brincar com ela e como ela ficou?”, “Triste, mal”, responderam algumas crianças. 

E assim, numa conversa dialogada, a professora foi extraindo dos alunos respostas que 

consistiam no entendimento da moral da história: „Fazer Tartaruga‟ quando algum sentimento 

desconfortável surgisse.  

 A inserção da „Bolsinha de Sentimentos‟ repercutiu positivamente na rotina das 

crianças. Primeiramente, a professora mostrou a bolsinha (ver Fotografia 8) e perguntou às 

crianças   se   elas   sabiam   para   que   serviria  tal  material.  As  crianças  ficaram  curiosas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

espantadas, ansiosas e entusiasmadas, querendo receber de imediato uma para si. E com 

entonação de estar contando algo secreto, a professora falou: “Essa bolsinha é especial 

porque aqui (apontando para o bolso interno) vamos guardar nossos sentimentos”. A turma 

ficou maravilhada, reagindo como se a bolsinha fosse algo mágico, o que aumentou o desejo 

de recebê-la. Ela explicou que a cada aula, os alunos receberiam um sentimento diferente para 

ser guardado na bolsinha, e, rapidamente, apresentou todas as „carinhas de sentimentos‟ que 

adquiririam ao longo das aulas: FELIZ, TRISTE, MEDO, RAIVA, RESERVADO. O ensejo 

foi aproveitado para trabalhar a identificação das letras dos nomes dos sentimentos. A 

execução da explanação sobre as bolsinhas estabeleceu uma excelente interação entre 

professora e alunos, e, através da motivação e envolvimento da professora acerca da aula, as 

crianças conseguiram permanecer focadas. Cada aluno recebeu do ajudante do dia uma tira de 

papel para registrar seu nome e identificar sua bolsinha. Alegres, as crianças mostravam umas 

as outras suas bolsinhas. Depois de personalizadas individualmente, a professora explicou 

melhor a serventia do objeto: “Agora vamos entender para que é essa bolsa de sentimentos. 

FOTOGRAFIA  8 

Bolsinha de Sentimentos 
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Hoje como estou? Feliz. Mas, de repente, pode acontecer alguma coisa que me deixe triste. 

Essa bolsinha vai ficar todos os dias penduradas ali. [pausa – dois meninos começam uma 

pequena agitação] R, U, sabem como estou começando a ficar? Triste!”. As crianças ficaram 

preocupadas e perguntaram o porquê, “Porque vocês estão começando a bagunçar” – 

respondeu. Dito isso, as crianças retomaram o foco e a professora chamou uma por uma para 

pendurar sua bolsinha no “varal dos sentimentos” (Fotografia 8d). No final do ano letivo, na 

ocasião em que a professora pôde fazer uma retrospectiva da atividade “Bolsinha de 

Sentimentos”, considerou que no início alguns alunos não tiveram a compreensão sobre os 

sentimentos, no entanto, com a rotina, muitos revelaram ter identificado as emoções básicas 

em suas relações: “[...] eu colocava as bolsinhas três vezes por semana e sem intervir, eles 

iam lá e mudavam o sentimento, inclusive a minha bolsinha, quando eles começavam a ter 

um descontrole muito grande na sala, eles diziam „tia está triste‟, e eles mesmos mudavam a 

minha carinha. „Não vamos deixar tia assim não‟, e ficavam atentos ao comportamento um 

do outro. Eu acho que funcionou muito bem, eles ficaram muito ligados. O visual atraiu 

muito eles, eles tinham a iniciativa de ir mudando as carinhas quando algo acontecia com 

eles”. 

 Na aula sobre os sentimentos FELIZ e TRISTE, a professora explicou que os 

sentimentos são sinais importantes que mostram como cada pessoa está se sentindo por dentro 

e que não existe sentimento bom ou ruim. Quando falou isso, O perguntou: “Existe triste, „né‟ 

tia?”. A professora acrescentou: “Isso, O, o que existem são sentimentos confortáveis e 

desconfortáveis. E triste é um sentimento confortável ou desconfortável?”. Todos 

responderam que era desconfortável. Durante essa explicação aconteceu um episódio: A 

menina M reclamou, chorando, que o menino U jogou sua tiara no chão porque ela havia 

colocado o acessório na cabeça dele. Assim, a professora tenta explicar que ele ficou triste e 

perguntou a U se ele estava se sentindo desconfortável, o que foi confirmado. Diante disso, a 

professora perguntou a M se ela gostaria que U continuasse a se sentir desconfortável e ela 

disse que não. Escutando isso, U, espontaneamente, apanhou a tiara que havia jogado no chão 

e devolveu a menina. Essa foi uma feliz situação em que a professora conseguiu estabelecer 

na prática relacional o que estava ensinando.  

 O material correspondente ao “Painel de Sentimentos” (Fotografia 9) foi apresentado e 

explicado. À medida que cada sentimento fosse trabalhado, o ajudante do dia receberia um 

cartão com a expressão facial desenhada de um sentimento específico e posicionaria  o  cartão  

na  área  reservada  no painel. Se o cartão fosse azul correspondia ao sentimento 
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FOTOGRAFIA 9 

desconfortável e, caso fosse amarelo, indicava que o sentimento era confortável. No Painel 

havia o espaço do sol (amarelo) e o do céu (azul) para  agregar  os  cartões  de  acordo  com  a 

 

 

 

 

 classificação dos sentimentos: confortável ou desconfortável.  O procedimento utilizado na 

apresentação de cada sentimento era o mesmo: a professora falava sobre o que a fazia sentir 

determinado sentimento e compartilhava suas experiências. Depois escrevia o nome do 

sentimento no quadro, soletrando-os com os alunos, e, em seguida, explorava as experiências 

das crianças com relação ao sentimento abordado (feliz, triste, medo/assustado, raiva – um a 

cada aula). Sobre quando se sentem felizes, as crianças verbalizaram os momentos em que 

estão de férias, vão à praia e olham o mar, quando compram roupas, quando o pai chega do 

trabalho e traz chocolates, quando a mãe compra iogurte, nos momentos em que vão ao 

parque. Quanto às situações que as deixam tristes foram citadas: quando os meninos 

aperreiam, quando os colegas brigam, quando caem. Já o sentimento de medo ou assustado
26

 

foi apontado em situações como: o medo de cachorro, de leão, de bruxa, de escuro. As 

experiências das crianças relacionadas à raiva foram reportadas aos momentos que: a mãe 

briga, reclama ou bate nelas, quando o nariz está entupido e atrapalha o sono, quando os 

colegas brigam. Depois da conversa coletiva sobre as experiências, o ajudante do dia passava 

de mesa em mesa, mostrando a cada criança, a fotografia de uma pessoa adulta expressando a 

emoção discutida (Fotografia 10).  

A professora atentava para os detalhes revelados na face da adulta; o olhar, a boca, a 

disposição dos ombros, alguns músculos faciais. A cada imagem apresentada, as crianças 

imitavam as expressões visualizadas. A atividade prosseguia com a „prática da palavra do 

sentimento‟, por exemplo, ao trabalhar a palavra „triste‟(ou outras relacionadas aos 

                                                     
26

 No PATHS, medo e assustado recebem a mesma conotação. 

Painel de Sentimentos 
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FOTOGRAFIA 10 

sentimentos estudados), falava fortemente: „Eu me sinto triste!‟, manifestando gestos e 

expressões correspondentes à tristeza. Após sua demonstração, os alunos repetiam a mesma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frase e se esforçavam para manifestar também os mesmos gestos e expressões. Imagens 

ilustrativas também foram mostradas às crianças para que as mesmas identificassem o 

sentimento e sua causa presentes na cena. As aulas dos sentimentos finalizavam no momento 

em que as crianças recebiam a „carinha de sentimento‟ correspondente para pintá-la e guardá-

la na bolsinha. Uma vez recebida a nova „carinha de sentimento‟, a criança poderia utilizá-la 

em qualquer momento na sala de aula para demonstrar como estava se sentindo.   

No guia orientador confeccionado para a professora, foi inserido também o sentimento 

RESERVADO. Apesar de não fazer parte do grupo das emoções básicas trabalhado nesta 

pesquisa, como o currículo PATHS contempla o sentimento “reservado” na lição que trata 

sobre o “medo”, e, embora reconheçamos a complexidade na explicação de tal sentimento 

para a faixa etária dos participantes, optamos em mantê-lo nas orientações oferecidas à 

professora, a fim de verificar se as crianças iriam conseguir incorporá-lo em seu vocabulário 

emocional. Deixamos a professora à vontade para utilizar ou não o sentimento de reservado e 

a mesma optou em disponibilizar esse conceito em sua aula. A apresentação do conceito de 

reservado foi revelada da seguinte maneira: a professora mostrou-se séria – sem manifestar 

qualquer expressão –  sentou numa  cadeira e falou “Eu cheguei e sentei aqui. O que eu estou 

sentido?”. As crianças não souberam responder e a professora continuou: “Eu não quero 

mostrar como estou me sentindo a ninguém, eu guardei meu sentimento. Se eu estou me 

sentindo feliz, triste, com medo, só quem sabe sou eu”. Ela mostrou a carinha de sentimento 

Imagens utilizadas nas lições dos sentimentos 
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de reservado (o desenho de um rosto em branco)
27

que nada indica e pergunta às crianças se dá 

para saber qual é o sentimento daquela carinha. Elas verbalizaram que não. O menino E 

arriscou e disse: “Não dá pra saber porque ele „tá‟ reservado”. No momento dessa 

abordagem, muitas crianças estiveram dispersas e a professora resumiu: “Sentimento de 

reservado é quando a gente não quer mostrar o que está sentindo”. A professora não 

esperava que a turma obtivesse um entendimento acerca do sentimento de reservado, e, 

inclusive, revelou a dificuldade que teve para explicar este sentimento. No entanto, foi 

surpreendida, em certo dia, quando a criança H escolheu a carinha de sentimento reservado 

para expor ao grupo. A surpresa da professora deveu-se ao fato de a criança realmente ter um 

perfil reservado nas relações interpessoais estabelecidas em sala de aula.  

 Na lição referente à raiva, a dinâmica das aulas sobre sentimentos foi acrescida de 

exercícios que envolveram análise de gravuras de alguns comportamentos ilustrados; algumas 

gravuras apresentavam comportamentos adequados, como uma ilustração que trazia um 

coelho falando para o seu pai que estava sentindo raiva, e, outras com comportamentos 

inadequados, por exemplo, uma ilustração que aparecia uma tartaruga dando um soco no 

coelho. A professora apresentou cinco gravuras à turma e estimulou uma discussão sobre cada 

ação representada movida pela raiva. Algumas ações que os próprios alunos exerciam foram 

avaliadas como legais, como uma que mostrava a tartaruga tomando um brinquedo do coelho. 

Aqui seria um momento em que a professora deveria ter confrontado as respostas 

consideradas positivas pelos alunos quanto às situações em que as ações eram negativas, 

como mostra o exemplo anterior. Entretanto, isso não foi feito; os alunos davam suas opiniões 

sem haver uma reflexão acurada sobre o que falavam.  

 A dramatização também fez parte da lição da raiva: a menina M e o menino E foram 

dois irmãos que brigavam um com o outro; a menina F fingiu rasgar o caderno de K; U foi 

um professor que não deixou H ir ao recreio, deixando-o com muita raiva, e, N foi chamado 

por L de idiota. Ao final de cada situação de raiva simulada, a professora parabenizou os 

atores e incentivou as crianças comentarem as reações de raiva das cenas.  

 O último momento dedicado ao PATHS, reservou uma aula sobre os comportamentos. 

No início dessa aula, a professora afixou na parede o cartaz dos Sinais de Controle (Fotografia 

11), sem explicá-lo aos alunos, os quais perceberam o „sinal‟ presente na sala de aula. Antes 

de  comentar   sobre   o  cartaz,   a  professora   perguntou-lhes   se   sabiam  o que significava  

                                                     
27

 Os idealizadores do PATHS chegaram ao consenso de que não alcançariam uma expressão desenhada que 

correspondesse a RESERVADO, visto que, segundo Kusché & Greenberg (1994) a única maneira de alguém 

esconder o sentimento é esconder a expressão ou mascará-lo com uma outra expressão emocional. 
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FOTOGRAFIA 11 

comportamento.  Alguns alunos explanaram que era a mesma coisa de ficar quieto, obedecer à 

professora e comer direitinho. Ela completou: “A gente sabe que tem comportamento legal e 

outros não legais. A gente pode escolher como se comportar.” A professora aproveitou um 

episódio  que  houve  na  sala  de  aula, no qual a menina M e o garoto N entraram em conflito 

 

 

 

pela disputa de uma mesma cadeira para se sentar. M chorou e sentiu-se injustiçada por sua 

mochila estar na cadeira, o que indicava que a demarcação do seu local havia sido realizada 

antes de N chegar. N, por sua vez, mantinha-se resistente para sair da cadeira escolhida por 

M. A professora interveio com muita calma e mostrou ao menino várias outras cadeiras ao 

seu redor que poderia escolher, sem precisar causar uma situação de briga com a colega. 

Desse modo, N, prontamente, sentou na cadeira ao lado e M se sentiu confortada. 

Relembrando tal episódio, a professora disse: “Agora pouco tivemos um desentendimento 

entre M e N e N não parou para pensar e acabou fazendo uma confusão com M. Ele tentou 

resolver o problema? Não. Mas, ele agora se sentou e parece que está mais calmo, assim 

como M também”. Em seguida, apontou para o “Cartaz dos Sinais de Controle”. As crianças 

disseram que era um sinal de trânsito e com essa analogia, a professora reforçou o que cada 

cor indicava: “O vermelho é o que? Pare! É para o carro para. O amarelo – atenção! – é 

para gente prestar atenção porque o sinal vai ficar vermelho. Verde, é para o carro passar. 

Mas esse cartaz não é só para os carros não, ele é um sinal de controle”. “Controle remoto?” 

– disse um garoto. “Não é controle remoto, é um sinal para controlar nosso comportamento”, 

esclareceu a professora. A professora criou, então, uma situação hipotética; pediu para a 

turma fazer muito barulho e foi para fora da sala. Com a turma gritando, retornou e falou 

brava e com tom de voz muito alto: “Parou!!!”.  As crianças acharam o episódio engraçado e 

a educadora perguntou-lhes se apresentou controle quando se dirigiu à turma. Todos 

responderam que não. “Não, porque eu não parei, não acalmei, não pensei... Não usei os 

Cartaz dos Sinais de Controle  
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sinais de controle”, falou a professora. Depois dessa explicação, pediu novamente para que as 

crianças fizessem muito barulho e saiu da sala. Quando adentrou, portou-se com tranquilidade 

e apenas gesticulando com as mãos, sinalizou que a turma silenciasse. As crianças atendem ao 

pedido e, assim ela pergunta: “Agora eu tive controle?”. Os alunos disseram que sim e a 

professora retoma a cena que houve com M e N, dizendo: “Se N tivesse parado, respirado e 

pensado poderia ter agido diferente, sem deixar M aperreada, não era?”, M confirma o que a 

professora disse. Outras situações  vivenciadas foram relembradas; quando L certa vez arriou 

as calças de S, no momento em que N pensou que B havia quebrado de propósito seu lápis, 

quando L chutou a barriga de U. À medida que ia relembrando as situações, a professora 

reportava-se à criança que realizou a ação, perguntando: “Você teve controle quando fez 

isso?”. Esse procedimento poderia ter sido realizado sem reportar diretamente as crianças que 

manifestaram a ação descontrolada, visto que o sentimento de culpa poderia ser gerado nas 

mesmas. Todas responderam que não tiveram controle e a professora retomou o Cartaz de 

Sinais de Controle. Em seguida, a criança S deu um exemplo, espontaneamente. Contou que 

seu tio, certa vez, quando estava brigando com a esposa, pegou uma arma para matá-la: “Ele 

já tinha pegado uma faca, mas ele não matou ela porque teve controle”. A professora, diante 

do caso contado, perguntou à turma se, de fato, o tio de S havia tido controle ou não. Uma 

criança respondeu que não teve: “Ele não teve controle porque pegou a faca”. Já outra criança 

argumentou o contrário: “Se ele não tivesse controle ia ter matado ela”. E assim, a discussão 

foi acontecendo na turma, o que fez a professora acrescentar: “Ele não teve controle quando 

pegou a faca, mas depois ele deve ter parado e  pensado e decidiu não matar ela, e aí ele teve 

controle”.   

 Utilizando como recurso a dramatização para ensinar a técnica de controle no 

comportamento, a professora combina uma situação com a ajudante do dia. A ajudante 

começou a bater na professora que não revidou, apenas respirou fundo e o interrogou: “Por 

que você está batendo em mim? O que eu fiz com você?”. A ajudante respondeu: “Nada”. 

“Então não faça isso porque eu não gosto”, retrucou a professora. A ajudante deu um abraço 

nela, demonstrando que tudo tinha ficado bem entre eles. Feita a cena, a professora dirigiu-se 

à turma: “Eu bati nela? [todos respondem que não] Sabe por que eu não bati nela? Porque eu 

fiz os sinais de controle! E agora a gente vai praticar como vamos nos acalmar. Todo mundo 

vai falar alto [as crianças assim fazem e a professora observa o barulho por um tempo] Agora, 

vocês não vão ter recreio; não vão sair para brincar nem merendar!”. Os alunos 

demonstraram irritação, pensando que a fala da professora era verdadeira. Ela perguntou 

como eles se sentiram, e muitas comunicaram ter sentido raiva. “E o que deveria ser feito?” – 
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perguntou a educadora – “O sinal de controle”, responderam algumas crianças e outras 

apontaram para o cartaz que o indicava. Uma atividade interessante ocorrida nessa aula foi o 

teatro com as placas de cores , cujas crianças encenaram situações que envolviam conflitos os 

quais foram solucionados pelo uso do método dos sinais de controle. O procedimento 

aconteceu tal como mostra a Fotografia 12: a) a professora combina a situação a ser 

dramatizada pelas crianças, em seguida, b) as crianças praticam a encenação (na situação 

exposta, três alunos brigam pela disputa de um mesmo brinquedo e a menina empurra o 

garoto, que cai no chão); c) diante do conflito, elas decidem parar e se posicionam no espaço 

vermelho; d) mais calmas, elas seguem para o espaço amarelo e pensam numa possível 

solução para o problema; e) depois de resolverem como procederão, avançam para a placa 

verde; e, f) finalizam a encenação demonstrando a solução que decidiram: esquecer o 

brinquedo que estavam disputando e brincarem de roda, juntos.    

 

 

 

   

Durante o período das observações na turma A, de uma maneira geral, os alunos 

apresentaram-se interessados durante as aulas PATHS, revelando concentração em grande 

parte dos momentos dedicados ao ensino e aprendizagem dos sentimentos. Acreditamos que 

os materiais diversificados, o lúdico e o conteúdo diferente contribuíram para o envolvimento 

da turma. A maioria da turma permanecia concentrada e alguns conseguiram manter-se firmes 

nas atividades, conforme aconteceu durante uma atividade com a bolsinha de sentimentos, em 

FOTOGRAFIA 12 

Dramatização de cena com a utilização dos passos indicados pelos Sinais de Controle 
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que o aluno L estava tentando atrair seu amigo H para uma brincadeira e este impôs limite ao 

colega que tentava atrapalhá-lo: “Agora não, L, estou ocupado”.  

Além das especificidades do PATHS, a prática da professora e sua relação de 

proximidade com os alunos e o cuidado em dar uma  atenção individualizada não podem ser 

elementos desconsiderados. Em sua prática também foi percebido o cuidado com o modo de 

falar e se portar em relação à criança: em nenhum momento houve alteração do tom de voz 

perante a indisciplina ou contrariedade das regras de convivência e sempre que se dirigia aos 

alunos para impor algum limite, aproximava-se e posicionava-se na altura da criança. Tal 

cuidado foi manifestado pela mesma em entrevista final, quando reconheceu: “[...]vejo que 

muitas professoras por aí que chegam, dão suas aulas, gritam demais, entendo por um lado, 

o estresse, muito tempo de aula vai cansando, perdem a paciência. [...] isso ainda não 

chegou em mim, são 25 anos de sala de aula e eu acho que uma das coisas que eu preservo 

muito na minha prática é a questão da tranquilidade. Claro que algumas vezes você precisa 

se impor e falar um pouco mais alto, mas eu acho que o chegar perto é tão importante pra 

eles, quando a gente toca e põe no colo eles se derretem. [...] Você não tem uma relação 

afetiva legal com seu aluno, pode ter certeza, você vai ter problemas o ano inteiro. Tanto 

para o seu controle emocional, como para o do aluno, é fundamental chegar junto”. 

Ao longo das observações na turma A foram percebidas algumas situações 

corriqueiras de conflito, que foram contornadas ora pela intervenção da professora, ora entre 

os próprios alunos.  Tais situações de conflito aconteciam, sobretudo, quando as crianças 

estavam ociosas. Apesar de viverem em comunidades consideradas precárias e com suposto 

alto grau de periculosidade, as crianças mantinham uma boa convivência entre elas, a despeito 

de algumas não conseguirem estabelecer vínculo com colegas durante o recreio e brincadeiras 

livres. Havia brincadeiras que refletiam o cenário vivenciado, como disputas entre polícia e 

ladrão, mas elas não tratavam umas às outras com xingamentos nem utilizavam palavras de 

baixo calão na linguagem. Algumas cenas de empatia e preocupação com o próximo foram 

observadas, como, por exemplo, uma situação costumeira que acontecia no final da aula com 

o garoto L. Essa criança muitas vezes caía no choro por temer ser esquecido pela mãe na 

escola e alguns colegas ficavam consolando-o com frases positivas do tipo: „Sua mãe já está 

chegando‟, „Eu vou ficar aqui com você‟, ou ofereciam um gesto de carinho, passando a mão 

em sua cabeça.  

Sobre as atividades PATHS, percebemos uma boa aceitação da turma com a temática e 

repercussões individuais positivas, como no aluno N. Conforme informações da professora, 

esse aluno possui um histórico de vida difícil (sua mãe é traficante e seu tio é matador), e o 
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comportamento dessa criança revelava agressividade, tanto que no primeiro dia da observação 

nesta turma, a pesquisadora recebeu deste aluno uma tapa nas nádegas e nas primeiras aulas 

ele olhava-a de modo ameaçador. No início, percebemos que esta criança sempre contrariava 

as regras da turma: dificilmente permanecia sentado na carteira, rejeitava as atividades 

PATHS, importunava os colegas, constantemente causava conflitos com os parceiros de turma 

e só conseguia atender os limites da professora no momento imediato, rompendo logo em 

seguida com o controle externo. Pouco a pouco, N começou a se permitir participar dos 

momentos interativos das atividades PATHS e resultados consideráveis foram percebidos nas 

relações com os outros e com ele mesmo. Na quinta aula PATHS, presenciamos um momento 

peculiar acontecido com este aluno: N começa a chorar por querer brincar sozinho com um 

brinquedo de boliche e sente-se ameaçado por um grupo de crianças que também deseja 

brincar com o mesmo brinquedo, argumentando que o brinquedo é de todos. N explode, chuta 

o boliche e se retira. Ele vai até a sua bolsinha de sentimentos e modifica a carinha de 

sentimento de feliz para triste. Em seguida, o menino se isolou no canto da parede, ao lado de 

um armário. O menino ficou quietinho como se estivesse fazendo os Três Passos da 

Tartaruga. Minutos depois, uma das crianças que estava no grupo que queria brincar com o 

boliche, aproximou-se dele e chamou-o para brincar. N aceitou e antes de se dirigir à 

brincadeira, retornou à bolsinha de sentimentos e colocou novamente a carinha feliz. N se 

posicionou na fila do boliche e aguardou sua vez de lançar a bola. Outras nuances no 

comportamento desta criança foram percebidas como a concentração na realização das 

atividades pedagógicas, diminuição do envolvimento nos conflitos e aceitação da presença da 

pesquisadora na sala de aula. N passou a sentar-se próximo à pesquisadora. Numa das últimas 

observações, esteve muito passivo, isolado pelos cantos e choramingando por alguns 

intervalos de tempo. Perambulando pela sala, se aproximava e se afastava da pesquisadora, 

por vezes ficava rodeando-a como se quisesse pedir colo, até que no final da aula, num choro 

repentino se aproximou e disse: „meu tio é matador, tia‟. Depois, saiu correndo para o pátio e 

se perdeu entre outros alunos da escola. Sobre este aluno, a professora também pontuou suas 

considerações: “N é uma criança muito difícil de se relacionar e ele não tem controle no 

sentido do compartilhar com o outro, se isolava e brincava sozinho e se alguém chegasse 

junto dele reagia com agressividade e eu percebi que isso mudou muito nele. Claro que 

durante até a execução do PATHS ele ficava chamando atenção, mas quanto ao descontrole 

ele melhorou muito. Aí veio a questão do PATHS, de que não valia à pena esse descontrole, 

tem outras formas de resolver o problema e acho que N introjetou isso bem legal. Isso de 

parar, de olhar a situação e dizer em algumas situações „tô me irritando, tia, mande fulano 
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parar‟ e ficava se controlando fazendo todos os procedimentos. [...] O PATHS mexeu com 

ele”.   

Quanto à desenvoltura da professora acerca das lições de cunho relacional e 

emocional, percebemos que algumas atividades apresentaram lacunas como o ajudante do dia. 

Nessa atividade, um dos objetivos era, ao final do dia, confeccionar uma lista com os elogios 

emitidos por cada criança e entregá-la ao ajudante, ocasião na qual o ajudante levava para 

casa e compartilhava com seus pais/responsáveis a ação praticada em sala de aula, permitindo 

um momento de reforço de autoestima positiva. No entanto, em nenhum dos momentos 

assistidos, a professora realizou essa etapa da atividade do ajudante do dia. Com relação ao 

aproveitamento dos ensinamentos PATHS na prática rotineira das relações das crianças, 

avaliamos que algumas oportunidades de reforçar o autocontrole foram perdidas na resolução 

dos conflitos que aconteciam fora dos momentos das aulas PATHS. O não aproveitamento 

integral não nos surpreendeu, tendo em vista que não houve uma apropriação preliminar da 

professora sobre a filosofia PATHS e seus conteúdos de desenvolvimento emocional e 

relacional; apenas houve uma orientação prévia quanto aos procedimentos das aulas.  Outra 

consideração é quanto a duração das atividades. Como indicado pelo currículo PATHS, as 

atividades em um dia não devem ultrapassar trinta minutos e devem ser realizadas duas a três 

vezes por semana, e, no caso da experiência realizada, os momentos PATHS aconteceram por 

cerca de uma hora e meia num mesmo dia e quinzenalmente, embora alguns trabalhos como o 

ajudante do dia, a bolsinha de sentimentos e intervenções baseadas na técnica da tartaruga, 

segundo informações da professora, foram utilizados diariamente. Nas aulas PATHS 

dirigidas, a professora utilizava apenas o primeiro tempo do dia e utilizava o tempo após o 

recreio para cumprir com o planejamento destinado aos conteúdos curriculares, assim, 

algumas vezes, acelerava algumas atividades das lições PATHS que requeriam ser trabalhadas 

num espaço de tempo maior e com mais flexibilidade, ou talvez, estendidas para outro dia. 

Além disso, nas atividades próximas ao recreio, as crianças não mantinham a mesma 

concentração do início da aula. Entretanto, a professora reconheceu que: “no início tive um 

pouco de dificuldade, tinha medo de errar. Eu fiquei no início muito ao pé da letra, fazia 

exatamente o que tinha nos procedimentos, depois, mais à vontade pude fazer do meu jeito, 

lógico, sem perder a essência do trabalho do PATHS. Fiquei preocupada se estava de acordo 

com as expectativas da pesquisa e depois senti que o objetivo não era por aí. E a sugestão 

que dou é que deveria ter esse trabalho, um projeto mesmo na rede pública em escolas e 

creches; eu achei muito bom”.  
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           4.1.2 Turma B 

 

 As observações na turma B aconteceram no horário de 7h30min às 12h, horário que 

corresponde ao período matinal da escola visitada. Tal turma, conforme explicamos ao longo 

deste trabalho, concerne à professora que participou do treinamento ACE. Nesta turma, as 

observações foram focadas na percepção de dois segmentos: 1) quanto ao comportamento da 

professora em sua relação com a turma, com atenção para algumas possíveis influências do 

que foi oferecido no ACE; e, 2) quanto às emoções e relações das crianças no âmbito da sala 

de aula.  

 Inicialmente, algumas informações sobre a turma foram coletadas por meio de 

entrevista com a professora. Nesse momento, sobre a organização de sua prática docente, ela 

evidenciou existir uma espécie de acordo na turma. Diariamente, os alunos seguiam uma 

rotina de atividades posta no quadro pela professora, e, hábitos como ir ao banheiro e beber 

água apresentavam horários específicos, segundo a mesma. „Não bater‟, consoante o que disse 

a professora, também é uma regra acordada no grupo. De acordo com sua apreciação: “Eles 

seguem as regras. Às vezes um bate, o outro bate de volta e aí o outro bate de novo. A gente 

vai conversar e eles reconhecem, dizendo „eu sabia que não era pra bater‟, e isso eu percebo 

que eles querem dizer „é mais forte do que eu, eu fiquei com muita raiva e aí bati‟”. Na visão 

da professora, no geral, durante as aulas os alunos são tranquilos, porém apresentam 

dificuldades para permanecer sentados e quando transgride uma regra, sabem que há 

consequências. Por exemplo, se não realizar a tarefa de casa, o aluno fica sem recreio ou sem 

assistir a exibição semanal de um vídeo. Quanto aos comportamentos positivos da turma, a 

professora apontou a manifestação de felicidade e prazer nos alunos quando a ajudam na 

execução de alguma atividade e recebem um elogio. E sobre os negativos, diz observar a 

chateação quando uma tarefa necessita ser refeita: “[...] para eles [refazer uma tarefa] é uma 

punição, eles ficam chateados e acham que se chorarem um pouquinho eu vou ceder”; entre 

eles, a entrevistada destacou a ocorrência de agressividade nas relações como os atos de bater, 

puxar o cabelo, riscar a tarefa.  

 Das observações realizadas, percebemos que, de fato, a professora pauta suas 

atividades diárias através de uma rotina escrita no quadro que permanece durante todo o 

período de aula para, ao final do dia, ser confrontada com sua realização.  

 Quando os alunos chegavam à escola, se concentravam em uma fila e aguardavam o 

sinal de entrada, momento em que a professora direcionava-os para adentrarem na sala de 

aula. Os alunos se acomodavam nas carteiras enquanto a professora escrevia no quadro a 
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rotina do dia. Basicamente, a rotina se pautava na realização de chamada de presença / oração 

/ recolher tarefa de casa / atividade de classe / merenda (recreio) / lanche / meditação / 

atividade de classe / atividade de casa / saída. Finalizada a escrita da rotina no quadro, 

sentava-se em seu birô e fazia a chamada de presença, e, em seguida, convidava os alunos 

para realizar a oração. As crianças demonstravam adaptação à sequência das atividades, visto 

que os comandos direcionados pela professora, para a iniciação de um dado momento, eram 

sempre obedecidos, como por exemplo, no instante da oração; bastava dizer „vamos orar 

agora‟, que, prontamente, as crianças ficavam em pé e se posicionavam para o momento. 

Logo em seguida, a professora permanecia sentada e chamava aluno por aluno para conferir 

se a tarefa de casa havia sido realizada. Os alunos que não realizavam, tinham seus nomes 

anotados no quadro e isso indicava que o recreio não seria desfrutado.  

 Enquanto permanecia ocupada na correção individualizada da tarefa de casa, os 

demais alunos ficavam ociosos, o que facilitava acontecimentos de importunação e pequenos 

conflitos entre as crianças. Vez por outra, a professora passava uma “vista geral” na turma 

para verificar o comportamento e/ou reclamar do barulho. Dando sequência à rotina, 

entregava uma atividade em ficha e solicitava o preenchimento do cabeçalho, ocasião em que 

os alunos exerciam a cópia de um modelo posto no quadro. Para a escrita dos próprios nomes, 

alguns alunos utilizavam um cartão-modelo como auxílio, outros já estavam apropriados 

desse conhecimento e escreviam com autonomia. Quando os alunos demonstravam autonomia 

na escrita de seus nomes, a professora sempre os elogiava e dividia a alegria com a turma, 

aspecto positivo para a autoestima das crianças que revelavam tal nível de apropriação. A 

realização do conteúdo das atividades de classe era estabelecida coletivamente e a verificação 

individual se dava à medida que cada aluno acabava. Estando correta, o aluno guardava-a em 

sua pasta e aguardava em sua carteira a ordenação da professora para compor a fila que 

seguiria ao refeitório para merendar. No caso de alunos que acabavam antes do tempo 

previsto, a professora distribuía uma pintura ou massa de modelar.  

 O recreio acontecia por volta das 9h40min. Poucas crianças da turma se dirigiam ao 

refeitório; grande parte se misturava às outras crianças da escola para brincar no pátio. As 

crianças ficavam sem supervisão e a professora permanecia na sala dos professores, 

cumprindo seu intervalo de vinte minutos. No refeitório, uma funcionária tentava conter o 

grande grupo de alunos, organizando-os em fila para o recebimento da alimentação. As 

crianças portavam-se tal como uma multidão desgovernada: havia tumulto com empurra-

empurra na fila de espera, ninguém escutava a funcionária do refeitório, algumas crianças 

jogavam o lanche umas nas outras. Grande parte das crianças da turma B aproveitava o 
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intervalo para brincar. Durante nossas observações, percebemos que, constantemente, as 

crianças I, D, G, E ficavam isoladas observando as outras brincando. Nenhuma criança as 

chamava para brincar nem elas tinham iniciativa para se integrarem às brincadeiras, exceto a 

menina D que uma vez verbalizou que as meninas não permitiam sua participação nas 

brincadeiras. Em uma das visitas, a pesquisadora optou por permanecer na sala dos 

professores para observar o que acontecia durante este momento. As professoras 

compartilharam o cansaço e a desmotivação que estavam sentindo em seus trabalhos. A 

professora da turma B, em um dos seus comentários, falou: “Tenho que botar na minha 

cabeça que existe vida após o expediente”.  

Às 10h, as crianças se posicionavam em frente à porta da sala de aula, à espera da 

professora. A porta permanecia trancada durante o recreio. Quando entravam, os alunos 

pegavam seus lanches trazidos de casa e os comiam. Esse momento era considerado como um 

segundo recreio. Para os alunos que já haviam lanchado a merenda da escola ou os que não 

lanchavam, a professora entregava a ficha de atividade para casa a fim de adiantar o 

preenchimento do cabeçalho. Nesse instante do lanche, notamos que as crianças sustentavam 

maus hábitos em seu comportamento; elas sujavam suas carteiras e espalhavam lixos pelo 

chão da sala de aula. Durante os dias observados, verificamos que apenas uma vez a 

professora solicitou a organização da sala de aula e a coleta do lixo após o lanche. Quando 

tocava o sinal às 10h20min, todos os lanches eram guardados. Depois do lanche, vinha o 

momento denominado pela professora de “meditação”, no entanto, este apenas era iniciado 

após todos finalizarem o preenchimento do cabeçalho da atividade de casa. A “meditação” 

durava, no máximo, cinco minutos. Através da repetição do comando “cheira a florzinha, 

sopra a velinha”, a professora conduzia as crianças para regularem a respiração, com o 

objetivo de gerar calma.  Deitadas no chão (Fotografia 13) e com os olhos fechados, as 

crianças respiravam de acordo com o comando e imaginavam as orientações dadas pela 

professora. Dentre tais orientações, ela solicitava a imaginação de um cenário agradável em 

que a criança pudesse se sentir confortável, como imaginar-se deitada em uma praia, ou em 

uma cama macia ao lado da mãe acariciando-a, ou em uma grama fofa ou, ainda, 

mergulhando em uma piscina. Depois ela cantava uma música calma e, paulatinamente, pedia 

para os alunos sentarem, levantarem e caminharem devagar até suas carteiras. Apesar de 

configurar o momento como “meditação”, a atividade apresentava-se como uma espécie de 

relaxamento precedente à retomada das atividades em sala de aula, tendo em vista que não 

havia as condições mínimas necessárias para direcionar uma prática meditativa. Algumas de 

tais condições, referiam-se ao próprio conhecimento da professora sobre a prática em questão, 
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Um dos momentos da atividade “meditação” 

uma vez que não havia diretriz alguma que levasse as crianças a entrarem em contato consigo 

mesmas a  ponto  de  se autoperceberem e observarem seus  pensamentos  e  comportamentos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bem  como  não havia um espaço adequado ao posicionamento confortável das crianças (elas 

se distribuíam encolhidas num pequeno espaço próximo ao birô da professora). Em entrevista 

com a professora, ela mencionou o momento da “meditação” como um fruto do treinamento 

ACE e, mesmo não tendo recebido o encaminhamento no treinamento para adequar na sala de 

aula as práticas meditativas vivenciadas, considerou que: “[...] a “meditação” deles em si 

ajudou a mim. Era um momento que era um contato meu com eles e para eles fazerem aquela 

“abaixada” de agressividade, de agitação deles [...]; era meio que um „vamos parar, 

respirar‟”. Pelas palavras da professora, fica esclarecido que a utilização do momento 

“meditação” tinha por fim auxiliá-la como um aporte apaziguador e não como um meio de 

fornecer aos alunos o desenvolvimento da intimidade consigo mesmo com base nas próprias 

percepções emocionais e relacionais, que era o objetivo das práticas de meditação oferecidas 

no treinamento para os professores, do qual a professora participou. Sobre o exercício da 

“meditação” alguns alunos revelavam dificuldade para seguir, com vagar, as conduções, 

contudo, outros conseguiam se acalmar e retomar as atividades com concentração, como, por 

exemplo, ocorria com o aluno M. Certa vez, após uma vivência da “meditação”, M caminhou 

lentamente para sua carteira e o aluno A tentou retomar uma brincadeira na qual estava 

realizando no momento anterior com M. Incomodado, M impede o menino: “Para! Eu não 

estou brincando mais não!” e, assim, A se conformou e sentou-se em seu lugar. 

 Acalmadas, as crianças seguiam para a realização coletiva de mais uma atividade de 

classe em ficha, que seguia os mesmos procedimentos da executada antes do recreio 

(preenchimento do cabeçalho, correção individualizada) e, subsequentemente, a professora 

explicava a atividade de casa, recebida e preenchida pelos alunos antes da “meditação”. Se 

FOTOGRAFIA 13 
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restasse algum tempo antes do horário da saída, a professora distribuía massa de modelar; ao 

menos assim, aconteceu nos momentos em que estivemos presentes.  

 Durante nossas observações, algumas situações relacionais ocorridas merecem ser 

comentadas. Conforme mencionamos, na verificação das atividades de casa, caso a criança 

não as trouxesse concluídas, teria o nome escrito no quadro e perdia o direito de recrear. 

Continuamente, a aluna I não realizava as atividades de casa. Essa criança tinha grande 

número de faltas, ia para escola despenteada e com roupas sujas, sua mãe nunca havia ido à 

escola e seu comportamento na sala de aula era disperso e mantinha um distanciamento das 

demais crianças. Numa das vezes em que a menina não trouxera a atividade, a professora a 

expôs à turma, comunicando em voz alta: “Hoje I vai ficar naquele lugar no recreio e 

amanhã será sua última chance para trazer a tarefa e ela vai ter de tomar jeito, senão vai 

ficar sem vídeo durante uma semana e não vai participar da festa”. O lugar, mencionado pela 

professora, onde a menina ficaria no recreio, referia-se a um espaço entre a biblioteca e uma 

grade que separa o pátio onde as crianças correm no recreio. Curiosamente, observamos que 

durante o recreio sempre havia crianças de outras turmas nesse espaço gradeado, o que 

pressupomos ser a retenção de crianças transgressoras em tal espaço, uma prática usual na 

escola. Em outro dia com a mesma criança, a professora explodiu: “Você toda vez „tá‟ doente, 

sua mãe não deixou fazer, dormiu... todo dia é uma desculpa, pois hoje você vai comigo pra 

sala dos professores pra fazer comigo!”. Em todas as explosões da professora, I permanecia 

sem reação, como se nada estivesse acontecendo; era o mesmo comportamento apático que 

sustentava durante sua permanência na sala de aula. De acordo com o depoimento da 

professora, algumas pessoas da comunidade escolar haviam avistado I com os pais no sinal, 

ajudando a vender frutas. Como I é a mais nova da família, a professora supõe que seus pais a 

levam para sensibilizar a freguesia. Com essa breve descrição da situação de I, deduz-se que a 

raiz de sua desmotivação para com a escola envolve questões de ordem familiar que refletem 

diretamente em seu desempenho escolar. Desse modo, sabendo o histórico social e familiar da 

criança, seria mais prudente a professora lidar com os problemas da mesma de uma maneira 

mais sutil, sem expô-la e culpá-la pelas lacunas de sua atuação como aluna. 

Na realização das atividades entre as crianças, foi notória a diferença de ritmo, aspecto 

que permitia a „falta do que fazer‟ de algumas crianças que conseguiam finalizar uma dada 

tarefa com agilidade. Diante disso, essas crianças, digamos, „mais rápidas‟, ficaram mais 

propensas a importunar e criar pequenos conflitos. Como, certa vez, o aluno A, enquanto a 

professora atendia a outras crianças e aguardava ser chamado para a conferição de sua 

atividade de classe, chamou um colega de “bestão”, usurpou a garrafa d‟água de outro colega 
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e tomou seu lápis. Esse aluno ainda fez, com uma folha de revista, uma bola e a lançou contra 

uma colega. A professora viu este episódio e solicitou a A para apanhar a bola e jogá-la no 

lixo: “Ela não é lixo não, menino. Vá lá e peça desculpas, olhe nos olhos dela, vá...”. 

Usualmente, quando uma situação dessas acontecia, a professora intervinha da mesma forma: 

apresentava-se com o tom de voz alterado/elevado e exigia o pedido de desculpas. As crianças 

seguiam o comando, mas, como percebido no decorrer das visitas, a forma interventiva da 

professora não corrigia o hábito negativo de importunação entre as crianças, pois, episódios 

da mesma natureza eram frequentes na turma.  

 Quando as crianças demonstravam indisposição e preguiça para realizar alguma 

atividade, na maioria das vezes a professora reagia, como tentativa de reverter o desânimo 

manifestado, com ameaças de levar os alunos à direção ou privando-lhes de algum momento 

de diversão. Numa situação, o aluno Z estava comendo seu lanche em hora imprópria no 

momento em que a professora o chamou para conferir a atividade: “Guarde isso agora que se 

você continuar não vai sair junto com os outros para o recreio. Eu já chamei você e X e os 

dois não fizeram a tarefa. É porque a conversa „tá‟ grande! Vocês acham (perguntando à 

turma) que eles merecem ir para o recreio?”. A turma responde que não e em seguida a 

professora fornece algumas orientações para Z e X realizarem a atividade. Depois de um 

tempo, a professora diz aos meninos: “Não gostei, fiquei triste...”.  Nesta e em outras 

circunstâncias, percebemos que a professora, além de não exercer uma atitude que fizesse 

com que os alunos incorporassem o discernimento de saber se comportar de acordo com o 

cenário vivenciado, estando consciente e revelando nas suas atitudes o que deve ou não 

corresponder ao momento situacional em que estão presentes, tendia a tomar para si os 

comportamentos inadequados dos alunos. Diante da situação inadequada, ela explanava o 

abalo emocional particular que sentia, talvez, mais com o intuito de sensibilizar os alunos para 

não contrariá-la, do que para estruturar-lhes o discernimento do comportamento coerente com 

os momentos específicos. Tratava-se, nesse caso, de um artifício superficial  de chantagem 

emocional. 

Em outras circunstâncias, a professora revelou, sem o respaldo da atenção plena, 

descontrole da impulsividade por meio de reações incoerentes com os reais contextos 

situacionais. Certa vez, após reclamar com a turma do barulho que fazia, o aluno T, que 

estava utilizando um lápis da professora, levantou-se para devolver-lhe, e, nesse momento, 

ainda explosiva, a professora disse ao menino em tom ameaçador e gritando: “E você pensa 

que vai pra onde?”. Assustado, o menino mostrou-lhe o lápis e ela balançou a cabeça. Outra 

situação de instantaneidade do impulso aconteceu quando precisou se ausentar da sala de aula 
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e enquanto permanecera fora, as crianças ficaram muito excitadas, correndo pela sala e 

mexendo em materiais não permitidos. Nesse ínterim, um aluno apagou parte da atividade que 

a professora havia posto no quadro, e, assistindo a cena, a menina S pegou o pincel atômico e 

tentou completar as palavras apagadas. Quando fazia isso, a professora retornou à sala e 

reclamou aos gritos devido ao fato de a menina estar escrevendo no quadro. S chorou bastante 

por ter recebido uma reclamação sem o entendimento da professora quanto ao acontecimento 

anterior. 

Durante as atividades de classe, às vezes, quando sentiam dificuldades em sua 

realização, alguns alunos manifestavam irritação, esfregando a atividade no rosto, rasgando-a 

ou, simplesmente, ignorando-a. Ao perceber as reações de impaciência das crianças, a 

professora procurava compreender o motivo pelo qual estavam reagindo de tal maneira e 

explicava-lhes como deveriam proceder para obter êxito na atividade.  

 Em atividades que os alunos utilizavam materiais comuns a todos, como lápis de cor 

ou giz de cera, as crianças demonstraram compartilhamento do material. No entanto, apesar 

de poucos, foram observados momentos de pequenos conflitos em atividades de colagem, em 

que um tubo de cola era dividido com cerca de cinco crianças. As situações conflituosas de 

xingamentos, bater e tomada de pertences foram inúmeras, e, dentre estas, algumas foram 

geradas pelo movimento de defesa da própria criança, na tentativa de encerrar uma 

importunação iniciada por outra criança, como aconteceu certa vez com M. M estava sentado 

em sua carteira e dois colegas que estavam atrás dele o perturbaram puxando seu cabelo e 

batendo uma pasta em sua cabeça, e, numa reação defensiva, M bateu nos dois meninos. 

Contudo, outras cenas parecidas ocorreram sem que houvesse o descontrole do impulso, a 

exemplo de como o menino O reagiu quando A lhe cuspiu. O conseguiu evitar uma situação 

desagradável chamando a atenção da professora: “„Tá‟ vendo, não é tia? Por isso que dou 

nele!”. Embora tenha ameaçado bater no menino, O reverteu a situação colocando a 

professora também como partícipe, a qual conseguiu fazer A parar de agir, ao menos em tal 

momento, com agressividade para com O. Outra situação de reação defensiva aconteceu 

quando U e A tentaram atrapalhar W na atividade, e, incomodado, W apertou a bochecha de 

U. Além disso, W protestou e comunicou à professora que os importunadores o xingaram. A 

professora reclamou com as crianças e exigiu que elas pedissem desculpas e assim o fizeram.   

Pequenos momentos positivos também precisam ser evidenciados como: o cuidado 

com os materiais dos colegas – a exemplo de como o aluno H se comportou quando T tentou 

mexer no brinquedo de outro aluno que estava no banheiro: “Tire a mão das coisas do meu 

amigo, não pode mexer!” –; a iniciativa em procurar a professora quando esta esquecia de 
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corrigir ou não explicava com detalhes uma atividade; o voluntariado em entregar a atividade 

de casa para um colega que faltou; o auxílio  à professora nos momentos de distribuição de 

materiais na sala de aula; a partilha do lanche com os que não o traziam para a escola; a 

interação positiva quando se aglutinavam com alunos de outra turma para realização de 

trabalhos coletivos.  

Há casos particulares de três alunos que, segundo a professora, necessitam de um 

acompanhamento extra-escolar. Um dos alunos é G que passa grande parte do tempo 

estagnado em sua carteira sem realizar a tarefa. Certa vez passou mais de quarenta minutos 

olhando inerte para a ficha de atividade, e, passado esse tempo, a professora percebeu, 

perguntou se ele havia acabado e falou: “Se eu não perguntasse ia dar a hora do recreio e 

você ia ficar sem fazer, G?”. O menino não respondeu, porém pegou o lápis e iniciou a 

atividade. Pelo o que observamos, G é uma criança introspectiva e dificilmente fala. Durante 

a “meditação” é um dos alunos que, aparentemente, consegue seguir os passos direcionados 

pela professora. Passava o dia alheio, sem muita participação com o grupo e no recreio não 

estabelecia relação com os outros; geralmente, corria sozinho e observava os colegas de 

longe. No momento do lanche dentro da sala de aula, ficava quietinho em sua carteira. 

Segundo a professora, G participa de um acompanhamento avaliativo com uma 

psicopedagoga da PCR para tratamento de sua dificuldade na aprendizagem. Outra criança 

que também necessita de orientação extra é a menina Y. Y apresentava uma dificuldade visual 

que vinha se agravando. Diante de sua dificuldade, só conseguia enxergar o quadro se se 

posicionasse bem próxima, e, constantemente, para realização das tarefas, levantava-se e 

aproximava-se do quadro para entender o que estava escrito. Às vezes, isso gerava 

insatisfação no grupo, pois, atrapalhava a visualização dos alunos que permaneciam sentados. 

Apesar de toda dificuldade visual, Y é muito esforçada; erra nas atividades, porém não desiste 

nem se desconcentra, insiste e não se intimida para pedir auxílio à professora. Contudo, Y 

apresenta uma agressividade que se destaca das demais crianças de sua turma. Em todas as 

observações, verificamos que ela sempre importuna, bate, empurra os colegas sem motivo 

aparente. O outro aluno é L que demonstra uma oscilação no comportamento, ora é delicado e 

afável, ora extremamente agressivo. Conforme a professora, sinais de agressividade vinham 

se tornando frequentes no menino, e, por esta razão, sua mãe foi chamada pela direção. 

Entretanto, a mãe manifestou não suportar mais o comportamento do filho e que tinha a 

vontade de ir embora e trancá-lo no barraco onde moram. L possui um irmão que já tentou 

três vezes matá-lo, sufocando-o com o travesseiro. Sobre isso, a professora comentou que nas 

brincadeiras com os bonecos, L sempre os apertava no pescoço e colocava algum objeto sobre 
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suas cabeças e sugeriu alguma correlação com os episódios que enfrentou.  Em nossas 

observações, L se metia em confusões e agia com impulsividade. Os episódios presenciados 

em destaque foram as situações em que furou com o lápis a mão de um colega, o empurrão 

dado em uma criança menor durante o recreio, além de inúmeras cenas de bater nos outros 

colegas de turma. Quando alguém mexia com ele, sempre recorria à professora com brandura. 

A professora considerava necessário um acompanhamento psicológico para estas crianças, 

pois avaliava que sua atividade docente não supria as necessidades delas. 

 De um modo geral, apesar de apresentarem um nível elevado de importunação, os 

alunos, nas relações entre si, não utilizavam linguagem de baixo calão, nem manifestavam 

raiva no surgimento dos pequenos conflitos presenciados. Sobre os conflitos, rapidamente, 

eles eram finalizados.  

A teimosia foi outro aspecto evidenciado nas observações. As crianças obedeciam aos 

comandos na realização e modificação das atividades, porém, atitudes não permitidas pela 

regra da sala de aula eram sempre repetidas, como o lanche fora do horário, a conversa 

constante, o passeio pela sala e a importunação para do outro. As atitudes de teimosia 

aconteciam, principalmente, quando a professora permanecia em seu birô atendendo as 

crianças individualmente, posto que centralizava sua atenção à criança que estava em 

atendimento. Quando percebia o aumento do barulho, reclamava, na maioria das vezes, com 

hostilidade e gritando, e conseguia reprimir o agito momentaneamente. Pouco tempo depois, a 

excitação recomeçava. O barulho da sala ao lado também pode ser considerado um elemento 

que contribuía para a falta de concentração das crianças. Gritos da professora ao lado, 

revidando ao comportamento agitado de sua turma, também eram escutados na sala de aula da 

turma B, e, muitas vezes, assustavam os alunos.  

 Na entrevista final realizada com a professora, fazendo um paralelo entre o início e o 

fim do ano, quanto às impressões que tivera sobre o comportamento emocional e relacional de 

seus alunos, considerou que no início do ano as crianças eram mais travadas nos 

relacionamentos, porém destaca a agressividade como comportamento predominante nas 

relações entre elas. Segundo seu depoimento, a agressividade foi uma questão trabalhada em 

suas aulas; porém, no final do ano letivo, atribuindo o fato ao cansaço do fim de ano, 

reconheceu que a agressividade foi aumentada: “[...] qualquer coisa era motivo para brigar, 

xingar, bater, qualquer coisa era violência e aí depois eles foram melhorando, foram ficando 

mais tolerantes uns com os outros e agora a intolerância está grande de novo e batem muito. 

Eles ficam de pé na hora que  não é para ficar, se você quer dar um assunto novo não 
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consegue, aí é complicado [...] eles não estão mais se aguentando [referindo-se ao cansaço no 

final do letivo]”.  

 Com relação a mudanças significativas no comportamento das crianças, destacou 

alguns alunos como U que evoluiu na socialização, aprendeu a lidar com pessoas diferentes, 

conseguiu ter amigos e trocar algum contato com a professora. Quanto ao aluno G, também 

visualiza evoluções, apesar de este não apresentar iniciativas para realizar as atividades e 

estabelecer interações. No início do ano, segundo relata a professora, ninguém podia se 

aproximar dele que começava a chorar e tinha medo de tudo. Ao final do ano, segundo a 

professora, G já conseguia conviver com os outros sem manifestar explosões emocionais. 

Considerou ainda que a menina N mordia os colegas e, depois, com o convívio e com a 

conversa dialogada pela professora, já resolvia sozinha os problemas para depois procurá-la.  

 Sobre os efeitos do ACE em sua prática pedagógica, disse ter observado contribuições 

em seu estado de relaxamento na sala de aula: “[...] aqui [na escola] eu tenho a tendência de 

jogar minha raiva pra tentar controlar a turma, [...] tinha momentos que eu estava bem em 

sala de aula e perdia o controle da turma, então, eu dava um grito e descarregava em mim. 

Eles se assustavam e paravam, mas, dez minutos depois começava tudo de novo e eu já estava 

esgotada fisicamente. [...] Tinham dias que eu ficava ofegante e aí percebi com o treinamento 

que eu não precisava tomar aquela atitude porque se minutos depois eles voltavam a fazer 

tudo de novo, não tinha mais energia pra tentar manter o controle. Então, eu já pensava, já 

concentrava mais minha atenção, eu já tentava focar onde „tava‟ o problema, o que estava 

provocando a falta de controle [...]”. Embora a professora tenha declarado a percepção da 

mudança em suas atitudes, em nossas observações ainda evidenciamos cenas de descontrole e 

de descarga emocional excessiva da mesma. Não realizamos observações anteriores à sua 

participação no ACE para atestar modificações significativas, mas, percebemos que muitas 

vezes quando a turma apresentava alto grau de excitação e ela estava ocupada atendendo 

algum aluno em seu birô, parecia que a professora fingia nada estar acontecendo, talvez, para 

poupar-se de um desgaste, pois, em consonância a seu depoimento, “minutos depois eles 

voltavam a fazer tudo de novo”. Essa atitude revelou que a professora, não obstante ter dito 

que tentava focalizar onde estava o problema, não dispunha de um meio hábil para solucionar 

os problemas comportamentais dos alunos que se repetiam cotidianamente. Inclusive, quando 

comunicou, na entrevista, o que pensava sobre as contribuições da prática docente para o 

desenvolvimento das emoções e relações dos alunos, restringiu o discurso à dependência entre 

o saber lidar com os próprios sentimentos (da professora com ela mesma) para conseguir 

controlar a turma: “[...] uma das coisas principais é o professor controlar a turma e saber 
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lidar com os seus sentimentos, porque muitas vezes eu chegava e não „tava‟ bem e de repente 

eu percebia e dizia „essa criança não tem culpa, não tem nada a ver com o que estou 

passando‟, mas eu não sabia lidar com isso”. Evidentemente, a autopercepção do educador é 

fundamental para o desenvolvimento emocional e relacional dos alunos, no entanto, 

percebemos, pelo depoimento e pela vivência das observações, que, supostamente, a 

professora considera os alunos adequadamente desenvolvidos relacional e emocionalmente, 

quando consegue controlá-los.  

 

  4.1.3 Turma C 

 

 As observações na turma C sucederam no horário entre 13h30min e 17h15min que 

corresponde ao turno da tarde da escola selecionada. Tais observações pautaram-se sobre a 

prática docente comum de uma turma cuja professora nunca teve acesso a uma formação 

específica relacionada ao preparo emocional do educador, e cujos alunos não tiveram 

disponível uma proposta curricular exclusivamente elaborada para desenvolver com 

propriedade suas dimensões emocional e relacional.  

 Antes de iniciarmos as observações in loco, realizamos uma entrevista com a 

professora no intuito de averiguar suas impressões sobre alguns critérios gerais com relação 

ao comportamento emocional e relacional da turma e o modo como configura sua prática 

docente a respeito disto. Primeiramente, a professora destacou haver um acordo de regras 

compreendido e seguido pela turma: “[...] a gente conversou para impor alguns limites, o que 

podia e o que não podia; a saída da sala somente no horário do recreio, manter a sala 

organizada, essas coisas básicas para manter uma estrutura porque eles têm que aprender a 

ter limites senão iam ficar o tempo todo saindo da sala. [...] Atualmente, eles estão mais 

habituados, estão com a rotina pronta. Sabem que na sala o primeiro momento é uma 

conversa informal, contar história, em seguida já começa a tarefa; eles já sabem e pedem a 

tarefinha. [...] o conteúdo do dia eu abordo no primeiro momento e eles fazem a tarefa, 

quando terminam tem o momento de descontração, eu deixo brincar um pouco [...], quem vai 

terminando vou dando joguinhos pra entreter e ficar na sala participando. Quando vai dando 

a hora do lanche, eles vão começando a perceber que é hora de ir ao banheiro, beber água e 

se organizar pra lanchar, [...] o recreio é o momento que eles saem pra correr e brincar. 

Quando retornam já sabem que vão sentar e que vai ter uma atividade [...] e aí já tem pronta 

uma rotina que estão bem habituados”.  
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 Sobre o comportamento relacional da turma, a professora comunicou que os alunos 

aprenderam a ser mais amigos e a as relações estão mais tranquilas: “Eles estão sabendo lidar 

mais, não tem mais aquelas grandes brigas de tapa e avançar um no outro, são até, 

relativamente, bem comportados”. E, em consonância à relação dela com os alunos, considera 

que estes acolhem os limites que impõe: “[...] quando eu falo, que imponho limites, eles já 

param e atendem [  ] porque eu falo com muita  calma e quando falo mais dura, eles sentem 

[...] eles atendem bem, eles já têm uma noção  do que é errado e do que é certo”. De acordo 

com o entendimento da professora, o fator sócio-econômico influencia na aceitação dos 

limites pelas crianças: “[...] a vivência desses meninos de baixa renda é uma vivência 

diferenciada da classe média, de escola particular, a noção do certo/errado, do „palavrão‟ 

muito mais apurado, a malícia deles é maior do que de meninos de outro meio. Por isso que 

quando a gente fala, eles já sabem o que é que a gente „tá‟ cobrando”.  

 De um modo geral, a professora observa como comportamento positivo em seus 

alunos o companheirismo: “Se algum tiver passando por uma situação, tiver apanhando 

numa briga, aí corre não sei quantos para defender; na hora de compartilhar o lanche, eles 

sabem compartilhar [...], dividem com prazer, porque tudo deles, eles compartilham na vida. 

É uma prática comum e isso é muito positivo. São crianças meigas [...]”. Apesar de apreciar 

as atitudes positivas como mais visíveis na turma do que as negativas, a professora levou em 

consideração a presença de comportamentos contraproducentes como as brigas intensas: “[...] 

quando eles vão à briga, saem coisas que você jamais imaginaria que uma criança daquela 

idade iria fazer: lutas, apertar o pescoço... Eles já sabem que não é pra ser assim, mas 

acontece ainda porque na rua também eles vivem isso, é um mundo „cão‟ que eles vão ter que 

ir em cima pra se defender. [...] quanto mais dias eles passam em casa, retornam mais 

violentos. A gente „tá‟ tentando trabalhar o lúdico, as brincadeiras de criança e eles estão 

vendo que realmente é bom brincar desse jeito”.  

 No cenário visitado, observamos que a professora organiza o aproveitamento do tempo 

do seguinte modo: das 13h30min às 14h30min, reserva o período para a execução de 

atividades dirigidas; das 14h30min às 15h30min, as crianças merendam e ficam livres para 

brincar dentro da sala de aula; das 15h30min às 16h, elas saem para o recreio; das 16h às 17h, 

recebem a segunda orientação de atividade do dia; e, entre 17h e 17h15min, dirigem-se para o 

pátio e aguardam o sinal de saída. No geral, o tempo total de permanência dos alunos com a 

professora em atuação pedagógica durante o período diário na escola não ultrapassa duas 

horas.  
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FOTOGRAFIA 14 

“Cadeira do castigo” 

 Durante a realização das atividades pedagógicas, percebemos que as crianças 

mantiveram concentração nas de cunho lúdico (contos de histórias, cantigas e brincadeiras de 

roda) e que exigiam sua participação na construção de algo coletivo (confecção de brinquedo, 

recorte e colagem de gravuras, confecção de mural). Quando as atividades se estendiam, a 

maioria da turma ignorava a completude da tarefa, tendia para a agitação com a manifestação 

de atitudes agressivas para com os colegas, desrespeitando a tentativa de imposição de limites 

pela professora, e, transgredindo, de tal maneira, as regras de comportamento na sala de aula. 

Do mesmo modo acontecia quando as atividades eram curtas e finalizadas com brevidade, ou 

quando não havia nenhuma orientação de atividade dirigida a ser realizada. Nos momentos de 

excitação e de agressividade da turma, a professora não gritava com os alunos e tentava 

impedir as ações violentas dos mesmos com colocações imperativas – “Pare de fazer isso!”, 

“Não é para bater!”, “Senta!” – que não surtiam o efeito desejado. Os acontecimentos de 

violência foram diversos e de alto grau de intensidade, por exemplo, alunos atacando 

corporalmente um ao outro: esmurrando, apertando o pescoço, dando ponta-pé, tapas, 

cascudos, cuspidas, arranhões, puxões de cabelo, lançando objetos, entre outras ações. 

Quando a professora dava atenção a esses acontecimentos, separava os envolvidos, pegando-

os pelo braço e sentando-os no que denominava “cadeira do castigo”.  Na entrevista inicial, ao 

falar do comportamento dos alunos, a professora revelou que utiliza um método para as 

crianças pensarem quando adotam um comportamento inadequado: “[...] chamo pra sentar e 

pensar na vida, não chamo de castigo, e converso sobre o que ele fez de errado ou então tiro 

o recreio um pouquinho. Deixo sentado uns dez, quinze minutos porque depois cai na rotina 

[...], assim eles atendem bem”. A despeito de ter dito não utilizar tal método como algo 

punitivo – um castigo –, em todas as nossas observações a professora fez uso do termo e do 

método “cadeira do castigo” quando situações de briga de grande proporção ocorreram. 
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 A “cadeira do castigo” (Fotografia 14) ficava posta em local relativamente afastado do 

grupo maior e a(s) criança(s) recebia(m) a ordem de saída apenas quando a professora a(s) 

autorizasse. Entretanto, nas ocorrências da “cadeira do castigo” que presenciamos, ou os 

alunos não atenderam o encaminhamento da professora, ou lá permaneceram por pouco 

tempo, saindo do local sem a autorização da mesma, fatos que revelaram a ineficácia de tal 

medida adotada pela professora. Dentre as situações acontecidas, certa vez o aluno O estava 

sentado no batente da porta de entrada da sala de aula com o menino Y, e, repentinamente, 

ambos iniciaram uma luta. À distância, a professora reclamou. O deu novamente socos, 

porém, não mais em Y, desta vez agrediu o aluno R. Com a insistência do menino, a 

professora levantou-se e segurou O firmemente, que rebateu, sacudindo-se. Apesar de a 

professora ter tentado impedi-lo, O relutou, esticou as pernas e conseguiu dar chutes em R. A 

professora tentou sentá-lo na cadeira, no entanto, o menino não sentou, fazendo-a desistir da 

tentativa de seu método. Diante disso, ela o pegou pelo braço, chamou a atenção da turma e 

falou: “Hoje, O está bobinho e ele vai ficar na secretaria junto de E (secretária) até tocar 

para o recreio”. E assim a professora o fez. Quando percebia que seu método de “ficar na 

cadeira” não atendia às suas expectativas, levava a criança para a secretaria da escola. No 

entanto, acreditamos que a segunda medida adotada tinha mais o caráter de livramento 

momentâneo da presença do aluno conflitante, pois, além de a professora poupar-se de um 

desgaste, a criança que saía da sala de aula encarava o momento como prazeroso, já que ao 

chegar à secretaria ficava à vontade e nenhum aprendizado moral era encaminhado para 

corrigir seu comportamento negativo. Situação semelhante aconteceu, também, em um 

episódio que envolveu os alunos Y e P quando a professora distribuía lápis de cor para a 

realização de uma atividade. Y é uma criança que tem uma leve deficiência mental 

diagnosticada, e, além disso, apresenta dificuldade visual, sendo o uso dos óculos 

fundamental no seu processo de aprendizagem. Y e P estavam sentados próximos e, sem 

motivo aparente, de repente, P atacou Y de modo a quebrar a lente e entortar a armação de 

seus óculos. Y caiu em desespero temendo a consequência pelo dano causado. Conforme 

relato da professora, no início do ano letivo, o menino usava outros óculos, no entanto, por 

descuido, quebrou-os e sua mãe ficou muito brava. Y passou meses sem os óculos, pois a mãe 

não tivera condições financeiras para encomendar um novo, apenas depois de meses de 

economia adquiriu um novo par e recebeu advertências para ser zeloso, caso contrário, 

apanharia de sua genitora. P assistiu a angústia de Y e não demonstrou culpabilidade. A 

professora os colocou na “cadeira do castigo” e segurando nos ombros de P disse: “Você é 

perverso, malvado? Sabe que Y só enxerga com os óculos e fez isso! A mãe do menino passou 
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um tempão juntando dinheiro pra comprar...”. Logo em seguida, levou-os para a secretaria. 

Caminhando para a secretaria, P ficou caçoando de Y com ar de líder e dizendo que ninguém 

podia mexer com ele, pois era ele quem mandava. P passou o resto da tarde na secretaria, 

onde acabou por adormecer. A professora ficou de comunicar às famílias dos envolvidos o 

que acontecera e a situação deu-se como encerrada.  

 No primeiro tempo, antes do recreio, à medida que a atividade era concluída, a 

professora distribuía massa de modelar ou brinquedos até que chegasse o momento do lanche. 

Em intervalos como esses, a agitação contaminava a todos. Muitas vezes, foram assistidas 

cenas de alunos que já haviam concluído a atividade e atrapalhavam os que ainda estavam em 

andamento, dando-lhes cascudos, amassando e puxando suas atividades ou até mesmo 

riscando-as. Enquanto isso acontecia, a professora se ocupava na organização da atividade 

que viria posteriormente ao recreio. Na distribuição dos brinquedos, os alunos demonstravam 

insatisfação pelo brinquedo recebido e sempre criavam confusões por usurpar o brinquedo do 

próximo. O mesmo acontecia na divisão das massas de modelar: alegavam que o colega 

recebera uma quantidade maior que a sua e o conflito se iniciava. Quando percebia, a 

professora estabelecia um diálogo e explicava-lhes que os materiais da escola eram de todos e, 

por essa razão, precisavam aprender a dividir. De modo aparente, as crianças pareciam 

compreender a professora no momento de intervenção e se conformavam; contudo, passado 

um tempo, recomeçavam a disputa.  

 Nesse momento “livre” posterior à primeira atividade do dia, as crianças ficavam 

circulando na sala de aula e/ou saindo e entrando, e, mesmo recebendo brinquedos como 

dominó, peças de encaixe ou cubos de empilhar, que exigem certo nível de concentração, os 

alunos não conseguiam permanecer sentados nas cadeiras. Quando sentavam, apresentavam 

posturas inadequadas: se debruçavam ou até mesmo deitavam sobre a mesa. Algumas vezes, 

inclusive, presenciamos crianças caminhando sobre o móvel. Com os brinquedos de peças 

plásticas de encaixe, os meninos montavam armas e brincavam do que denominavam 

“invasão”. Numa das primeiras observações, a professora, talvez querendo modificar a 

impressão que a observadora da pesquisa estava formando diante de tal episódio, disse-lhe 

que um dos meninos que tinha montado a arma estava falando que o objeto produzido não era 

uma arma, mas um „matador‟ de dengue e cupim e que servia para colocar na tomada. No 

entanto, no decorrer das observações, a professora não teve mais como camuflar a realidade 

contextual das brincadeiras de sua turma, visto que, costumeiramente, os brinquedos com 

peças de encaixe eram visivelmente transformados e manuseados, de fato, como armas. Uma 

das brincadeiras frequentes era o „faz-de-conta‟ de cenas em que as crianças imitavam o 
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procedimento que ocorre com traficantes de drogas. Certa vez, presenciamos O encolhido 

dentro de uma caixa de papelão segurando uma „arma‟ montada e um brinquedo embrulhado, 

e G, com cartas de baralho nas mãos, fingia ser o dinheiro para comprar o „pacote com as 

drogas‟. Assim, as crianças iam refletindo, na “brincadeira”, uma situação que, possivelmente, 

vivenciam na comunidade onde residem.  

 Atividades sem clareza pedagógica também foram evidenciadas durante as 

observações, como aconteceu na exibição de vídeos de desenhos animados. Nossa pesquisa 

não tem o caráter de analisar propriamente o teor das atividades pedagógicas, mas, neste caso, 

exemplificaremos um momento, cujo tipo de atividade sem direcionamento propiciou um 

ambiente favorável à conturbação das relações entre as crianças. Numa das observações, a 

professora iniciou o vídeo às 13h30min e distribuiu pipoca para os alunos; a turma do Pré-I 

também estava participando dessa ocasião. Às 14h10min, a turma visitante se retirou do 

ambiente e o televisor continuou ligado para a turma C assistir, porém, apenas oito dos 

dezesseis alunos presentes mantiveram concentração. Os desconcentrados sujaram a sala 

jogando as pipocas, lutaram entre si e importunaram os concentrados, dando beliscões. Pouco 

a pouco, todos foram „contaminados‟ pelo agito até que nenhuma criança prestou mais 

atenção ao filme. As crianças E e Y davam pontapés uma na outra, B pôs sua sandália sobre a 

mesa, O rastejava no chão, L estava com o rosto completamente sujo da secreção que escorria 

pelo seu nariz,  U e S disputavam um mesmo brinquedo, G e I agarravam-se numa luta 

intensa com chutes e tapas e, enquanto as crianças manifestavam seus impulsos 

desgovernados, a professora recolhia os brinquedos que os alunos estavam espalhando. A sala 

de aula apresentava-se extremamente tumultuada e o aparelho de TV continuava ligado. Isso 

perdurou até a hora da merenda. 

 As importunações, xingamentos, brigas e lutas constantes nas observações formavam 

um ambiente desagradável na sala de aula, ambiente que era piorado pela própria condição 

física do meio: o sol refletia diretamente por toda tarde, não havia ventilação adequada nem 

água para saciar a sede das crianças, o que as deixavam suadas, fatigadas e mais irritadas. 

Com relação a esta sala de aula, no início do segundo semestre, a professora a escolheu para 

abrigar a turma C com a justificativa de ser menor e, na sua concepção, com menos espaço 

teria mais facilidade para controlar a turma. Quando a professora assumiu a união das duas 

turmas, teve a oportunidade de optar pela sala de aula onde ministraria suas atividades: “[...] a 

outra (segunda opção de sala) tem bem mais espaço, mas em compensação essa (referindo-se 

a que escolheu) é mais fácil pra controle. A outra é maior, mais arejada, tem muitos 

atrativos, mas por limite, essa é melhor”, depôs na entrevista inicial, alegando nas entrelinhas, 
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a preferência em priorizar a facilitação de um comportamento controlado da turma a 

disponibilizar um ambiente mais confortável para as crianças.  

 Outro aspecto observado nos momentos em que brincavam livremente foi com relação 

à ativação da sexualidade das crianças. Presenciamos circunstâncias em que as meninas 

cantavam e dançavam músicas com gestos que imitavam atos sexuais e os meninos passavam 

a mão e davam tapas nas nádegas das meninas. Alguns meninos, nas primeiras observações, 

assediaram a observadora da pesquisa, passando a mão em suas pernas e fazendo uso de uma 

linguagem chula para com ela; com a intervenção da professora, aos poucos, já habituados 

com a sua presença, essas situações desapareceram. Brincando com bonecos, as crianças os 

colocavam em posições sexuais. Numa ocasião, enquanto L brincava engatinhando no chão, 

O aproximou-se dele e encenou uma posição de sexo anal, empurrando a cabeça de L para 

baixo. L se incomodou e começou a gritar; em seguida, O saiu correndo pela sala. Essas 

situações passavam despercebidas pela professora. 

 A partir das 14h30min, permitia-se as crianças lanchar. Poucos levavam os seus 

próprios lanches, mas, quem levava, não hesitava em dar um pouco para os que pediam. 

Alguns até partilhavam espontaneamente, tal como a professora informou na entrevista. O 

aluno O, um dos mais inquietos e que se envolvia em confusões na turma, nessas ocasiões, 

parava de importunar os colegas e se aproximava dos que dispunham de lanche a fim de 

conseguir uma doação. Tendo em vista seu interesse, forçava uma relação amena com os que 

desfrutavam dos lanches pessoais.  Minutos depois, a merendeira trazia em uma bandeja os 

pratos com o lanche fornecido pela escola, e, ao adentrar na sala, todos avançavam de uma só 

vez. Durante o lanche, a excitação permanecia. Cenas como lançamento de colheres, 

brincadeiras com os alimentos, derramamento proposital de suco/água na mesa, 

acompanhadas das contínuas importunações (empurrões, petelecos, puxões de orelha, tapas na 

cabeça, xingamentos, etc.) eram vivenciadas no momento da refeição. Após o lanche, as 

crianças recebiam, novamente, brinquedos ou massa de modelar, até que o sinal para o recreio 

fosse emitido às 15h30min. Aproximando-se o momento do recreio, a professora tentava 

formar uma fila para que todos saíssem de maneira organizada, e, sempre na primeira 

tentativa, as crianças corriam impetuosamente. Em um desses momentos, cinco crianças 

caíram amontoadas sobre O e E, que foram machucados. De praxe, a professora solicitava 

que todos sentassem novamente e chamava um de cada vez para recompor a fila.  

 No recreio, as crianças corriam no pátio ou brincavam num terreno abandonado que 

antes  servia  de   parquinho  para  a  escola  (Fotografia 15).  No  espaço  havia  estruturas  de 
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FOTOGRAFIA 15 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ferro danificadas, matos e areia não-higienizada. As crianças se reuniam desordenadamente na 

areia suja e brincavam de caminhar em cima do muro – que separava a escola de uma pista 

movimentada – sem monitoramento de adulto algum. 

 Após o recreio, duas vezes na semana, as crianças tinham aula de educação física. 

Tivemos a oportunidade de observar dois momentos de tal aula. As aulas aconteciam em uma 

área da entrada lateral da escola. Em uma das observações, a professora de educação física 

pretendia sentá-los em círculo, mas teve dificuldade, pois, as crianças corriam bastante no 

espaço e ignoravam seu comando. No local havia bambolês espalhados e U e N iniciaram 

uma disputa por um objeto destes. Dos quatorze alunos presentes, nove conseguiram sentar na 

roda proposta pela professora, enquanto os demais corriam dispersos. P e I lutavam e aos 

poucos, os alunos que estavam na roda distraíram-se. Numa disputa pelo bambolê, O e L 

trocaram tapas. Depois de muito tentar, a professora de educação física conseguiu organizar a 

„brincadeira da raposa‟, em que duas crianças faziam o papel das galinhas, outras duas eram a 

raposa e o restante os pintinhos que deveriam ser caçados pelas raposas. Na hora da correria 

dos „pintos‟ para fugirem das „raposas‟, Y caiu e pediu ajuda a L, que o ignorou. A aluna A 

também caiu e começou a chorar; P gargalhou com a cena e xingou a menina. Em seguida, P 

deu um sopapo em Y, que chorou bastante, e a professora de educação física afastou P do 

grupo. Numa outra brincadeira recreativa, a professora utilizou os bambolês para o “pega -

congelou”. A criança que fosse envolvida pelo bambolê, deveria ficar “congelada”. C foi a 

primeira a ser pega, no entanto, não permaneceu no lugar e saiu correndo. A professora, 

então, explicou que ela estava „congelada‟ e deveria permanecer parada, mas, C disse que não 

ficaria „congelada‟, quebrando a regra da brincadeira.  

 Em outra observação da aula de educação física, do mesmo modo, as crianças 

apresentaram resistência para atender às conduções da professora e, durante os conflitos, os 

Área do recreio 
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alunos rolavam e jogavam areia uns nos outros. A professora de educação física reclamava, 

mas as crianças não a atendiam, e continuavam o lançamento de areia. A professora da turma 

C apareceu na janela e perguntou o que houve, assim, a professora de educação física 

explicou e a da turma C falou para os alunos: “Não pode fazer isso porque não tem água para 

lavar os olhos”, evidenciando a falta de higienização a que as crianças estavam se expondo na 

situação, ao invés de estabelecer uma intervenção positiva em prol do relacionamento 

amistoso entre os alunos. 

 Dos poucos momentos harmoniosos que aconteceram no grupo, destacamos o ensaio 

de um canto coreografado para homenagear uma colaboradora da escola. Nessa situação, as 

crianças demonstraram satisfação e colaboraram com as diretrizes da professora. Outro 

momento positivo ocorreu com brincadeiras dirigidas no pátio da escola, conduzidas pela 

observadora da pesquisa. Essa foi uma ocasião particular que não fazia parte dos propósitos 

da observadora na experiência da pesquisa. Em tal dia, os alunos haviam largado às 16h em 

razão de uma reunião extraordinária para a qual a direção havia convocado a professora da 

turma C. Diante disso, as crianças ficaram sem direcionamento e monitoramento até o horário 

da saída, propiciando um clima de desentendimento entre elas. As lutas e reclamações das 

crianças em relação às que as machucaram foram muitas, e como havia apenas a presença da 

observadora da pesquisa naquele espaço, os pequenos recorreram a ela para tentar resolver os 

conflitos. Com tal situação deflagrada, mesmo sabendo que estava na posição de observadora, 

a pesquisadora resolveu dirigir algumas brincadeiras lúdicas para amenizar o mal-estar 

coletivo. As crianças aceitaram as brincadeiras e se divertiram sem criar novas confusões. Tal 

fato mostrou que o direcionamento a partir de atividades adequadas e com clareza quanto às 

necessidades das crianças é fundamental para a formação da boa conduta do e no grupo. No 

intervalo de cinquenta minutos, tempo de duração das brincadeiras recreativas, as crianças 

ficaram entretidas e nenhum problema relacional foi evidenciado.   

De acordo com as palavras da professora na entrevista inicial, em sua análise, os 

alunos estavam habituados e seguiam a rotina. Contudo, com relação à permanência dos 

alunos na sala de aula durante o período reservado às atividades dentro do ambiente, 

verificamos que as crianças, costumeiramente, saíam da sala sem avisar a professora. Em 

repetidas situações houve crianças que nem retornavam do recreio e a professora, 

aparentemente, não percebia a ausência delas, ou elas diziam que iam ao banheiro e, na 

verdade, dirigiam-se ao pátio para fugir da sala. Além disso, instantes em que os alunos 

enfrentaram a professora sem respeitar sua autoridade também aconteceram, quando a mesma 

tentava interferir nos comportamentos inadequados, tal como ocorreu em uma das 
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observações, quando A não conseguiu aguardar sua vez para receber um material de trabalho 

e, com alvoroço, passou por cima de todos os que estavam à frente. A professora com tom 

firme, disse que a menina deveria esperar e respeitar a vez dos outros; a menina, em tom 

debochado, disse: “Que esperar que nada!” e estirou a língua para a professora. A professora 

apenas olhou para a observadora da pesquisa e disse com um sorriso contido: “„Tá‟ vendo 

como ela é?”, relevando, assim, a situação de desrespeito.  Outro dia, diante das lutas e da 

bagunça no ambiente de sala de aula, a professora desabafou: “A gente fica neurótico 

trabalhando com esses meninos, o desgaste é muito grande. Hoje quando cheguei em casa, 

depois do expediente da manhã, deu vontade de jogar tudo para o alto”.  

Ao final do período das observações, realizamos mais uma entrevista com a professora 

para apurar suas impressões gerais quanto ao comportamento emocional e relacional de seus 

alunos ao longo do ano letivo, sobretudo, para que a mesma apontasse, caso houvesse, 

mudanças significativas. A professora começou respondendo com um discurso amplo: 

“Quando eles chegam (na escola), chegam muito agressivos, sem respeito, sem limite 

nenhum. Com o passar do tempo, eles vão absorvendo as regras, vão começando a entender 

que pra tudo tem sua hora: tem a hora de brincar, hora de fazer a tarefa, de prestar atenção. 

Eles vão mais ou menos se educando e se enquadrando nas regras pra que no futuro eles 

possam numa sala de aula se comportarem [...]”. Até aqui, a professora não tinha 

considerado a questão posta em discussão, apenas transparecia a compreensão de que seu 

papel como formadora na educação infantil, consistia só em estabelecer limites para que a 

criança pudesse apresentar uma conduta ideal ao frequentar um nível de escolaridade mais 

avançado. Depois completou: “Estão começando a saber se comportar, a participar de 

atividades coletivas, respeitar o momento do outro, são coisas que a gente vai observando 

que no início não tinha [...] Hoje eu vejo que o grupo, apesar de ter crescido, eram dez e a 

gente ficou com vinte, eles já conseguem fazer atividades juntos e respeitando o espaço do 

outro [...] ”. Quanto a esses aspectos comportamentais, não conseguimos visualizá-los nas 

observações, exceto, algumas ocasiões positivas de envolvimento nas atividades coletivas, 

conforme enunciamos. Porém, sobre o respeito ao espaço do outro, isso não ficou claro, em 

nossa percepção.  

Na primeira entrevista, a professora havia dito que a agressividade tinha diminuído, e, 

episódios de grandes brigas não mais aconteciam, inclusive, o companheirismo era mais 

evidente do que os comportamentos negativos, no entanto, as observações verificaram o 

contrário. Repetimos a mesma questão, e, no segundo momento, a professora modificou o 

discurso: “Eles são bastante agressivos quando querem alguma coisa, partem pra cima pra 
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tomar, agem como adultos em miniatura; o reflexo do que eles vêem na vida cotidiana [...] a 

violência é muito grande, quando querem alguma coisa não sabem se comunicar”. À 

agressividade, a professora atribui a: “O meio (família/comunidade) influencia de certa forma 

porque, como é a postura desses pais? O que é que eles fazem para evitar esse conflito? A 

gente percebe claramente que a mudança de comportamento se dá pelo momento que eles 

(alunos) passam aqui na escola porque se for depender do que acontece em casa, eles 

estariam do mesmo jeito ou pior”. Quanto à modificação no discurso, em comparação com o 

que foi dito no princípio, supomos que a aglutinação das turmas possa ter interferido no 

trabalho anterior que a professora vinha desenvolvendo com parte dos alunos que 

acompanhava desde o início do ano. Porém, ainda que consideremos tal particularidade, o 

tempo que os alunos permaneciam na escola, ao menos na ocasião das visitas de observação, 

era mal aproveitado e isento de uma diretriz inclinada à formação do comportamento não-

conflituoso.  

 Quando perguntamos se considerava sua prática contribuinte no desenvolvimento das 

emoções e relações dos alunos, a professora equiparou sua prática à: “mudança no 

comportamento, no carinho que a gente consegue passar e na nossa postura na hora de 

agir... como você vai agir reflete porque o feedback é na vida toda, se você dá de um jeito, 

você recebe desse mesmo jeito e com eles têm mudanças comportamentais que a gente sabe 

que é gerada pelo comportamento da gente, como a gente se posiciona; o respeito se dá nas 

atitudes. Se eu „tô‟ respeitando e quando eu trago os trabalhos diferentes eu percebo que eles 

participam e gostam, aí eu me vejo nesse sentido de ir trazendo mudanças, conseguindo 

contribuir um pouquinho. Agora, é muito pouco porque o tempo que eu passo é pequeno em 

relação ao resto, mas a gente já vê que consegue mudar alguns pontos significativos e que 

você deixa a sua marca”. Nesse relato, pontuamos uma razoável compreensão intelectual da 

professora sobre a importância de sua atuação para a formação das atitudes das crianças para e 

na vida. Mas, confrontando suas palavras com as suas ações que foram observadas, 

percebemos uma incoerência instalada, visto que sua atuação mostrou-se superficial e 

insuficiente quanto às necessidades de estruturação do impulso emocional e de formação de 

relações positivas no grupo de crianças que conduzia.  

  

4.2  COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Após apresentarmos a visão geral das observações nas turmas A, B e C, 

contextualizando a ocorrência de alguns eventos registrados, realizaremos neste momento 
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uma análise comparativa mediante o quantitativo apurado através do instrumento de 

incidência do descontrole emocional no comportamento das crianças, já apresentado neste 

trabalho, e, das impressões adquiridas nos contextos presenciados.  

O instrumento de incidência do descontrole emocional é composto por dezessete 

categorias que estão representadas pelas letras A a Q. Cada letra corresponde a um específico 

comportamento inadequado.  

O Gráfico 1  mostra os quantitativos apurados em todas as observações por categorias. 

A representação gráfica visualizada apresenta o número dos eventos ocorridos ao longo das 

observações nos campos selecionados, dispondo  na  reta  horizontal as frequências numéricas 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 – RELAÇÃO COMPARATIVA DA QUANTIDADE DE EVENTOS 

REFERENTES AO DESCONTROLE EMOCIONAL NOS COMPORTAMENTOS 

RELACIONAIS DAS CRIANÇAS  
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dos eventos, e, no eixo vertical, as categorias dos comportamentos específicos. Os valores da 

barra azul referem-se à turma A; os da barra vermelha aos da turma B; e, os números da barra 

verde correspondem à turma C.  

A soma da quantidade das ocorrências em todas as categorias nos dias observados 

totalizou 239 eventos na turma C, 111 eventos na turma B, e, 50 eventos na turma A. De 

acordo com o gráfico, percebemos que em todos os eventos a turma C obteve maior número 

de  ocorrências,  com  exceções  da   categoria  J   (Irrita-se  nas   atividades   quando   sente  

dificuldade) que mostrou quantitativo igual ao da turma B, da categoria K (Apresenta-se 

afastado/desgostoso com os colegas) o qual obteve menor índice em comparação às outras 

turmas, e, da categoria Q (Demora para realizar atividades), ficando abaixo dos números 

referentes à turma B.  

 De um modo geral, podemos considerar que os números obtidos pela turma B fizeram 

parte de um nível intermediário entre as turmas A e C; apenas nas categorias Q e K, liderou as 

ocorrências. Já nas categorias C (Grita com os outros durante os conflitos), F (Perde a calma 

diante de uma discussão) e O (Manifesta raiva quando provocado por outra criança), a turma 

B não apresentou evento algum; e, na categoria N (Utiliza mentiras na fala) apresentou índice 

igual ao da turma A. Analisando as categorias, isoladamente, em nenhuma delas a turma A 

liderou o quantitativo das ocorrências. Dessa forma, os dados comprovam que tal turma 

apresentou um comportamento emocional e relacional mais adequado em relação às turmas B 

e C que participaram dessa pesquisa. 

Conforme indicam os dados, a turma A obteve predominância quanto ao menor 

número de eventos de descontrole emocional nos comportamentos relacionais das crianças.  

No entanto, analisando o universo de cada turma de modo particular, como evidencia o 

Gráfico 2 (próxima página), percebemos que nas três turmas as maiores proporções de 

eventos remeteram-se às categorias: H (Incomoda/importuna os colegas), primeira colocada 

em unanimidade; e, D (Lutas/brigas), segunda colocada na turmas C, primeira na A 

(juntamente com a categoria H) e terceira na turma B; e, M (Permanece 

excitado/desconcentrado), que recebeu a segunda colocação na turma B, a terceira, junto com 

outras categorias, na turma C, e a quarta posição (juntamente com a categoria K) na turma A. 

Com relação às incidências de quantidade inexistente e/ou de mínima proporção, as categorias 

I (Ofende os outros), J (Irrita-se nas atividades quando sente dificuldade), L (Rejeita os 

limites estabelecidos pela professora), Q (Demora para realizar atividades), destacaram-se na 

turma A; as categorias F (Perde a calma diante de uma discussão), C (Grita com os outros 

durante  os  conflitos),  O  (Manifesta  raiva quando  provocado por outra  criança), N (Utiliza   
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GRÁFICO 2 – PERCENTUAL DE EVENTOS NO UNIVERSO PARTICULAR  

                          DAS TURMAS A, B e C 
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mentiras na fala) foram as menos frequentes  na turma B; e, as categorias Q, J e  N foram as 

de menor ocorrência na turma C.  

A partir de tais resultados, a turma A, turma que teve acesso às aulas baseadas no 

currículo PATHS alcançou melhores resultados comportamentais que a turma B – com a 

professora participante no ACE – e a turma C, de prática pedagógica usual. Contudo, a turma 

B obteve um melhor desempenho relacional e emocional do que a turma C. 

 Nossa hipótese baseava-se no aspecto de que, possivelmente, as turmas A e B 

apresentariam melhores resultados do que a turma C, que configurou-se por ser uma prática 

docente comum, sem uma explícita referência formativa emocional e relacional. Entretanto, 

embora as práticas e relações observadas convirjam com a indicação dos resultados e com a 

hipótese formulada nesta pesquisa, não podemos afirmar que a razão dos resultados refere-se, 

exclusivamente, aos aportes (ou à falta deles) que diferenciaram uma turma da outra: aulas 

baseadas no currículo PATHS e uma professora com participação no Treinamento ACE.  Isso 

porque outras nuances foram percebidas nas práticas em questão e que traremos à tona nesse 

momento.  Destarte, consideramos que os seguintes aspectos abaixo, contribuíram também 

para o nível de incidência do descontrole emocional nas relações das crianças participantes: 

 Infraestrutura da escola – Um espaço acolhedor, com as condições físicas 

necessárias e materiais adequados para o desenvolvimento da criança influencia seu 

desenvolvimento emocional e relacional. Claramente, tal aspecto foi observado nas 

turmas participantes da pesquisa. A turma A apresentava um ambiente de sala de 

aula nas condições ideais para uma prática pedagógicafavorável: sala ampla, 

luminosa, arejada, colorida, com carteiras leves e bem conservadas, brinquedos 

infantis, jogos pedagógicos, livros, material escolar individual, ou seja, tinha 

disponível uma estrutura em que as crianças se sentiam acolhidas e usufruíam de 

boas condições para conviverem e dividirem um espaço comum a todas. Na turma B, 

o ambiente era quente, as carteiras eram pesadas e antigas e, pelo espaço insuficiente, 

ficavam em fileiras bem próximas umas das outras, deixando restrito o espaço de 

locomoção das crianças. Apesar de, na entrevista, a professora dessa turma ter 

comunicado sobre a existência de brinquedos e jogos pedagógicos, na sala de aula 

não havia esses materiais. O material escolar, no início do ano, foi disponibilizado 

individualmente, mas com a falta de zelo, no segundo semestre a maioria não tinha 

mais o seu próprio material, recorrendo, assim, na realização das atividades, aos que 

a professora tinha em seu armário. Diante disso, a falta de espaço para a locomoção  
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e de materiais facilitava a irritação e a ocorrência de desentendimentos entre as 

crianças. A lacuna na infraestrutura facilitou tais ocorrências não por causa direta, 

mas devido ao fato da dificuldade de gerar concentração nas crianças, agravado pelo 

fato de que essas crianças conviviam em situações que por si mesmas conduziam à 

dispersão e à ausência de concentração. A falta de infraestrutura adequada na turma 

C também foi verificada como desencadeadora de algumas atitudes impulsivas. A 

escola sem abastecimento de água e a sala de aula extremamente quente, além dos 

brinquedos quebrados e insuficientes para a turma, foram elementos que 

contribuíram para causar algumas das situações de impaciência e de conflitos 

apresentados, sobretudo, a tomada de pertences dos outros e as lutas/brigas. 

Presenciamos circunstâncias em que os alunos tomavam para si, sem permissão, a 

garrafa de água do colega e, também, brigas foram ocasionadas pela disputa por 

brinquedos.  

 Experiência, coerência e maturidade da professora – Outro aspecto de 

relevância percebido entre as turmas observadas foi a postura das educadoras em suas 

práticas. Além da formação no Normal Médio, a professora da turma A é psicóloga e, 

com relação às outras professoras da pesquisa, tinha, no mínimo, vinte anos de carreira 

a mais. A maneira de lidar com as crianças era diferenciada do modo com que as 

outras professoras tratavam suas respectivas turmas. A professora A estava sempre 

atenta aos conflitos, escutava com cuidado as crianças, mantinha uma comunicação 

harmoniosa e equilibrada, e, nas situações problemáticas, intervinha dialogicamente e, 

na maioria das vezes, fazia com que os próprios alunos reconhecessem quando 

estavam errados e modificassem a situação. As informações passadas por ela 

fornecidas nas entrevistas inicial e final estiveram coerentes quanto ao que foi 

observado em sua prática pedagógica. Já a professora da turma B, com quatro anos de 

experiência docente, demonstrava impaciência quanto aos conflitos relacionais das 

crianças e manifestações emocionais descontroladas; em algumas situações, quando 

estava ocupada com os afazeres da sala de aula, não percebia os desentendimentos que 

estavam acontecendo. Para reverter as turbulências nas relações das crianças nos 

conflitos que surgiam, solicitava o pedido de desculpas, ou ameaçava enviá-las à 

direção e, assim, findava momentaneamente um problema que minutos depois era 

reiniciado. Na entrevista, a professora reconheceu sua falta de habilidade para lidar 

particularmente com a agressividade da turma, deixando aflorar certa hostilidade nas 

ocasiões de excitação dos alunos. Mas, acredita que suas intervenções nos conflitos 
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produzem efeitos positivos. De acordo com as observações, suas intervenções tiveram 

caráter neutro, tendo em vista que apenas amenizava o momento alarmante, sem 

propiciar a incorporação de um aprendizado emocional e relacional nas crianças. De 

forma semelhante a professora da turma C, a menos experiente da pesquisa, apenas 

com um ano de docência, não fazia uso de sua autoridade e recorria à secretaria da 

escola ou ao método denominado “cadeira do castigo” quando não sabia lidar com os 

conflitos que a desafiavam. Grande parte das relações conflituosas não recebia a 

atenção merecida e quando os próprios alunos reclamavam-lhe das importunações ou 

incômodos que os outros estavam causando, apenas ordenava que parassem. As 

informações colhidas nas entrevistas, sobre seu modo de se relacionar com a turma e 

sobre o comportamento dos alunos entre si, foram refutadas por meio das observações 

de sua própria prática, revelando, assim, incoerência intelectual e baixo nível de 

apropriação daquelas qualidades por parte de tal professora.  

 Planejamento – O planejamento adequado, organizado e visando o bom 

aproveitamento das horas/aula é outro critério a ser considerado no desenvolvimento 

do controle emocional e relacional das crianças na educação infantil. Como vimos, 

principalmente na turma C, a qual apresentou uma quantidade maior de eventos de 

descontrole emocional e relacional, na maior parte do tempo de permanência na sala 

de aula as crianças não recebiam um direcionamento pedagógico, e, ociosas, os 

relacionamentos conflituosos vinham à tona. Geralmente, a ociosidade torna o 

indivíduo, em quaisquer fases de sua vida, vulnerável a preencher uma experiência, 

livre de ocupação, de maneira não produtiva. No caso das crianças, como não 

possuíam desenvolvidas habilidades apropriadas para lidar com o ócio de forma 

criativa, expressavam seus impulsos interiores, sobretudo, pela ausência de um 

ambiente físico e cultural que lhes proporcionasse um relacionamento positivo com as 

mesmas, no sentido individual e coletivo, e, com o próprio espaço que dividiam. Além 

disso, tais crianças não recebiam o apoio de um direcionamento educativo cuidadoso. 

Isso é considerado, por exemplo, no princípio de Matthew Lipman sobre a dimensão 

cuidante na formação do pensar educativo. Lipman (1995) considera o cuidar uma 

forma de desenvolver no pensamento aspectos como a busca de alternativas, a 

descoberta ou invenção de relações, o estabelecimento de conexões, assim como a 

percepção de diferenças. Nessa perspectiva, o autor chama a atenção para o 

pensamento valorativo, ou seja, para o modo como se desenvolve a noção apreciativa 

das pessoas e coisas. A valoração é desenvolvida na criança quando a mesma é 
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iniciada ao aprendizado de perceber a conexão entre suas disposições, emoções e 

atitudes, de modo a temperar suas emoções e desenvolver uma conduta social 

adequada. Diante disso, crianças que não conseguem enfrentar a ociosidade 

controlando os impulsos gerados pelo incômodo do enfado (como as participantes que 

evidenciaram tal fragilidade nas observações) expressam um comportamento 

característico da ausência dos recursos fundamentais para a constituição do princípio 

do cuidado em seu próprio ser. Além disso, foram muito poucas as vezes em que 

houve otimização das atividades coletivas nesta turma, embora, quando ocorreram, 

elas tenham proporcionado uma boa interação entre as crianças. As atividades em 

grupo são excelentes oportunidades de trabalhar o ensino e a aprendizagem de hábitos 

positivos na convivência relacional das crianças. A falta de um planejamento diário 

também foi percebida na turma C, pois, muitas vezes no primeiro tempo do dia de 

aula, a professora ficava preparando a atividade que viria após o recreio, 

negligenciando a atenção que a turma solicitava. De certo modo, isso também 

acontecia na turma B. Apesar de um planejamento diário e habituado pelas crianças, a 

falta de diversificação e de melhor aproveitamento na forma de trabalhar com os 

conteúdos parecia cansar as crianças: essa turma apresentou maior índice na categoria 

“Demora para realizar atividades”. Diariamente, eram trabalhadas duas atividades em 

ficha individual, além da ficha da tarefa de casa. Algumas crianças, habituadas com o 

mesmo estilo de atividade, terminavam rapidamente, e, ociosas, geravam 

importunações e atrapalhavam a concentração das que ainda permaneciam em 

atividade, fazendo estas demorarem a terminá-la. Contrariamente a esses contextos, a 

turma A apresentou um planejamento estruturado e que conseguia despertar a atenção 

das crianças. Logicamente, não podemos descartar que no primeiro tempo das aulas, a 

concentração foi propiciada pelo planejamento das aulas PATHS que fornecemos à 

professora, porém, no segundo momento em que observamos a sua prática rotineira, 

percebemos que o aproveitamento do tempo foi bem trabalhado e com atividades que 

atraíam as crianças e que mantinham a participação da professora. Nessa turma, não 

houve evento de “Demora para realizar as atividades”. Na turma C também não houve 

nenhum episódio referente a esta categoria, no entanto, reportamos isto à não 

ocorrência de atividades que exigiam muito esforço da criança para sua realização, 

fazendo-a, assim, de modo ligeiro ou ignorando-a, diferentemente de como acontecia 

na turma A. 
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 Participação da família – Com papel crucial na formação da criança, 

principalmente na estruturação de formas de convivência humanas, a família possui 

grande responsabilidade na educação emocional e relacional dos infantes. Diante 

disso, sua parceria com a escola não pode ser preterida quando se almeja um fim 

educacional de formação humana, exigindo, assim, um direcionamento harmônico e 

interconectado para a criança atingir um desenvolvimento emocional e relacional 

coerente. Ainda que todas as professoras da pesquisa tenham evidenciado problemas 

relacionais com as famílias de seus alunos, quanto à falta de interesse em participar do 

processo educativo de seus filhos, a professora da turma A evidenciou na entrevista, 

que há uma quantidade significativa de pais em sua turma que faz questão de 

acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Em contrapartida, as professoras da turma 

B e C manifestaram a predominância do distanciamento dos pais na escola, além de 

sugerirem a formação de hábitos negativos nos filhos a partir daqueles, como o uso de 

palavrões na fala e comportamentos relacionais arredios, hostis e machistas, tal como 

a professora da turma C comentou em uma das observações.  

  

4.3  IMPRESSÕES SOBRE AS AVERIGUAÇÕES NÃO GENERALIZANTES 

  

Segundo informamos no capítulo 3, as averiguações não generalizantes não foram uma 

etapa decisiva no resultado analítico desta pesquisa. Porém, pela justificativa já apresentada, 

não descartamos o que foi adquirido nas atividades, em termos de enriquecimento à discussão. 

Relembrando, participaram desses momentos duas crianças de cada turma.  

Na averiguação inicial, no momento 1, as crianças foram submetidas ao 

reconhecimento de emoções através de expressões faciais infantis fotografadas. Os resultados 

podem ser visualizados na Tabela 2. Para leitura de tal tabela, entendem-se as abreviações F 

por Feliz, T por Triste, M por Medo e R por Raiva. Os numerais 1 e 2 subsequentes às letras, 

correspondem, respectivamente, às fotografias de faces masculinas e femininas. Assim, por 

exemplo, F1, indica à fotografia da expressão feliz numa face masculina.  Finalizada a 

pesquisa, após um ano, as mesmas crianças foram submetidas ao mesmo exercício, porém 

com fotografias diferentes e com faces de pessoas adultas. Os resultados estão indicados na 

Tabela 3 e sua leitura deve ser feita de forma correspondente à mesma compreensão da Tabela 

2.  
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A marcação (        ) indica que a criança conseguiu reconhecer a emoção expressada na 

fotografia, e, a marcação (  X  ) significa que o participante não nomeou adequadamente a 

emoção manifestada na imagem. Ao lado da marcação negativa, entre parênteses, encontra-se  

o que a criança verbalizou sobre a imagem que não conseguiu identificar. 

 

 

De acordo com os dados expostos nas tabelas, as crianças obtiveram melhores 

resultados na segunda realização da atividade. Um ano depois da pesquisa, mais maduras, 

todas conseguiram identificar as emoções: Feliz, Triste e Medo. Com relação à Raiva, apenas 

os alunos B e C reconheceram-na nas imagens. Não podemos afirmar que as outras crianças 

não possuíam o conhecimento apropriado sobre tal emoção, tendo em vista que, por exemplo, 

a aluna B na primeira atividade conseguiu reconhecer a emoção das imagens R1 e R2, mas, 

no segundo momento, não identificou nenhuma das duas imagens referentes à raiva, podendo  

 

             Aluna A Aluno A Aluna B Aluno B Aluna C Aluno C 

 F1             

 F2             

T1   X (ruim)     X (mal)   

T2   X (choro) X (raiva) X (abusada) X (raiva)   

M1 X (triste) X (mal) X (triste) X (abusado) X (feliz) X (animado) 

M2 X (triste) X (rezando) X (rezando) X (orando) X (bem) X (feliz) 

R1 X (cara de 
mau) 

X (cara de 

monstro) 
        

R2 X(malvada) X (cara de 

“dá-lhe”) 
  X (abusada) X (estranha)   

 Aluna A Aluno A Aluna B Aluno B Aluna C Aluno C 

 F1             

 F2             

T1             

T2             

M1             

M2             

R1 X (triste) X (cara de 

mau) 
X (não 

gostou de 

alguma 

coisa) 

  X (triste)   

R2 X(malvada) X (mau) X (não 

gostou de 

alguma 

coisa) 

  X (mau)   

TABELA 2 – Reconhecimento emocional das crianças (período anterior à pesquisa) 

TABELA 3 – Reconhecimento emocional das crianças (período posterior à pesquisa) 
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a expressão, nestas fotografias, não ter sido qualitativamente adequada para relacioná-la à  

referida emoção, dificultando, deste modo, a identificação pela criança. Diante disso, 

reconhecemos a fragilidade do instrumento escolhido pela pesquisa, sobretudo, por sua 

insuficiência quanto à quantidade e à discriminação detalhada do conceito avaliado, e, por não 

levar a criança à reflexão sobre si mesmo, o que impossibilitou a realização de uma análise 

mais aprofundada.  

 No momento 2 de averiguação, antes e depois da pesquisa, as crianças visualizaram 

cenas ilustrativas representando relações amistosas e conflituosas, as quais já foram indicadas 

no capítulo 3. Com relação às cenas amistosas, todas as crianças participantes, tanto antes e 

depois da pesquisa, conseguiram descrever o que se passava na cena, apontando que os 

personagens estavam felizes e que não havia problemas entre eles, com exceção do aluno B 

que, na cena amistosa mostrada após a pesquisa, percebeu um problema na situação, 

visualizando que a menina que dormia na cama estava com medo e por isso abraçou a mãe.  

Sobre as cenas conflituosas, as crianças também conseguiram descrever com precisão 

o que estava nas ilustrações e identificar o problema nas relações apresentadas. Quando foram 

solicitadas a pensar sobre uma possível solução para os problemas relacionais que se 

apresentavam na cena ilustrativa mostrada antes da pesquisa, as crianças variaram suas 

respostas. Os apontamentos de resolução do conflito foram os seguintes: aluno A – serem 

amigos e brincarem; aluna A – colocar o menino que empurrou de castigo; aluno B – serem 

amigos e brincarem; aluna B – serem amigos e dar um pedaço de bolo (relacionando à cena 

amistosa que viu antes da conflituosa); aluno C – contar para o pai/mãe o que aconteceu; 

aluna C – abraçar o amigo e dizer que não vai mais fazer isso.  Na cena conflituosa que fez 

parte do momento posterior à pesquisa, as crianças também conseguiram enxergar o problema 

relacional e verbalizaram soluções similares para a situação, com exceção da aluna A, que não 

conseguiu encontrar uma solução para o problema. As falas das crianças, para a resolução do 

conflito, foram as seguintes: aluno A – a mãe deveria brigar com elas e colocá-las de castigo;  

aluno B – colocá-las de castigo; aluna B – a mãe deveria bater na criança que deu um murro; 

aluno C – colocá-las de castigo; aluna C – prender o pai (esta aluna enxergou um pai batendo 

na filha e não irmãs brigando como as demais crianças apontaram). 

Com essas atividades, percebemos que as crianças conseguiram discernir as relações 

amistosas das conflituosas. Sobre a verbalização das soluções apontadas para os problemas 

nas cenas, possivelmente, as crianças foram influenciadas pelo que geralmente recebem 

quando participam de situações conflitantes: são colocadas de castigo, seus pais são 

comunicados, apanham dos responsáveis.  
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Embora as crianças tenham discernido sem dificuldade as cenas, durante as visitas de 

observação, verificamos que as relações que estabeleciam com o grupo, especialmente as dos 

alunos A, B e C, e, da aluna C, geravam situações de conflito. Tal discrepância entre a 

capacidade de observar e reconhecer um problema em uma situação hipotética, e, em uma 

situação real provocada por sua ação, é mais um indicativo da carência do “cuidar”, no 

sentido que aludimos algumas poucas páginas atrás, como parte da formação integral do seu 

processo educativo.  

 Da falta de atenção à dimensão cuidante, deriva uma valoração particular, das 

emoções e relações das crianças, subordinada ao descuido e à indiferença, tornando-lhes 

incapazes de elaborar, executar, e, ao mesmo tempo, observar atenciosamente suas ações. 

Desse modo, na prática, durante o momento em que os impulsos emocionais surgem, as 

crianças não conseguem distinguir as ações adequadas das inadequadas, gerando, assim, 

situações de conflitos sem o respaldo do princípio do cuidado desenvolvido em si mesmas.  

Além de tal lacuna refletir sobre o modo instantâneo e desatento de suas ações, 

também podemos considerar as medidas solucionadoras das crianças, apontadas para os 

problemas hipotéticos que lhes foram apresentados, provenientes daquela mesma carência, 

pois, uma vez que as crianças não vivenciam práticas que as levem a refletir sobre as 

consequências de suas ações, em estrito e amplo sentidos, não podemos esperar delas 

compreensões de ação adequada e de solução apropriada à ação inadequada, que estejam além 

das configuradas em seus contextos.  

 Houve outra atividade que fez parte do momento posterior à pesquisa: a recordação de 

algum evento emocional vivido pela criança. Como informamos, para a realização desse 

momento, o recurso de desenhar as experiências foi utilizado a fim de facilitar a explanação 

da criança sobre os episódios vividos. O resgate das crianças pode ser conferido na Tabela 4.  

O objetivo de tal atividade foi verificar se a criança conseguia estabelecer conexões 

entre experiências que viveram e as emoções básicas especificadas. Segundo as informações 

das crianças, verificamos que todos obtiveram êxito quanto ao resgate de situações que 

fossem coerentes com as emoções solicitadas na atividade. Apesar de não termos nenhuma 

comprovação quanto à veracidade dos fatos que cada criança mencionou, os depoimentos das 

mesmas foram compatíveis com as emoções as quais relacionaram.  

 Embora os dados referentes às etapas de averiguação não generalizantes da pesquisa 

apontarem, em seu aspecto geral, ausência de diferença significativa no desempenho do 

reconhecimento emocional e relacional entre os alunos das três turmas, é necessário destacar 

que, como visto, tais resultados não  são  congruentes  com aqueles advindos da observação  
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realizada nas três turmas.  Apesar de, como já afirmado, tal averiguação, por sua amostra 

diminuta, não possa ser generalizante, é possível levantar algumas hipóteses e avaliações 

sobre a discrepância entre os dados aludidos.  

 Primeiramente, há que se considerar que o instrumento utilizado trata apenas de 

emoções básicas e de resolução de problemas bem simples, de modo que seu entendimento 

poderia ser facilmente alcançado, como de fato foi, apenas com o amadurecimento gradual 

       Sentiu-se 
FELIZ 
quando... 

Sentiu-se 
TRISTE 
quando... 

Sentiu MEDO 
quando... 

Sentiu RAIVA 
quando... 

Aluno A Brincou de “pega-

pegou” na escola 

com seu amigo. 

Caiu ao levar uma 

topada. 

Sua mãe imitou 

um robô. 

Um menino bateu 

nele. 

Aluna A 

 

Ganhou uma cama 

e pôde dormir 

sozinha em seu 

canto. Antes 

dividia uma 

mesma cama com 

a irmã.  

Estava brincando 

com sua amiga da 

outra escola e um 

menino lhe bateu. 

Foi dormir pela 

primeira vez 

sozinha em sua 

cama e escutou 

tiros perto de sua 

janela. 

Estava querendo 

dormir e sua 

prima fazia 

barulho. Assim, 

reclamou à sua 

mãe que terminou 

batendo-lhe com o 

chinelo. 

Aluno B Foi ao parque 13 

de maio e brincou 

com seu irmão. 

Sua tia jogou seus 

brinquedos velhos 

no lixo. 

Estava dormindo e 

sentiu alguma 

coisa tocando seu 

nariz; imaginando 

ser um 

lobisomem, ficou 

assustado. 

Seu irmão bateu 

nele por estar 

brincando com o 

coelho de pelúcia 

que pertencia 

àquele. 

Aluna B Passou uns tempos 

em Limoeiro com 

a avó. 

Sentiu saudades de 

seu pai e por isso 

sua mãe lhe bateu. 

Pensou na 

possibilidade de 

seu pai descobrir 

que sua mãe tem 

outro homem. 

Seu tio lhe bateu. 

Aluno C Estava com dor de 

cabeça e sua 

madrinha lhe deu 

um remédio, 

deixando-o feliz 

por ter passado a 

dor. 

Na escola, estava 

debaixo da mesa e a 

professora o 

colocou de castigo. 

Estava dormindo e 

seu irmão lhe 

assustou fazendo 

uma careta. 

Seu irmão e um 

colega, durante 

uma brincadeira, 

começaram a 

importuná-lo.  

Aluna C Estava passeando 

na Sé e um rapaz 

pagou um coco 

para ela. 

 

Um menino, na rua, 

deu um murro em 

seu rosto. 

Estava na praia 

tomando banho de 

mar e um menino 

deu um mergulho, 

passando por cima 

dela. Ela afundou 

e ficou com medo 

de morrer. 

Estava na maré 

junto com outras 

crianças e um 

menino a 

empurrou na 

maré. 

 

TABELA 4 - Recordação dos eventos emocionais vivenciados  
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das crianças. Poderia o desfecho ser diferente caso o instrumento tratasse de situações 

problemáticas mais complexas e de sentimentos mais difíceis de conceituar e entender. No 

entanto, pela indicação do PATHS, o trabalho sobre sentimentos e conflitos mais complexos 

deve ser introduzido em crianças acima da faixa etária das que participaram da pesquisa, 

assim, acreditamos que a principal falha ficou a cargo do estilo do instrumento, pois, em sua 

elaboração, não antevimos a facilidade metodológica de sua natureza.  Todavia, ainda naquele 

caso, seria difícil fazer a conexão do resultado provável com a metodologia de intervenção 

(no caso, as lições PATHS na turma A) adotada, posto que esta mesma também se ateve 

apenas a emoções básicas, estando muito aquém da amplitude geral coberta pelo currículo 

PATHS. Assim, não há como deixar de reconhecer que ocorreu um lapso de pesquisa quanto 

à elaboração de um instrumento que comprovou não ser o mais adequado para aquilo que se 

pretendia saber. Não obstante tal falha não comprometer a integridade da pesquisa, é 

imperioso reconhecê-la a fim de evitar cometê-la em passos investigativos futuros. 

 Consideramos, também, que a intervenção realizada na turma A, com base em lições 

do PATHS, teve curta duração, principalmente quando comparada à própria estrutura de tal 

componente curricular que prevê aproximadamente quatro anos para que o mesmo venha  a 

proporcionar a apropriação pessoal de seu conteúdo e de suas habilidades correlatas por parte 

das crianças. Assim, cremos que o período de docência pautado no PATHS, na turma A, foi 

insuficiente para que pudesse ser acabado em termos de apropriação ou não apropriação de 

tais conhecimentos/habilidades por parte das crianças. Neste caso, é possível igualmente 

inferir que a pesquisa poderia ter sido mais aprofundada em seus resultados caso tivesse um 

tempo maior de trabalho com os conceitos/habilidades centrais do currículo PATHS. Há, no 

entanto, que considerar devido à duração de um curso de mestrado, que não se tem a 

disponibilidade de uma extensão de tempo de tal magnitude neste grau e estudo de formação. 

Se tais limites não existissem, além da ampliação do trabalho com o currículo PATHS, 

poderíamos ter realizado observações antes e depois da intervenção com o mesmo, o que 

asseguraria resultados mais plausíveis para a intenção da pesquisa.  

 As observações gerais, assim como as entrevistas realizadas com as professoras, 

evidenciaram que, a despeito da semelhança dos resultados alcançados pelos alunos das três 

turmas nos testes de averiguação não generalizante, o nível de apropriação do 

desenvolvimento emocional e relacional não era equivalente entre os alunos das três turmas 

referidas. Observou-se, nitidamente, que alunos da turma A demonstraram um nível de 

desenvolvimento emocional e relacional superior aos alunos das outras duas turmas. Embora 

esta pesquisa não tenha condição de comprovar o argumento que segue, é admissível que 
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aquela diferença seja tributária da maior experiência educacional e profissional da professora 

da turma A, experiência tal que não se limita apenas aos anos de efetivo exercício no 

magistério, mas também ao nível de apropriação pessoal do sentido formativo da educação 

por parte dessa professora. Por isso mesmo, não é aleatório que, na entrevista final com tal 

professora, a mesma tenha reconhecido a importância de um componente curricular da 

natureza do PATHS ser disponibilizado na rede pública de ensino. Ao evidenciar tal 

entendimento, a professora demonstra compreender como o ensino praticado nas escolas se 

encontra carente de princípios orientadores e de práticas efetivas que visem a proporcionar o 

desenvolvimento amplo das crianças em suas várias dimensões, incluindo aí os componentes 

relacional e emocional. Assim, como já fora afirmado, o nível de maturidade e apropriação 

pessoal dos princípios formativos por parte do educador é aspecto fundamental e determinante 

nos rumos do processo educacional e, quanto a isso, admite-se aqui que a professora da turma 

A situa-se em uma condição mais desenvolvida que as outras duas professoras.  

 Finalmente, consideramos que os instrumentos de averiguação não generalizante se 

atêm, fundamentalmente, à compreensão intelectual das crianças sobre algumas emoções e 

situações básicas, só indiretamente alcançando uma condição de autoimplicação da criança 

quanto a tais aspectos. Nesse sentido, é necessário reconhecer mais uma vez, como foi 

largamente admitido ao longo desta pesquisa, que o desenvolvimento emocional e relacional é 

um aspecto formativo que, por definição, não pode se separar de seu aspecto vivencial, 

pessoal e apropriado, de modo que não basta a alguém saber discriminar determinados 

aspectos relativos ao âmbito das relações e das emoções, mas é igualmente necessário que  tal 

pessoa possa incorporar em si tais aspectos, de modo a que estejam sempre disponíveis e 

sejam exercitadas nas condições que lhes sejam demandantes. Por outro lado, é difícil demais 

avaliar tal grau de apropriação em qualquer pessoa – ainda mais em uma criança que ainda 

não dispõe de toda a competência linguística necessária – por meio apenas de um instrumento 

pontual de teste. Eis porque a observação de alguns encontros nas três turmas investigadas 

proporcionou mais elementos a esta pesquisa do que os testes de averiguação, mesmo que não 

generalizante.  

 Realizadas tais ressalvas, temos, entretanto, fortes razões para supor que quanto mais o 

educador tem como próprios e apropriados os princípios da formação humana, princípios tais 

que incluem o desenvolvimento emocional e relacional, mais condições terá de promover tal 

formação entre seus alunos. As amplitude e profundidade de tal formação, entretanto, não 

podem ser alcançadas apenas com algumas horas de treinamento da atenção e concentração, 

pois tal ocasião pode apenas fomentar ou estimular uma prática que deve ser cultivada no 
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cotidiano, o que exige circunstâncias favoráveis e, acima de tudo, compromisso pessoal do 

educador, algo que, por definição, não pode ser alcançado por interferência externa. 

 Temos também razões para admitir – assim como o fez a professora da turma A – que 

um referencial pedagógico e curricular que oriente as ação e atitude docentes em relação ao 

processo de formação emocional e relacional dos alunos é algo fundamental, embora não 

prescinda do desenvolvimento pessoal do educador tal como afirmado no parágrafo anterior. 

Tal entendimento tem sua razão de ser uma vez que, em muitos casos, não se pode supor que 

apenas o desenvolvimento pessoal e comprometido do educador, a despeito de ser o elemento 

mais fundamental no processo formativo (aspecto admitido até mesmo pelos autores do 

próprio PATHS), implique necessariamente a existência de meios hábeis para proporcionar tal 

desenvolvimento entre os estudantes. Nesse sentido, a existência e disponibilidade de 

instrumentos e componentes curriculares, como o PATHS, podem se configurar em aspectos 

auxiliares fundamentais ao intento formativo do educador, o que foi ressaltado pela própria 

professora da turma A e por alguns momentos observados no comportamento dos alunos da 

turma A derivados claramente do uso do PATHS em sala de  aula. 

 Considerados os equívocos procedimentais mencionados, há que se ressaltar, devido 

aos limites, tempo e recursos da pesquisa, que seus resultados não têm o poder de invalidar, 

nem mesmo parcialmente, a eficácia do PATHS (ou de componentes curriculares 

semelhantes) e do ACE (assim como de treinamentos e formações mais amplas e 

aprofundadas). Ao contrário, mesmo com os limites da pesquisa, obtivemos indícios de sua 

validade.  

Alguns incidentes isolados ocorridos na turma A constataram a correspondência entre 

a teoria e a prática do currículo e sua eficácia formativa. Como exemplo disso, destacamos a 

evolução da criança N, que demonstrou a realização da mediação verbal e do diálogo interior 

ao se recolher, no canto da sala de aula, nos momentos em que percebia estar diante de 

situações conflituosas. Em tais episódios, a criança se privava do contato relacional com as 

outras, e, afastando-se da confusão e silenciando-se solitariamente em seu “refúgio”, 

aparentava tomar consciência do seu estado emocional, conforme descrito nas observações da 

turma A em um episódio que a raiva o tomou. Depois de acalmado, N conseguia retornar à 

situação que havia se distanciado, executando um plano de ação com comportamento 

adequado, tal como sinalizava os “Sinais de Controle” (parar; pensar em possíveis soluções; 

agir a partir da solução pensada). Essa mesma criança, um ano depois do contato com a 

dinâmica PATHS, ao reencontrar a pesquisadora, expôs verbalmente a lembrança de detalhes 

referentes a algumas atividades realizadas naquele momento, como a “Bolsinha de 
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Sentimentos” e o “Conto da Tartaruga”, fato que revelou o significado pessoal que as 

atividades de aprendizagem sócio-emocional trouxeram para tal criança.  

É importante relembrar que tipos de instrução discente e formação docente como os 

das propostas referidas neste estudo são ainda muito incipientes no Brasil, ao contrário de 

outros países onde tais estudos e teorização já se consolidaram em campos acadêmicos há 

algumas décadas. Em particular, quanto ao PATHS, o mesmo já foi submetido a exaustivas 

pesquisas (CASEL, 2003; ZINS et al., 2004) que comprovaram largamente sua utilidade e 

eficácia. No Brasil, e no campo educacional em particular, estamos apenas no início de um 

árduo caminho formativo cujos princípios ainda tentam se legitimar no campo educacional.  
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Como vimos, dentro das próprias discussões educacionais não existe uma clareza 

quanto ao que é educar o indivíduo e quem é o indivíduo. Contudo, adotamos aqui a 

perspectiva do ser humano em sua multidimensionalidade, assim, não estamos tomando a 

formação do sujeito humano mediante colocações específicas de algumas ciências que 

contribuem para a compreensão do fenômeno educativo. Consideramos necessárias as 

elucidações de campos científicos tais como a sociologia, a filosofia, a psicologia, dentre 

outros, porém, cada um em si mesmo não é suficiente para definir o que é o indivíduo e em 

que sua educação deve estar pautada. Por isso, a ideia trazida de formação humana abrange o 

entendimento de uma educação holística e baseada no processo de unificação do ser humano. 

Em se tratando da escola, instituição responsável pela realização sistemática do ato 

educacional que visa preparar o sujeito humano para o enfrentamento da vida, uma 

compreensão apropriada quanto às diretrizes que contribuem, de fato, para a formação 

humana como um todo se faz fundamental. Alguns documentos oficiais da política 

educacional brasileira contêm artigos que contemplam a viabilização de uma educação 

integradora das dimensões humanas na escola, no entanto, na prática educativa, parece 

inexistir uma compreensão apropriada em relação a tal aspecto exposto nos documentos. O 

acesso da população às escolas ampliou-se consideravelmente, as tecnologias estão ganhando 

cada vez mais espaço nas escolas, mas, sob o ponto de vista dos elementos propiciadores do 

caráter formativo humano nos alunos, ainda percebemos grandes lacunas, sobretudo, pela 

falta de uma formação adequada do educador para lidar com a dinâmica sutil de desenvolver a 

humanidade em si para poder, a partir de tal maneira, desenvolvê-la nos outros, ou seja, 

educar seus alunos.  

A partir da pesquisa que apresentamos, consideramos fundamental na prática 

educativa a perspectiva de desenvolver no indivíduo atitudes formativas de sua humanidade. 

Neste trabalho, especificamente, enaltecemos o desenvolvimento da dimensão emocional 

como parte da formação humana daquele no âmbito educacional. O aprender emocional é um 

saber que compete ao desenvolvimento do sujeito integral que, mediante uma educação 

apropriada, pode ser facilitado na sua formação. Com base no princípio formativo, o 

indivíduo, enquanto ser que estabelece relações consigo mesmo, com os outros e com o 

universo, de uma maneira geral, também precisa perceber suas emoções, reconhecer seus 

sentimentos e considerar a dinâmica de emoções e sentimentos com os outros, para, de tal 

maneira, saber conduzir com lucidez as experiências que a vida lhe reserva.  A aprendizagem 

sócio-emocional é uma ferramenta que demonstra a possibilidade de desenvolver 

competências sociais e emocionais dentro da escola com o fim de formar o humano, tornando 
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as crianças em cidadãos e membros da sociedade que tenham responsabilidade, cuidado e que 

saibam aplicar seus conhecimentos adquiridos. 

Programas educacionais como o PATHS, que são desenvolvidos para incorporar ao 

currículo escolar a aprendizagem sócio-emocional, ultrapassam os limites da instrução 

intelectual modelada por conteúdos específicos e fornecem abertura para o desenvolvimento 

de atitudes responsáveis e cuidadosas na experiência da vida. Por conseguinte, achamos 

pertinente realizar uma pesquisa em campo escolar para verificar os possíveis efeitos, ainda 

que a partir de um mínimo recorte, da prática de aprendizagem sócio-emocional PATHS.  

O PATHS abrange algumas metas na área de desenvolvimento sócio-emocional como 

o cultivo do autocontrole, da autoestima, da autoconfiança; o desenvolvimento de habilidades 

de relacionamentos interpessoais, o reconhecimento dos sentimentos em si e nos outros, o 

saber solucionar problemas sociais e tomar decisões importantes.  Quando trabalhadas de 

maneira contextualizada, introduzindo-as nas ocorrências naturais das relações humanas, tais 

competências podem se tornar habilidades incorporadas na constituição humana das crianças. 

No percurso de nosso estudo, fizemos menção ao desenvolvimento emocional na 

educação como um todo, porém, demos um tratamento especial à educação infantil, fase em 

que o indivíduo inicia sua vida relacional no âmbito escolar. Em tal fase, quando a criança 

recebe um direcionamento atencioso, consistente, com uma orientação esclarecida quanto às 

necessidades fundamentais para o seu desenvolvimento, é capaz de construir uma sólida base 

para a continuidade da formação humana ao longo de seu crescimento como indivíduo.  

Como esta pesquisa reportou-se, em especial, à educação infantil, a execução prática 

das abordagens do PATHS deteve-se às questões práticas referentes ao autocontrole, à 

autoestima sadia, ao reconhecimento das emoções básicas e à introdução de resolução de 

problemas, questões compatíveis ao amadurecimento da criança na faixa etária de 5-6 anos.  

 Conforme o próprio PATHS, mesmo oferecendo lições com atividades bem 

formuladas objetiva e metodologicamente, o papel do educador recebe destaque na execução 

da proposta curricular. Consideramos importante sua formação e motivação enquanto 

educador e sujeito humano. Aliás, entendemos que só pode ser educador aquele que 

compreende ser sua própria humanidade o princípio educativo que fundamenta o 

desenvolvimento da humanidade dos educandos. Deste modo, a ação de educar requer do 

educador o seguimento de uma ética pedagógica que o faça assumir em si a formação da 

pessoa humana, e, assim, no momento em que este se responsabiliza em desenvolver o outro, 

ele se compromete a pôr em risco a si mesmo, isto quando consideramos a ação educativa em 

seu significado pleno.  
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Sendo uma ferramenta educativa, o processo de execução do PATHS depende da 

forma como o professor se relaciona com os alunos para facilitar a sua aprendizagem sócio-

emocional, mas, antes disso, o professor precisa adquirir uma compreensão apropriada sobre o 

significado desta aprendizagem, isto é, é necessário que o educador tenha incorporado em si 

ou esteja sensibilizado para com certas habilidades sócio-emocionais e, então, permitir surgir 

a motivação fundamental para o seu exercício. Por conseguinte, uma formação adequada e um 

preparo continuado são elementares para garantir um direcionamento significativo no 

aprendizado das crianças.  Entender o processo de desenvolvimento humano do aluno é 

imprescindível para o conhecimento do professor, neste sentido, tomamos como relevante um 

educador que revele em sua prática a congruência entre suas atitudes e ensinamentos. Assim, 

quando falamos sobre ensinar os alunos a desenvolver a intimidade com suas emoções de 

modo a torná-los indivíduos hábeis nas relações humanas, com um autocontrole ponderado, 

conscientes de suas emoções e as de outrem, capazes de tomar decisões com sabedoria, terem 

discernimento ao lidar com problemas e conflitos, pressupomos essas características já 

desenvolvidas ou em desenvolvimento no educador. Um corpo docente intelectual e 

praticamente apropriado é capaz de criar condições em que os alunos possam desenvolver-se 

como indivíduos com iniciativa, responsabilidade, autoestima positiva, confiança em si, 

possuindo a sapiência em aplicar o aprendizado desenvolvido no enfrentamento de novas 

situações, aprendendo com a própria experiência a compreender melhor a si mesmo e a ser 

um indivíduo que colabora, também, com os outros.  

No entanto, o perfil de formação dos professores, tanto na perspectiva de formação 

básica como na de formação continuada, parece ser carente do desenvolvimento dos critérios 

aqui discutidos. Destarte, em meio a tal vácuo, nos desafiamos a estudar, também, os 

princípios formativos para o educador ser, coerentemente, hábil na tarefa de educar. Para isso, 

nos disponibilizamos a averiguar o Treinamento ACE que, dentre suas metas, pretende 

desenvolver no educador, através de instrução e prática, a apropriação da atenção plena e 

concentração no ensino. Conforme apresentamos, a atenção plena reporta-se a uma dedicação 

que o indivíduo assume em auto-observar suas experiências de pensamento, emoções, 

palavras, atitudes e/ou condutas, estando atento para o não-julgamento da observação que faz, 

mantendo uma vigília constante, estando consciente no e do momento presente, bem como da 

transitoriedade das experiências e da manutenção de uma observação participativa. Todos 

esses elementos constituem o exercício da atenção plena como uma forma do indivíduo se 

autocuidar. 
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Também como o PATHS, o Treinamento ACE é uma ferramenta educacional, porém, 

voltada ao aperfeiçoamento do docente que deve saber lidar com as dificuldades vivenciadas 

na profissão sem perder o foco na ação de desenvolver, com coerência, seus alunos. 

Oferecendo práticas as quais o professor pode entrar em contato consigo mesmo, 

desenvolvendo a atenção plena e a concentração nas experiências, tal treinamento objetiva 

desenvolver os elementos referentes às habilidades sócio-emocionais, que o PATHS 

menciona como cruciais para a formação dos alunos, no educador.  

 Além do estudo sistemático das práticas proferidas pelo PATHS e Treinamento ACE, 

nos disponibilizamos em verificar as prováveis implicações de ambas as ferramentas no 

desenvolvimento sócio-emocional de turmas de educação infantil. Baseado nesse intuito, 

formulamos uma parte empírica para contemplar a verificação, na prática escolar, das 

propostas educacionais aqui mencionadas.  

 Com o propósito de realizar uma análise comparativa, observamos três turmas de 

educação infantil, de escolas diferentes, porém todas da rede pública de ensino. Apesar do 

mesmo enfoque nas observações das turmas – o desenvolvimento emocional e relacional das 

crianças e a influência da professora no favorecimento ou não de tal desenvolvimento – cada 

contexto observado apresentou uma particularidade intencional, a qual foi claramente 

pontuada ao longo da pesquisa aqui apresentada.  

 Embora os dados coletados por meio do registro das observações e da quantificação 

dos episódios de descontrole emocional nos comportamentos relacionais das crianças tenham 

indicado a turma A como a de melhor desempenho no desenvolvimento emocional e 

relacional, não atribuímos, exclusivamente, tal resultado à inserção das atividades baseadas no 

PATHS. Algumas condições foram cruciais para o alcance desse resultado, e, tendo em vista 

o favorecimento de tais condições na turma A, talvez, a eficácia do micro recorte selecionado 

para a intervenção na sala de aula, ficasse mais evidente se tivéssemos optado por realizar as 

atividades no contexto que apresentou escassez quanto às condições notificadas, ou seja, na 

turma C. Todavia, posto que os contextos foram escolhidos aleatoriamente, com exceção da 

turma B pelas razões já expostas no trabalho, não tínhamos, inicialmente, subsídios para 

antever quais turmas apresentariam as condições ressalvadas – infraestrutura adequada; 

experiência, coerência e maturidade da professora; planejamento coeso; razoável participação 

da família no processo formativo da criança – que, certamente, fornecem um apoio para o 

desenvolvimento emocional e relacional dos alunos.  

Além das ressalvas expostas, podemos considerar ainda outra espécie de critério (des) 

favorecedor: o próprio sentido imputado pelas professoras à educação. O significado de 
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educação por parte das docentes pôde ser percebido nas “entrelinhas” de suas práticas. De 

certo modo, nas turmas B e C, ficou evidente um influxo da visão largamente disseminada 

pela cultura de nosso país, isto é, o enaltecimento da aquisição de conteúdos curriculares e 

aptidões cognitivo-intelectuais apreciada pela sociedade. Em todos os momentos das 

observações na turma B, a classe concentrava as atividades do dia no treinamento do sistema 

alfabético de escrita e/ou do sistema de numeração. A turma C não se equipara à turma B em 

termos de quantidade de atividades concentradas, porém, era nítida a preocupação da 

professora em demonstrar para a pesquisadora a apropriação da leitura e escrita de alguns 

alunos. Isso ficou evidente em alguns momentos cuja turma apresentou descontrole emocional 

no comportamento e relações inadequadas intensas, e, a professora tentava desviar a atenção 

da pesquisadora para com a situação turbulenta, exibindo o desempenho dos conhecimentos 

sobre a língua portuguesa de algumas crianças, como se tal fato demonstrasse um resultado 

suficiente de sua intenção educativa. Diferentemente aconteceu com a turma A também nesse 

aspecto, pois, a professora distribuía razoavelmente a concentração das atividades curriculares 

e de outras atividades importantes para o estabelecimento de relações positivas entre o grupo.  

A raiz da visão estreita sobre o significado de educação das educadoras a que estamos 

nos reportando, está nas próprias formações educacional e profissional recebidas, que, por sua 

vez são constituídas pelos ditames culturalmente estabelecidos. Ignorando o que é o ser 

humano em sua inteireza, tais ditames, consequentemente, solidificam a estreiteza conceptual 

de educação nos núcleos responsáveis pelo processo de formação da criança, especialmente 

na família e na escola. Assim, aspectos fundamentais na educação do indivíduo como: o 

conhecimento sobre si, a compreensão dos impulsos interiores, a formação de relações intra e 

interpessoais baseadas no princípio do cuidado, enfim, todos os elementos que se relacionam 

com o desenvolvimento humano da pessoa, são ignorados e incompreendidos sócio-

culturalmente.  

Quanto às implicações do treinamento ACE na prática da professora e na formação 

humana de seus alunos, consideramos que o treinamento por si só não é suficiente para 

consolidar na pessoa humana da professora, habilidades como a autopercepção e o cuidado de 

si. Sem uma motivação interna para dar continuidade às práticas iniciadas no treinamento com 

comprometimento e disciplina, não é possível desenvolver atenção e concentração para com 

suas formações mentais, emoções e relacionamentos em geral. Além da própria disposição 

interna, a formação de um grupo com os professores da escola a fim de servir como 

instrumento de reforço, estabelecendo trocas relacionais para o aprendizado contínuo, se faz 

pertinente. Um grupo de interesses em comum formado por pessoas interessadas, em que o 
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educador sinta-se acolhido, confortável e que tenha em si o senso de pertencimento àquele 

conjunto de pessoas, ajuda na partilha de suas próprias experiências emocionais e relacionais, 

bem como a manter sua motivação na prática docente.  

Um dos desdobramentos do treinamento ACE é, exatamente, o prosseguimento 

autônomo das práticas através de encontros frequentes com o grupo de professores que 

participou das formações dirigidas. As atividades mantidas pelo grupo de encontro 

contribuem no crescimento pessoal e coletivo dos sujeitos que dele participam, visto que o 

trabalho em grupo permite adquirir autodisciplina, facilita a escuta profunda dos professores 

entre si, a autoconfiança e o espírito de integração. Isso repercute positivamente em seus 

relacionamentos intra e interpessoais, permitindo que o aprendizado desenvolvido no grupo 

seja estendido e promovido para os alunos. Como tal propósito posterior ao ACE não foi 

realizado, devido, segundo manifestações das professoras, a dificuldade de encontro em 

horário extra-escolar, os ensinamentos do treinamento não tiveram espaço para ser 

incorporados nas ações da professora da turma B. Diante disso, implicações positivas 

consistentes no desenvolvimento emocional e relacional das crianças, a partir do enfoque que 

foi atribuído à observação de tal turma, não foram detectadas. 

 Ainda que tenhamos apresentado equívocos técnicos nos instrumentos formulados 

para esta pesquisa, é considerável o esforço em trazer para o discurso acadêmico uma 

temática ainda pouco discutida, porém, inegavelmente premente para o direcionamento da 

educação brasileira. Nos Estados Unidos, desde algumas décadas, vêm sendo crescente o 

número de pesquisas, com investimento estatal e privado, sobre as necessidades sócio-

emocionais no desenvolvimento humano, bem como de criação de departamentos 

educacionais específicos para o estudo do desenvolvimento humano e para a realização de 

intervenções comprovadamente eficazes, que foram desenvolvidas a partir da necessidade que 

os próprios alunos vinham apresentando. Desequilíbrios emocionais implicados em 

comportamentos destrutivos como a violência, o consumo de drogas, o sexo imprudente, 

podem vir à tona quando as crianças crescem em um ambiente familiar, comunitário e escolar 

sem a elaboração de um arcabouço educacional que ofereça uma formação ética, moral, de 

respeito à própria vida humana e à de outrem. Esses foram alguns dos aspectos que 

impulsionaram os cientistas americanos a criarem metodologias educacionais preventivas e 

debeladoras de tais desequilíbrios emocionais e relacionais. Como desdobramento da 

amplidão que congrega o sentido da educação, a aprendizagem sócio-emocional na escola, 

oferece princípios formativos que são diretamente estruturadores das emoções e dos 

relacionamentos que as crianças vivenciam em suas experiências. 
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Enquanto as políticas educacionais brasileiras perpetuarem a incompreensão quanto às 

reais necessidades para o êxito da educação na escola, reinventando a estrutura do sistema 

educacional sem a clareza do que se trata o regime de progressão continuada, atraindo alunos 

com o oferecimento simbólico de bolsas-auxílio, visualizando o progresso do aluno com a 

adoção de medidas superficiais de correção de fluxo escolar, entre outros mecanismos 

paliativos e que refletem, predominantemente, a preocupação com a expansão do percentual 

de alunos inseridos na escola, suas ações não contribuirão para a formação de indivíduos 

humanizados. No entanto, as ações das políticas não são condições exclusivas do 

engessamento a que assistimos na educação brasileira; um movimento no modo de pensar, 

pesquisar e agir educacionais, bem como na própria formação e conscientização da família 

sobre sua responsabilidade formativo-educacional, também precisam acontecer para que as 

crianças participem de um contexto adequado e propiciador de sua humanização.  

Não podemos desconsiderar as diferenças culturais e contextuais ao comparar a 

realidade estadunidense com a brasileira, mas, é incontestável que as mesmas necessidades 

observadas para o desenvolvimento das crianças norte-americanas são necessárias também 

para as nossas, aliás, são necessidades humanas para o desenvolvimento de todo ser, 

independentemente da cultura de que faça parte.  
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APÊNDICE A – Instrumento de observação quanto ao descontrole emocional nos 

comportamentos relacionais das crianças 
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APÊNDICE B – Questões que nortearam a entrevista semi-estruturada inicial 

 

PROFESSORAS DAS TURMAS A, B e C 

 

1. Em sua turma existe alguma espécie de acordo (regras) que foi construído em conjunto 

(com a professora e a turma)? (Caso exista, perguntar se os alunos seguem o acordo). 

2. Hoje, no início do segundo semestre, como você enxerga o comportamento relacional 

de seus alunos? 

3. E com você, como eles se comportam? Eles a escutam durante as aulas? Atendem a 

seus momentos de advertência? 

4. Nas atividades pedagógicas, em geral, que tipo de comportamento eles apresentam? 

(Verificar se há dispersão, prontidão, (des)motivação, empolgação, desinteresse). 

5. Que tipo de atitudes positivas você considera que sua turma apresenta? E de 

negativas? Entre as positivas e negativas, quais são manifestadas com mais 

frequência? 
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APÊNDICE C – Questões que nortearam a entrevista semi-estruturada final 

 

PROFESSORA DA TURMA A 

 

1. Ao final do ano letivo, de uma maneira geral, quais suas impressões quanto ao comportamento 

emocional e relacional de seus alunos? Houve mudança do início do semestre para o momento 

de hoje? 

 

2. Quais os comportamentos que predominam hoje em seus alunos? A que você atribui esses tipos 

de comportamentos? 

 

3. Com relação às aulas realizadas com base no PATHS, quais suas impressões quanto à 

atividade do “Ajudante do Dia”? 

 

4. E sobre a atividade com a “Bolsinha de Sentimentos”, você acha que houve implicações para 

o entendimento sobre sentimentos? Quais? 

 

5. Os alunos apresentaram avanços na resolução de conflitos e na solução de problemas? 

 

6. De um modo geral, as aulas contribuíram para a melhoria do comportamento dos alunos em 

sala de aula? (Caso „sim‟, quais os principais efeitos apresentados na turma?) 

 

7. Houve contribuição das aulas na integração com outros conteúdos curriculares das atividades 

escolares? 

 

8. O PATHS contribuiu no seu modo de ensinar? (Caso „sim‟, solicitar para apontar quais 

influências ocorrem na sua prática enquanto professora) 

 

9. Quais críticas e sugestões você poderia oferecer quanto às aulas elaboradas? 

 

10. Você acha que sua prática enquanto professora contribui para o desenvolvimento das emoções 

e relações de seus alunos? Explique.  

 

 

PROFESSORA DA TURMA B 
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1. Ao final do ano letivo, de uma maneira geral, quais suas impressões quanto ao comportamento 

emocional e relacional de seus alunos? Houve mudanças do início do semestre para o 

momento de hoje? 

 

2. Quais os comportamentos que predominam hoje em seus alunos? A que você atribui esses 

tipos de comportamentos? 

 

3. Você consegue enxergar algumas mudanças significativas no comportamento individual de 

cada aluno? (negativas ou positivas) 

 

4. Quanto ao Treinamento ACE, o qual você participou no primeiro semestre deste ano, você 

acha que contribuiu em sua perspectiva pessoal? E quanto à sua prática pedagógica, 

influenciou em algum aspecto? 

 

 

5. Quais críticas e sugestões você poderia oferecer à formação humana dos professores proposta 

pelo Treinamento ACE? 

 

6. Você acha que sua prática enquanto professora contribui para o desenvolvimento das emoções 

e relações de seus alunos? Explique.  

 

 

PROFESSORA DA TURMA C 

 

1. Ao final do ano letivo, de uma maneira geral, quais suas impressões quanto ao comportamento 

emocional e relacional de seus alunos? Houve mudanças do início do semestre para o 

momento de hoje? 

 

2. Quais os comportamentos que predominam hoje em seus alunos? A que você atribui esses 

tipos de comportamentos? 

 

3. Você consegue enxergar algumas mudanças significativas no comportamento individual de 

cada aluno? (negativas ou positivas) 

 

4. Você acha que sua prática enquanto professora contribui para o desenvolvimento das emoções 

e relações de seus alunos? Explique.  

 

5.  Você acha desafiador ensinar sobre emoções e relações no ambiente escolar? (Caso „sim‟, 

conseguiria apontar os principais desafios a serem enfrentados numa prática que pretende 

desenvolver as emoções e relações dos alunos dentro da escola?) 
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ANÊNDICE D – Atividade 1 da averiguação sucessora não-generalizante 
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ANEXO A – Cenas ilustrativas utilizadas na averiguação não-generalizante antes da 

pesquisa 
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ANEXO B – Cenas ilustrativas utilizadas na averiguação não-generalizante após a 

pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


