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A formação humana implica a noção de que o homem seja capaz de tornar-

se íntimo de si, de sua corporeidade, de seu comportamento, impulsos, 

emoções, sentimentos e do seu pensamento, compreendendo a estrutura, 

dinâmica e interdependência de tais aspectos, tanto na forma particularíssima 
como se manifestam no âmbito pessoal quanto nas variadas formas de 

expressão nos outros seres humanos. Tal compreensão é alargada pelo 

surgimento de um modo próprio de viver que se constitui pelo 
reconhecimento dignificante expresso em relação aos outros seres humanos e 

à natureza envolvente, de modo a se concretizar em atitudes de 

compromisso, respeito e cuidado nos âmbitos pessoais, interpessoais, 

comunitários, sociais, naturais e ambientais. Em síntese, a ideia de formação 
humana implica a crescente unificação de uma pessoa consigo mesma, 

processo por meio do qual também aumenta o senso de interdependência em 

relação aos demais seres, o que se traduz pelo declínio continuado da 
destrutividade e cultivo progressivo das atitudes de amor, abertura e 

sabedoria em meio ao mundo.  

 

José Policarpo Júnior 



 
 

RESUMO 

 

 

Esta tese tem um caráter exploratório e propositivo, partindo da premissa de que as pessoas 

em geral não têm acesso, nas instâncias de socialização, a um processo de ensino que 

promova a formação humana e, por conseguinte, crescem sem conseguir discernir o que 

distingue os processos de hominização (tornar-se homem ou mulher) e de humanização 

(RÖHR, 2007), sem, portanto, compreender que este último depende de compromisso com o 

desenvolvimento consciente de habilidades intra e inter-relacionais. Portanto, ao reconhecer a 

necessidade de uma educação que sistematize e aponte o sentido da formação humana, este 

trabalho assume como objetivo geral a elaboração, implementação e teste de um componente 

curricular voltado para formação humana de jovens e adultos do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. A elaboração do componente curricular teve 

como fundamentação teórico-filosófica a contribuição do pensamento de autores, como: Röhr 

(2007) no que tange à responsabilidade do educador com a plenitude do ser do educando; a 

concepção de integralidade do Sistema Operacional Integral de Wilber (2008); a Paidéia 

grega na visão de Jaeger (2003); o caminho da individuação (JUNG, 2008a); a teoria dos 

âmbitos em López Quintás (2003); a educação emocional e relacional em Kusché e Greenberg 

(1994), dentre outros; os manuais da UNESCO/APINIEVE (1998, 2002, 2005). A 

implementação do componente ocorreu no período de 2009.2 a 2010.2, sendo sua testagem 

realizada por meio de métodos quantitativos e qualitativos. Para a realização do processo de 

testagem quantitativa do qual participaram 206 sujeitos (N=206), elaboramos e aplicamos 

uma escala de atitudes tipo Likert, a Escala de Compreensão de Aspectos da Formação 

Humana (EAFCH), com um total de 54 itens/variáveis, agrupados em três eixos temáticos: (1) 

Subescala de Relações Interpessoais e Conhecimento das Emoções (SRICE); (2) Subescala de 

Compreensão e Cultivo das Virtudes (SCCV); (3) Subescala de Predisposição para Ações e 

Decisões Responsáveis (SPADR). Essas subescalas foram validadas por meio de testes de 

correlação de Spearman seguidos dos testes de consistência interna de Alfa de Cronbach. 

Posteriormente, criamos os índices correspondentes a cada uma delas e com eles realizamos 

testes de correlação e o teste t de médias para uma mesma amostra que nos permitiram 

comprovar nossas quatro hipóteses: (1) Constatamos uma correlação positiva significativa 

entre os índices SPADR e SRICE, independente do período; (2) Constatamos uma correlação 

positiva significativa entre os índices SCCV e SRICE, independente do período; (3) 

Constatamos uma correlação positiva significativa entre os índices SCCV e SPADR, 

independente do período; (4) O teste t de médias para uma mesma amostragem demonstrou 

uma diferença substancial dos índices SRICE, SCCV e SPADR entre o momento anterior e o 

posterior à implementação do componente, ou seja, os índices apresentaram um aumento 

significativo no momento posterior. No que tange ao processo de testagem qualitativa, 

analisamos os relatos dos alunos a respeito do conteúdo estudado e suas auto-observações os 

quais ratificaram os achados estatísticos corroborando com a nossa hipótese geral: a formação 

humana precisa ser estimulada e pode ser viabilizada dentro do ensino tradicional, partindo da 

constatação de que o desenvolvimento do conhecimento a respeito das relações interpessoais, 

da compreensão das emoções, do conhecimento e cultivo de valores e virtudes, promovem um 

ganho substancial em termos de compreensão de aspectos do interior do ser humano 

influenciando positiva e significativamente na sua predisposição para ações e decisões 

responsáveis. 

 

Palavras-chave: Formação Humana, Visão Integral, Plenitude do ser, Relações Intra e 

Interpessoais, Educação Emocional e Relacional. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This exploratory and propositional doctoral dissertation research in Education is based on a 

premise that, in general, individuals do not have access to a pedagogical process that 

promotes human development in the social instances, therefore, they grow up without good 

discernment about hominization and humanization (RÖHR, 2007). The former one is the 

process of naturally becoming a man or a woman and the latter depends upon individual´s 

commitment to their own conscious development of intra- and interpersonal skills. Thus, by 

recognizing the need of an education that systematizes and points out the meaning of human 

development, this dissertation’ general objective proposal is: to develop, implement and test a 

curriculum component based on human development for young people and adults of the 

Federal Institute of Education, Science and Technology of the State of Pernambuco, in Brazil. 

The component was based on the theoretical and philosophical ideas of  the following 

theorists: Röhr (2007), regarding the responsibility of the educator with students’ wholeness; 

Ken Wilber´s Integral Operating System (2008); the greek paidea in Werner Jaeger (2003); 

the path toward individuation by Carl Jung (2008a); the ambit theory of Alfonso Lopéz 

Quintás (2003); social and emotional learning, particularly in Kusché and Greenberg (1994), 

among several authors; UNESCO/APINIEVE (1998, 2002, 2005) manuals. The 

implementation of the component was carried out from the second semester of 2009 until the 

end of 2010, and was tested by quantitative and qualitative methods. As part of the 

quantitative research method, we developed and applied a Likert-type scale in a universe of 

206 students (N=206), consisting of 54 items/variables, and named it ECAFH, which stands 

for Understanding Aspects of Human Development Scale. The variables were grouped in 

three theoretical constructs: (1) Subscale of Interpersonal Relationships and Understanding of 

Emotions (SRICE); (2) Subscale of Comprehension and Cultivation of Virtues (SCCV); (3) 

Subscale of Predisposition to take Responsible Actions and Decisions (SPADR). Those 

subscales were validated by Spearman Rank Correlation Test followed by Cronbach's Alpha 

Reliability Coefficient. After fulfilling those statistical requirements, we created indicators for 

each of the subscales in order to apply correlations tests as well as the one-sample t test, 

enabling us to prove that: (1) there is a significant positive correlation between the SPADR 

and SRICE indicators, independently from the period; (2) there is a significant and positive 

correlation between the SCCV and SRICE indicators, independently from the period; (3) 

there is a significant and positive correlation between the SCCV and SPADR indicators, 

independently from the period; (4) The one-sample t test proved that the three indicators 

presented not only a substantial difference from the moment before the component was 

implemented to the moment after  implementation, but also that they had a significant 

increase in the latter moment. Concerning the qualitative method, we analyzed students 

reports regarding the contents studied and their self-observations, and both reinforced our 

statistical findings enabling us to prove our general hypothesis which states that: human 

development needs to be stimulated and can be viable within a traditional education 

environment considering that the capacity to understand  interpersonal relationships and 

emotions,  as well as values and virtues leads to a more conscious and discerned way to 

cultivate them, and therefore, promotes substantial gains in terms of awareness of inner 

aspects of human nature influencing positively and significantly in the predisposition to take 

responsible actions and decisions. 

 

Keywords: Human development, Integral vision, Wholeness, Intra- and Interrelations, Social 

and Emotional Learning 

 

  



 
 

RESUMEN 

 

Esta tesis tiene un carácter exploratorio y propositivo, partiendo de la premisa de que las 

personas en general no tienen acceso, en las instancias de socialización, a un proceso de 

enseñanza que promueva la formación humana y,  en consecuencia , crecen sin lograr la 

capacidad de discernir sobre la distinción entre los procesos de hominización (tornarse 

hombre o mujer) de los procesos de humanización (RÖHR, 2007), sin,  comprender que este 

último depende del compromiso con el desarrollo consciente de habilidades intra e inter-

relacionales. Por tanto, al reconocer la necesidad de una educación que sistematice y apunte el 

sentido de la formación humana, este trabajo asume como objetivo general la elaboración, 

implementación y teste de un componente curricular orientado a la formación humana de los 

jóvenes y adultos del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Pernambuco. 

La elaboración del componente curricular tuvo como fundamentación teórica-filosófica la 

contribución del pensamiento de autores, como: Röhr (2007) en lo referido a la 

responsabilidad del educador con la plenitud del ser del educando; la concepción de 

integralidad del Sistema Operacional Integral de Wilber (2008); la Paidéia griega en la visión 

de Jaeger (2003); el camino de la individuación (JUNG, 2008a); la teoría de los ámbitos en 

López Quintás (2003); la educación emocional yrelacional en Kusché y Greenberg (1994), 

entre otros; los manuales de la UNESCO/APINIEVE (1998, 2002, 2005). La implementación 

del componente se llevó a cabo en el período entre 2009.2 y 2010.2, siendo su test realizado 

por medio de métodos cuantitativos y cualitativos. Para la realización del proceso de test 

cuantitativo del cual participaron 206 sujetos (N=206), elaboramos y aplicamos una escala de  

actitudes tipo Likert, la Escala de Comprensión de Aspectos de la Formación Humana 

(EAFCH), con un total de 54 ítems/variables, agrupados en tres ejes temáticos: (1) Sub-escala 

de Relaciones Interpersonales y Conocimiento de las Emociones (SRICE); (2) Sub-escala de 

Comprensión y Cultivo de las Virtudes (SCCV); (3) Sub-escala de Predisposición para las 

Acciones y Decisiones Responsables (SPADR). Esas sub-escalas fueron validadas por medio 

de testes de correlación de Spearman seguidos de los testes de consistencia interna de Alfa de 

Cronbach. Posteriormente, creamos los índices correspondientes a cada una de ellas, con los 

cuáles realizamos testes de correlación y el test t de medias para una misma muestra que nos 

permitiera comprobar nuestras cuatro hipótesis: (1) Constatamos una correlación positiva 

significativa entre los índices SPADR y SRICE, independiente del período; (2) Constatamos 

una correlación positiva significativa entre los índices SCCV y SRICE, independiente del 

periodo; (3) Constatamos una correlación positiva significativa entre los índices SCCV e 

SPADR, independiente del periodo; (4) El test t de medias para una misma muestra demostró 

una diferencia substancial de los índices SRICE, SCCV y SPADR entre el momento anterior 

el posterior a la implementación del componente, o sea, los índices presentaron un aumento 

significativo en el momento posterior. En lo referido al proceso de teste cualitativa, 

analizamos los relatos de los alumnos al respecto del contenido estudiado y sus auto-

observaciones los cuales ratificaron los resultados estadísticos corroborando nuestra hipótesis 

general: la formación humana necesita ser estimulada y puede ser viabilizada dentro de la 

enseñanza tradicional, partiendo de la constatación de que el desarrollo del conocimiento al 

respecto de las relaciones inter- personales, de la comprensión de las emociones, del 

conocimiento y cultivo de valores y virtudes, propician una ganancia substancial en términos 

de comprensión de aspectos del interior del ser humano, influenciando positiva y 

significativamente su predisposición para acciones y decisiones responsables. 

 

Palabras claves: Formación Humana, Visión Integral, Plenitud del ser, Relaciones Intra e 

Interpersonales, Educación Emocional y Relacional.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A intenção inicial de pesquisar a formação humana com maior profundidade surgiu da  

minha experiência como professora da disciplina “Relações Interpessoais” nos cursos 

tecnológicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – 

Campus Recife, desde 2006.  

           Devido à natureza da disciplina, observei a importância de trabalhar com conteúdos 

que ao mesmo tempo cumprissem sua função teórico-reflexiva, e,  principalmente, pudessem 

ser transpostos para a prática cotidiana dos alunos.  

Sem receio de generalizações, afirmo que todos os acontecimentos das nossas vidas 

decorrem de relações, sejam com familiares, parceiros, amigos, colegas de trabalho, com o 

meio ambiente, ou, na ausência de quaisquer estímulos externos, relacionamo-nos com nós 

mesmos, nossas memórias, impressões, sentimentos etc. Estas relações são fontes de 

conhecimento uma vez que, a todo o momento, recebemos diferentes insights como resultado 

da dinâmica interativa que movimenta a própria vida. No entanto, nem sempre sabemos como 

lidar com elas, pois, na grande maioria das vezes, para compreendê-las, precisamos nos 

remeter a nós mesmos. Para que este processo se torne responsável e consistente, 

necessitamos aprender a conhecer, interpretar e monitorar nossa maneira de sentir, pensar e 

agir, a fim de que consigamos viver criativamente em comunidades cultivando relações de 

nível dois
1
,  e não utilitariamente como nas relações de nível um (LÓPEZ QUINTÁS, 2003).  

As instâncias educacionais, de uma forma geral, estão muito mais comprometidas com 

os conhecimentos que ajudam os indivíduos a conhecerem a realidade da vida a partir do que 

está posto: a história da humanidade organizada por teóricos, as descobertas científicas e suas 

explicações a respeito dos fenômenos naturais e humanos; conteúdos, certamente, 

imprescindíveis ao processo formativo. No entanto, ensinar os alunos sobre o mundo que os 

cerca sem ajudá-los a compreender o mundo que carregam dentro de si e que é afetado 

reciprocamente por toda esta exterioridade, é, em nossa opinião, uma das grandes lacunas do 

sistema educacional vigente do ponto de vista da sua concepção teórico-filosófica. Não 

pretendemos deixar de lado lacunas que dizem respeito à qualidade do ensino, às estruturas 

físicas deficitárias, às péssimas condições de trabalho para um grande percentual de 

                                                   
1 O autor Alfonso López Quintás (2003) estabelece dois níveis relacionais: nível 1 e nível 2. O primeiro 
caracteriza-se por uma relação utilitarista, na qual os envolvidos não estão comprometidos com o objeto ou 

pessoa com quem se relacionam. No nível dois, os envolvidos se reconfiguram mutuamente por estabelecerem 

uma relação criativa, de construção mútua, formando aquilo que o autor chama de âmbito. No capítulo dois 

aprofundaremos a visão de López Quintás (2003) a respeito dos níveis relacionais. 
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professores ou às questões histórico-sociais. Todo este conjunto de entraves merece sua 

devida atenção e integra os desafios a serem enfrentados pela educação. 

O que nos constrange é a ausência completa de um processo educativo formal que 

trate diretamente das dimensões interiores dos alunos, do cultivo do seu autoconhecimento 

como ser humano. Os saberes que constituem as grades curriculares e que se prestam a 

avaliações, são predominantemente aqueles socialmente legitimados e cientificamente 

testados, os quais ajudam na compreensão e interpretação do mundo exterior, Quadrante 

“ISTO” e “ISTOS”, na visão de Ken Wilber (2008)
2
, negligenciando, quase por completo, os 

quadrantes interiores, o EU e o NÓS. 

As instâncias interiores do ser humano sofreram uma desconexão do universo das 

pesquisas e dos estudos formais com a chegada da modernidade a partir do momento em que 

a luz da ciência estabeleceu-se como a verdade única abandonando a concepção da Grande 

Cadeia do Ser aceita por grande parte dos filósofos e teóricos até o século XVIII (LOVEJOY, 

2005).  

A orientação interna no que diz respeito a valores éticos ficou, portanto, a cargo quase 

exclusivamente das famílias e das religiões. Com o incremento da industrialização no final do 

século XIX e das mudanças decorrentes da emancipação feminina no século XX
3
,  o desgaste 

do modelo tradicional de família associado à perda de influência tanto desta como das 

religiões ortodoxas para os apelos midiáticos, os regimes totalitários e as lideranças 

carismáticas tanto religiosas como político-ideológicas, fizeram com que referências 

importantes para orientação interna do indivíduo minguassem. Mesmo reconhecendo que boa 

parte dos padrões morais e convenções sociais davam-se por meio de modelos rígidos ou de 

moralismos muitas vezes vazios de entendimento, a influência destes, de alguma maneira, 

tinha e ainda têm, mesmo que timidamente, algum efeito positivo e regulador da dinâmica 

social.  

Acreditamos que o homem da era cibernética enfrenta, de forma sem precedentes, 

desafios de espaço e tempo, além de um volume de informações e possibilidades de contatos 

intermediados pelos recursos tecnológicos. Todo este conjunto torna o mundo exterior muito 

mais atrativo do que o interior, apesar dos efeitos deste distanciamento poderem ser atestados 

na crescente violência doméstica, escolar, urbana e interiorana, nos desastres ambientais e 

                                                   
2 Ken Wilber (2007) criou o que chama de Sistema Operacional Integral, uma forma de mapeamento das 
múltiplas percepções humanas a respeito de um determinado fenômeno, inclusive, do próprio fenômeno humano. 

No intento de construir uma visão integral da realidade, Wilber (2008), faz uso de cinco elementos: os 

quadrantes, os níveis, os estados, os tipos e as linhas. No capítulo seguinte, apresentaremos esta visão integral 
3 Estamos tomando como contexto a realidade histórica no Brasil, principalmente. 



18 
 

principalmente na ameaça à vida no planeta. Não precisamos de teóricos para respaldar esta 

afirmação pois os meios de comunicação o fazem com exaustão diariamente. 

 Defendemos, portanto, neste momento da história, uma atitude questionadora e 

investigativa por parte de todas as instâncias sociais a fim de revermos os modelos adotados, 

de maneira que cada uma contribua para a reversão deste quadro no seu campo de atuação. 

Descartamos, portanto, a perspectiva salvacionista da educação. 

 No campo de atuação em que nos encontramos e na condição de educadora de uma 

disciplina de Relações Interpessoais, deparamo-nos com os seguintes questionamentos: se 

existem lacunas no processo formativo interno dos alunos, de que maneira podemos contribuir 

para amenizá-las? Se os feitos e conquistas exteriorizáveis sobrepuseram-se àqueles 

interiorizados, como contrabalançar estas duas dimensões humanas de tal maneira que elas 

restabeleçam uma convivência sadia e harmônica no conjunto das relações individuais e 

coletivas? Se a quantidade de conteúdos estudados não tem contribuído para a construção de 

uma sociedade pacífica, que caminhos podemos apontar na tentativa de colaborar com a 

reversão ou amenização deste quadro? Se o excesso de conteúdos a serem cognitivamente 

apreendidos tem feito da escola o berço da competitividade com vistas à concorrência 

mercadológica, como resgatar os princípios que um dia regeram os referenciais humanísticos, 

a Paidéia? Quais conteúdos podem ser inseridos nas ementas de uma disciplina de Relações 

Interpessoais que podem corroborar com a construção de um componente curricular visando 

facilitar o desenvolvimento humano interior? Existem iniciativas em andamento no sentido de 

colaborar com este processo? Se positivo, quais os maiores facilitadores e obstáculos para sua 

implementação? 

 Perguntas desta ordem serviram de inspiração para à premissa de nossa hipótese, a 

qual considera que as pessoas em geral não têm acesso a um processo de ensino, nas 

instâncias de socialização, que promova a formação no sentido da sua humanização até 

porque estes princípios formativos ficaram desbotados com o passar do tempo e foram 

substituídos em grau de importância pelos saberes que são úteis à dinâmica mercadológica. 

As pessoas, portanto, crescem sem conseguir balizar entre seu processo de hominização
4
 

(RÖHR, 2007) e humanização. Faz-se necessário, por sua vez, uma educação que sistematize 

e aponte para elas o sentido da formação humana. Isto ocorre, porém de forma fragmentada e 

                                                   
4 Para Röhr (2007), o processo de se tornar homem ou mulher se dá de forma natural obedecendo os estágios de 
crescimento desde a infância à velhice; já a humanização requer um trabalho de autoconhecimento por parte do 

indivíduo a respeito da sua própria natureza, que, no caso deste autor, é composta por múltiplas dimensões: a 

físico-sensorial, a emocional, a mental e a espiritual. No capítulo dois aprofundaremos o pensamento deste 

educador. 
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tímida na condução de disciplinas de cunho humanístico mas não como um pilar fundante da 

educação.   

 Como pressuposto para nossa pesquisa, partimos de um conceito de formação 

humana que ao considerar as múltiplas dimensões do ser (RÖHR, 2007, 2010) – física, 

sensorial, emocional, mental e espiritual–, tem por objetivo oferecer conhecimento adequado 

ao educando afim de que se conscientize do seu compromisso com o próprio processo de 

humanização que acontece por meio do autoconhecimento, da autarquia e da eudemonia, na 

medida em que atentamente busca integrar estas dimensões em prol da própria plenitude.  

 Por conseguinte, se um esforço for feito pela educação formal no sentido de  

promover este processo, as pessoas terão condições de compreender isto de uma maneira mais 

ampla e substancial em suas vidas de tal maneira que possam livremente ter condições de 

escolher e se comprometer ou não com o seu próprio processo formativo. 

Eis a justificativa para a temática da nossa pesquisa: elaboração, implementação e teste 

de um componente curricular voltado para a formação humana de jovens e adultos do ensino 

tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Pernambuco, Campus 

Recife.  

Com base neste tema, formulamos a seguinte pergunta norteadora: de que maneira a 

elaboração, implementação e teste de um componente curricular voltado para a formação 

humana de jovens e adultos de cursos tecnológicos do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia - Pernambuco, Campus Recife, pode contribuir para o desenvolvimento da 

coerência entre o sentir, o pensar e o agir e para um esclarecimento próprio de um sentido de 

vida? 

 A fim de respondermos a tal pergunta, delimitamos os seguintes objetivos: 

 

GERAL 

 Elaborar, implementar e testar um componente curricular voltado para a formação 

humana de jovens e adultos de cursos tecnológicos do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia - Pernambuco, Campus Recife, dentro de uma 

perspectiva multidimensional do ser humano, a partir do autoconhecimento no 

exercício da coerência entre o pensar, o sentir e o agir, a fim de que possa 

compreender seu comprometimento com o próprio processo de humanização e o 

sentido de sua vida. 
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ESPECÍFICOS  

 

 Fundamentar teoricamente a perspectiva de formação humana e a visão integral do 

fenômeno humano, a partir das quais iremos nortear a elaboração do componente 

curricular; 

 Demonstrar como iniciativas pedagógicas cientificamente testadas que  visam 

levar conhecimento às camadas mais internas do ser humano contribuem  para a 

elaboração de um modelo de componente curricular voltado para a formação 

humana; 

 Elaborar um componente curricular com base na teoria desenvolvida a fim de 

implementá-lo em cursos tecnológicos do IFPE; 

 Construir uma escala de atitudes tipo Likert para criação de índices e medição 

quantitativa do componente curricular; 

 Aplicar a Escala de Compreensão de Aspectos da Formação Humana (ECAFH) 

em turmas dos cursos tecnológicos do IFPE antes e após a implementação do 

componente curricular elaborado, entre o período de 2009.2 a 2010.2, a fim de 

quantificar estatisticamente as atitudes dos alunos e criar os índices originados de 

variáveis teoricamente fundamentadas para realização dos procedimentos 

estatísticos adequados; 

 Construir instrumentos para a análise qualitativa da compreensão de aspectos da 

formação humana assimilados pelos sujeitos durante e após a intervenção do 

componente de formação humana com o propósito de cruzar os achados entre as 

duas metodologias aplicadas; 

 Fundamentar a importância do educador começar o trabalho de formação humana 

consigo mesmo a fim de adquirir uma compreensão dos conteúdos a partir da 

própria vivência para assim, criativamente, traduzi-los com clareza e simplicidade 

para os sujeitos. 

 

Nossa hipótese geral, portanto, parte da proposição de que a formulação de um 

componente curricular diretamente comprometido com a formação humana ao ser trabalhado 

em uma instância formal do sistema educacional, tem como corolário a possibilidade de 

promover a compreensão inicial das pessoas neste sentido. 
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Hipótese geral:  

 

Partimos do pressuposto de que o atual sistema educacional não tem se comprometido 

com a formação interior dos indivíduos, mas sim imposto uma coleção de conteúdos que têm 

como finalidade última o mercado de trabalho. Isso tem produzido um efeito negativo na 

sociedade tendo em vista os graves problemas relacionais que se expressam com maior 

evidência nos crescentes índices de violência.  

Assim sendo, as instituições educacionais ao buscarem desenvolver práticas que 

considerem o desenvolvimento interior do ser humano, podem contribuir com o processo de 

humanização por meio do cultivo do autoconhecimento. Neste sentido, perseguiremos nossa 

hipótese geral buscando comprovar que um componente curricular estruturado para o 

desenvolvimento da compreensão do ser humano no que diz respeito a questões voltadas para 

os relacionamentos interpessoais e das emoções
5
 e do cultivo de valores e virtudes

6
 promove 

um ganho substancial em termos de compreensão de aspectos da formação humana 

influenciando no seu processo de conduta e tomada de decisões responsáveis
7
. 

 Esta hipótese geral se desdobra em quatro outras hipóteses, são elas: 

 

 Hipótese 1 – O índice de predisposição para ações e decisões responsáveis 

dos alunos dos cursos tecnológicos do IFPE apresenta uma correlação positiva 

na relação com o índice de compreensão das relações interpessoais e 

conhecimento das emoções, independentemente do período que estes 

participam de tais cursos.  

 

 Hipótese 2 : O índice de compreensão e cultivo das virtudes apresenta uma 

correlação positiva com relação ao índice de compreensão das relações 

interpessoais e conhecimento das emoções independentemente do período que 

estes participam de tais cursos.  

 

 Hipótese 3: O índice de conhecimento e cultivo das virtudes apresenta uma 

correlação positiva com relação ao índice de predisposição para ações e 

                                                   
5 Esta variável é representada pelo índice de compreensão das relações interpessoais e das emoções 
6 Esta variável é representada pelo índice de conhecimento e cultivo das virtudes 
7 Esta variável é representada pelo índice de predisposição para ações e decisões responsáveis 
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decisões responsáveis independentemente do período que estes participam de 

tais cursos. 

 

 Hipótese 4: Os índices de predisposição para ações e decisões responsáveis, 

compreensão das relações interpessoais e conhecimento das emoções, e  

conhecimento e cultivo das virtudes por parte dos sujeitos pesquisados, não 

apenas se diferenciam entre o momento anterior à implementação do 

componente curricular e o momento posterior à implementação do mesmo, 

mas são maiores, no momento posterior, conforme demonstrado pelo teste t 

para medidas de uma mesma amostragem. 

 

No segundo capítulo, trataremos inicialmente das repercussões na ciência, com 

rebatimento na educação, da dissociação da compreensão multidimensional do ser humano 

em vigor até o século XVIII, representada pela Grande Cadeia do Ser (LOVEJOY, 2005). Em 

seguida, apresentaremos a visão integral de Ken Wilber (2008) por meio do Sistema 

Operacional Integral (SOI) composto por cinco elementos básicos: quadrantes, 

estágios/níveis, estados, tipos e linhas. Posteriormente, fundamentaremos nossa concepção de 

formação humana a partir da Paidéia grega para mostrar que, no berço da cultura ocidental, a 

formação constituía-se do desenvolvimento de virtudes, aretes, relacionadas ao 

aperfeiçoamento humano tanto interior quanto exterior. A formação humana, por mais 

abrangente que pareça, requer uma meta que a direcione e que esteja vinculada a um sentido 

para vida. Ainda que de forma aproximativa, a plenitude do ser em Röhr (2007) atende a este 

ideal teórico.   

Ainda no segundo capítulo, propomos, portanto, dois possíveis caminhos para 

alcançarmos a plenitude do ser, atingindo o nível mais integral nos quadrantes EU e  NÓS: o 

caminho da individuação com base em Jung (2007a) a partir da construção de uma 

individualidade sadia que encontra a própria realização no desenvolvimento de qualidades 

coletivas, e a teoria dos âmbitos em Alfonso López Quintás (2003) a qual se fundamenta no 

encontro para a construção de uma vida criativa e comunitária.  

Concluímos este longo capítulo analisando alguns obstáculos nas esferas individuais e 

socio-culturais que dificultam este processo, e por fim, apresentaremos  experiências 

educativas que têm colaborado para a construção de uma formação humana na prática como é 

o caso da educação para habilidades sociais e emocionais e da educação para valores 

desenvolvida pela UNESCO-APINIEVE (1998; 2002; 2005).  
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Consideramos o capítulo três como intermediário entre o corpo teórico da pesquisa e 

os percursos metodológicos adotados. Nele, discorreremos sobre nosso processo de 

apropriação do conteúdo tratado no segundo capítulo e como este se confundiu com o nosso 

próprio caminho de individuação. Explicaremos ainda como nos sentimos nas primeiras 

tentativas de ministrar conteúdos ainda estranhos para a nossa experiência como educadora 

até chegarmos à versão final do componente elaborado, implementado e testado neste 

trabalho. 

No capítulo quatro, adotamos dois percursos metodológicos: no primeiro, 

discorremos inicialmente sobre o conceito de atitudes para adentrarmos na explicação da 

Escala de Atitudes tipo Likert, modelo de escala que optamos para desenvolver o instrumento 

de pesquisa quantitativo utilizado para a testagem do componente curricular, ou seja, a Escala 

de Compreensão de Aspectos da Formação Humana (ECAFH); no segundo, apresentamos os 

testes estatísticos aplicados aos dados coletados por meio da aplicação da ECAFH. 

Como adotamos uma metodologia mista para esta pesquisa, no capítulo cinco 

apresentaremos as análises dos dados em duas etapas: a primeira quantitativa e a segunda 

qualitativa. Na primeira, apresentaremos as tabelas com as análises realizadas a partir dos 

seguintes testes estatísticos: teste de Spearman para validação dos itens da escala e condição 

para aplicarmos o teste de consistência interna Alfa de Cronbach a fim de que pudéssemos 

construir os índices das três subescalas e assim realizar o teste t de médias para duas 

medições de uma mesma amostra. Na segunda, explicaremos: (1) a validação qualitativa da 

versão teste da ECAFH por meio de entrevistas semi-estruturadas na fase de pré-teste; (2) 

ainda em fase de pré-teste, a análise qualitativa das temáticas trabalhadas no componente 

curricular; (3) na versão final do componente curricular, analisaremos os relatos dos alunos a 

partir dos exercícios reflexivos e avaliativos aplicados na disciplina.  

Após o quinto e último capítulo, apresentaremos nossas considerações finais a 

respeito de todo o trabalho de pesquisa realizado. 
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2 FORMAÇÃO HUMANA: O NINHO MAIS INTEGRAL DA EDUCAÇÃO 

  

Neste segundo capítulo, apesar de longo, procuraremos fundamentar teoricamente, a 

nossa concepção de formação humana, diferenciando-a daquilo que hoje se compreende 

hegemonicamente por educação, reduzida a um sistema de disciplinas oferecidas 

fragmentadamente. 

 Discorreremos a respeito de repercussões construtivas e destrutivas na ciência, com 

rebatimento para a educação como consequência, do descarte de uma concepção 

multidimensional da realidade a partir da visão da Grande Cadeia do Ser (LOVEJOY, 2005) 

Em seguida, apresentaremos a visão integral de Ken Wilber (2008) por meio dos cinco 

componentes do Sistema Operacional Integral (SOI) como uma proposta de resgate e 

transcendência da concepção da Grande Cadeia do Ser ou Grande Ninho do Ser.  

Tomando a visão integral como inspiração para compreender o fenômeno humano de 

forma abrangente, iremos buscar nas raízes gregas conceitos fundantes para uma concepção 

de formação humana.   

Sabendo-se que a Paidéia grega cultivava um ideal de homem tomando por  base o 

conceito de Arete, adotaremos como ideal aproximativo para a formação humana, a plenitude 

do ser (RÖHR, 2007). Dentro desta perspectiva, apontaremos os possíveis  níveis de 

integralidade para os quadrantes EU e NÓS (WILBER, 2008): o caminho da individuação 

(JUNG, 2008a) e o encontro (LÓPES QUINTÁS, 2003), respectivamente.  

Finalizaremos este capítulo apresentando iniciativas facilitadoras e dificultadoras da 

formação humana. 

 

 

2.1 A modernidade e a dissociação entre as esferas da Grande Cadeia do Ser: 

repercussões na ciência e na educação 

 

Compartilhar e transmitir saberes/conhecimentos faz parte da experiência humana. Isto 

pode ser atestado através das mais remotas inscrições rupestres, dos rituais praticados em 

tribos indígenas, das técnicas desenvolvidas para a caça, das habilidades artesanais e práticas 

agrícolas passadas de geração a geração, do modo de ser de um povo perpetuado em sua 

cultura através de hábitos, crenças, valores, manifestações artísticas, dentre outros. Enfim, 

nossas necessidades biológicas e sociais impuseram-nos um grande tarefa: criar estratégias de 

sobrevivência juntos.  
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Instintivamente lutamos para superar as fragilidades inerentes à natureza humana 

buscando incessantemente os meios mais adequados para nos manter vivos em um ambiente 

natural e hostil, o qual é, ao mesmo tempo, o único provedor dos ingredientes básicos para a 

manutenção da vida.  

Na condição de dependentes do meio, os seres humanos perceberam a necessidade de 

comunicação com outro ser da mesma espécie a fim de juntos poderem explorar, trocar e 

armazenar experiências/conhecimentos que aos poucos fossem garantindo e facilitando seu 

desafio primeiro: aprenderem a si manter vivos com os recursos disponíveis. 

Dos aprendizados angariados e transmitidos ao longo de centenas de gerações, 

cedemos ao nomadismo para formar tribos, famílias, vilas, comunidades, cidades, países, 

continentes inteiros, num movimento crescente de maior interatividade e interdependência 

que nos trouxe à interligação cibernética e à compreensão do mundo como uma aldeia global.  

Descobrimos na pedra uma ferramenta, no fogo a transformação dos recursos naturais 

em utensílios os mais variados, das inscrições rupestres desenvolvemos códigos de linguagem 

falados e escritos que nos possibilitaram registrar a história não apenas dos nossos feitos 

materiais mas também da maneira de sentir, pensar e agir dos nossos ancestrais. 

Incrementamos estes códigos com efeitos áudio-visuais os quais têm possibilitado ao homem 

da era cibernética “virtualizar” a realidade, de tal maneira que as futuras gerações assistam ao 

filme do nosso presente, os limites e desafios do nosso atual modo de sentir, pensar e agir na 

vida. 

Evoluímos, sim, evoluímos. Muito mais tecnologicamente do que humanamente 

(conforme argumentaremos adiante, com mais detalhe), mas evoluímos. Revolucionamos os 

meios de produção e organização social. Transitamos num espaço de tempo de 200 mil anos 

desde o homo sapiens ao “homo cibernetic”. O que mais nos chama atenção em todo este 

processo é a aceleração pela qual a natureza humana teve de se adaptar às suas próprias 

criações nos últimos dois séculos. Levamos 10 mil para sair da Idade da Pedra para a Idade 

Média, 1000 anos da Idade Média para a Moderna, e apenas 200 anos para engendrarmos um 

processo de produção de bens e serviços tão acelerado que passamos de frágeis criaturas no 

aprendizado da sobrevivência para nos tornarmos os maiores ameaçadores não só da vida no 

planeta, mas da existência do próprio planeta que sempre nos acolheu, nos nutriu e nos 

ofereceu todos os materiais de nossas criações. 

 Esta dinâmica criativa que contagia e assusta, revela uma natureza que se expande de 

forma contraditória: ao mesmo tempo em que protege a vida, torna-se sua maior ameaça.   
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Um progresso que expõe mais e mais intensamente as contradições inerentes às raízes 

que lhe deram origem. A expressão maior deste antagonismo foi simbolizado pela força 

destrutiva das armas nucleares levando a humanidade a conhecer o seu maior poder de 

escolha: preservar a vida ou extingui-la. A decisão entre estes dois fins nos força a 

compreender os meios: que direção de progresso almejamos? Quem somos nós? Em que 

progredimos e em que regredimos? O que falta para progredirmos com vida? O que falta ao 

pensar científico para não se reduzir ao cientificismo? O que falta à compreensão humana 

para aprender a fazer e aprender a ser ao mesmo tempo? 

 Ken Wilber, em seu livro, A União da Alma e dos Sentidos: integrando ciência e 

religião (2006), afirma que o maior desafio do nosso tempo é exatamente integrar a ciência e 

a  religião, verdade e sentido respectivamente. 

NÃO HÁ, NO MUNDO MODERNO, nenhum tópico mais importante e 

atual do que a relação entre ciência e religião. A ciência é, indubitavelmente, 
um dos métodos mais profundos encontrados pelo homem para descobrir a 

verdade; ao passo que a religião ainda é a maior força produtora de 

significação. Verdade e sentido, ciência e religião: ainda não sabemos como 

juntá-los de maneira aceitável para ambos. (WILBER, 2006a, p. 11 - itálico 
no original) 

 

 Para Wilber (2006a), verdade e significado são duas forças enormes que guerreiam 

pelo domínio do mundo: a primeira representada pela ciência e a segunda pelas religiões 

pautadas no misticismo e no dogmatismo as quais mantêm padrões semelhantes às pré-

modernas.  

 Se, por um lado, as “verdades” científicas juntamente com o modo de produção 

capitalista têm oportunizado infinitas possibilidades de explorar, transformar e compreender a 

realidade material, ao mesmo tempo a proliferação acelerada e compulsiva de bens, serviços e 

interatividade tem fixado o ser humano cada vez mais nas dimensões exteriores destas 

“verdades” ignorando quase que completamente necessidades inerentes às camadas mais 

internas do ser como afeto, autoconhecimento, empatia, compaixão, bondade, generosidade, 

etc. 

 Apesar do referido autor não considerar estes dois campos da realidade conflituosos, 

ele reconhece que a maneira como estas duas grandes forças se excluem mutuamente é o que 

causa um tipo de “guerra fria” entre elas.  

Segundo Wilber (2001), existem, no mínimo, duas vertentes básicas de religião: a que 

associa religião a um misticismo dogmático, defendendo a ideia de um Deus exterior, 

salvador e que ao mesmo tempo cria personagens para intermediar esta relação; e a que faz 
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uso de tecnologias contemplativas e meditativas a fim de desenvolver a autoconsciência 

humana por meio da auto-observação e compreensão da mente.  

Ao contestarmos a ciência, na realidade, estamos contestando o materialismo e a 

onipotência científicos, mas não suas contribuições para a compreensão dos aspectos físicos e 

exteriores da realidade. Ressaltamos a incontestável contribuição da ciência para o 

discernimento da humanidade com relação ao misticismo infundado e manipulatório praticado 

por grande parte das manifestações religiosas da antiguidade, ainda encontrado em nossos 

dias. 

Por outro lado, a ciência não apenas se empenhou em desmistificar as religiões 

dogmáticas, mas tornou-se ela mesma uma religião doutrinadora da “verdade”. Se por um 

lado, segundo Wilber (2001), o cientificismo agiu corretamente ao combater os misticismos, 

não foi capaz de reconhecer as tradições religiosas comprometidas com o desenvolvimento 

consciente de estados mentais mais sutis
8
 os quais estimulam o ser humano a contemplar as 

realidades internas e externas como parte de um todo integral. Estados nos quais os indivíduos 

passam a perceber a ausência de separação entre tudo e todos, uma percepção mais abrangente 

e interligada da realidade, a qual as tradições orientais denominam de não-dual.  

A título de exemplificação, podemos classificar a consciência em três níveis básicos 

tomando por base as crenças religiosas e a ciência:  

 

1. As  religiões míticas ou mágicas equivalem a um nível de consciência pré-racional, ou 

seja, elas impedem a racionalidade por meio dos dogmas obrigando os devotos a neles 

acreditarem sem qualquer questionamento;  

2. A ciência, por sua vez, ao buscar exclusivamente as verdades empiricamente 

comprováveis, só valida o conhecimento racionalmente atestado, ou seja, pesado, 

medido e quantificável;  

3. As religiões contemplativas, vão além da racionalidade, portanto são consideradas 

transracionais. Apesar de não negarem sua importância, tomam como verdade a 

realidade intuitivamente percebida por níveis sutis da mente mesmo que a ciência 

ainda não ofereça os meios para atestá-la. A fenomenologia e o estruturalismo 

fenomenológico têm sido métodos científicos adotados para pesquisas nesta área. 

(WILBER, 2006b) 

                                                   
8 A concepção da consciência como um espectro pode ser aprofundada no livro o Espectro da Consciência 

(WILBER, 1990) 
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A falta de discernimento por parte dos cientistas com relação a níveis de estados 

mentais mais sutis pode ser enquadrada em um exemplo clássico do ditado popular que afirma 

“jogar fora o menino junto com a água suja do banho”. Ao reducionismo no tratamento 

daquilo que é transracional como pré-racional, e à elevação do que considera infantilismos 

pré-racionais ao nível transracional, Wilber (2006b) denomina de falácia pré/trans. Como 

exemplo de falácia pré citamos a negação por parte da ciência de estados mais sutis de 

consciência nos quais indivíduos são capazes de desenvolver a telepatia, por exemplo. No que 

tange à falácia trans, citamos pessoas que experimentam estados alterados de consciência sem 

o respaldo intelectual suficiente para compreender este fenômeno e passa a tratá-lo como uma 

forma de “superpoder” colocando-se em uma posição de consciência superior ao de outras 

pessoas. Segundo o autor, tanto espiritualistas como cientistas estão passíveis destas 

distorções. Portanto, o discernimento a este respeito implica o desenvolvimento de um nível 

de consciência adequado para tal, nem a negação, nem a supervalorização. 

Do ponto de vista político, a emancipação científica aliada aos ideais liberais trazidos 

pelo Iluminismo europeu insurgiu-se contra toda tirania do coletivo, em especial dos 

movimentos religiosos que impunham suas crenças para manipular as pessoas ditando o que 

deveriam ou não fazer para salvarem suas almas. A salvação por meio de um Deus foi, então, 

substituída pela salvação por meio da economia e pela defesa dos direitos e liberdades 

individuais. Na concepção de Wilber (2001, p. 11): 

É claro que muita coisa boa veio desse liberalismo. O ruim, todavia, é que 

muito frequentemente a tirania religiosa foi apenas substituída pela tirania 
econômica, e o Deus do todo poderoso dólar substituiu o Deus do papa. A 

alma não podia mais ser oprimida por Deus, mas podia ser oprimida pela 

fábrica. A preocupação máxima da vida deixou de ser o relacionamento com 

o divino, e se concentrou, em vez disso, no relacionamento com a renda 
mensal. E assim, mesmo em meio à abundância econômica, a alma podia 

morrer lentamente de fome. 

 

A tirania econômica tem empenhado-se fortemente para saciar a fome de sentido da 

alma com bens de consumo, status quo, máquinas, tecnologia, armas, conforto, meios de 

comunicação, com a oferta de “liberdade” física, biológica, sensorial, ideológica, 

comportamental, tudo isto de forma incondicional e, o mais agravante, muitas vezes destituída 

de valores morais. Em função desta lógica, assistimos à expansão de uma estrutura mundial 

de geração, proliferação e descarte de bens e serviços, cada vez mais hegemonicamente 

interligada, manipulando (LÓPEZ QUINTÁS, 2003) diretamente o modo de sentir, pensar e 

agir dos indivíduos de todas as “classes, raças e credos”.   
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De que maneira podemos atribuir valor a uma estrutura que, de um lado, facilita a 

interação entre as pessoas, promove a longevidade humana, facilita tarefas do dia-a-dia, mas, 

por outro, precisa explorar destrutivamente nossos recursos naturais, desalojar comunidades 

inteiras dos seus meios de subsistência, subempregar e desempregar milhões de trabalhadores, 

explorar mão-de-obra juvenil e infantil etc? 

A ciência e a tecnologia criaram uma estrutura global e multinacional de 
sistemas industriais, econômicos, médicos, científicos e de informação. Por 

mais benéficos que sejam esses sistemas, todos eles, em si, estão 

desprovidos de significado e de valor. Como seus próprios propositores 
lembram constantemente, a ciência nos diz o que é e não o que deveria ser. 

A ciência nos fala de átomos, moléculas, galáxias, dados digitais e sistemas 

de redes: ela nos diz o que alguma coisa é, mas não nos conta se ela é boa ou 

ruim, ou como ela poderia ou deveria ser. Assim, essa imensa infra-estrutura 
científica global é, em si mesma, um esqueleto sem valores, por mais 

funcionalmente eficaz que possa ser. (WILBER, 2006a, p. 11 - itálicos no 

original) 

 

Apesar de concordarmos com Wilber (2006a) com relação à atribuição da ciência em 

dizer a verdade ou o que é, acreditamos que também faz parte da sua esfera de 

responsabilidade cuidar do dever ser. Os cientistas não podem ser eximidos do seu 

compromisso com o curso da história humana, e não são poucos aqueles que se preocuparam 

com o encaminhamento de suas descobertas como Albert Einstein, Albert Sabin, Oswaldo 

Cruz, Amit Goswami, Fritjof Capra, dentre muitos outros. O distanciamento da ciência do 

significado e valor dos seus feitos para a humanidade pode ser melhor compreendido a partir 

do rompimento com a concepção do universo como uma “Grande Cadeia do Ser”. 

Aceita por “homens de ciência e filósofos, poetas e ensaístas populares, deístas e 

teólogos ortodoxos” (LOVEJOY, 2005, p. 182) ao longo de toda a Idade Média, ganhando 

maior ênfase durante o século XVIII, a relevância da “Grande Cadeia do Ser” à época pode 

ser equiparada à ideia de “evolução” do final século XIX.  

Os seguintes princípios encontravam-se na base desta concepção: plenitude, 

continuidade e gradação (LOVEJOY, 2005). Uma Cadeia composta por uma infinidade de 

elos continuamente interligados por uma lógica de gradativa complexificação, partindo de 

estruturas mais simplificadas para as mais complexas, numa cadência contínua na qual as 

estruturas mais abrangentes abarcam as menos abrangentes em um movimento de 

“transcendência e inclusão” (WILBER, 2006a, p. 14).  

A dinâmica interna desta estrutura ao compreender uma forma de evoluir sem romper 

com as esferas menos complexas, mas sim englobá-las e incluí-las levou Wilber (2006a) a 
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considerar a denominação de “Grande Ninho do Ser” mais apropriada e representativa desta 

realidade.  

De acordo com essa visão quase universal, a realidade é uma rica tapeçaria 

de níveis entrelaçados, abrangendo desde a matéria até o corpo, até a 
mente, até a alma, até o espírito. Cada um dos níveis mais elevados 

“envolve” ou “abarca” dimensões menores como se fosse uma série de 

ninhos, dentro de ninhos, dentro de ninhos do Ser. Isso ocorre de tal maneira 
que cada coisa ou acontecimento no mundo esteja entrelaçado com cada um 

dos outros e todos estejam finalmente envolvidos pelo Espírito, por Deus, 

pela Deusa, pelo Tao, por Brahma, ou pelo próprio Absoluto. (WILBER, 
2006a, p. 13 – itálicos no original)  

 

 Na figura abaixo podemos visualizar os ninhos mais complexos abarcando, somando os 

menos complexos em cinco níveis de gradação desde a matéria que possibilita a manifestação 

da vida (Biologia), passando pela mente que nos torna autoconscientes (Psicologia) e pela 

alma que clama por sentido (Teologia) até a dimensão da qual partem as causas de todas as 

coisas, o espírito (Misticismo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01 - O Grande Ninho do Ser                                                    

Fonte – WILBER, 2007, p. 20 

  

              

   

    Wilber (2006a, p. 15 – itálico no original), destaca que: 
 

Cada um dos níveis mais elevados do Grande Ninho, embora contenha os 

seus menores, possui qualidades emergentes não encontradas no nível 

secundário. Dessa forma, o corpo vital animal contém a matéria em sua 
composição, mas também acrescenta as sensações, sentimentos e emoções, 

que não são encontrados nas pedras. Enquanto a mente humana contém 

emoções corporais em sua composição, também acrescenta faculdades 
cognitivas mais elevadas, como razão e lógica, que não são encontradas nas 

plantas ou em outros animais. E, enquanto a alma contém a mente em sua 
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composição, ela também acrescenta cognições e afetos, como iluminação e 

visão arquetípicas, não encontradas na mente racional. E assim por diante.  

 

Ao invés de pensarmos a Cadeia do Ser como uma estrutura hierárquica, para Wilber 

(2007) sua dinâmica interna assemelha-se muito mais a uma holarquia, ou seja, cada nível 

constitui um todo em si mesmo, ou seja, um hólon
9
, o qual, ao mesmo tempo, faz parte de um 

todo maior. O Grande Ninho do Ser seria formado portanto, por hólons mais abrangentes que 

abarcam os menos abrangentes.  

De acordo com Wilber (2006a), o Ocidente moderno, após o Iluminismo, foi a 

primeira civilização a romper quase por completo com esta idéia, fixando-se na dimensão da 

matéria, ou matéria/energia, a fim de que coubesse no espetro do observável, mensurável, 

contável, enfim, dentro do que ficou conhecido como materialismo científico, “filosofia 

oficial dominante do ocidente moderno” (WILBER, 2006a, p. 16).   

Para o filósofo americano Huston Smith, que se tornou conhecido por seus estudos 

sobre As Religiões do Mundo: nossas grandes tradições de sabedoria (SMITH, 2001) ao 

adotar uma perspectiva de convergência entre elas, a ciência tem dominado a mente moderna 

condicionando-a a pensar em termos de premissas e conclusões, mas deixando de lado o 

profundo conhecimento inerente à natureza das coisas que nos cercam a qual revela uma 

estupenda hierarquia tanto no mundo micro como macroscópico. Para Smith (1992), viver 

guiado pela razão lógica, é como “viver nos andaimes de uma casa e como amar abraçando o 

esqueleto da sua esposa” (SMITH, 1992,  p. 8 – tradução minha, EPBC). Para ele, é como se a 

humanidade dos últimos duzentos anos tivesse negado uma verdade aceita por religiosos e 

filósofos pré-modernos tanto do oriente como do ocidente ao longo ao menos de mil e 

oitocentos anos.  

Do descarte de uma concepção multidimensional da realidade predominante nas 

culturas pré-modernas, restou a planura hegemônica da dimensão material moderna 

perceptível às “lentes” da ciência, a marca da “evolução” do final do século XIX até os nossos 

dias (WILBER, 2006a). Portanto, conclui  Wilber (2006b, p. 291): “antes de atirá-la ao lixo, é 

melhor ter um substituto no mínimo tão bom quanto ela”. 

Como resultado desta evolução dentro de uma ótica plana, a modernidade nos fez 

conhecer “[...] as brutalidades do capitalismo, a substituição da qualidade pela quantidade, a 

perda dos valores e do sentido, a fragmentação da vida mundial, o terror existencial, um 

                                                   
9 “... Um hólon é um todo que é parte de outros todos. Por exemplo, um átomo total é parte de uma molécula 

inteira, uma molécula inteira é parte de uma célula inteira, uma célula inteira é parte de um organismo inteiro e 

assim por diante...” (WILBER, 2007, p. 21) 
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materialismo vulgar e desenfreado [...]” (WILBER, 2006a, p. 17); como também, ela “[...] nos 

trouxe as democracias liberais; os ideais de igualdade, a liberdade e a justiça, 

independentemente de raça, credo ou gênero; a medicina, a física, a biologia e a química 

modernas; o fim da escravidão; o surgimento do feminismo [...]” (WILBER, 2006a, p. 17). 

Em meio a tantos feitos contraditórios, para encontrarmos uma marca específica que 

defina a modernidade, precisamos lançar um olhar para a separação operada entre as esferas 

da arte, da moral e da ciência de tal maneira que elas adquirissem autonomia para expandir 

seus caminhos (WILBER, 2006a). Dentro desta perspectiva, os cientistas não poderiam 

continuar sob o julgo da moral, representada pela Igreja, para difundir as “verdades” de suas 

descobertas, como foi o caso da condenação de Galileu. O mesmo ocorria com os artistas da 

época cuja criatividade era mantida sob o crivo da religiosidade. O estabelecimento de 

fronteiras entre estas esferas, a que Wilber (2006a) chamou de diferenciação, teve como 

bônus uma convivência salutar entre as mesmas na medida em que a dominação cedeu lugar 

ao florescimento daquilo que cada esfera poderia contribuir para o desenvolvimento da 

humanidade.   

Na pré-modernidade havia o que o autor chamou de fusão entre as esferas, ou seja, 

elas “roubavam mutuamente” (WILBER, 2006a, p. 44) a autonomia e dignidade umas das 

outras. A diferenciação, por conseguinte, pode ser considerada como sinônimo da dignidade 

trazida pela modernidade para cada esfera representativa de uma determinada área do 

desenvolvimento humano. Na fusão, por exemplo, uma esfera impede ou interrompe o 

desenvolvimento da outra, enquanto na diferenciação o processo de crescimento ocorre para 

abrir espaço para novas integrações em um nível mais complexo e abrangente.  

O exemplo mais claro desse processo é o crescimento de um organismo 
complexo a partir de um ovo unicelular: o zigoto divide-se em duas células, 

depois em quatro, depois oito, dezesseis, trinta e dois [...] até milhões de 

células, literalmente. Enquanto essa extraordinária diferenciação está 

ocorrendo, as diferentes células estão sendo integradas em tecidos e sistemas 
coerentes em todo o organismo. Esse processo de diferenciação e integração, 

permite que uma única célula evolua para um organismo multicelular e um 

complexo sistema de refinada unidade e integridade funcional. (WILBER, 

2006a, p. 47) 

 

Podemos fazer analogia entre a evolução de um organismo vivo e o processo 

relacional. Quando bebês, levamos um tempo para descobrirmos que somos um ser diferente 

das nossas mães. Na medida em que vamos crescendo, descobrimos nossas diferenças ou 

singularidades e vamos nos integrando a novos grupos de maior abrangência: a família, os 

amigos, a escola, a comunidade, nosso setor no mundo do trabalho, outros departamentos da 
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empresa, sucursais fora da nossa região ou em outro país e assim por diante, ao mesmo tempo 

em que vamos conhecendo nossas diferenciações. Estas têm a ver com o processo de 

individualização no sentido positivo (PREECE, 2006); enquanto a integração do indivíduo 

com o Si-mesmo e com o coletivo, diz respeito, analogamente, ao processo de individuação 

(JUNG, 2007a), que exploraremos no decorrer deste capitulo. 

Retornando à história da ciência, como fruto das diferenciações, atestamos  o 

florescimento das inovações científicas, sociais e culturais. No entanto, a intensificação das 

diferenças, quando toma a forma de distanciamentos, a ponto de promover dissociação, 

fragmentação e alienação (WILBER, 2006a, p. 18), nos faz assistir a verdadeiros desastres 

como armas nucleares e toda sorte de equipamentos bélicos,  os experimentos irresponsáveis 

com seres vivos e com a natureza, a ganância e a sede de poder ilimitáveis, o materialismo 

como a verdade única e soberana em detrimento das outras dimensões do ser humano, dentre 

tantos outros. 

 
[...] À medida que as esferas de valores começavam a se dissociar, 

permitiram que uma ciência poderosa e agressiva começasse a invadir e a 
dominar as outras esferas e a impedir que a arte e a moral fossem levadas em 

conta pela “realidade” que se aproximava. A ciência se transformou em 

cientificismo – materialismo científico e imperialismo científico – que logo 

se tornaria a visão de mundo dominante e “oficial” da modernidade. 
Foi este materialismo científico que proclamou a desvalorização das outras 

esferas de valores, tornando-as “não-científicas”, ilusórias ou coisa pior. E 

por essa mesma razão, foi o materialismo científico que declarou a 
inexistência da Grande Cadeia do Ser. (WILBER, 2006a,  p. 18 – itálicos no 

original) 

 

Para Wilber (2006a), ao negar a Grande Cadeia, a ciência ao mesmo tempo rejeitou o 

pluralismo epistemológico, adotando apenas “o olho da razão, ligado às evidências detectadas 

pelos sentidos empíricos. Em nenhum caso, o olho da contemplação ou o olho do Espírito são 

exigidos[...] ou mesmo admitidos” (WILBER, 2006a, p. 23 – itálico no original). Como 

procurar compreender a esfera emocional com o olho material? Como compreender a esfera 

mental apenas com o olho emocional? Como compreender a esfera espiritual com o olho do 

empirismo positivista? Se cada esfera requer o desenvolvimento de um olhar apropriado à sua 

realidade, como reduzir a realidade ao olhar monológico da ciência? 

 A dissociação total da ciência dos outros níveis da Cadeia do Ser, como a mente sutil, 

a alma (sentimentos e emoções) e o espírito, em nossa opinião, distanciou os homens da sua 

diferenciação mais integradora: o seu próprio processo de humanização em busca de sua 

plenitude o qual não pode se dar com a anulação das esferas mais sutis do Ser (RÖHR, 2007).  
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A escola, enquanto instância social responsável pela organização e transmissão do 

conhecimento socialmente produzido, assimilou o rompimento com a Cadeia do Ser 

fidelizando-se aos pressupostos liberais e científicos. Consequentemente, a educação reduziu-

se a uma função transmissiva e meritocrática, ao invés de humano-formativa conforme iremos 

tratar no item seguinte.  

Na ausência de clareza com relação a uma perspectiva multidimensional da realidade e 

do ser humano por parte das instituições transmissoras do conhecimento, a escola assimilou o 

olhar monológico da ciência contribuindo para que o indivíduo participe do processo de 

construção social refém daquilo que “é” ou “está” disseminado como “verdade” (WILBER, 

2006a).  

Mergulhadas numa grande nebulosa quanto ao devir humano, as instituições de ensino 

abrem mão do ensino crítico-reflexivo-transformador-criativo-contemplativo e humano-

formativo para desenvolver quase exclusivamente o exercício da memorização, e o raciocínio 

lógico-matemático e linguístico (GARDNER, 1995). Às ciências que fomentavam o pensar 

como Filosofia e Ética, por exemplo, restou uma participação de “figurante” na composição 

das dimensões educativas do dever ser. 

Dentro deste contexto, concordamos com Policarpo Júnior (2006, p. 2) quanto à 

dimensão normativa da educação como um aspecto fundamental “sem o qual torna-se 

praticamente impossível compreender a natureza intrínseca do educar”. O referido autor 

acrescenta ainda que:  

Não se pode sequer pensar na educação, quer do ponto de vista teórico, quer 

do prático, sem pressupor que a mesma está fundada na admissão de que o 

ser humano deve atingir uma determinada condição que ainda não se 

encontra desenvolvida, atualizada ou presente. (POLICARPO JÚNIOR, 

2006, p. 2) 

 

 Como a condição a ser atingida pelo educando, segundo este autor, não goza de 

consenso dentro do campo educacional, fácil torna-se para “qualquer um anunciar a meta 

educacional que lhe parece mais conveniente ou adequada” (POLICARPO JÚNIOR, 2006, 

p.2). Nesta sua afirmativa, Policarpo Júnior expõe a fragilidade na qual se encontra o campo 

educacional na medida em que busca atender expectativas de áreas afins em virtude da 

ausência de clareza quanto a meta da educação. Da economia herdamos a concepção de 

capital humano, da administração de pessoal o ensino por competências, da sociologia a 

educação para transformação social, democracia e cidadania, da psicologia o construtivismo, 

etc. A influência destes “modismos” provoca uma dispersão por parte daqueles que deveriam 
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decidir a respeito do dever ser a partir do sentir, do pensar, do compreender e analisar as 

implicações daquilo que está sendo posto como verdade.  

Como podemos então encontrar uma maneira de integrar ciência e religião, verdade e 

sentido, ideais libertários e convivência comunitária, educação e formação humana, 

conhecimento das dimensões interiores e exteriores?  

Será que podemos encontrar um modo de ficar com as verdades científicas e as 

liberdades individuais,  e “jogar fora a tirania antialma” (WILBER, 2001, p. 12)?  

Se considerarmos que os valores humanísticos, familiares e comunais ficaram nas 

mãos de conservadores, comumente ligados a tendências religiosas tradicionais, podemos 

dizer que existe um “bem” e uma “tirania” tanto entre os ideais liberais quanto conservadores, 

será que não podemos então: 

[...] encontrar um liberalismo espiritual? Um humanismo espiritual? Uma 

orientação que coloque os direitos do indivíduo em contextos espirituais 
mais profundos, que não negue esses direitos, mas lhes dê fundamento? Será 

que uma nova concepção de Deus, do Espírito pode encontrar uma 

ressonância nas metas nobres do liberalismo? Será que esses dois modernos 

inimigos – Deus e liberalismo – podem achar, de algum modo, uma base 
comum? (WILBER, 2001, p. 13)  

 

Para Wilber (2001), é imprescindível encontrarmos neste momento uma orientação 

“humanista espiritual”. Como saída para este impasse, o autor desenvolveu uma teoria 

integral inclusiva, abrangente e equilibrada para  orientar diversos campos do conhecimento e 

das realizações humanas, unindo o “bem” das verdades exteriorizáveis trazido pela ciência e 

pelos ideais liberais, com o “bem” das esferas mais internas do ser preservado pelos 

conservadores o qual reside na busca pelo “bem-estar comum” e pela felicidade. 

No item seguinte, apresentaremos o Sistema Operacional Integral desenvolvido por 

Ken Wilber (2008). 

 

 

2.2 A contribuição de uma visão integral do desenvolvimento humano para formação 

humana: o Sistema Operacional Integral proposto por Ken Wilber  

 

A abrangência do pensamento de Wilber deve-se ao fato de sua teoria incluir e 

sistematizar a visão de grandes teóricos, pesquisadores e pensadores, tanto do ocidente como 

do oriente, os quais contribuíram e contribuem para a compreensão dos fenômenos humanos 

em múltiplas perspectivas e dimensões.  
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Para organizar diferentes perspectivas, Wilber (2008) cria um Sistema Operacional 

Integral que se propõe a superar visões parciais e fragmentadas com uma forma mais 

inclusiva e abrangente de estudar, pesquisar e compreender todas as áreas do conhecimento.   

Uma breve contextualização a respeito de como o autor despertou para esta visão 

integral ajuda-nos a perceber as fragilidades de uma visão fragmentada da realidade difundida 

até aos nossos dias. 

A busca por uma visão integral deu seus primeiros sinais quando Wilber ainda era 

estudante da faculdade de medicina da Duke University, Durham, na Carolina do Norte, EUA, 

ao deparar-se com uma educação que baseava-se exclusivamente na ciência como estudo da 

realidade por meio de uma perspectiva objetiva, focalizando fatos e dados que revelavam a 

“verdade” dentro deste campo de visão. Como na faculdade de medicina lidava-se com seres 

humanos, porém do ponto de vista objetivo, como organismos, de forma monológica e plana, 

não havia espaço para se discutir questões típicas de um jovem com pouco mais de vinte anos, 

conforme o próprio autor exemplifica:  “Qual o sentido da vida? Por que estou aqui? O que 

realmente tem valor? O que é Bom, Verdadeiro e Belo?”
10

  

Questionamentos que nos remetem a uma relação condicional entre educação e sentido 

da vida conforme veremos ao tratarmos as origens gregas da formação humana, a Paidéia.  

 No final dos anos sessenta e início dos setenta, a filosofia oriental começou a migrar para os 

Estados Unidos da America possibilitando os primeiros contatos do autor com o Taoísmo, o 

Hinduísmo Vedanta e o Zen Budismo. As leituras a respeito das correntes filosóficas orientais 

fizeram-no perceber que a abordagem científica não estava errada, mas era apenas parcial, 

fragmentada, focalizando partes do potencial humano.
11

 

O contato com o conhecimento oriental levou Wilber a perceber que seu interesse 

primordial residia nas partes interiores e subjetivas da experiência humana as quais incluem 

os estudos da consciência e da espiritualidade. Neste momento, o então estudante, percebeu 

que não se tratava de conceber ciência/materialismo e espiritualidade como fossem áreas 

distintas, mas sim verdades de um mesmo todo. A partir de então, este ainda jovem filósofo 

começou a pensar em uma concepção que incluísse ambas as abordagens de tal maneira que 

elas fizessem sentido, complementassem-se mutuamente.  

 Este entendimento intuitivo o fez seguir seus estudos na área de bioquímica pois 

desejava fazer algo mais criativo, novo, ao mesmo tempo em que aprofundava suas pesquisas 

                                                   
10 Introducing the Integral Vision. Disponível em: <http://integrallife.com/node/47214>. Acesso em: 5 nov. 

2011. 
11 Introducing the Integral Vision. Disponível em: <http://integrallife.com/node/47214>. Acesso em: 5 nov. 

2011. 

http://integrallife.com/node/47214
http://integrallife.com/node/47214
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sobre espiritualidade, psicoterapia e as mudanças mais significativas na consciência humana. 

Almejava transformar as pessoas que estavam infelizes, ansiosas, com problemas de ordem 

interna, em felizes, despertas, curadas e livres.  

 Com este intento, descobriu que havia seis ou sete escolas de psicoterapia e práticas 

espirituais, do Zen Budismo à Gestalt, da Junguiana à Existencialista, e, aos vinte e três anos 

concebeu um modelo no qual todas poderiam se encaixar. Foi então que lançou seu primeiro 

livro em 1973, The Spectrum of Consciousness, traduzido para o português em 1990, como O 

Espectro da Consciência (WILBER, 1990). O principal argumento do livro é o de que os 

seres humanos não têm apenas um nível de consciência, portanto, as diferentes escolas que se 

dedicam à compreensão destes níveis distintos, ao adotarem equivocadamente suas verdades 

parciais como ‘verdades totais” dificultam um entendimento mais amplo sobre o 

desenvolvimento interior do ser humano. As correntes orientais de conhecimento 

contribuíram particularmente para os seus estudos uma vez que elas tratam de níveis 

transpessoais de consciência apreendidos por meio do desenvolvimento de tecnologias 

meditativas e contemplativas as quais acessam setores mais sutis da consciência, prática que 

aos poucos vem sendo difundida no Brasil. 

 A assunção de que as realidades interiores e exteriores podem fazer parte de um 

mesmo modelo teórico passou a dar sentido a toda proposta de conhecimento e estudo da 

realidade, afirma Wilber (2001). Para este autor, as áreas do conhecimento não precisam 

competir entre si, mas colaborarem mutuamente para a compreensão integral do 

desenvolvimento humano. 

A trajetória deste filósofo americano expõe as fragilidades da nossa percepção da 

realidade e, mais especificamente, do nosso sistema educacional em escala mundial pois, 

continuamos a “despejar” conteúdos para as nossas crianças, jovens e adultos sem responder a 

questões cruciais a respeito do sentido da vida e de como podemos nos desenvolver 

plenamente para a realização pessoal em níveis de consciência que contribuam para o bem-

estar próprio, dos mais próximos e de toda a humanidade. 

 No momento em que as redes sociais abrem infinitas possibilidades de comunicação e 

contato interpessoal, é urgente que os seres humanos que fazem uso destas ferramentas, 

encontrem um sentido, um propósito unificador e pacificador para o estabelecimento da vida 

no planeta sem ameaças de autodestruição ou quaisquer formas de violência e desvios morais. 

A filosofia de Wilber, de certa maneira, reeduca a nossa percepção na medida em que 

guia o nosso olhar para setores internos e externos de uma mesma realidade, setores coletivos 
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e individuais, além de considerar diferentes estados de alma em tipos diferentes de pessoas 

humanas.  

Ele parte do pressuposto de que todas as correntes de pensamento detêm uma verdade 

parcial da realidade e portanto assume a atitude de olhar para todas elas como “orientações 

generalizadoras”. 

No prefácio do livro O Olho do Espírito: uma visão integral para um mundo que ficou 

ligeiramente louco (WILBER, 2001), Jack Crittenden, presidente de uma revista voltada para 

assuntos jurídicos, Cypress Magazine, chama atenção para o fato de Wilber (2005) não se 

preocupar se uma determinada área aceita ou não as conclusões da outra, mas sua postura é de 

reunir “uma série de generalizações orientadoras firmes e confiáveis, para não dizer 

irrefutáveis” (WILBER, 2001, p. 9). Eis o que caracteriza seu método como integrativo na 

opinião de Crittenden, um tipo de fenomenologia do conhecimento humano conduzido no 

nível das “generalizações orientadoras”. Em outras palavras, “ajunte todas as verdades que 

cada campo acredita ter a oferecer à humanidade. Só agora suponha que elas são realmente 

verdade” (WILBER, 2001, p. 9). Este seria o primeiro passo para compreender a metodologia 

de Wilber.  

 O segundo passo seria sair do mero ecletismo para uma visão sistemática buscando 

incorporar o maior número de verdades que de alguma maneira respondam à indagação 

humana. 

 De um movimento eclético ante as múltiplas áreas do conhecimento, o autor passa à 

sua sistematização procurando localizar “generalizações orientadoras” dos inúmeros campos 

do conhecimento dividindo-os em interior e exterior.  

O terceiro passo reside no desenvolvimento de uma nova teoria crítica que seria a 

crítica à parcialidade das verdades já abarcadas, ou seja, não se critica a teoria em si, mas a 

sua natureza parcial. Esta seria uma maneira de evitar que qualquer campo do conhecimento 

se feche em si mesmo, mas consiga perceber sua parcialidade na compreensão de um 

fenômeno. Desta maneira, Wilber (2001) pretende mostrar que existe mais espaço no cosmos 

do que podemos suspeitar. 

O olhar espiritual da realidade é um olhar que se propõe a ser integral, mesmo quando 

não dispomos dos meios adequados para credenciá-lo naquele momento aos moldes da 

ciência ocidental ortodoxa. Esta é uma postura que engloba, abarca, todos os fenômenos e os 

indivíduos que têm sensibilidade para percebê-los. 

O Mapa Integral ou Sistema Operacional Integral (SOI) serve como uma base 

operacional que permite o funcionamento de diversos software teóricos possibilitando a 
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organização e indexação das mais diversas áreas do conhecimento a partir de perspectivas 

variadas, de tal forma que, dentro dos limites da nossa compreensão mental, possamos 

investigar um determinado fenômeno por meio de uma proposta estruturante, abrangente e o 

mais integral possível. Salientamos o possível, pois o próprio autor adota uma postura 

coerente com relação à sua proposta integral, tendo em vista que, para se manter viva e 

dinâmica, requer um movimento continuo de maior abrangência, inclusão e transcendência.  

Ao mapear o território da consciência humana integralmente, Wilber (2008) parte de 

cinco elementos/ingredientes básicos acessíveis à nossa percepção racional: quadrantes, 

estados, níveis (estágios), linhas e tipos. 

 Iniciaremos nossa incursão no SOI, partindo dos quatro territórios ou quadrantes: dois 

superiores (EU-ISTO) e dois inferiores (NÓS-ISTOS), dois representando aspectos exteriores 

(à direita – ISTO-ISTOS) e dois interiores (à esquerda - EU E NÓS). Estes quadrantes 

representam quatro perspectivas/olhares fundamentais presentes em qualquer situação: 

QUADRO 01 

QUADRANTES DO SOI 

 

EU 

olhar para o interior do indivíduo 

 

ISTO 

olhar exterior do indivíduo 

 

 

NÓS 

o interior do coletivo 

 

ISTOS 

o exterior do coletivo 

 

          Fonte: Elaboração própria 

 

Em suma, os quatro quadrantes representam o interior e o exterior de um indivíduo 

isoladamente e deste mesmo indivíduo nas suas experiências com o coletivo interior e 

exterior. 

Teorias não faltam para iluminar o conhecimento da experiência humana em cada um 

destes setores. A título de exemplo, no Quadro 02,  apresentamos um resumo do próprio 

Wilber (2001, p. 24) localizando abordagens de diversas correntes teóricas em cada um destes 

setores.  
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                                                      QUADRO 02 

                         OS QUATRO QUADRANTES: TEORIAS E TEÓRICOS 

          

                  Fonte: Wilber, 2001, p. 24 

 

Para adentrarmos no EU, por exemplo, precisamos adotar abordagens interpretativas, 

hermenêuticas e estudos da consciência como a fenomenologia. Freud, Jung, Piaget, 

Aurobindo, Plotino e o Gautama Buda foram indivíduos que se dedicaram à investigação do 

fenômeno interior do EU e criaram perspectivas psicológicas psicanalíticas, humanistas, 

transpessoais, dentre outras. 

[...] as escolas introspectivas e interpretativas de psicologia são tentativas de 

ajudar homens e mulheres a interpretar com maior precisão e autenticidade o 

seu interior, ganhando assim um entendimento e um significado para seus 
atos, seus sintomas, suas aflições, seus sonhos, sua vida. (WILBER, 2001, p. 

21) 

 

Adotamos na nossa pesquisa a abordagem multidimensional do EU sob a ótica do 

educador Ferdinand Röhr (2010) e o caminho da individuação em Carl Jung (2007a) como 

norte teórico para uma estruturação consciente do eu/ego partindo de um estágio de 

consciência centrado nas próprias necessidades (egocêntrico) para outro mais abrangente que 

se harmoniza e se expande considerando os mais próximos e o coletivo (mundicêntrico). 

INTERIOR 

 Interpretativo 

 Hermenêutico 

 Consciência 

 

 

Sigmund Freud 
C. G. Jung 

Jean Piaget 

Aurobindo 
Plotino 

Gautama Buda 

 
                                intencional 

 

EXTERIOR 

 Monológico 

 Empírico, Positivista 

 Forma 

 

B. F Skinner 

John Watson 
John Locke 

Empirismo 

Behaviorismo 
Física, biologia 

Neurologia, etc. 
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                        cultural 
 

Thomas Kuhn 
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Karl Marx 
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Para capturar o individual exterior, o ISTO, faz-se necessário, por conseguinte, 

metodologias investigativas diferenciadas como aquelas utilizadas pela ciência positivista as 

quais adotam uma ótica monológica de percepção que leva em consideração as dimensões de 

um determinado fenômeno que podem ser vistas, medidas e quantificadas. Todas as ciências 

exatas academicamente consolidadas encontram-se neste escopo, incluindo os estudos sobre 

os comportamentos humanos (behaviorismo), animais e vegetais cujas manifestações podem 

ser investigadas por um observador externo.   

 Se tomarmos nossa estrutura cerebral empiricamente visível, observamos que ela é 

composta por três pequenos cérebros: o primeiro mais primitivo conhecido como repteliano 

responsável por nosso impulsos derivados dos estímulos sensoriais e presente nos animais 

desta espécie; o segundo, um tanto mais complexo, o cérebro límbico também conhecido 

como cérebro emocional, presente nos mamíferos juntamente com o repteliano; e o mais 

complexo de todos, o neocórtex, o qual nos possibilita a capacidade de raciocinar e 

compreender as realidades externas e internas. No entanto, da perspectiva do quadrante ISTO, 

o estudo das redes neuronais e de suas sinapses que levam todos os estímulos em forma de 

descarga elétrica para o cérebro racional diz muito pouco a respeito da maneira como 

vivenciamos todos estes bits na medida em que vão se transformando em emoções, 

sentimentos e pensamentos resultando em comportamentos, ao mesmo tempo em que vamos 

tecendo a nossa concepção de eu/ego, conforme descreve Wilber (2001, p. 19-20 – itálico no 

original) a seguir: 

 

Mas, o que quer que se diga, esses relatos empíricos e objetivistas – bits 

analógicos e digitais disparando através de redes de informação, ou 
neurotransmissores precipitando-se entre uma ramificação nervosa e outra – 

não são a maneira como realmente vivenciamos nossa própria consciência 

interior. Pois, quando nos voltamos para dentro de nós mesmos, encontramos 
um  mundo diferente, um mundo não de bits, bytes e especificações digitais, 

mas um mundo de imagens e desejos, fomes e dores, pensamentos e idéias, 

anseios e anelos, intenções e hesitações, esperanças e temores. E 

conhecemos esses dados interiores de modo imediato e direto: eles nos são 
simplesmente oferecidos, apenas estão ali, aparecem, e nós os 

testemunhamos na medida em que queremos. Esses dados interiores 

poderiam realmente ser parte de uma extensa cadeia de eventos 
intermediários – é bem possível que isso seja verdade – mas, no momento da 

introspecção, isso não importa: maus estados interiores simplesmente se dão 

a conhecer, de forma imediata, toda vez que eu tenho a calma de olhar. 
 

E assim, mesmo se tentarmos concordar com os cognitivistas, funcionalistas 

e behavioristas, mesmo se tentarmos pensar na consciência como se não 

fosse nada além de bits de informação pulando por redes de neurônios, ainda 
assim tomo conhecimento dessa idéia em si apenas numa apreensão interior 

e direta. Vivencio essa idéia de um modo imediato e interior; em momento 
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algum vivencio, de verdade, nada que se pareça, nem remotamente, com um 

bit de informação atravessando um caminho conectivo. Isso é só um 

conceito, e tomo conhecimento desse conceito, assim como de qualquer 
outro conceito, numa apreensão interior e consciente. A abordagem 

objetivista da experiência e da consciência, em outras palavras, não pode 

explicar nem mesmo sua própria experiência: não pode explicar o fato de 

que esses bits digitais são vivenciados não como bits digitais, mas como 
esperanças e temores.  

 

 Dentre as abordagens psicológicas mais estudas na educação brasileira encontram-se a 

Teoria Construtivista respaldada pelos estudos sobre os estágios do desenvolvimento humano 

em Jean Piaget, o socio-interacionismo em Lev Vygostski, o condicionamento operante em 

Skinner, a pedagogia centrada no aluno de Rogers, dentre outros. Todo este conhecimento 

está presente na formação dos educadores, porém, os mesmos não são transformados em 

conteúdos que possibilitem lentes teóricas com o objetivo de desenvolver o processo de 

autoconhecimento nos alunos, ou seja, desenvolver a consciência deles sobre a sua própria 

natureza interior. Como exemplo de abordagens pedagógicas que se propõem a isto, 

discorreremos sobre o currículo PATHS no item 2.6.1 o qual se propõe a levar o 

conhecimento das emoções para os alunos e conscientizá-los da importância de monitorá-los a 

fim de que possamos interagir de forma saudável nas diversas situações da vida. 

 O quadrante NÓS vê a realidade a partir do interior coletivo quando, por exemplo, um 

antropólogo ou sociólogo interpretativo escolhe conviver com indígenas a fim de 

compreender o significado dos seus rituais, os valores culturais neles presentes, ou qual a 

visão compartilhada que esta tribo tem da realidade ao seu redor.  

A título de exemplo, Max Weber (2004) em um dos seus mais conhecidos estudos 

sociológicos, A ética protestante e o espírito do capitalismo, ao constatar a íntima relação 

entre o cultivo dos valores éticos e puritanos, por parte dos protestantes calvinistas, aliado ao 

trabalho e à prosperidade tendo a riqueza como um sinal de salvação, concluiu que a ética 

protestante estava intrinsecamente ligada ao desenvolvimento do espírito capitalista 

(WEBER, 2004).  

Nosso estudo aponta para um ideal teórico no NÓS que seria o encontro com base na 

teoria dos âmbitos de Alfonso López Quintás (2003), uma relação de nível dois, conforme 

classifica o autor, na qual os envolvidos se configuram e reconfiguram mutuamente. 

 No quadrante ISTOS, o exterior coletivo, estamos interessados em investigar as 

estruturas funcionais construídas pelos grupos, as formas concretas como eles se organizam e 

se comportam. O materialismo histórico de Karl Marx (2007) é um exemplo de ISTOS pois 

procurava explicar a sociedade humana por meio de fatos materiais de ordem econômica e 
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técnica, principalmente. Compara a sociedade a um edifício cujas fundações são representadas 

pelas forças econômicas e a infra-estrutura por elas criada (QUADRANTE ISTOS), enquanto 

o edifício propriamente dito seria a superestrutura, representada pelas idéias, costumes (NÓS) 

e toda a rede de instituições (ISTOS).   

 Saindo dos quadrantes, entramos nos estados naturais de consciência que conhecemos 

por experiência própria, são eles: vigília, sonho e sono profundo. Outros estados podem surgir 

das inúmeras vivências humanas, como: os estados meditativos e contemplativos, por meio de 

práticas como yoga e oração; estados alterados de consciência, normalmente pelo uso de 

drogas; como também estados de pico desencadeados “por experiências intensas como fazer 

amor, andar na natureza ou ouvir boas músicas” (WILBER, 2008, p. 28).  

 Conforme Wilber (2008), “esses estados costumam propiciar motivação, sentido e 

impulsos profundos tanto a você mesmo como a outras pessoas” (WILBER, 2008, p. 29), 

como: momentos de absorta concentração em que por meio de um insight encontramos a 

solução desejada para um problema, ou quando compreendemos em profundidade 

circunstâncias constrangedoras que exigem de nós um processo de aceitação tal que nos 

oportuniza considerar dimensões mais amplas e complexas da convivência humana.  

Estados como este descrito por Rob Preece (2006, p. 50-51, tradução minha, EPBC ), quando 

aos onze anos sentiu pela primeira vez uma sensação de absoluta perplexidade: 

Quando eu tinha aproximadamente onze anos, tive uma experiência que só 
consegui compreender de forma retrospectiva, ainda que, naquela época, seu 

impacto tenha sido dramático. Foi uma experiência que nunca esqueci. Eu 

era um Escoteiro que estava indo para um passeio no campo, no final de 

semana, com um amigo bem próximo. Havíamos caminhado em meio a 
fazendas boa parte do primeiro dia e estávamos prestes a encontrar um local 

para acamparmos durante a noite. Havíamos planejado pernoitar em alguma 

área pertencente a uma fazenda. 
 

No meio da tarde, meu amigo e eu paramos em um campo, próximo a uma 

floresta, para descansarmos. Decidi que queria explorar a floresta atrás de 
nós e deixei meu amigo no campo. Escalei a cerca e comecei a entrar na 

floresta. No início, o matagal era bem denso, mas, na medida em que o 

adentrava, ele se abriu, e de repente encontrei um caminho sinuoso à minha 

frente. Segui-o e descobri que ele levava a uma extensa plantação de cana, 
que, na minha perspectiva enquanto uma criança de onze anos, parecia subir 

à minha cabeça. Continuei andando e logo encontrei um caminho de madeira 

com água correndo por baixo, enrolando-se em meio à plantação de cana. 
Estava ficando mais e mais animado pois antevi que ele poderia estar me 

levando a um lago. Subitamente, as canas se repartiram e a visão à minha 

frente me deixou completamente paralisado como um coelho cego com os 

faróis dos carros. Quando estava olhando para o outro lado do lago, vi no 
centro uma pequena ilha na qual erguia-se um magnífico pagode.  
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Não sabia o que estava olhando, no entanto, intuía que fosse algo oriental e 

absolutamente mágico. Esta imagem trouxe à tona sentimentos que até hoje 

consigo lembrar. Eu estava em um estado completamente maravilhado. Lá 
no fundo, eu sabia que aquele era um momento especial.  

 

Estados como este, induzem-nos ou convidam-nos a alcançar patamares de 

compreensão (pensar), sentimentos e ações em graus de complexidade mais e mais 

abrangentes. Muitas vezes, para que isto aconteça, precisamos da ajuda de preceptores, 

educadores e mestres. Ao reconhecermos que a compreensão proporcionada por estes estados 

é mais adequada do que a que tínhamos e ao optarmos livremente por incorporá-la à nossa 

consciência, ela transforma-se naquilo que esse filósofo americano chama de estágio ou 

nível. 

 De acordo com Wilber (2008), uma característica dos estados é que eles são 

temporários, eles abrem as portas da percepção, enquanto os estágios ou níveis são 

permanentes, pois resultam de um processo de adoção consciente e livre. A princípio, 

podemos questionar este sentido de permanência uma vez que o desenvolvimento das 

múltiplas dimensões humanas (sentimentos, pensamentos e ações, por exemplo) não ocorre de 

forma homogênea.  

Tendo a implementação de um componente curricular sido realizada ao longo de  um 

semestre nas turmas em que foi ministrado, não podemos garantir que os estados de auto-

observação e automonitoramento estimulados ao longo do processo irão se transformar em 

estágios/níveis de consciência mais abrangentes pois esta aferição foge ao escopo desta 

pesquisa. No entanto, há indícios de que os mesmos podem vir a ser  duradouros conforme 

relatos dos próprios alunos a respeito de suas percepções os quais apresentaremos no   

Capítulo 5. 

Entendemos que para atingirmos um determinado estágio razoavelmente permanente, 

precisamos estabelecer níveis de coerência em patamares de complexidade mais elevados na 

nossa maneira de pensar, sentir e agir. Isto não nos exime da vulnerabilidade provocada pelas 

emoções e pensamentos os quais influenciam positiva ou negativamente estes estágios, no 

entanto, um indivíduo que exercita a congruência consigo mesmo, tem maiores chances de 

monitorar tais influências e conduzir suas ações guiado por níveis de consciência mais 

complexos, profundos, ou ainda sábios. Desta forma, compreendemos permanência não como 

um continuum, mas como um estágio que, apesar de, circunstancialmente ameaçado por 

fatores internos e externos, faz com que o indivíduo disponha de condições psíquicas e 
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emocionais para a ele retornar como parâmetro daquilo que internalizou como sendo o mais 

adequado. Nesta perspectiva, situamos a seguinte explicação de Wilber (2008, p. 135): 

 

[...] O componente “nível” não determina o conteúdo específico do principal 

interesse de uma pessoa, mas simplesmente o grau de desenvolvimento, 

complexidade e consciência de seu principal interesse, qualquer que ele seja, 
nesse nível. 

 

Exemplificando nosso entendimento, faremos uso de uma atividade motora como 

andar de bicicleta. O estado de concentração e equilíbrio necessários para se manter 

pedalando uma vez alcançado torna-se um estágio permanente mesmo que o ciclista se 

desequilibre e leve algumas quedas. O indivíduo conquistou uma coordenação adequada para 

realizar aquela habilidade que passa a fazer parte da sua natureza. Da mesma forma, quando 

uma criança aprende que existe uma linguagem falada para sua expressão, mesmo que mude 

de idioma, sempre procurará encontrar uma linguagem falada para se comunicar. Inclusive, 

quando estamos aprendendo uma língua estrangeira, temos noção do nosso estágio de 

aprendizado porque tomamos como parâmetro a nossa língua mãe, e podemos classificá-lo 

como: elementar, intermediário ou avançado, por exemplo.  

Compreender o sentido de permanência nestes casos torna-se simples e objetivo. No 

entanto, ao procurarmos determinar se um indivíduo passou de um estágio de menor 

maturidade para um de maior maturidade no que diz respeito à sua coerência entre a maneira 

de pensar, sentir e agir, teremos muito mais dificuldade em estabelecer parâmetros e 

encontrar evidências que nos garantam tal permanência. Na verdade, um observador de fora 

pode ter indícios, nunca certeza absoluta quanto ao nível em que um outro indivíduo possa ter 

atingido. A escala tipo Likert por nós utilizada e que será apresentada mais adiante, é um dos 

instrumentos possíveis para medir níveis de maior ou menor consciência com relação ao 

desenvolvimento interior do homem no que diz respeito a aspectos intra e inter-relacionais. 

Mas acreditamos que, apenas o próprio indivíduo no exercício da autopercepção e do 

autoentendimento é capaz de situar-se no conjunto dos seus níveis. Uma formação humana 

que organize estes níveis de tal maneira que os indivíduos consigam compreender 

racionalmente do que se trata cada um deles e assim possam detectar áreas nas quais precisam 

de uma auto-observação mais meticulosa para se desenvolver, certamente forneceria uma 

orientação capaz de facilitar e agilizar este desenvolvimento. 

Wilber (2006a) ressalta que a palavra nível em momento algum nos remete a um juízo 

de valor, nem muito menos “[...] implica qualquer exclusão, mas simplesmente indica que há 
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qualidades emergentes importantes que tendem a existir de uma maneira abstrata [...]” 

(WILBER, 2006a, p. 32 – itálico no original). 

Na medida em que um indivíduo compreende, na dimensão do pensamento, o 

significado e a importância de controlar sua raiva intensa mas ainda não consegue fazê-lo em 

todas as ocasiões apesar de estar exercitando tal intento, este indivíduo encontra-se em um 

nível de compreensão e complexidade acima daquele que ainda não fez tal consideração na 

sua vida. Considerando suas tendências inatas a este respeito (temperamento, por exemplo) ou 

o meio familiar em que este indivíduo convive, a mera disponibilidade em dar início a um 

exercício de autocontrole já pode ser de um avanço imensurável para aquele determinado 

indivíduo, enquanto para outros ainda pode se tratar de algo bastante acanhado, considerando 

o conjunto das oportunidades à sua disposição.  

No caso de pais que estão em processo de aceitação de um filho(a) homossexual, estes 

podem já ter atingido um nível de compreensão quanto à natureza deste fenômeno, porém 

seus sentimentos e ações ainda não se integraram àquilo que já compreenderam. No entanto, 

seu estágio pode ser considerado de um patamar mais complexo do que de pais que rejeitam 

totalmente seus filhos e não têm abertura nem para iniciar um processo de tentativa de 

compreensão e aceitação.  

Sabemos que há indivíduos que intuitivamente assimilam compreensões mais 

complexas sobre a vida e sobre si mesmos, passando a agir conforme seu entendimento, 

porém isto não significa que são capazes de orientar outros. Eles podem inclusive servir de 

referência para as pessoas com quem convivem, mas nem por isto os caminhos internos por 

eles adotados servem para orientar outras pessoas. 

 Apresentar exemplos prontos tem sido uma estratégia comum por parte daqueles que, 

ao longo da história, propuseram-se a desenvolver moralmente os seres humanos. As histórias 

de Jesus, Gandhi, Madre Tereza de Calcutá, Francisco de Assis, Dom Helder, Buda etc, têm 

servido de inspiração e referência para serem seguidos. A questão é: como agir coerentemente 

com os sentimentos e os pensamentos sem de fato compreender o percurso interno realizado 

por estes seres humanos para atingir tal estágio?
12

.  

                                                   
12

 Esta é uma das razões pelas quais a formação humana quando representada nas escolas por meio de uma 

disciplina, é muitas vezes tachada de moralista ou de menor importância pelo alunado. Tal resistência, na nossa 

concepção, é positiva, pois tem forçado inovações e pesquisas que despertem o sentido da sua relevância nos 

indivíduos, nas escolas e nas políticas de uma maneira geral. Salientamos, portanto, que apesar do objeto 

empírico desta pesquisa situar-se e limitar-se a um componente curricular, a formação humana da qual estamos 

tratando neste capítulo assume dimensões mais abrangentes no que diz respeito ao propósito último da educação. 
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Vejamos a utilização de um modelo de estágios com relação ao desenvolvimento 

moral de um indivíduo: 

[...] ao nascer, a criança ainda não foi socializada nos valores éticos e 

convenções da cultura; esse estágio é chamado de estágio pré-

convencional. É também chamado de egocêntrico, porque a percepção do 

bebê está em grande parte voltada para si mesmo. Mas assim que a criança 

começa a assimilar as regras e normas de sua cultura, ela vai entrando no 
estágio convencional da moralidade. Esse estágio é também chamado de 

etnocêntrico, uma vez que está centrado no grupo, tribo, clã ou nação em 

que a criança está inserida e tende, portanto, a excluir os que não pertencem 
a esse grupo. Mas no importante estágio seguinte de desenvolvimento moral, 

o estágio pós-convencional, a identidade da criança volta a se expandir, 

dessa vez para incluir a consideração e a preocupação com todas as pessoas, 

independente de sua raça, cor, sexo ou credo, motivo pelo qual esse estágio é 
também chamado de mundicêntrico. (WILBER, 2006a, p. 33-34 – grifo no 

original) 

 

 Resumindo, o estágio pré-convencional tem analogia com o “eu”, o etnocêntrico com 

o  “nós” e o mundicêntrico com o “todos nós”.  

 Se compararmos um menino de uma tribo distante sem contato com a civilização, mas 

que participa ativamente dos rituais e costumes do seu povo, com uma menina de classe 

econômica elevada, residente em uma metrópole, e que já viajou para fora do seu país 

algumas vezes, porém seleciona seus amigos pelo nível social igual ou semelhante ao seu, ao 

observarmos suas atitudes externamente, poderíamos supor que a ambos foram dadas 

oportunidades de vivenciar o estágio etnocêntrico. No entanto, com relação ao primeiro, não 

podemos afirmar se ele, ao ser exposto a uma vivência mundicêntrica, iria ou não excluir 

aqueles que não têm costumes semelhantes aos seus. Já a segunda, apesar de dispor de todas 

as condições para se desenvolver amplamente neste estágio, seus valores morais segregam o 

convívio com pessoas socialmente menos favorecidas. O estágio mundicêntrico para ela é 

algo que irá exigir a desconstrução de normas e regras rígidas adquiridas no seu nível 

etnocêntrico. 

 Como podemos perceber, não há uma demarcação precisa entre um estágio e outro, no 

entanto, eles são importantes para abrir novas perspectivas ao alcance da compreensão mental 

tanto no processo formativo como para nossa própria autoavaliação. 

 Voltando ao exemplo caricato, porém didático, do menino tribal e da menina urbana, 

vamos compará-los quanto ao seu desenvolvimento corporal-cinestésico. Ambos, dentro de 

suas culturas, praticam atividades desportivas e artísticas evidenciando uma excelente 

desenvoltura corporal. Neste aspecto, eles podem se encontrar num mesmo estágio de 

desenvolvimento. Porém, do ponto de vista linguístico, provavelmente a menina encontrar-se-
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ia em um estágio mais complexo pelo fato de falar mais de uma língua. Contudo, ao tratarmos 

de saberes tácitos no que tange à sobrevivência e sustentabilidade em ambiente natural, o 

menino se encontraria em um estágio bem mais avançado do que a menina.  

Dentro do Sistema Operacional Integral (SOI), o que vai nos permitir lançar um olhar 

para a múltiplas áreas do nosso desenvolvimento são as linhas. 

As linhas representam as várias áreas do desenvolvimento humano classificadas por 

Howard Gardner como inteligências múltiplas (GARDNER, 1995), são elas: a cognitiva, a 

emocional, a musical, a corporal-cinestésica, a lógico matemática, a lingüística, a 

psicossexual, a espacial, as intra e interpessoais de cunho socio-emocional, dentre outras. 

Também denominadas linhas de desenvolvimento, contribuem para que conheçamos os 

setores em que demonstramos maior ou menor desenvoltura. Habilitar o indivíduo para que 

possa mapear suas áreas de desenvolvimento dentro de uma lógica que obedeça gradações 

seja do nível egocêntrico ao mundicêntrico, ou do forte ao fraco (dentre tantas outras 

possíveis) a fim de que se possa traçar uma estratégia própria para cada linha de 

desenvolvimento, deve fazer parte de uma formação que se propõe a um desenvolvimento 

integral. Por meio do que Wilber (2008) chamou de psicógrafo, isto pode ser feito de forma 

relativamente simples, conforme demonstramos no Gráfico 1.  

Como a lógica do psicógrafo é bastante auto-explicativa, podemos analisar o 

desenvolvimento emocional de ambos, considerando as seguintes habilidades para os três 

estágios do desenvolvimento emocional: 

O estágio um de desenvolvimento emocional significa que você desenvolveu 

a capacidade para emoções centradas no “eu”, especialmente as emoções e 

instintos relacionados com a fome, a sobrevivência e a autoproteção. 
Continuando a crescer emocionalmente do estágio um para o dois – ou do 

estágio egocêntrico para o etnocêntrico -, você passará do “eu” para o “nós” 

e começará a assumir compromissos e vínculos emocionais com as pessoas 
queridas, membros da família, amigos próximos, talvez toda a sua tribo ou 

nação. Ao passar para o estágio três de desenvolvimento emocional, você 

desenvolve a capacidade para sentir amor e compaixão para além de sua 

própria tribo ou nação e procura incluir todos os seres humanos e até mesmo 
todos os seres sencientes com consideração e compaixão próprias do estágio 

mundicêntrico. (WILBER, 2006a, p. 38) 
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Gráfico 01 – Psicógrafo da menina urbana e do menino tribal 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Comparando nosso personagem tribal com a menina urbana, talvez possamos afirmar 

que o menino apresenta mais indícios de quem já tem condições de ultrapassar o nível um do 

“eu”, pois adquiriu conhecimentos de como sobreviver e se proteger na natureza selvagem. A 

menina, por sua vez, depende de provedores financeiros que mantenham suas dispensas 

abastecidas para que consiga sobreviver no meio urbano. Desta forma, ela ainda permanece 

em estado emocional egocêntrico. Além do mais, sua segurança emocional está condicionada 

aos ganhos financeiros dos seus responsáveis na medida em que eles mantenham o padrão de 

moradia e de sobrevivência com o qual está familiarizada, ou seja, sua segurança não depende 

apenas de ter moradia e alimentação básicas para seu sustento, mas exige níveis de requinte 

que ao mesmo tempo supram sua necessidade de se sentir aceita em meio a um grupo de 

pessoas que associa aquele determinado padrão a um valor pessoal. Salientamos portanto, que 

seu estado emocional egocêntrico não se dá necessariamente pelas condições objetivas 

representadas pelo seu padrão de vida, mas pelo apego e dependência a estas condições.  Ao 

passo que, para o menino tribal, sua segurança reside nas suas habilidades de retirar o próprio 

sustento da natureza e também da confiança cultivada com os seus pares. Seu senso de valor 

aumenta na medida em que crescem suas habilidades de sobrevivência e convívio com os 

recursos naturais disponíveis em sua região. Diante do exposto, acreditamos que o menino 

tem mais chances de passar para o nível etnocêntrico, em termos emocionais, do que a 

menina. 

No processo de criação e expansão de vínculos, além dos familiares e amigos mais 

próximos, a menina passa a frequentar instituições sociais estabelecidas em seu meio como 

escolas formal e de línguas, clubes, locais de lazer, condomínio no campo, pluga-se à internet 
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e passa a ter acesso a uma rede infinita de contatos etc. Seus vínculos e compromissos se 

multiplicam porém nada nos garante que servirão de estímulo para um desenvolvimento 

emocional amoroso e compassivo, ou utilitarista (no sentido de só estabelecer relações que 

atendem a interesses próprios específicos, aquilo que López Quintás (2003) chama de nível 1, 

e que veremos mais adiante). A menina experimenta a etnocentria, mas ainda encontra-se 

arraigada a uma relação egocêntrica. Enquanto, o menino, pode passar a vida inteira 

convivendo com pessoas da sua tribo, mas na convivência íntima com seu povo e com a 

natureza aprenda, a partir da vivência, a desenvolver o senso de interdependência entre tudo e 

todos que o cercam passando a adotar o agir compassivo e amoroso como princípio norteador 

da sua vida. Desta maneira, além de desenvolver-se para a etnocentria, o menino tem mais 

chances de, segundo tal suposição, exercitar a mundicentria assim que isto lhe for 

oportunizado. 

Da mesma forma, na nossa opinião, é incoerente o educador que ao ministrar uma 

disciplina de relações humanas pode falar de aceitação em nível mundicêntrico, destrata 

alunos de cor negra. Tamanha incoerência descredibiliza-o de pregar em favor da aceitação de 

todos. O educador que se propõe a formar humanamente seus alunos precisa começar consigo 

mesmo. 

O desenvolvimento emocional também está sujeito a tipos distintos de modos de 

sentir, compreender e experimentar a vida os quais estarão presentes em todos os estágios 

refletindo diretamente na maneira como os indivíduos irão desenvolver-se nas linhas das 

múltiplas inteligências.  

Baseado nas pesquisas de Carol Gilligan (1982), Wilber apresenta uma lógica 

diferenciada para os tipos masculino e feminino: 

A lógica masculina, ou a voz dos homens, tende a se expressar em termos de 
autonomia, justiça e direitos; enquanto a lógica ou voz das mulheres tende a 

se expressar em termos de relações, consideração pelos outros e 

responsabilidade. Os homens tendem para a ação; as mulheres para a 

comunhão. Os homens seguem as normas; as mulheres as conexões. Os 
homens olham; as mulheres tocam. Os homens tendem para o 

individualismo, as mulheres para as relações. (WILBER, 2008, p. 47) 

  

 Estas tendências perpassam todos os níveis, do egocêntrico ao mundicêntrico, até 

gradativamente chegarem ao quarto nível integrado, ou seja, as qualidades do masculino 

plasmam com as do feminino integrando a razão e o coração, ou, o pensamento e sentimento. 

Neste nível, o princípio masculino apresenta-se na sua forma saudável: a força não 

dominadora, a liberdade autárquica, a independência interdependente. Enquanto o feminino 
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desenvolve relações de comunhão desprovidas de subserviência, a consideração pelos outros 

sem auto-anulação, a responsabilidade de cuidar dos outros desprovida do sentimento de 

posse, apego e/ou super-proteção.
13

 

O fato de percebermos que existem tipos que dão origem a tendências saudáveis ou 

construtivas, doentias ou destrutivas, mais uma vez não tem como objetivo o julgamento, mas 

primeiramente contribuir para o próprio autoconhecimento como também para que 

aprendamos a lidar com pessoas que apresentam tais dificuldades. (WILBER, 2008). Uma das 

características do despertar, na visão budista, por exemplo, é a capacidade de perceber todas 

as tendências próprias e alheias com lucidez, discernimento e acolhimento, desenvolvendo a 

partir delas uma compreensão que nos possibilite manter uma relação amorosa e construtiva 

com o meio no qual convivemos. Ingenuidade, apatia ou preguiça em aderir a estados mais 

contemplativos e atentos que favorecem o autoconhecimento e o despertar para um vida mais 

íntegra e integrada, podem ser considerados como barreiras para o desenvolvimento 

emocional e moral humanos. 

 Após termos apresentado todos os elementos que constituem o Sistema Operacional 

Integral (SOI), entendemos o seu funcionamento como uma ferramenta estruturante e portanto 

pedagógica, que não apenas organiza holarquicamente as realidades tangíveis e intangíveis, 

mas também contempla a dinâmica interna entre todos os elementos, facilitando nossa 

compreensão do “território sutil e intangível” da nossa consciência, exigindo maior 

complexidade na abordagem de qualquer área do conhecimento. 

A-Q-A-L, do inglês, all quadrants, all levels, all lines, all states, all types, traduzindo, 

“todos os quadrantes, todos os níveis, todas as linhas, todos os estados, todos os tipos”, 

representa a maneira de conceber o funcionamento integral do SOI. Procurar desvendar os 

padrões que mantêm esta engrenagem interconectada é uma das conquistas da Abordagem 

Integral (WILBER, 2008). 

A consciência individual ou subjetiva não existe no vácuo, ninguém é uma 

ilha, circunscrita dentro de si mesmo. A consciência individual está 

inextricavelmente ligada ao organismo e ao cérebro objetivos (quadrante 

Superior Direito); à natureza, aos sistemas sociais e ao meio ambiente 
(quadrante Inferior Direito); a valores comunitários, a visões de mundo e a 

valores culturais (quadrante Inferior Esquerdo). (WILBER, 2007, p. 58) 

 

 Dentro desta perspectiva, podemos vislumbrar o ser humano como um fenômeno que 

emerge individual e coletivamente em diversas áreas ou linhas, estados, numa múltipla 

                                                   
13

 O simbolismo do Yin-Yang da cultura oriental representa bem esta integração do princípio masculino com o 

feminino. 
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combinação de tipos, em níveis de maior ou menor complexidade perceptiva (sentir), 

compreensiva (pensar) e criativa (agir), refletindo na capacidade de condução e orientação 

deste intenso processo vivo e dinâmico para fins harmônicos, construtivos e pacíficos para 

todos/tudo (mundicêntricos), para alguns/algo (etnocêntricos), para indivíduos isoladamente 

(egocêntricos) ou para ninguém/nada (destrutivos). Na ordem inversa, podemos também 

encadear a seguinte lógica: quanto mais os seres humanos se desenvolverem individualmente 

em níveis mais complexos e abrangentes, em todas as linhas, por meio de estados adequados, 

otimizando as características de cada tipo,  mais integral e complexa torna-se-ão suas 

vivências coletivas. Portanto, acreditamos que nem o “eu” pode ficar refém dos “eus”, nem os 

“eus” reféns do “eu”. Há evoluções necessárias e urgentes que precisam ser engendradas 

nestas duas faces da realidade humana. 

  Para explicitar melhor aquilo que teorizamos no parágrafo anterior, tomamos como 

exemplo a medicina ortodoxa que por meio de seus médicos adotou a dimensão física e 

fisiológica das doenças como seu principal foco de estudo fazendo uso das lentes do ISTO, 

enquanto a Medicina Antroposófica, além de levar em consideração aspectos físicos, abarca 

também os emocionais, mentais e transracionais, aproximando-se de uma visão mais integral 

do ser humano. Hoje, ainda em número reduzido quando comparado aos ortodoxos, os 

médicos antroposóficos passam a influenciar novas políticas (ISTOS) na área de saúde em 

âmbito municipal, estadual, nacional e mundial. Portanto, os indivíduos em um atendimento 

medicinal antroposófico, segundo a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica
14

, 

entram em contato com uma dinâmica de cura ampliada e multidimensional que de alguma 

maneira influencia a percepção de si mesmos. Por outro lado, indivíduos que têm uma 

compreensão mais complexa de si mesmos buscam, além do tratamento exclusivamente 

fisiológico e cientificista, novos procedimentos medicamentosos que englobem suas 

multidimensões. 

 A educação, por sua vez, como transmissora dos saberes socialmente construídos, 

adotou o desenvolvimento lingüístico e lógico-matemático como foco principal (GARDNER, 

1995), por meio de um sistema fragmentado em disciplinas (MORIN, 2003), obedecendo à 

lógica cientificista que privilegia os interesses mercadológicos (FRIGOTTO, 2001), ou seja, 

encontra-se fundamentalmente focada nos quadrantes do hemisfério direito, o ISTO e os 

ISTOS. Estamos diante de um sistema educacional que colabora para que os indivíduos 

mantenham uma visão compartimentada de si mesmos e do todo ao seu redor, focalizada no 

                                                   
14

 Associação Brasileira de Medicina Antroposófica; Disponível em: <(http://www.medicinaantroposofica.com.br/textos/o-que-e-

medicina-antroposofica>. Acesso em 06ago.2010 

http://www.medicinaantroposofica.com.br/textos/o-que-e-medicina-antroposofica
http://www.medicinaantroposofica.com.br/textos/o-que-e-medicina-antroposofica
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hemisfério exterior, ou seja, treina-os para uma compreensão desintegrada da realidade. Um 

processo pedagógico quase exclusivamente focado no desenvolvimento da memória e do 

raciocínio cognitivo contribui para uma forma de pensar e agir dissociada dos sentimentos e 

em última instância esvaziada de sentido e de valor. Indivíduos educados com uma 

perspectiva de “EU” atrofiada tendem a flutuar entre os níveis egocêntricos e etnocêntricos do 

ponto de vista dos valores ético-morais e emocionais, reverberando, no âmbito do coletivo, 

ações que privilegiam minorias em detrimento de maiorias, desenvolvimento científico 

descomprometido com a sustentabilidade do meio ambiente e com o bem-estar social, 

sistemas de produção com foco no quantitativo com vistas a um crescimento material 

desordenado, desagregador e desumanizador (ANTUNES, 1999), relações intra e 

interpessoais superficiais e líquidas (BAUMAN, 2007). Um cenário que estimula e 

condiciona o comportamento humano ora no nível dos instintos e impulsos viciados, ora à 

competição extrema e consequentemente violenta. Nem salvadora nem vilã, a educação 

simplesmente não tem incorporado a visão integral do fenômeno humano. 

 Se mapeamos os problemas a partir de suas consequências exteriorizáveis, precisamos 

aprender a investigar as causas interiores. Acreditamos que ao procurarmos compreender o 

desenvolvimento humano aprofundando-nos no desenvolvimento interior do Quadrante “EU”, 

podemos traçar uma meta mais adequada e abrangente para a formação humana. 

 No item a seguir, fundamentaremos a nossa compreensão de formação humana indo 

buscar nos gregos a inspiração para estruturar os elementos imprescindíveis para tal processo 

pedagógico, ao mesmo tempo em que procuraremos apontar um norte teórico que vislumbre a 

possibilidade da educação trilhar um caminho mais integral e pleno com base no pensamento 

do educador Ferdinand Röhr (2007). 

 

 

2.2.1 Apontando uma meta para a formação humana: a plenitude do ser como sentido 

para a educação e para a vida  

 

  

Do ponto de vista histórico, podemos dividir o pensamento pedagógico em duas 

grandes vias para alcançar a formação humana: a primeira e mais comum delas elege como 

essencial uma determinada dimensão humana e faz do seu desenvolvimento a sua meta, e a 

segunda procura ver a integralidade das dimensões humanas como meta para a formação 

(RÖHR, 2006).  
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Mesmo distante de alcançar as metas propostas, ambas têm contribuído à sua maneira 

para o desenvolvimento histórico do processo formativo. Como exemplos da primeira e da 

segunda, citamos respectivamente: 

[...] a honra inabalável de um guerreiro na Grécia homérica, a plenitude da 

graça divina do santo na idade média, o homem movido pela razão 

abrangente em todas as áreas da vida no esclarecimento, o comportamento 
polido em sociedade do gentleman, o pesquisador especialista em sua área, 

um intelectual orgânico capaz de enfrentar e superar as contradições sociais. 

(RÖHR, 2006, p. 1)  

  
[...] podemos lembrar do ideal grego da kalokagatia, da junção do bom, do 

belo e do verdadeiro na pessoa humana, a sabedoria de um erudito 
renascentista, unindo conhecimento com a vida prática e os recentes esforços 

do holismo, buscando nas ciências, na arte, na filosofia, mística e sabedoria 

oriental e ocidental as bases para uma holopraxis que dê conta do ser 
humano na sua integralidade.  (RÖHR, 2006, p. 1)  

 

Considerando-se os primeiros modelos como sendo reducionistas em relação aos 

segundos, assumimos os segundos como os mais adequados ao atual momento histórico no 

qual o homem tem à sua disposição uma multiplicidade de recursos tecnológicos que 

oferecem possibilidades interativas em tempo real sem precedentes, que permitem perceber e 

recriar a realidade em uma rapidez jamais experimentada pelos registros disponíveis no 

legado da nossa humanidade. No entanto, o homo cibernetic, apesar de ter desenvolvido redes 

de conexões capazes de interligar quase todos os cantos do planeta, ainda continua sendo 

educado nos moldes reducionistas, fragmentados e distorcidos a respeito da sua própria 

natureza e da realidade como um todo. 

A fim de elaborarmos uma concepção de formação humana que se aproxime da 

integral, propomo-nos, com este trabalho, levar conhecimento para as camadas mais internas 

do ser (QUISUMBING, 2002a) de tal maneira que consigamos integrar os conhecimentos já 

em curso adotados pela educação formal os quais dizem respeito ao ISTO e aos ISTOS, com 

aqueles do EU e do NÓS. 

Para construirmos nossa proposta formativa, primeiramente resgataremos das origens 

gregas (JAEGER, 2003) da educação os princípios que elucidaram conceitos fundantes sem 

os quais não podemos vislumbrar a possibilidade de promovermos uma formação humana. E 

como proposta de um ideal formativo, adotaremos a concepção de plenitude do ser com base 

na visão do educador Ferdinand Röhr (2007; 2010). 
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2.2.2 O interior e o exterior do ser humano integrados por um ideal de formação 

humana: a Paidéia
15

 

 

“até onde se deve levar um estudo? 

para que serve esse estudo e qual a meta da vida? 

Sem dar resposta a tal pergunta, não seria possível uma educação.
16

 

 

 

Até que ponto a educação tem a ver com a meta da vida? É possível educar sem saber 

aquilo que se quer atingir? Como definir se uma determinada transmissão de conhecimentos e 

saberes é ou não educação? Enfim, para que serve a educação? 

Na tentativa de encontrar possíveis respostas para nossos questionamentos,  fomos 

buscar inspiração nos gregos que pela primeira vez estabeleceram  de “modo consciente um 

ideal de cultura como princípio formativo” (JAEGER, 2003, p. 8). Que ideal foi este?  

O compromisso do povo grego residia na construção do ‘Homem vivo’ a partir de uma 

idéia, uma concepção de ‘Homem ideal’, oferecendo-lhe as condições para viver corretamente 

e sem falhas “nas mãos, nos pés e no espírito”. (JAEGER, 2003, p. 13).  

A construção deste ideal de Homem ao longo dos anos foi sendo sistematizada em 

conteúdos morais e práticos advindos das tradições orais através da sabedoria popular, das 

regras de prudência, dos conhecimentos e aptidões profissionais (techne), enfim, do acervo 

das experiências tácitas, teóricas e espirituais acumuladas ao longo da história cuja 

sistematização e transmissão conscientes denominou-se educação.  

Indo mais além, esta educação uma vez voltada para o tipo de homem ideal, coerente e 

claramente definido, tendo como objetivo a beleza enquanto “sentido normativo da imagem 

desejada” (JAEGER, 2003, p. 24), seria então considerada uma formação, que nas palavras de 

Jaeger (2003, p. 24): “manifesta-se na forma integral do homem, na sua conduta e 

comportamento exterior e na sua atitude interior. Nem uma nem outra nasceram do acaso, 

mas são antes produtos de uma disciplina consciente”. Para Platão, só a este tipo de educação 

poder-se-ia aplicar a palavra formação (JAEGER, 2003, p. 13). 

  Eis aqui a primeira pista para distinguirmos a formação humana da educação 

pautada na transmissão de conhecimentos descomprometida com a atitude interior do homem. 

A formação humana prima pela integração coerente e consciente entre o que é cultivado no 

interior do homem e sua exteriorização através das ações. Aquilo que se manifesta nas ações 

                                                   
15 Estamos cientes de que não é consenso no meio filosófico a leitura da Paidéia como formativa do ser humano, 

no entanto, nossa perspectiva é de concordar com a interpretação dada por Werner Jaeger (2003) considerando 

que a construção de um ideal de homem pode nortear uma formação mesmo constituindo um desiderato. 
16 Questionamentos de Sócrates de Xenofonte  ( JAEGER, 2003, p. 539) 
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precisa estar integrado ao que é sentido com o coração e pensado com a mente: religar estas 

dimensões é uma das pistas para nos aproximarmos da plenitude do nosso ser (RÖHR, 2007). 

Tendo em vista esta distinção, mantê-la-emos ao longo do nosso trabalho todas as 

vezes que nos referirmos a um processo educativo que tenha como objetivo a completude e a 

integralidade do ser. 

Conhecido como Paidéia, o ideal de formação grego fundamentou-se no conceito de 

arete. A tradução de arete aproxima-se do que chamamos de “virtude”. Utilizado para 

designar a excelência humana, arete também esteve associado a um atributo próprio da 

nobreza e à “criação dos meninos”, uma formação espiritual consciente que reunia “todas as 

exigências ideais, físicas e espirituais” (JAEGER, 2003, p. 335). Como exemplos de arete 

para os gregos, destacamos: “vigor e saúde são a arete do corpo; sagacidade e penetração, 

arete do espírito” (JAEGER, 2003, p. 26). Arete também esteve associado à honra. Tanto para 

Aristóteles como para Homero, “o reconhecimento da grandeza da alma como a mais elevada 

expressão da personalidade espiritual e ética” encontra-se na dignidade da arete. “A honra é o 

troféu da arete; é o tributo pago à destreza” (JAEGER, 2003, p. 34 – itálico no original). 

 O que nos chama atenção é o fato de a maioria de nós, educadores, não ter clareza de nossa 

missão histórica. Afirmamos isto em função da atual adaptação dos propósitos educativos às 

tendências mercadológicas. A escola hoje representa um local em que se adquire 

conhecimentos para competir nos inúmeros concursos que vão habilitando o indivíduo a 

conquistar níveis de escolaridade cada vez mais altos dentro dos padrões estabelecidos, tendo 

como meta última as melhores posições no mercado de trabalho, seja ele local ou 

internacional
17

. Uma escola que oferece uma educação de qualidade, segundo esta visão de 

mercado, é aquela cujos educandos atingem as melhores notas nos concursos que vão 

possibilitá-los ingressar nos cursos universitários mais promissores do ponto de vista da 

remuneração e do status quo. Quanto mais bem sucedidos forem os alunos, melhor a 

“educação” desta escola.  

 
Nos últimos tempos, define-se uma educação de qualidade em termos mais 

pragmáticos por meio de um ótica instrumentalista. Quando avaliada em 

relação aos planos de governo para cinco – ou 10 – anos, a qualidade na 

educação é medida, na maioria das vezes, em termos econômicos vis-à-vis 
com os objetivos nacionais voltados para o desenvolvimento e metas 

quantitativas. No advento da globalização, a qualidade na educação é 

equiparada à competitividade dos graduandos no mercado global, 
consistindo majoritariamente no desenvolvimento de habilidades e 

                                                   
17Não vamos aqui aprofundar as questões que dizem respeito à dualidade estrutural da nossa sociedade. Nosso 

foco é iluminar o sentido da educação enquanto formação humana. 
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competências requeridas nos novos ICTs
18

 na preparação de uma sociedade 

que tem como base o conhecimento e a informação. Os estudantes são vistos 

como capital humano e recursos nacionais, como investimento na economia 
nacional. São priorizados os cursos que contribuem diretamente para os 

objetivos ligados ao desenvolvimento das nações. Desta maneira, o sucesso 

na educação se tornou sinônimo de empregabilidade, preparação para o 

mundo do trabalho ou como instrumento para o cumprimento das leis e da 
ordem, assim como para a coesão social. Dá-se cada vez menos importância 

ao objeto e ao sujeito da educação, que é o primeiro e o principal, o 

desenvolvimento completo do aluno como pessoa humana. (QUISUMBING, 
2002a, p. 153 – tradução minha, EPBC). 

 

 Diante de tantas mazelas sociais - violência, injustiça, descaso com os seres humanos 

e a com a natureza, corrupção, etc. - testemunhamos que muitos dos alunos “bem sucedidos” 

que hoje ocupam a posição de dirigentes não demonstram ter desenvolvido aprendizados que 

estão além dos conhecimentos intelectuais que os permitem ocupar a posição em que se 

encontram, como: apresentam profundas lacunas no que diz respeito ao conhecimento do que 

seja trabalhar para o bem estar comum; não sabem equilibrar lucro e crescimento sustentável; 

não sabem adotar políticas de distribuição de renda e participação dos funcionários no lucro 

das empresas, em sua maioria; não desenvolvem um programa político efetivo para solucionar 

os descasos com a educação, saúde e habitação, dentre outros. Mas estes não são os tipos de 

fracassos humanos veiculados, criticados e analisados meticulosamente pelos meios de 

comunicação e pelos formuladores de políticas educacionais, na maioria das vezes. 

 Quisumbing (2002a) chama atenção para o fato de que a busca para alcançar a 

excelência e a qualidade sempre norteou a história da educação tanto no Ocidente como no 

Oriente. Só que estes conceitos dependiam dos ideais, valores e normas vigentes para cada 

sociedade.  

Filósofos asiáticos e líderes religiosos deram suma importância às virtudes. 

Confúcio ensinou aos seus discípulos o conceito de jen, significando amor, 
compaixão e virtude, moral suprema a ser alcançada, e caráter. Buda buscou 

a Iluminação e ensinou aos seus discípulos As Quatro Nobres Verdades e O 

Nobre Caminho Óctuplo. O antigos filósofos gregos referiam-se a valores 
em termos mais específicos como virtudes. Aristóteles classificou-as de duas 

maneiras: intelectuais e morais. Elencou as seguintes qualidades básicas para 

formar uma pessoa para o bem: Sabedoria, Compreensão, Temperança e 
Prudência. A filosofia Aristotélica foi posteriormente integrada ao 

Cristianismo Escolástico. Aquino escreveu sobre as virtudes da Prudência, 

Temperança, Força Moral e Justiça. E as virtudes cristãs: Fé, Esperança e 

Caridade (Amor). (QUISUMBING, 2002a, p. 152 – tradução minha, EPBC) 

 

 Dentre os inúmeros exemplos, não podemos deixar de citar Sócrates, que apesar de 

não se considerar um educador, foi reconhecido historicamente como “o mais espantoso 
                                                   
18N.T. Information and Communication Technologies, ou seja, Tecnologias da Informação e da Comunicação. 
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fenômeno pedagógico da história do Ocidente” (JAEGER, 2003, p. 512). A sua abordagem 

não se baseava na sistematização de conteúdos através de disciplinas como os sofistas da sua 

época, mas sim em conversas espontâneas que brotavam a partir de qualquer tema da ocasião. 

Sócrates conhecia bem boa parte dos seus conterrâneos, mas seu compromisso maior era com 

a juventude ateniense. Procurava ir ao encontro dos jovens nos locais onde costumavam 

freqüentar, como os ginásios, local de concentração da época. Era um homem simples e fiel 

ao seu povo, diferentemente dos sofistas, mestres ambulantes por ele criticados em função de 

dirigirem-se a um grupo seleto, filhos das classes mais abastadas, oferecendo aulas 

particulares em troca de remuneração. 

 No entanto, o objetivo desta realização não poderia ser encontrado sem uma 

preocupação com a moral que conduzisse à harmonia do Homem com a natureza do universo, 

aquilo que os gregos conheciam como eudemonia. Sócrates, apesar de concordar com este 

profundo sentimento de harmonia, acreditava que isto só seria possível “pelo domínio 

completo de si próprio, de acordo com a lei que ele descobriu no exame da sua própria alma” 

(JAEGER, 2003, p. 535). Este voltar-se para o interior é considerado a grande contribuição de 

Sócrates para o pensamento filosófico vigente em sua época.  

Segundo Jaeger (2003, p. 509), 

[...] é importante encará-lo como o criador de uma atitude humana que 
define o apogeu de uma longa e laboriosa trajetória de libertação moral do 

Homem por si próprio, e que nada poderia superar: Sócrates proclama o 

evangelho do domínio do Homem sobre si próprio e da “autarquia” da 
personalidade moral.  

 

 O conceito de autarquia está diretamente vinculado à idéia de liberdade, isto é, só 

consegue ser livre aquele que se autogoverna, que tem domínio sobre seus apetites. 

Se para Sócrates o homem livre era aquele que, através do auto-domínio, conquistava 

a autarquia conseguindo libertar-se dos seus apetites, ao analisarmos o homem do século XXI 

dentro desta perspectiva, podemos considerá-lo um prisioneiro dos inúmeros apelos e opções 

de escolha proporcionados pelo mundo do consumo, tudo isto somado ao desvio dos valores 

morais. Como a liberdade do ponto de vista capitalista significa antagonicamente o 

aprisionamento ao consumo e ao “vale-tudo” experimental das sensações, somos livres para 

ter porém não para ser.  

Mais uma vez lançamos mão do pensamento socrático que se tornou decisivo para a 

história da Paidéia, o conceito de fim da vida.  Para este estudioso da filosofia grega, a 

educação 
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[...] já não consiste no desenvolvimento de certas capacidades nem na 

transmissão de certos conhecimentos, pelo menos, agora isto só pode ser 

considerado um meio e uma fase no processo educacional. A verdadeira 

essência da educação é dar ao Homem condições para alcançar o fim 

autêntico da sua vida. (JAEGER, 2003, p. 571 – grifo nosso) 

 

A que fim Sócrates se refere? Este conceito encontra-se intrinsecamente  ligado à idéia 

do bem defendida por Sócrates, como também por Platão e Aristóteles. Para ele, o 

conhecimento do bem implica o estudo de todas as virtudes, seria, portanto, a “virtude em si”. 

Não estaria limitado ao conhecimento de uma ou algumas arêtes, como a bravura, a justiça, a 

beleza; mas a todas elas em conjunto, pressupondo o conhecimento do bem em sua totalidade 

(JAEGER, 2003, p. 566). 

A verdadeira virtude é para ele una e indivisível. Não é possível ter uma 
parte dela e outra não. O homem valente, mas irrefletido, injusto ou 

desregrado, poderá ser um bom soldado no combate, mas nunca será valente 

para consigo próprio e para com o seu inimigo interior, que são os instintos 
desenfreados. ( JAEGER, 2003, p. 567) 

 

A aspiração pelo conhecimento do bem não encontraria seus limites numa educação 

superior, mas seria um trabalho para ser desenvolvido por toda a vida. Dentro desta 

perspectiva afirma que o Homem nasceu para a Paidéia.  

 

Para o  homem socrático, a suma e o compêndio de “tudo o que eu tenho” é 
a paidéia: a sua forma interior de vida, a sua existência espiritual, a sua 

cultura. No seio de um mundo onde imperavam as forças primitivas que 

ameaçavam a liberdade interior, a paidéia torna-se um ponto de resistência 

invulnerável, a luta do Homem em prol dessa liberdade. (JAEGER, 2003, 

p. 572) 

 

 É a partir do interior, da consciência de cada um que se desencadeia a luta pela 

liberdade
19

 na medida em que a primeira e maior prisão do homem encontra-se dentro de si 

mesmo, nos seus instintos desgovernados. O primeiro passo para atingí-la seria portando o 

auto-domínio, a autarquia na visão socrática. O bem enquanto plenitude e meta a ser atingida 

precisaria do conhecimento e da maestria das múltiplas arêtes constituindo assim a finalidade 

da educação para este mestre da formação humana. 

Complexificando-se à medida em que nos desenvolvemos, a necessidade de 

autoconhecer-se acompanha os seres humanos desde os primeiros meses de vida. Observa-se 

que a maior diversão dos bebês é a descoberta das potencialidades e limites do seu próprio 

corpo. Os sentidos e a inteligência nos impulsionam a descobrir o mundo, os outros e a nós 

                                                   
19 Mais adiante, mencionaremos  liberdade no sentido de buscar a própria plenitude. 
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mesmos, são ferramentas disponibilizadas pela natureza humana. Por meio delas, 

paulatinamente, vamos realizando descobertas e passamos a selecionar aquilo que nos dá 

prazer, o que nos é útil e o que não o é, o que nos sacia e o que não, o que nos dá vida e o que 

nos mata. Estes são os primeiros referenciais que dispomos para exercitar nossas escolhas. No 

entanto, à medida em que nos desenvolvemos, vamos descobrindo as múltiplas dimensões  da 

natureza humana – física, sensorial, emocional, mental, espiritual (RÖHR, 2007) - as quais se 

complexificam à medida que amadurecemos.  

Em cada uma delas temos a oportunidade de aprender a distinguir nossas semelhanças 

e diferenças dos outros e compreender que temos uma natureza individual (intrapessoal) e 

outra social (interpessoal), suas  potencialidades e seus entraves. Ao lidar com as duas, temos 

a chance de perceber a necessidade de harmonizá-las até descobrirmos que na pacificação 

interior encontramos a felicidade (LAMA, 2000), a qual torna-se a bússola-guia das nossas 

escolhas. A partir desta compreensão, estamos aptos a diferenciar aquilo que nos deixa felizes 

daquilo que agrada os nossos sentidos, pois só aprendemos a escolher quando optamos por 

algo que nos desenvolve como pessoas humanas (LÓPEZ QUINTÁS, 2003). Passamos a um 

patamar mais consciente de escolhas, podemos avaliá-las à luz do bem ao mesmo tempo em 

que nos responsabilizamos por suas consequências. Alcançando esta compreensão, estamos 

prontos para exercitar a eudemonia e a autarquia na visão socrática. 

 Não é difícil perceber que este processo de tomada de consciência das esferas mais 

sutis do nosso ser não ocorre naturalmente com a maioria dos indivíduos. Portanto, uma 

formação humana precisa tornar este processo mais compreensível e acessível para as 

pessoas. Faz-se necessário, por conseguinte, que as instâncias responsáveis pela educação 

tenham clareza do dever ser humano. Não podemos permitir que o processo educativo fique 

entregue às normas de um mercado cuja dinâmica é vazia de sentido.  

Se a educação se deixa conduzir pelos ideais de um grupo de indivíduos que entende 

como finalidade da vida o enriquecimento por meio de um poder que dissocia e destrói, e se 

sustenta pregando a competição, a fragmentação e o individualismo egoísta, nossos esforços 

como educadores irão corroborar para a segregação e o aumento da violência, como vem 

acontecendo. 

Diante do que já expusemos, podemos ainda não ter certeza do melhor caminho a 

seguir nem dos melhores meios para efetivá-lo, no entanto, estamos certos de que uma 

formação comprometida com o humano não pode deixar de contemplar: 
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 Os meios adequados que facilitem o processo de autoconhecimento visando a 

eudemonia e a autarquia, como ponto de partida. Destacamos a importância do 

desenvolvimento de pesquisas para o desenvolvimento de métodos adequados para o 

desenvolvimento interior sem os apelos dogmáticos, ou de culpa e medo. Ressaltamos, 

igualmente, experiências para o desenvolvimento emocional e relacional as quais 

abordaremos no item 1.7.1 (KUSCHÉ; GREENBERG, 1994) e da educação para 

valores desenvolvida pela UNESCO/APINIEVE (2002); 

 A concepção multidimensional do ser humano e a compreensão da realidade como 

ninhos dentro de ninhos de tal maneira que se desenvolva uma lógica integradora 

dentro e fora do indivíduo (WILBER, 2006a, 2008; RÖHR, 2007); 

 Este ideal precisa contemplar tanto habilidades exteriorizáveis por meio da destreza 

das funções corporais, como também da sintonia entre estas e aquelas de ordem 

interior, inspiradoras e ordenadoras da conduta, as aretes da alma. Um ideal de 

formação precisa pautar-se em valores e não limitar-se ao acúmulo de conteúdos 

(educação); 

 O processo formativo precisa apresentar claramente um norte a ser percorrido, um 

ideal, um dever ser, pois não podemos vislumbrar a possibilidade sequer de uma 

formação sem que o indivíduo precise atingir ou desconheça, algo que ainda não é 

(POLICARPO JÚNIOR, 2006).  É papel da formação humana apresentar e tornar o 

mais acessível possível os meios que irão levar a tais objetivos. Trabalhar em prol 

desta clareza é papel daqueles que se colocam na posição de responsáveis por uma 

formação. Portanto, precisa-se de uma teoria abrangente como o SOI, “todos os 

quadrantes, todos os níveis, todos os tipos, todas as linhas, todos os estados 

conscientes”, ou seja, vislumbrar um ideal de homem que possa atingir a plenitude do 

seu ser, as Aretes em todas ou várias linhas e o estágio integral em cada uma delas, a 

maestria dos estados e a integração dos tipos. A clareza do ideal a ser perseguido 

como parte da própria cultura, uma Paidéia mundial adotada como orientação, um 

dever ser, mesmo sabendo-se de antemão que se trata de um desiderato, mas atuando 

como orientação norteadora.  

 

Acreditamos que a grande contribuição que os educadores mais sensibilizados para 

estas questões podem dar neste momento é buscar maneiras criativas de elaborar métodos 

com o auxílio dos recursos tecnológicos que facilitem a prática pedagógica de um ensino que 
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leve conhecimento não apenas teórico, mas também prático, para os níveis mais profundos da 

consciência humana.  

Se a ciência tem feito sua parte no que diz respeito às tecnologias que possibilitam 

maior interatividade e conexão, precisamos de seres humanos que saibam direcionar estas 

conquistas para fins pacíficos e elevados que promovam a integralidade humana a partir do 

interior de cada ser. A consciência multidimensional e o seu funcionamento em prol do bem 

estar comum não é algo que surge de forma inata com a hominização de um ser humano, mas 

precisa de cultivo consciente implicando o desenvolvimento de um processo de auto-

observação visando o  automonitoramento, a autarquia e a eudemonia. 

Tendo exposto os fundamentos essenciais que diferenciam a formação humana da 

educação tradicional, iremos a seguir apontar uma meta a ser perseguida pelo educador na sua 

tarefa pedagógica: a plenitude do ser à luz de Ferdinand Röhr (2007; 2010). 

 

 

2.2.3  A desafiadora tarefa pedagógica do educador: a plenitude do ser do educando  

 

 

Desde a Paidéia, como já vimos, o processo formativo tinha como meta um tipo ideal 

de homem, um homem que se desenvolvesse por completo, tanto interna como externamente, 

individual e coletivamente. 

Valendo-nos do simbolismo da figura mitológica do centauro, ao homem cabia a 

tarefa de se autogovernar para se tornar autárquico, ou melhor, erguer-se das amarras da sua 

natureza instintiva, para então desenvolver-se humanamente sempre mirando um patamar 

mais elevado e abrangente do qual se encontra. Trata-se de um processo de aproximação da 

realização das potencialidades infinitas da natureza humana em busca da plenitude do ser de 

acordo com o educador Ferdinand Röhr, que é doutor em educação e professor titular da 

Universidade Federal de Pernambuco. Röhr desenvolve pesquisas nas áreas de Educação e 

Espiritualidade  enfocando as seguintes temáticas: filosofia da educação, teoria da educação, 

epistemologia, educação espiritual e formação do educador.  

Em seu artigo intitulado “Reflexões em torno de um possível objeto epistêmico próprio 

da Educação” (2007, p.56), ao tentar contribuir com a busca por uma finalidade intrínseca e 

específica da educação, estrutura suas reflexões a partir dos três elementos fundamentais que 

caracterizam-na como fenômeno humano: “o educador, o educando e a tarefa educacional 

(pedagógica) que liga os dois”. Partindo do pressuposto de que a tarefa pedagógica é um ato 
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de intencionalidade do educador, afirma que é preciso que a mesma esteja voltada para tornar 

o homem homem, aproximando-o da plenificação das suas potencialidades. Quaisquer outras 

formas de assimilação de saberes não intencionais podem ser consideradas processos de 

endoculturação, socialização ou adaptação, dentre outros, mas não educação.  

Desta feita, segundo este educador, não podemos confundir hominização com 

humanização. O primeiro processo refere-se à maturação natural do indivíduo do ponto de 

vista biológico, cognitivo, emocional etc; enquanto o segundo, apesar de atrelado ao primeiro, 

orienta esta estrutura humana multidimensional rumo à sua plenificação.  Portanto, a meta 

educacional concentra-se no educando, em seus valores, no sentido significativo do seu agir 

na vida, e não em promessas de futuro externas a ele. Assim sendo, toma por foco 

desenvolver no indivíduo potencialidades de tal maneira que consiga, por meio do 

autoconhecimento, estabelecer sua própria autoeducação, ou seja, tornar o indivíduo capaz de 

reconhecer em si mesmo aquilo que o torna mais pleno e dar continuidade a esta longa e 

infindável jornada.      

O segundo pressuposto apresentado por este pesquisador, é o de que “[...] qualquer 

meta educacional supõe um sentido da vida humana e um espaço de liberdade do indivíduo de 

aderir a esse sentido” (RÖHR, 2007, p. 59). Argumenta que “a razão humana se revelou 

incapaz de determinar um sentido universal para a vida humana e não pode provar se a vida 

tem sentido ou não” (RÖHR, 2007, p. 59), por conseguinte, 

 
Questões que epistemologicamente não são passíveis de respostas gerais 

necessitam de outro procedimento para serem respondidas. As verdades que 

a nossa razão não alcança, por não existir um percurso discursivo que as 

justifiquem sem deixar lacunas, só podem ser adquiridas na vivência 
existencial das possíveis respostas. E vivenciar existencialmente a 

possibilidade de não existir nem sentido nem liberdade leva-nos fatalmente à 

conclusão de que nem educar faz sentido nessa perspectiva. Podemos, 
portanto, afirmar legitimamente que Educação é uma empreitada sem 

fundamento, sem uma base própria, porém só no momento em que partimos 

da crença de que não há sentido nem liberdade, negando a realidade 

espiritual do homem. Invertendo o argumento: para falar sobre Educação 

de forma fundamentada precisamos partir do pressuposto de que há 

liberdade e sentido. (RÖHR, 2007, p. 59 -  grifo nosso) 

 

   

Com base nas Teorias da Educação de Correspondência as quais defendem a 

existência de um destino e a necessidade de adequação a ele, e nas Teorias de Irreverência que 

opostamente negam a existência de um destino em nome “de uma liberdade que cria 

eternamente formas inusitadas de expressão humana” (RÖHR, 2007, p. 61), Röhr (ibid) 

sugere novas compreensões para o que comumente se entende sobre ambos os conceitos.  
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Normalmente, destino está relacionado a “algo dado, pré-existente, algo a que o ser 

humano tem que corresponder” (RÖHR, 2007, p. 60) e liberdade como o “resultado da livre 

criação do homem” (RÖHR, 2007, p. 60). Distanciando-se das concepções tradicionais de 

fatalidade e livre-arbítrio, respectivamente, Röhr vê estes conceitos como complementares. 

Para ele, o destino configura-se na busca do ser humano por sua plenitude através da 

realização das suas múltiplas dimensões
20

.  A exemplo destas dimensões transversalisadas, 

citamos: “a físico-corporal-sensorial, a psíquico-emocional, a prático-laboral-profissional, a 

relacional-social, a político-econômica, a comunicativa, a sexual e de gênero, a étnica, a 

racional-mental-intelectual, a estético-artística, a ética e a intuitivo-espiritual” (RÖHR, 2007, 

p. 61). Nesta busca, o destino configura-se como a força motriz para a conquista da liberdade, 

a liberdade do homem de ir em busca da sua plenitude, ou seja, do seu destino. Para atender a 

este intento, segundo Röhr (2007), caberia à tarefa pedagógica a missão de “ajudar o 

educando no seu caminho em direção à sua plenitude”. Para tanto, o educador precisaria 

perguntar-se: “o quê está faltando nesse momento ao educando para chegar mais perto da sua 

plenitude? Como posso ajudá-lo a cumprir o seu papel na sua realidade, que de fato 

corresponde a ele? Como posso capacitá-lo a dar a sua própria contribuição nesse mundo?” 

(RÖHR, 2007, p. 67). 

 Na nossa opinião, aquilo que Röhr trata como plenitude tem analogia com a arete dos 

gregos dentro do ideal de formação humana. Observamos que estas duas concepções de 

educação norteiam-se por um ideal de completude do ser humano a ser alcançado através de 

um processo consciente e intencional estimulado por um educador responsável e 

comprometido. A finalidade da educação em ambos os casos seria a de contribuir para o 

desencadeamento e desenvolvimento deste processo. É precondição para tal que o educador 

conheça, através da sua própria vivência humana, a caminhada rumo à plenitude. 

E o que significa tornar-se mais pleno na visão deste autor?  

O mundo em que estamos vivendo se apresenta, na grande maioria dos seus 

aspectos, em forma de parcialidades, em que tudo se diferencia e se separa. 

Fazemos principalmente a separação entre o que nos é familiar, de que 

gostamos ou até adoramos, ou seja, entre aquilo que nos é, enfim, próprio e 
aquilo que nos é estranho, que rejeitamos, jamais aceitamos, odiamos. Ser 

mais pleno, nessa situação, significa incluir, integrar, apropriar-se do 

estranho, não no sentido de simplesmente ter mais, de acumular mais 

propriedades, mas de ser mais, tornando o estranho familiar, algo 

próprio. (RÖHR, 2007, p. 62 – grifo nosso) 

                                                   
20 Röhr (2010, p. 17 – itálico no original) estabelece cinco dimensões básicas do ser humano, a física, a sensorial, a 

emocional, a mental e a espiritual. Estas, ao se interligarem, dão origem à dimensões por ele chamadas de transversais , como, 
por exemplo: “a dimensão relacional-social, a prático-laboral-profissional, a político-econômica, a comunicativa,a sexual-
libidinal e de gênero, a étnica, a estético-artística, a ética,a místico-mágico-religiosa, a lúdica, a ecológica e a volitivo-
impulsional-motivacional”. Tal concepção é muito afim à de Wilber (2008) , a qual deriva de Sri Aurobindo (DALAL, 2001). 
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 Segundo Röhr (2007), o estranhamento e separação daquilo que não nos é próprio, ou 

a assimilação superficial que revela uma acomodação diante da possibilidade de enxergar 

algum fenômeno mais de perto, são atitudes naturais do ser humano e comuns na prática 

pedagógica. 

 Para que algo se torne próprio do indivíduo, é necessário que este se identifique e se 

comprometa com este algo “por livre decisão, por convencimento íntimo” (RÖHR, 2007, p. 

62). Ato de difícil percepção não apenas para o educando como para qualquer observador 

externo. Até porque, para darmos conta de que estamos decidindo livremente, precisamos 

fazer uma distinção entre a apropriação de algo ou o ser apropriado por este algo, sendo esta 

uma tarefa que nos acompanhará ao longo de toda a vida (RÖHR, 2007). Ensinar o educando 

a pensar com rigor, como nos alerta López Quintás (2003), certamente é um dos caminhos 

para se resguardar dos ardis da manipulação, ou melhor, de sermos apropriados por algo ao 

invés de exercitarmos a escolha de nos apropriarmos livremente ou não deste algo. No 

entanto, para Röhr (2007), a sensibilidade de distinguir entre uma condição e outra implica 

um constante processo de autoconhecimento, o qual  

[...]  supõe a compreensão dos fatores que nos desviam dele, bem como uma 

atitude sempre mais aguçada em relação ao controle de seu avanço via 

confrontação daquilo que pensamos e falamos com aquilo que de fato 

fazemos e somos. Refletindo sobre a apropriação à luz dessa condição, 

identificamos nela um ato de libertação. Enquanto algo é estranho a nós, esse 

algo nos impõe um limite. Lutar contra o estranho nos faz reféns desse 
próprio estranho. As características do estranho induzem às estratégias de 

contraposição. Tornar-se mais livre é um critério para avaliar se houve ou 

não um processo de apropriação do estranho. Em outras palavras, ao tornar-
nos mais plenos na inclusão daquilo que não nos é próprio, ganhamos mais 

liberdade. Dissolve-se aqui a contradição aparente entre destino e liberdade. 

Compreendendo o destino do ser humano como busca da plenitude, 
percebemos que ele não se opõe à liberdade, mas gera. Nessa compreensão, 

o destino é a nossa liberdade e a liberdade, o nosso destino. Abandonamos 

ao mesmo tempo a compreensão do destino como fatalidade e da liberdade 

como livre arbítrio. (RÖHR, 2007, p. 63 -  grifo nosso) 

 

 A perspectiva de plenificação a partir da livre apropriação daquilo que não nos é 

próprio, induz-nos a concluir que a visão fragmentada e separatista só permanece até o 

momento em que não decidimos adotar como sentido da vida a liberdade de buscar a nossa 

totalidade, nossa integralidade. Ou seja, enquanto não reconhecermos que o todo abrangente 

encontra-se potencialmente dentro de nós, não usufruiremos da dinâmica em espiral 

ascendente que impulsiona o A-Q-A-L (WILBER, 2008).  

 No seu sentido mais profundo, o processo de apropriação implica um sentimento de 

maior autenticidade para consigo mesmo que gera uma certeza interior do caminho a 
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perseguir. Em um diálogo íntimo, o indivíduo afirma: “Torno-me eu próprio, assumindo esse 

sentido.” (RÖHR, 2007, p. 66). E ao buscar orientação para sua vida intui: “Esse sentido tem 

validade absoluta para mim.” (RÖRH, 2007, p. 66) 

 Algo que “faz sentido”, normalmente nos dá uma sensação de preenchimento ora 

momentâneo, ora duradouro, seja realizando ou perseguindo este algo. Aquilo que “faz 

sentido” está diretamente relacionado ao nível de complexidade e abrangência com que 

sentimos, pensamos e agimos na vida. Nesta dinâmica, repousam nossas mais profundas 

intenções servindo de motor (motivação) para nossas ações. Mesmo que nos submetamos a 

condições extremamente desfavoráveis, encontramos força/ânimo para nos movimentar em 

função deste algo significativo dentro de nós. Quando não conseguimos acessá-lo ou concebê-

lo, ficamos “sem sentido”, sem rumo, sem rota. Ficamos vulneráveis ao que é ou está, alijados 

de uma orientação que seja fruto de uma integração interior, o dever ser, a plenitude como 

sentido da vida. 

 Sendo assim, no cotidiano, encontramos expressões de motivações as quais muitas 

vezes confundem-se com o “sentido” da vida em função da maioria das pessoas estarem 

buscando os alvos exteriorizáveis sem um correspondente interiorizado voltado para uma 

orientação mais e mais integradora. Muitos destes “sentidos” podem ser resumidos em 

estímulos que vêm de fora, impulsionam, mas não desenvolvem humanisticamente os 

indivíduos e eles os seguem sem saber se estão se integrando ou desintegrando. Citaremos 

alguns exemplos: Paulinho mora numa favela, é aluno de escola pública do bairro e gosta de 

jogar futebol. Seu sonho é chegar na seleção brasileira de futebol, ganhar dinheiro para 

comprar uma casa melhor para os seus pais. Mariana é uma linda menina de um bairro da 

periferia de São Paulo, estuda numa escola particular perto de sua casa, e sonha em ser 

modelo fotográfico e viajar pelo mundo. Vitor é um adolescente de classe média com grande 

talento musical, toca piano desde os 4 anos, estuda em uma escola particular e sonha conciliar 

sua carreira de músico com um emprego que lhe dê segurança financeira e um bom padrão de 

vida. Patrícia é filha de industrial e sempre estudou em escola integral tanto no seu país como 

no exterior. Quer montar sua própria empresa e ser exportadora de produtos ligados à moda. 

Douglas teve que parar os estudos muito cedo para ajudar na renda da família. Tem 10 

irmãos, seu pai foi preso por envolvimento com drogas, daí resolveu ir morar com a namorada 

que engravidou. Seu sonho é trabalhar para sustentar sua mulher e seu filho. Juliana não sabe 

o que fazer da vida, parou os estudos e foi trabalhar numa lanchonete, conheceu uma senhora 

que trabalha com meninas de rua em uma ONG e resolveu ajudar neste projeto como 

merendeira voluntária. Edjane perdeu sua filha com câncer e resolveu criar uma instituição 
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para ajudar a menores portadores da doença. Seu Mário se aposentou e não agüenta ficar em 

casa. Foi ajudar seu irmão num escritório de contabilidade. Clênia só quer viver na balada, faz 

programas durante a semana para comprar roupas e sonha em casar com um gringo. Valmir 

está cansado do casamento e anda tendo um caso com uma colega de trabalho. Dona Clarice 

ensina há 25 anos na rede municipal de ensino e não saberia o que outra profissão seguir se 

não ensinar. Reconhece que poderia ter uma vida mais confortável pelo trabalho que realiza, 

no entanto, não há dinheiro que pague sua realização. 

 Jogar futebol faz “sentido” para Paulinho, posar como modelo faz “sentido”  para 

Mariana, tocar piano e ter um emprego estável faz “sentido” para Vitor, mexer com moda e 

empreender negócios faz “sentido” para Patrícia, sustentar a mulher e o filho faz “sentido”  

para Douglas, ajudar crianças com câncer faz “sentido” para Edjane, manter-se na ativa faz 

“sentido” para Seu Mário, fazer programas faz “sentido” para Clênia. Ter uma amante para 

compensar a frustração com o casamento faz “sentido” para Valmir. Ensinar faz “sentido” 

para Dona Clarice.  

Nos exemplos acima, observamos diferentes níveis de intencionalidades desde os mais 

egocêntricos aos mundicêntricos, como é o caso de Edjane e Dona Clarice. Porém, não 

sabemos até que ponto estes personagens se sentirão impulsionados a galgar um estágio mais 

complexo, amplo e abrangente, o qual os plenifique enquanto seres humanos, ou passarão 

para outros “sentidos” dentro do estágio de consciência em que se encontram. Infelizmente, 

esta segunda opção parece-nos a mais comum na ausência de uma formação que aponte um 

caminho de ordem mais integral.  

A lógica do Sistema Operacional Integral leva-nos a visualizar o desenvolvimento 

humano no A-Q-A-L de forma holárquica, cujos hólons ao expandirem-se abrangem maiores 

níveis de consciência. Então, se em um processo formativo estamos comprometidos em 

contribuir para que o aluno atinja um estágio em que ainda não se encontra (POLICARPO 

JÚNIOR, 2006), pressupomos que o nível de significância das motivações que “fazem 

sentido” devem além de tomar uma forma exterior, aprofundarem-se em complexidade 

também no interior dos indivíduos, contemplando hólons mais sutis dentro do ser humano. 

Paulinho pode chegar à seleção brasileira comprometido com a ética desportiva e o 

verdadeiro amor pelo seu time sem se deixar levar meramente pelo valor do seu passe. 

Mariana pode ser modelo e divulgar os valores de uma griffe que difunde a responsabilidade 

ambiental e social, a de Patrícia, por exemplo. Douglas, além do sustento material, pode 

também se preocupar com a educação dos valores da sua família e ser um exemplo disto. E 

assim por diante. 
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 Lembrando que, maior abrangência não significa maior importância, entendemos que 

é suprindo as necessidades de cada nível que conseguiremos compreender o movimento de 

complexificação das nossas necessidades e das dos outros. O problema, na nossa opinião, é 

quando não conseguimos vislumbrar propósitos mais e mais abrangentes para as nossas 

motivações. Orientar os indivíduos para que autoavaliem suas intencionalidades faz parte de 

um processo de formação humana que devolve ao ser humano a responsabilidade de perseguir 

a plenificação de si mesmo. Nossos personagens do dia-a-dia, caso não vislumbrem outros 

sentidos em suas vidas, talvez fiquem circulando em padrões sem perceberem que existem 

patamares de realizações mais abrangentes do que aqueles em que se encontram.  

 Segundo Wilber (2008), a nossa consciência é proporcional à abrangência do hólon 

que alcançamos, portanto, aquilo que nos “faz sentido” está diretamente relacionado ao 

quanto nos desenvolvemos no A-Q-A-L, tanto individualmente quanto coletivamente.  

 Para vislumbrarmos, a partir da teoria de Wilber (2008), uma humanidade em estágios 

avançados de desenvolvimento em todos os quadrantes, partimos do pressuposto de que a 

construção de um senso de integração interior do “EU” cultivado por instituições 

comprometidas com a constituição de um “NÓS” comunitário (LÓPEZ QUINTÁS, 2003), é 

imprescindível para que se alcance, individual e coletivamente, motivações por um sentido 

significativo e abrangente da vida.  

Assim sendo, no que diz respeito às dimensões internas tanto individual (quadrante 

EU) como  coletiva (NÓS), no item a seguir proporemos ideais teóricos para serem 

perseguidos pelos EU e pelo NÓS: o processo de individuação fundamentado por Jung 

(2007a) como um caminho que parte do comprometimento com uma individualidade sadia 

para o desenvolvimento consciente de qualidades coletivas no ser humano como meio de 

autorealização; e a teoria dos âmbitos em López Quintás (2003), que propõe o encontro como 

meta para uma convivência comunitária norteada por valores.  

 

 

2.3 O caminho da individuação: possível estágio integral do “EU”  

 

  

Discorreremos sobre o processo de individuação a partir de um outro conceito mais 

familiar à nossa realidade: a individualidade. 

 Rob Preece (2006), psicólogo transpessoal e de práticas contemplativas nascido na 

Inglaterra, em seu livro The Wisdom of Imperfection (Sabedoria da Imperfeição), chama 
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atenção para uma característica observada por professores orientais ao ensinarem alunos 

ocidentais 
21

: o orgulho com relação à sua individualidade.  

 Como ocidental de origem inglesa, Preece (2006) explica que:  

[...] A partir do momento em que começamos a nos engajar no mundo, há 

expectativas e pressões para que nos tornemos capazes de expressar nosso 

caráter particular e pessoal, e nossas capacidades. Ao longo de nossa 
educação, esta tendência se aprofunda na medida em que somos comparados 

aos outros, medidos e encorajados. Nossa autoexpressão e criatividade são 

geralmente recompensadas e aplaudidas.   (PREECE, 2006, p. 71 -  tradução 
minha, EPBC) 

 

Na medida em que as crianças vão crescendo, elas compreendem a importância de se 

tornarem mais confiantes pois não têm outra saída se não aprenderem a enfrentar as demandas 

de um mundo hostil, competitivo e inseguro, a começar pelo próprio sistema escolar que 

avalia predominantemente as inteligências lógico-matemáticas e linguísticas, classificando o 

aproveitamento dos alunos em uma escala de 0 a 10. Os mais “inteligentes” nestas duas linhas 

normalmente usufruem de maior valorização, do ponto de vista acadêmico, entre os amigos e 

professores.  

Além da valorização acadêmica, os alunos assimilam dos pais, dos meios de 

comunicação e da sua vivência em sociedade, juízos de valor de si mesmos e dos outros em 

função de beleza, status quo, popularidade social, destaque em atividades desportivas e 

artísticas etc. Não demora para que eles passem a construir sua autorreferência, valorização ou 

depreciação em função dos parâmetros vigentes. Para crescermos no ocidente, afirma Preece 

(2006), “precisamos nos tornar psicologicamente robustos para lidar com a alienação que 

acompanha nossa independência” (PREECE, 2006, p. 71 – tradução minha, EPBC). 

Fazer com que aquilo que se destaca em sua individualidade sobressaia-se a fim de 

manter-se socialmente competitivo e valorizado passa a se confundir com um modo próprio 

de vida, como também com  

[...] uma maneira de tentar tornar-se visível e diferenciado em uma cultura 

que parece se deleitar com aqueles que são diferentes, especiais e famosos. 

Há uma forte exigência cultural para que cada um de nós procure se 

expressar de forma única e individual. No mundo da criatividade, as artes 
valorizadas são aquelas que oferecem uma expressão radical e nova, liberta 

dos antigos modelos. Inovação é tudo. (PREECE, 2006, p. 71 -  tradução 

minha, EPBC). 

 

                                                   
21 O ocidente neste caso representado pelos Estados Unidos da América e Europa após a década de cinqüenta 

quando a influência de religiões tradicionalmente orientais se intensificou, como: o budismo, hinduísmo, 

taoísmo, etc. 
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Comparativamente, na Índia tradicional, por exemplo, na dança e na música, o talento 

do artista é medido pelo quanto ele adere aos princípios sutis daquela arte e não por sua 

inovação. Este psicólogo inglês faz referência ao termo tibetano rang so wa, o qual tem 

relação com “autocriação” ou “inovação”, e portanto, é considerada uma expressão 

derrogatória, sem autenticidade ou autoridade. Inovação é algo inteiramente inapropriado 

nessa tradição (PREECE, 2006) em função do reconhecimento da contribuição de todos os 

antepassados para aquela realização. 

Evitando radicalismos, Preece (2006) procura apontar para conseqüências positivas e 

negativas oriundas do individualismo. Em sua ponderação, afirma que a individualidade ao 

mesmo tempo, proporciona: 

[...] a capacidade de sermos autossuficientes, autoconfiantes, termos 

expressão própria, automotivação, e uma relativa estabilidade quanto ao 
nosso senso de identidade. Todas estas tendências podem ser vistas como 

sendo de orientação egóica. Elas nos conduzem à inovação e mudança, como 

também à reavaliação de antigas convencionalidades. Reciprocamente, elas 
engendrarão insegurança, preocupação consigo mesmo, competitividade, e 

todos os fracassos narcísicos que sofremos, podendo levar a uma ênfase 

exagerada da necessidade de auto-afirmação, além de uma arrogante 
autodeterminação – tudo isto bastante familiar na vida Ocidental. (PREECE, 

2006, p. 72 – tradução minha, EPBC) 

 

Ressalta ainda como resultado positivo desta atitude individualista, a capacidade de 

desenvolvermos nossos próprios pensamentos. Como exemplo, cita o questionamento a uma 

autoridade espiritual que na perspectiva oriental pode ser visto como terrivelmente arrogante, 

no entanto, providencial para nos defender dos inescrupulosos. O questionamento às crenças 

tradicionais pode nos levar a uma busca genuína por sua validade. Outra conseqüência natural 

desta atitude autocentrada, é o “desejo de só embarcarmos naquilo que sentimos que é correto 

para nós” (PREECE, 2006, p. 73 – tradução minha, EPBC). Apesar de sabermos que esta 

atitude também pode fortalecer o ato de “só levar vantagem”, ao mesmo tempo este pode ser 

um caminho para acreditarmos “nos nossos mais profundos sentimentos e naquilo que nos é 

apropriado” (PREECE, 2006, p. 73 – tradução minha, EPBC), ou seja, termos a coragem de 

assumir aquilo que “faz sentido” em nossas vidas como vimos em Röhr (2007).  

Ao educador, cabe, em nossa opinião, conhecer a fundo essas diferenças a fim de, por 

dentro de uma atitude individualista, fortalecer a coragem do educando na busca do seu 

propósito de vida e não simplesmente julgá-lo no momento em que percebe ora um excesso 

de autoconfiança ou autocentrismo exacerbados. O educador precisa ter experimentado ele 

mesmo esses estados e confiar na capacidade do aluno de ultrapassar sua egocentria rumo à 
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mundicentria. Segundo a psicologia budista, precisamos ter um ego forte antes de pensarmos 

em abandoná-lo (PREECE, 2006) 

A orientação para a plenitude requer tolerância e paciência. Objetivamos a 

autenticidade do educando e não adoção de comportamentos que favoreçam a aceitação seja 

da sociedade capitalista ou de grupos ideológicos contrários. Que ele se torne lúcido o 

suficiente para erguer-se diante de qualquer vertente ideológica, seja capitalista, socialista, 

humanista etc. Os rótulos são muito menos importantes do que sua busca por maior coerência 

entre o que sente, pensa e realiza. O esforço para imprimir esta referência inicial na 

construção do eu é o ponto de partida para o exercício da liberdade como condição primeira 

para uma caminhada consistente e responsável.  

López Quintás (2003) lembra-nos, por exemplo, que viver numa democracia não é 

suficiente para que sejamos livres, pois nela existem “pessoas e grupos – políticos, 

comerciais, culturais [...] – que desejam dominar-nos em um aspecto ou outro e nos reduzir a 

clientes fiéis, seguidores submissos, súditos carentes de toda iniciativa verdadeira” (LÓPEZ 

QUINTÁS, 2003, p. 18 – tradução minha, EPBC). A conquista da liberdade realiza-se 

paulatinamente na medida em que fazemos o esforço para nos libertar das ilusões 

manipulatórias que têm por objetivo nos dominar, vencer-nos sem convencer-nos. Focalizar a 

nossa coerência interior ao mesmo tempo em que buscamos nos apropriar de maiores 

conhecimentos talvez seja um bom antídoto para não embarcarmos em discursos ideológicos. 

A individualidade, como expressão de “nossa singularidade mais íntima, última e 

incomparável” (JUNG, 2007a, p. 49) gera autoestima e autoconfiança suficientes para a 

construção do “eu” como 

[...] fator complexo com o qual todos os conteúdos conscientes se 
relacionam. É este fator que constitui como que o centro do campo da 

consciência, e dado que este campo inclui também a personalidade empírica, 

o eu é o sujeito de todos os atos conscientes da pessoa.  (JUNG, 2008a, p. 

13)  

 

 Compreender o eu/ego como ponto de referência é saber que nada atingirá nossa 

consciência sem que mantenha relação com ele (JUNG, 2007a). Dependemos desta referência 

para monitorarmos o nosso próprio desenvolvimento. Para tanto, o conhecimento teórico 

disponível sobre eu/ego contribui para o nosso processo de autoconhecimento.  

Segundo Jung (2008b), o eu/ego constitui-se de funções ectopsíquicas e 

endopsíquicas. São funções ectopsíquicas: as sensações derivadas dos sentidos com os quais 

detectamos a presença de algo; o pensamento que nos diz, na medida do possível, o que é este 

algo; o sentimento que vai nos informar se este algo nos agrada ou não, o valor que atribuímos 
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a ele; além da nossa faculdade intuitiva, nosso faro, descrita por Jung como “uma espécie de 

faculdade mágica, coisa próxima da adivinhação, espécie de faculdade miraculosa” (JUNG, 

2008b, p. 10), um tipo de percepção que extrapola os sentidos comuns, apesar de pouco 

explicável, pode ser constatada por meio de sonhos premonitórios, comunicações telepáticas, 

dentre outros.  

 Estas funções promovem interatividade com tudo e todos ao nosso redor, e nesta 

dinâmica vamos conhecendo o nosso “eu”, percebendo aquilo que nos agrada, desagrada ou 

somos indiferentes. Com isto, aproximamo-nos e distanciamo-nos de pessoas, lugares, coisas 

etc. Descobrimos nossas vontades e preferências, nossas habilidades e particularidades, nossa 

maneira singular de ser.  

 As funções ectopsíquicas “regem ou auxiliam nossa orientação consciente no 

relacionamento com o ambiente” (Jung, 2008b, p. 17), porém não podem orientar aquilo que 

se encontra para além do ego ou abaixo dele, o nosso inconsciente. A primeira função 

endopsíquica é a memória que nos ajuda a reproduzir conteúdos inconscientes distinguindo-os 

daqueles percebidos no aqui e no agora. O acúmulo de percepções e sensações vão dar origem 

ao que Jung chama de componentes subjetivos das funções conscientes. Quando 

reencontramos uma pessoa ou visitamos um local pela segunda vez, temos que lidar com as 

informações derivadas destes componentes. As emoções e os afetos constituem o terceiro 

componente endopsíquico. Diferentemente de funções, eles são acontecimentos que arrebatam 

o eu ou até mesmo o anulam como no caso de uma raiva intensa, “somos simplesmente 

possuídos, tornamo-nos irreconhecíveis e o nosso autocontrole desce a praticamente zero” 

(JUNG, 2008b, p. 19). 

 O quarto fator é chamado por Jung de invasão, ou seja, quando o lado obscuro 

“irrompe na consciência” (JUNG, 2008b, p.19) e o controle consciente fica debilitado. Como, 

por exemplo, experiências traumáticas que armazenamos as quais ressurgem inesperadamente 

levando a pessoa a sentir-se perdida, privada de si mesma. Ou, em uma invasão positiva, 

podemos nos remeter à visão que paralizou Preece (2006) aos onze anos. Destacamos, 

portanto, a complexa noção de Jung (2007b) quanto à natureza pré e trans do inconsciente em 

relação ao consciente. Ou seja, para ele, o inconsciente é um depósito de coisas primitivas e 

uma fonte de coisas que estão além do ego. Assim, sua “invasão”, tanto pode ser progressista 

como regressiva.   

 Para mantermos um contato maior com nossas deficiências e potencialidades, 

precisamos de conteúdos que nos auxiliem neste processo a fim de que façamos uso de 

habilidades que nos auxiliem no monitoramento destas diferentes funções de tal forma que as 
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energias por elas desencadeadas sejam canalizadas para a plenitude humana e não para 

manter-nos arraigados a padrões rígidos e limitantes.  

Os sentidos nos proporcionam o reconhecimento daquilo que nos causa prazer ao qual 

facilmente nos apegamos: nossas comidas e bebidas favoritas, as melodias que apreciamos, os 

cheiros, a sexualidade, as atividades mentais que cultivamos etc. Cada um destes “apetites” 

pode, ao mesmo tempo, torna-se um fim em si mesmo de tal maneira que nos condicionemos 

a organizar a dinâmica de nossas vidas em função deles e passemos a viver aprisionados em 

rotinas mentais, emocionais e práticas, muitas vezes sem tomarmos consciência das 

conseqüências do que estamos construindo. 

Podemos comprometer nossa saúde física com alimentos e bebidas mal balanceados, 

fazer uso de álcool sem considerar as implicações psicológicas e relacionais envolvidas em 

função deste hábito, desejar prazer sexual desprovido de qualquer nível de responsabilidade 

para consigo mesmo e com o/os outro(s), consumir compulsivamente, enfim, fazer dos apelos 

sensoriais o “sentido de nossas vidas”. 

É muito comum traçarmos metas que dizem respeito a conquistas cujos resultados são 

exteriorizáveis, como: passar de ano, passar nos exames de vestibular, conseguir um bom 

emprego, ganhar mais e mais dinheiro, adquirir imóveis e automóveis, tornar-se famoso etc. 

Ao passo que, raramente estabelecemos metas para o nosso crescimento interior, como: 

escutar melhor os outros, controlar nossas emoções, desenvolver compaixão, generosidade e 

solidariedade por tudo ao nosso redor. Exercícios desta natureza podem ocorrer 

ocasionalmente, porém dificilmente como uma meta que atribua igual importância àquelas 

que acabamos de citar anteriormente.  

A pessoa bem sucedida nos padrões ocidentais resume-se a alguém que conquistou 

uma vida confortável, carro do ano, moradia em áreas nobres, uma família com poder 

aquisitivo nível “A”, muitas vezes independente dos seus valores morais. Esta é a concepção 

de “integralidade do eu” difundida por todos os meios de comunicação de massa. Vive-se 

como se não existisse um mundo interior para ser desvendado e conhecido. Desta maneira, o 

eu individualizado tende a fechar-se em si mesmo sem que percebamos que há muito ainda 

por desenvolvê-lo. 

 Segundo Jung (2008), não podemos afirmar até onde vão os limites do campo da 

consciência, porém pode-se inferir teoricamente que ele se encerra no momento em que toca o 

desconhecido. De acordo com este expoente da psicologia analítica, o inconsciente pode ser 

dividido em dois grupos de conteúdos: aquilo que desconhecemos exteriormente e podemos a 
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qualquer momento apercebermo-nos pelos sentidos (do mundo ambiente), e o que diz respeito 

ao mundo interior.  

 Diferentemente de Freud, para Jung o inconsciente contém além de conteúdos 

reprimidos da infância, “todo material psíquico que subjaz ao limiar da consciência” e que 

“constituem as sementes de futuros conteúdos conscientes” (JUNG, 2007a, p. 3). Jamais em 

repouso, o inconsciente empenha-se em “agrupar e reagrupar seus conteúdos” (JUNG, 2007a, 

p. 3). Caracterizam-se como de ordem pessoal aqueles conteúdos que são fruto da vida 

pessoal daquele indivíduo, quando “podemos reconhecer em nosso passado seus efeitos, sua 

manifestação parcial, ou ainda sua origem específica” (JUNG, 2007a, p. 11). Portanto, 

integram a personalidade.  

 A expansão da personalidade leva o indivíduo a acessar camadas mais profundas, nas 

quais se encontram imagens primordiais e herdadas que Jung denominou de arquétipos, ou 

seja, “conteúdos coletivos em estado relativamente ativo” (JUNG, 2007a, p. 13). Estas 

camadas foram designadas de inconsciente coletivo.  

[...] quanto mais conscientes nos tornamos de nós mesmos através do 
autoconhecimento, atuando consequentemente, tanto mais se reduzirá a 

camada do inconsciente pessoal que recobre o inconsciente coletivo. Desta 

forma, vai emergindo uma consciência livre do mundo mesquinho, 

susceptível e pessoal do eu, aberta para a livre participação de um mundo 
mais amplo de interesses e objetivos. Essa consciência ampliada não é mais 

aquele novelo egoísta de desejos, temores, esperanças e ambições de caráter 

pessoal, que sempre deve ser compensado ou corrigido por contratendências 
inconscientes; tornar-se-á uma função de relação com o mundo de objetos, 

colocando o indivíduo numa comunhão incondicional, obrigatória e 

indissolúvel com o mundo. As complicações que ocorrem este estádio já não 

são conflitos de desejos egoístas, mas dificuldades que concernem à própria 
pessoa e aos outros. Neste estádio aparecem problemas gerais que ativaram o 

inconsciente coletivo; eles exigem uma compensação coletiva e não pessoal. 

É então que podemos constatar que o inconsciente produz conteúdos 

válidos não só para o indivíduo, mas para outros: para muitos e talvez 

para todos. (JUNG, 2007a, p. 53-54 – grifo nosso) 

 

 Da maneira com Jung teoriza o processo de autoconhecimento, entendemos que 

naturalmente o inconsciente coletivo manifesta-se. Não temos condições de contestá-lo neste 

sentido, no entanto, na condição de educadora, acredito que a forma como o indivíduo irá 

gerir estes conteúdos advindos do inconsciente coletivo requer um tipo de orientação 

específica que a educação formal ainda não dispõe.  

Diante de tanta exultação à individualidade, aqueles educadores que se comprometem 

em formar humanamente precisam desenvolver metodologias que levem os indivíduos a 

refletirem sobre os apegos culturalmente fomentados em defesa de sua individualidade.  
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Demonstrar desapego a tendências egocentradas, como uma opção que merece ser 

considerada, ainda é uma habilidade a ser desenvolvida por nós, educadores. Aprender a 

esboçar esta possibilidade sem fazer com que o aluno sinta-se culpado ao perceber-se 

individualista exige convicção e prática do educador para conhecer este processo a fundo.  

A função do educador, ao nosso ver, é apresentar ao aluno uma alternativa de se 

relacionar com o “eu” não como uma referência rígida e estanque de si mesmo, mas como um 

processo em constante construção e expansão que ao se tornar mais abrangente, irá dialogar 

com aquilo que Jung (2008a) chamou de Si-mesmo, o Self, o arquétipo da integralidade, 

presente no inconsciente coletivo.  

O caminho para a realização do Si-mesmo, foi denominado por Jung de caminho da 

individuação. Para diferenciar individuação da referência negativa que fazemos da expressão 

exacerbada e descomprometida com a coletividade, que conhecemos como individualismo, 

citaremos as definições do próprio Jung (2007a) a seguir: 

[...] Individualismo significa acentuar e dar ênfase deliberada a supostas 
peculiaridades, em oposição a considerações e obrigações coletivas. A 

individuação, no entanto, significa precisamente a realização melhor e mais 

completa das qualidades coletivas do ser humano; é a consideração adequada 
e não o esquecimento das peculiaridades individuais, o fator determinante de 

um melhor rendimento social. (JUNG, 2007a, p. 49) 

 
[...] A individuação, portanto, só pode significar um processo de 

desenvolvimento psicológico que faculte a realização de qualidades 

individuais dadas; em outras palavras, é um processo mediante o qual um 

homem se torna o ser único que de fato é. Com isto, não se torna “egoísta”, 
no sentido usual da palavra, mas procura realizar a peculiaridade do seu ser e 

isto, como dissemos, é totalmente diferente do egoísmo ou do 

individualismo. (JUNG, 2007a, p. 50) 

 

 Preece (2006) ressalta aspectos positivos e negativos da individualidade e afirma que 

esta resguarda elementos comuns com a individuação. Por exemplo, no momento em que o 

individualismo esbarra em seus limites obscurecendo a percepção do todo, “a individuação é 

uma redenção deste aspecto na medida em que abre a possibilidade da nossa individualidade 

buscar um desfecho positivo [...]” (PREECE, 2006, p. 73 -  tradução minha, EPBC).  

 Individuação significa “tornar-se um ser único”, “tornar-se si mesmo”, “o realizar-se 

do si-mesmo” (JUNG, 2007a, p. 49), enquanto individualidade positiva refere-se à “nossa 

singularidade mais íntima, última e incomparável” (JUNG, 2007a, p. 49) 

Portanto, o eu ou ego está subordinado ao Si-mesmo, uma grandeza mais abrangente, 

uma personalidade global mesmo que inatingível na sua totalidade. Se mantivermo-nos 
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arraigados ao primeiro, permaneceremos nos limites da individualidade, ao passo que na 

ampliação do mesmo, adentraremos no caminho da individuação. 

 Em Aion: estudos sobre o simbolismo do Si-mesmo, Carl Jung (2008a), psiquiatra 

suíço, realiza um estudo teórico no qual mostra o Cristo como o símbolo do Si-mesmo, o 

divino transfigurado na condição humana revelando o potencial virtuoso no interior do 

homem por meio da prudência, da justiça, da moderação, da sabedoria e da disciplina. Ou 

melhor, a possibilidade de unificação da cisão humana entre os impulsos conflituosos do lado 

animal (pecador) e sua natureza divina. 

 O Cristo, ao mesmo tempo em que encarna uma individualidade humana, reúne 

atributos da unicidade e da singularidade. Apesar da sua imagem apontar para uma perfeição, 

enquanto arquétipo do Si-mesmo ele indica uma inteireza. A realização do Si-mesmo, para 

Jung (2008ª, p. 99), implica a supremacia dos opostos que pode ser simbolizada na passagem 

do Cristo crucificado ladeado por malfeitores. O indivíduo comum na aspiração à plenitude, 

“é obrigado a suportar, por assim dizer, o oposto do que intenciona, em benefício da sua 

inteireza”, pois ao desejar fazer o bem depara-se com os vícios, os apegos ao eu, as vaidades, 

orgulhos e arrogâncias, enfim, o “mal” dentro de si. 

 Na perspectiva do Si-mesmo, as antinomias existem para serem integradas, ou melhor, 

os instintos animais vivos na natureza humana, fontes de vícios e apetites desgovernados, não 

podem ser vistos como opostos separados e inconciliáveis, mas acolhidos pelo indivíduo 

como parte da sua natureza que precisa ser desenvolvida e não rejeitada e esquecida nos 

recantos do inconsciente pessoal. A compreensão do Si-mesmo supera o julgamento 

maniqueísta na medida em que o exercício da integração passa a “fazer sentido” para o 

indivíduo.   

 De acordo com Jung (2008a), o indivíduo que assumir conscientemente como 

obrigação da sua natureza “a tarefa da individuação e do reconhecimento da totalidade ou 

integralidade” (JUNG, 2008a, p. 100), e procurar exercitá-la, 

evitará todas as consequências desagradáveis que decorrem de uma 
individuação reprimida; isto é, se assumir de livre e espontânea vontade a 

inteireza, não será obrigado a sentir na carne que ela se realiza dentro dele 

contra a sua vontade, ou seja, de forma negativa. Isto significa que se alguém 

está disposto a descer a um poço fundo, o melhor é entregar-se a esta tarefa 
adotando todas as medidas de precaução necessárias, do que arriscar-se a 

cair de costas pelo buraco abaixo. (JUNG, 2008a, p. 100) 

 

Eis a importância do “enraizamento do eu no mundo da consciência e o fortalecimento 

da consciência por uma adaptação o mais adequada possível” (JUNG, 2008, p. 41 – itálico no 
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original). Ou seja, por mais que um indivíduo capte o conteúdo inconsciente do Si-mesmo, ele 

precisa adaptá-lo ao mundo prático, material e real, do contrário corre o risco de perder-se no 

imaginário do Si-mesmo. 

Neste sentido, determinadas virtudes como a atenção, a conscienciosidade, a 

paciência, sob o ponto de vista moral, e a exata consideração dos sintomas 

do inconsciente e a autocrítica objetiva, do ponto de vista intelectual, são 

também sumamente importantes. (JUNG, 2008a, p. 41) 

 

 Atenção e conscienciosidade, assim como autocrítica objetiva, são qualidades que sem 

a ajuda de uma formação direcionada podem deixar de florescer no indivíduo, e assim, seu 

processo de humanização tende à incompletude e não à plenitude. São aspectos humanos que 

dependem do enraizamento do eu no mundo para se desenvolverem. 

Portanto, perguntamos, de que maneira o eu enraizado no mundo pode desenvolver o 

caminho da individuação? 

 Para respondermos a este questionamento, abordaremos a seguir a teoria dos âmbitos 

desenvolvida por Alfonso López Quintás (2003). 

 

 

 2.4 O encontro: possível estágio integral do “NÓS” 

 

 

 Ao experimentarmos um encontro, logo, nosso eu percebe sua existência. As infinitas 

oportunidades e possibilidades de encontro dão vida à vida, mobilizando as funções ecto e 

endopsíquicas. O ser humano enquanto co-criador desta dinâmica, aprende a existir no mundo 

e a desenvolver suas potencialidades sentindo, pensando e agindo. O encontro, neste sentido, 

é condição primeira para que possamos iniciar o processo de compreensão de nós mesmos, 

dos outros seres humanos, dos seres animados e inanimados presentes no universo, enfim, de 

todo conjunto de criações e modos de ser no mundo.  

Na medida em que pensamos, sentimos e agimos, vamos acumulando percepções as 

quais nos oportunizam a constante e ininterrupta construção de conhecimento. Conhecimento 

que gera conhecimento num ciclo contínuo de infindáveis aprendizados. A forma pela qual 

estes aprendizados irão desenvolver-se, depende do nível de relação que venhamos a 

estabelecer com cada objeto ou pessoa com os quais nos deparamos. Procuraremos, portanto, 

compreender a natureza do encontro à luz do filósofo espanhol Alfonso López Quintás que é 

doutor em filosofia e catedrático emérito da Universidade Complutense (Madrid). Fundador 

da Escola de Pensamento e Criatividade em 1987, um projeto formativo que desenvolve 
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pesquisas voltadas para a formação humana, a ética e a antropologia filosófica, tendo por base 

a prática do pensar com rigor e do viver criativamente conforme apresentaremos ao tratarmos 

da sua teoria dos âmbitos em um dos seus mais de trinta livros publicados: El secreto de uma 

vida lograda: curso de pedagogia Del Amor y la Familia (2003). 

López Quintás (2003) apresenta-nos uma proposta didática para exercitarmos um 

pensar sobre a categoria encontro. Num primeiro momento, ele classifica as relações em dois 

níveis distintos, duais e polarizados, bem comuns à nossa compreensão: nível 1 e nível 2.  

O nível 1 seria aquele em que mantemos um contato superficial com uma pessoa ou 

objeto. Percebemos as coisas e as pessoas a partir dos seus aspectos mais exteriorizáveis e 

funcionais. Por exemplo, ao observarmos um piano, podemos nos deter na sua forma e na 

qualidade da madeira utilizada para sua produção. Esta percepção valoriza a utilidade 

decorativa do objeto podendo ainda atestar o status quo daquele que o expõe, como também 

prestar-se exclusivamente para fins mercantis (LÓPEZ QUINTÁS, 2003). 

Neste nível de realidade, predominam relações nas quais se exercita a posse e a 

dominação. É uma realidade em que manobramos, trocamos, delimitamos e pesamos (LÓPEZ 

QUINTÁS, 2003).  

Esta percepção inicial que classificamos de utilitarista, entretanto, pode ser superada 

por uma visão mais abrangente, uma percepção artística, por exemplo. Um pianista ao 

deparar-se com o mesmo piano volta sua atenção para o potencial musical do instrumento e 

abre-se para a possibilidade de interpretar suas peças prediletas sendo estimulado a interagir 

na intenção de conhecer sua sonoridade e dar vida a belos acordes. As formas e o brilho da 

madeira podem lhe parecer atrativos num primeiro momento, no entanto, o pianista vai em 

busca de um encontro envolvente, repleto de possibilidades criativas. Um encontro em que 

ambos, piano e pianista, configuram e se permitem ser configurados, o pianista potencializa a 

sonoridade do piano ao mesmo tempo em que sua habilidade artística se revigora na relação 

com o instrumento engendrando uma dinâmica relacional a qual López Quintás (2003) 

denomina de âmbito. Desta relação origina-se um diálogo íntimo. 

Trata-se de um tipo de união sobretudo valiosa que resulta em algo muito 

útil ao pianista, mas com um tipo de utilidade de uma escala superior, já que 
serve para criar de novo uma obra artística. Estamos no nível da criatividade 

– nível 2. O pianista se vale das condições de sonoridade que o piano 

apresenta, porém de forma respeitosa, sem forçá-las, mas sim ajustando-se às 

suas exigências. (LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 46 – itálico no original – 

tradução minha, EPBC) 
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Analogamente, podemos exercitar a compreensão do encontro entre duas pessoas 

motivado pelo que existe de mais exterior a elas: o corpo, o cheiro, a cor, o nível ou papel 

social que podem trazer benefícios para ambas as partes. Os indivíduos convivem 

inicialmente sem uma motivação para a complementaridade. Não há intenção de criar algo 

novo motivado por uma união desinteressada. A relação é de exploração e consumo daquilo 

que o outro tem para oportunizar, quão mais imediato melhor. Neste caso, não há 

comprometimento com um processo criativo de forma que os envolvidos descubram 

conjuntamente as inúmeras possibilidades de transformação e aprendizados que podem levá-

los a se reconfigurarem mutuamente, ou melhor, a descobrirem novas formas de pensar, sentir 

e agir. A fecundação de uma relação criativa depende da constituição de um âmbito o que 

implica conceber a pessoa humana como alguém  

[...] que ama outras pessoas e é amado por elas; elabora projetos para o 

futuro e intenciona realizá-los; adquire um bom número de possibilidades 
que foram transmitidas à sua sociedade pelas gerações anteriores e procura 

criar novas possibilidades para levá-las às gerações futuras; tem iniciativas 

de ordens diversas e as compartilha com outras pessoas [...]  (LÓPEZ 

QUINTÁS, 2003, p. 47) 

 

No nível 2, nível do âmbito, todos comprometem-se com a própria transformação e a 

transformação do outro favorecendo o desenvolvimento dos potenciais humanos intrínsecos à 

natureza de cada um. Afasta-se, neste caso, a condição utilitarista e exploradora da relação. 

Um âmbito é um campo de realidades que oferece múltiplas possibilidades de vivermos 

criativamente com o outro. São experiências em que se apresenta o aspecto reversível, as 

partes envolvidas através de trocas vão dando origem a uma nova realidade a qual fortalece 

todos os envolvidos. A condição para que isto ocorra, segundo o autor, implica o respeito ao  

[...] modo de ser de cada realidade e não reduzi-las a um de seus aspectos, se 
não vê-las em toda complexidade que se apresenta. Se atuarmos com o 

devido respeito, podemos estabelecer vínculos valiosíssimos com os seres do 

entorno e desenvolver ao máximo a nossa personalidade. (LÓPEZ 

QUINTÁS, 2003, p.73) 

 

Segundo López Quintás (2003), o ser humano é um campo de realidades, um âmbito, 

pois não pode ser delimitado assim como fazemos com os objetos. 

Em princípio, os âmbitos são realidades singulares – uma pessoa, uma obra 

cultural, um instrumento musical [...] Ao unir-se com os demais âmbitos 
entre si, dão lugar a âmbitos de maior envergadura – um grupo de amigos, 

uma família, uma orquestra, uma instituição[...] Estes âmbitos complexos, 

formados pelo encontro de dois ou mais âmbitos individuais, não se reduzem 

à soma destes, mas apresentam uma condição peculiar. (LÓPEZ 

QUINTÁS, 2003, p. 48) 
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 Condição peculiar esta que implica uma realidade aberta a transformações através de 

uma diversidade de expressões possíveis resultantes da criatividade relacional que afeta a 

pessoa humana como um todo: corpo, mente e emoções/sentimentos. Portanto, afirma López 

Quintás (2003): “Nada mais importante para nossa formação do que saber a fundo o que é um 

encontro e quais são suas exigências e seus frutos” (LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 42 – tradução 

minha, EPBC). 

 O âmbito nos possibilita uma experiência reversível, ou seja, de dupla direção, por 

exemplo: ao cantarmos uma melodia, damos-lhe vida, ao mesmo tempo em que nos 

emocionamos e somos por ela inspirados. Um educador ao planejar uma aula para depois 

ministrá-la, recebe dos alunos novos estímulos que o levam a criar e recriar a si mesmo e os 

seus métodos e conteúdos. Para López Quintás (2003, p. 73 – itálico no original – tradução 

minha, EPBC), reconhecer as infinitas possibilidades de encontro no dia a dia é um tesouro que 

precisamos aprender a incorporar na nossa existência desde que consigamos “respeitar o 

modo de ser de cada realidade e não reduzi-la a algum dos seus aspectos, mas vê-la em toda 

complexidade que se apresenta”. Desta maneira, podemos integrar os objetos em âmbitos 

enriquecendo ao mesmo tempo os seis modos de realidade: “o físico (o calor e o frio das 

mãos), o fisiológico-sensível (a capacidade de agarrar e sentir), o psicológico-afetivo, o 

espiritual-criativo (em um cumprimento cria-se uma relação), o sociológico, o simbólico [...]” 

(LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 74 – tradução minha, EPBC). 

Para criar formas pessoais de união, devemos integrar todos os modos de 

realidade que configuram nosso ser e o ser das pessoas a quem nos 
dirigimos. Por ser corpóreo, ocupo um lugar no espaço, posso tocar e ser 

tocado, tenho sensibilidade [...] por ser espiritual, sou capaz de amar e ser 

amado, respeitar e ser respeitado, elaborar projetos e participar em outros 

que me são oferecidos, consagrar a vida a um ideal e viver atento às 
sensações imediatas [...] Ao pertencer a uma mesma pessoa, estas condições 

se tornam estreitamente vinculadas entre si. A sensibilidade humana não é 

pura sensibilidade corpórea desconectada da capacidade de amar, de 
estabelecer projetos de vida [...] O amor, por um lado, não se move em um 

nível exclusivamente espiritual; reflete-se e expressa-se em gestos corpóreos. 

O corpo humano vibra o espírito. O espírito se expressa no corpo. O corpo e 
o espírito encontram-se internamente vinculados, o que quer dizer, 

integrados. (LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 74-75 – itálico no original – 

tradução minha, EPBC) 

 

  

 O universo sustenta-se a partir de interrelações. A ciência isola-as para fins de estudo 

e aplicação de métodos com propósitos específicos, no entanto, o olhar fragmentado fora 

destes contextos resulta em uma percepção empobrecida e distorcida das interrelações que 

tanto promovem como ameaçam a continuidade da vida no universo. Mobilizar nossas 
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funções conscientes no sentido de transformar os âmbitos em encontros propicia a assimilação 

de componentes inconscientes favoráveis à adaptação mais adequada de conteúdos do Si-

mesmo no eu enraizado.  

A integração, enquanto ideal que se aproxima, da inteireza do ser humano pode ser 

observada em Röhr (2007; 2010), Jung (2008a), Wilber (2008), como também nos filósofos 

gregos. 

 Em Röhr (2007), por exemplo, observamos sua compreensão das dimensões humanas 

como matérias que gradativamente sutilizam-se em uma escala de maior para menor 

densidade. Nesta lógica, primeiramente temos o corpo físico, seguido do sensorial, do 

emocional, do mental até atingirmos o nível mais sutil o qual se entende por espiritual. 

Funcionando integradamente, cada dimensão desta tem sua importância no conjunto humano. 

Por exemplo, se sentimos uma dor física, esta altera nosso humor, nossos pensamentos 

tendem a ficar mais negativos, podendo fazer com que percamos de vista alguns valores na 

relação com outras pessoas, tratamo-las desrespeitosamente, por exemplo. Da mesma 

maneira, se temos nossa honra manchada por uma calúnia, ficamos emocionalmente abatidos, 

pensando negativamente e podemos somatizar esta sensação em forma de gastrites ou 

dermatites atópicas.  

 Para ficar mais claro, mostraremos na Figura 2 um diagrama elaborado por Röhr 

(2007) no qual o autor apresenta as dimensões acima mencionadas.  

Cuidar destes vários corpos de tal maneira que eles sejam plenificados de acordo com 

sua estrutura é compreender que há estágios (WILBER, 2008) a serem atingidos para cada um 

deles. Precisamos plenificar nossa dimensão física com alimentação adequada e exercícios, 

conhecer e monitorar nossas emoções e pensamentos, e enfim guiar nossa experiência humana 

por valores que fazem parte da dimensão espiritual. 

 Segundo Röhr (2007), esta dimensão é nosso guia pois nossas mais sublimes 

realizações não se esgotam nas outras dimensões. Por exemplo, podemos vencer um 

campeonato de futebol e para isto trabalhamos satisfatoriamente as quatro primeiras 

dimensões, porém tomamos conhecimento que um dos diretores do nosso clube aliciou o 

técnico adversário para não colocar em campo seu melhor atacante na final. O sentimento de 

realização com a suposta vitória já não é o mesmo após o conhecimento deste fato. Com este 

exemplo, procuramos exemplificar uma dimensão que se manifesta em forma de uma 

qualidade de ânimo e prazer diferente das outras. Da mesma maneira pode ocorrer com alunos 

que são aprovados “filando/colando” de outros ou por mérito próprio. O nível de realização 

dos dois grupos é completamente diferenciado. Ao pautarmo-nos pela sutileza da nossa 
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dimensão espiritual, buscamos nos realizar balizados por referências que implicam o quanto 

pautamos nossas ações por valores. Agir simplesmente para produzir resultados 

exteriorizáveis não nos preenche por inteiro, por mais dinheiro e fama que venhamos a 

acumular. Eis uma das razões de algumas pessoas que atingiram um patamar de ganho 

material elevado buscarem realização em trabalhos voluntários e serviços humanitários, ou 

lutando por causas ecológicas etc., para conseguirem dar algum sentido às suas vidas. 

 

               

Figura 02 – As cinco dimensões básicas dos seres humanos 
Fonte: RÖHR, 2010, p. 16 

 

 Encontramos os valores como o guia da individuação e unificação do ser humano em 

Jung (2008a), como constituintes da dimensão sutil do ser humano em Röhr (2007), como a 

meta da arete para os gregos e como condição sine qua non para formação de âmbitos 

(LÓPEZ QUINTÁS, 2003). É balizado por eles que conseguiremos criar âmbitos de 

convivência mais valiosos no sentido de proporcionarem condições mais adequadas para a 

plenitude, integralidade ou unidade da natureza humana. 
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2.4.1 Os âmbitos mais elevados criam ninhos mais integrados no “NÓS” 

 

O processo de unificação está disponível a todo e qualquer momento, no entanto, é 

necessário que o ser humano perceba e compreenda o seu significado para persegui-lo dentro 

de si mesmo. Não podemos esperar que este despertar desabroche em uma grande maioria da 

população pois bem sabemos o quão arrojadas são as múltiplas linguagens utilizadas pelos 

manipuladores para prender as pessoas em níveis de satisfação fisiológicos, sensoriais, 

emocionais e mentais de tal maneira que o pensamento não se desenvolva criativamente em 

busca de realizações mais profundas e sutis. Isto vale para as músicas e expressões artísticas 

comercializáveis, alimentos e bebidas, vestimentas e calçados, veículos, atividades físicas, 

toda indústria do entretenimento etc. Portanto, a formação humana tem um papel 

imprescindível no esclarecimento e desenvolvimento das dimensões mais sutis do ser.  

O homem é o âmbito de maior envergadura no universo conhecido, podendo criar 

relações mais consistentes com tudo ao seu redor (LÓPEZ QUINTÁS, 2003). Por outro lado, 

ao não se desenvolver, pode ficar preso nas estruturas mais densas, criando as realidades mais 

deploráveis que conhecemos. Buscar a plenitude humana é uma decisão livre e espontânea de 

cada indivíduo, no entanto, para que haja escolha, ela precisa ser apresentada, discutida, 

compreendida e praticada até que o indivíduo assuma livremente esta busca como sentido de 

vida. 

 Para tanto, a criação de âmbitos possui exigências e características próprias. O 

encontro exige comprometimento e esforço para a fecundação de uma unidade. Trata-se de 

uma relação reversível pois exige que as pessoas estejam comprometidas com o próprio 

desenvolvimento interior e com o dos outros de tal forma que haja acolhimento das 

potencialidades de cada um, e assim, juntos, possam criar âmbitos mais amplos e profundos. 

Para López Quintás (2003, pp. 112-122), este nível de criatividade exige o cultivo de valores 

os quais são por ele enumerados: 

 

1. Generosidade – da mesma raiz de engendrar, gera e promove a vida por meio do encontro. 

Implica respeito pela condição pessoal de cada um, desta forma, requer a renúncia de 

tratar quem quer que seja como utensílio na intenção de dominar. As pessoas que 

estabelecem relações de encontro dão lugar a um novo âmbito, um campo de jogo 

interativo e fecundo no qual suas personalidades evoluem e não se anulam. Este 

intercâmbio mobiliza nossa inteligência, capacidade de iniciativa, amor pela verdade, 

enfim, uma forma de diálogo esclarecedora. Envolve o espírito de servir colocando à 
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disposição de outros âmbitos suas potencialidades. “Um ser constitui um âmbito na 

medida em que tende a complementar-se com outros seres para por em jogo as 

possibilidades que todos eles albergam” (LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 113 – tradução 

minha, EPBC).  

2. Respeito e colaboração – o respeito é uma atitude equilibrada entre a fusão e afastamento, 

o que quer dizer, ao fundir-me com uma pessoa perco a minha identidade pessoal e não 

posso colaborar para ampliar nosso raio de ação pessoal. Neste sentido formo uma massa. 

Ao afastar-me impossibilito o aprofundamento do jogo. Adotar a distância necessária é 

fundamental para adquirir uma perspectiva adequada de tal forma que eu possa acolher os 

valores do outro que considero válidos para mim ao mesmo tempo em que faço valer os 

meus. Desta maneira, colaboro para uma relação de respeito para comigo e para com o 

outro. 

3. Disponibilidade e simpatia – disponibilidade para assumir as possibilidades que o outro 

tem a oferecer e conceder-lhe as que tenho. Este é um campo de solidariedade e 

aperfeiçoamento mútuos, colaboro com a configuração delas e elas com as minhas. Esta 

vontade de ajuda mútua, inspira a escuta voltando os sentidos e a mente para oferecer algo 

valioso. A pessoa simpática é aquela que sintoniza com os demais; apesar de continuarem 

independentes, tal pessoa entrelaça suas possibilidades com as das outras para criar uma 

bela harmonia. Simpatia natural, graça e expressividade facilitam a comunicação e 

mostram que vibramos com alguém que precisa de nossa ajuda. 

4. Confiança e verdade – confiar em outra pessoa é uma entrega que implica uma dose de 

risco. Precisamos acreditar que a vontade do outro encontrar-se conosco é sincera e 

verdadeira. A verdade é condição indispensável para criar uma relação de encontro. 

5. Atitude de agradecimento – quando alguém nos trata de forma verdadeira, simpática e 

generosa, suscita-nos a vontade de agradecimento se somos sensíveis e criativos. 

Sensíveis pois reconhecemos que não podemos crescer humanamente sozinhos, criativos 

para demonstrar nossa reciprocidade. Deste reconhecimento, disponho-me a conceder-lhe 

minhas possibilidades com a mesma atitude de benevolência e gratidão. O agradecimento 

verdadeiro é uma atitude própria de nível 2. Na trama de âmbitos descubro que “o mais 

profundo que há em mim não procede de mim” (MARCEL, 2001 apud LÓPEZ 

QUINTÁS, 2003, p. 118 – tradução minha, EPBC). A vida é vista como um grande dom 

recebido a cada instante. “O agradecimento que suscita em mim este dom incessante é 

demonstrado na minha disposição contínua de colaborar com o desenvolvimento de 
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quantas realidades constituírem o meu entorno” (MARCEL, 2001 apud LÓPEZ 

QUINTÁS, 2003, p. 118 – tradução minha, EPBC). 

6. Fidelidade e paciência – fidelidade significa criar em cada momento aquilo a que nos 

propusemos. Fazer de um momento sempre um novo momento implica sobrepor-se ao 

vai-e-vém dos sentimentos. A fidelidade está para a tenacidade e não para a obstinação; à 

tolerância e não ao fanatismo. Paciência não significa agüentar, mas ajustar-se ativamente 

aos ritmos naturais, ao tempo próprio de cada processo. “A atitude paciente situa-se na 

capacidade de agüentar em nível 2, na qual procura-se dar a cada atividade o sentido que 

lhe corresponde”. (LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 119) 

7. Simplicidade – ter uma atitude de simplicidade indica que somos convencidos de que 

necessitamos de muita coisa para viver. Biologicamente, precisamos de hidrogênio, 

oxigênio, alimentos, água etc. No espiritual, precisamos de ser amados e acolhidos, 

escutados etc. Precisamos ter consciência de que necessitamos das pessoas ao nosso redor 

para não nos iludirmos que a autossuficiência nos realizará como seres humanos, na 

verdade, ela obstaculiza o encontro de nível 2. Uma pessoa sensível está disposta a 

acolher e dar, acolhe as possibilidades que lhe são dadas pelos outros ao mesmo tempo em 

que agradece em uma atitude de reciprocidade. 

8. Cordialidade – a cordialidade torna as relações humanas mais doces, por exemplo, 

podemos exigir e ser amáveis ao mesmo tempo. Um educador que decide que o educando 

merece punição, pode fazê-lo com firmeza, porém dialogando, mas nunca com rispidez e 

grosseria. 

9. O exercício da imaginação e a participação conjunta em atividades relevantes – se 

desejarmos nos encontrar com uma pessoa, temos que adivinhar os seus projetos de vida, 

suas preferências e metas a fim de podermos ajustar nosso comportamento à sua forma de 

ser. Devemos procurar saber o que faz a pessoa feliz e o que demonstra um interesse real 

por ela. “Amar não é contemplar mutuamente pela satisfação que alguém pode produzir, é 

orientar-se em comum para concretizar realizações muito significativas”. [...] O que nos 

une na vida é perseguir conjuntamente metas elevadas; fazer o bem, criar belas obras, 

colaborar com trabalhos fecundos [...]” (LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 122). 

 

O encontro não pode prescindir de ações inspiradas por valores, pois “[...] é um modo 

de unidade que consiste em entregar-se generosamente, verdadeiramente, fielmente, 

cordialmente [...]” (LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 123 – itálico no original – tradução minha, 

EPBC). Este modo de união valora a nossa vida e promove o desenvolvimento da nossa 
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personalidade. O oposto disto, os antivalores – egoísmo, infidelidade, desrespeito, violência e 

grosseria, mentira etc – contrariamente, bloqueiam nosso crescimento como pessoas humanas 

(LÓPEZ QUINTÁS, 2003). 

Uma instituição, uma comunidade, uma família que zela por formas de união pautadas 

em virtudes e valores fortalece-se irradiando esta compreensão por meio da vivência. As 

pessoas que têm a oportunidade de experimentar relações de unidade norteadas por estas 

características, têm a chance de decidir livremente se desejam adotá-las como suas. Assim o 

fazendo, estão alimentando um ciclo virtuoso em movimento espiral ascendente, e não 

vicioso, rodando em torno de si mesmo sem promover crescimento humano. O educador é 

alguém de quem se espera ser capaz de irradiar valores para criar tanto na sala de aula como 

na escola como um todo, experiências relacionais que propiciem tais vivências. Aquele que 

assume este papel sem se dar conta da sua responsabilidade com relação a esta dimensão 

formativa, tende a reduzir-se à função técnica de transmissor de conteúdos e não de formador. 

A livre adoção dos valores e virtudes como guias para o nosso crescimento pessoal, 

independentemente de quaisquer que sejam as circunstâncias em que nos encontremos, reflete 

o quanto um indivíduo está comprometido com o caminho da individuação, a integração do 

Si-mesmo,  a plenitude do seu ser ou a arete humana. Todos estes processos são indicadores 

teóricos de um ideal elevado de vida que para a grande maioria das pessoas não está claro. 

Este é um campo de investigação valiosíssimo para a formação humana.  

Uma pessoa que se pauta por valores não permite que sua vida fique sem sentido. A 

todo momento ela lança um olhar valorativo para a realidade e se alegra ao deparar-se com 

relações de encontro nas quais pode praticar as virtudes do seu ser.  

Ao comportarmo-nos desta forma e vivermos toda sorte de encontros, 
experimentamos seus esplêndidos frutos – energia espiritual, alegria, 

entusiasmo, felicidade, paz interior, gozo festivo[...] – e nos vemos elevados 

ao melhor de nós mesmos. A esta altura, descobrimos que criar formas 

elevadas de unidade – ou seja, de encontro – é a atividade mais valiosa de 
nossa vida, a que coroa todas as demais como uma chave de uma abóbada. 

Este valor supremo constitui o ideal de nossa existência, a meta para a qual 

fomos chamados a fim de conseguirmos dar à nossa pessoa seu pleno 
desenvolvimento. Este chamado determina nossa vocação e nossa missão na 

vida. (LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 133) 

 
 

 Quando não temos clareza do ideal de nossa existência, adotamos um ideal externo 

como a conquista de um título, uma moradia própria, uma viagem ao exterior, um carro zero, 

ou adquirir fama na profissão que escolhemos, ter filhos, adquirir status e poder aquisitivo 

alto etc. Tendemos a focalizar demasiadamente tais aspectos e negligenciarmos o cultivo das 

possibilidades relacionais geradas por esses caminhos em função de enfocarmos 
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demasiadamente os aspectos exteriorizáveis dos nossos objetivos específicos. É comum 

adotarmos uma atitude individualista negativa nestes momentos. Assim que atingimos nossos 

propósitos, tantos outros objetivos pessoais acumulam-se e refazemos nossas metas 

exteriores. Suportamos ciclos e mais ciclos de cobranças e esforços desgastantes, confundindo 

nosso desenvolvimento como pessoas com os objetivos que atingimos. Na ausência de 

discernimento quanto a um propósito elevado de vida, podemos viver ciclicamente girando 

em torno de metas que pouco nos enriquecem como pessoas humanas sem nos apercebermos. 

Sentimo-nos presos e cobrados sem saber exatamente aonde ir pois atrelamos nosso valor 

pessoal ao valor socialmente atribuído às metas externas que atingimos. Não temos a intenção 

de desvalorizar cada etapa de conquista pois sabemos o quão importantes elas são para as 

pessoas, no entanto, em nossa opinião, na medida em que perdemos de vista a fecundidade do 

pensamento relacional e criativo que se expressa no tempo necessário para estar junto com 

outras pessoas exercitando nossos mais nobres valores e virtudes, realizando estudos elevados 

que nos desenvolvam intelectualmente nesta direção, deixamos de vivenciar a autêntica 

liberdade criativa possibilitada por âmbitos comunitários que trabalham em conjunto para 

alcançar metas elevadas e abrangentes visando o desenvolvimento em nível integral do maior 

número de pessoas possível. Quando compreendemos os frutos advindos do encontro, somos 

capazes de distinguir entre o sentido das nossas conquistas pessoais e individuais e as 

infindáveis descobertas de possibilidades de enriquecimento humano frutos do âmbito 

relacional. 

 Como exemplos dos frutos deste encontro, López Quintás (2003, p. 134-139) cita:  

 o jogo criador decorrente de diálogos autênticos que criam novas idéias, fontes de luz, 

nos quais os sentimentos podem ser compartilhados porque há confiança mútua, 

fortalecimento das amizades, prática da escuta, do respeito, da verdade e do 

reconhecimento e aceitação daquilo que o outro nos tem para oferecer; 

 o jogo do encontro nutre-nos de energia espiritual pois cada pequena realização é um 

meio para a realização do nosso ideal como pessoas humanas, o qual está acima de 

todos os outros. 

 a alegria resulta do fato de tomarmos consciência de estarmos no caminho da nossa 

plenitude. O mais alto grau da alegria é o entusiasmo que significa colocar Deus para 

dentro, ou melhor, “encontrar-se imerso no divino, ou seja, no perfeito. Sinto 

entusiasmo ao encontrar-me com uma realidade tão valiosa que me transporta à região 

do perfeito, e me faz sentir preenchido, transbordando de vitalidade interior. [...] Tal 

sentimento de plenitude se traduz em felicidade e esta “surge no espírito de quem se 
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entrega desinteressadamente para realizar sua vocação como pessoa e colabora com os 

demais com esta tarefa” (LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 138, tradução minha, EPBC – 

itálico no original).  [...] “A felicidade é fruto do risco da entrega desinteressada 

suscitando-nos um sentimento de amparo. Quando superamos a tentação de buscar 

segurança na posse de bens e no domínio de pessoas – nível 1 – e nos arriscamos a 

viver o encontro generosamente – nível 2 -, sentimos a única forma de amparo própria 

do ser humano”. Este amparo se traduz em um sentimento de paz. “Só podemos sentir 

paz com nós mesmos quando aceitamos o dever de crescer como pessoas através do 

risco que implica a generosidade”. (LÓPEZ QUINTÁS, p. 139 –itálico no original - 

tradução minha, EPBC)  

 

López Quintás (2003) repetidamente afirma que o encontro, por ser uma forma muito 

alta de unidade a qual se caracteriza por entrarmos em relação com outras realidades, 

recebemos aquilo que nos é concedido e oferecemos aquilo que temos. Dar e receber expressa 

a dinâmica criadora e recriadora de possibilidades que vão dar origem a formas relevantes de 

unidade: ideal verdadeiro de nossa vida. Ao nos fixarmos em ideais egocentrados, 

rechaçamos a possibilidade de encontro e de realização de nossas vidas. Não é incomum 

encontrarmos pessoas extremamente bem sucedidas dentro dos parâmetros sociais 

contemporâneos, e ao mesmo tempo perdidas de si mesmas. A falta da experiência da 

reversibilidade bloqueia o desenvolvimento do ciclo virtuoso de tal maneira que perdemos a 

oportunidade de experimentar o gozo da alegria e o risco da entrega desinteressada, daí, não 

descobrirmos o amparo dentro de nós mesmos manifestado no sentimento de paz. Um ideal de 

vida movido pela construção de unidades relevantes pacifica nosso ser pois adquirimos uma 

certeza que nos faz afirmar: “isto faz absoluto sentido para mim” (RÖHR, 2007). A sutileza 

desta intuição faz parte da nossa dimensão espiritual. 

Desenvolvendo ao longo da vida o discernimento entre atitudes de menor valor e de 

maior valor, vamos aprendendo a direcionar nossos sentimentos, pensamentos e ações em 

função das realizações que atendem à meta maior de nossa vida: unificar-se internamente para 

criar formas mais relevantes de unidade externamente. 

Se olharmos para o A-Q-A-L dentro desta perspectiva, podemos chegar à seguinte 

equação: quanto mais os seres humanos forem capazes de promover formas relevantes de 

unidade nos quadrantes interiores, EU e NÓS, maior possibilidades desta unificação 

externalizar-se nos quadrantes exteriores, ISTO e ISTOS.  
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 Focalizando o quadrante do “EU”, apontamos o caminho da individuação como o 

nível teórico mais integralizador do desenvolvimento humano individualmente, enquanto o 

encontro, como seu correspondente no hólon do quadrante “NÓS”, seria o mais integrador no 

âmbito da coletividade. Podemos então inferir que um percentual significativo da população 

que atingisse o caminho da individuação e conseguisse se unir em comunidade formando 

âmbitos de maior envergadura, faria emanar uma atração persuasiva capaz de promover o 

desenvolvimento de indivíduos ainda em busca de um discernimento quanto à meta e ao 

sentido de suas vidas, ao mesmo tempo em que fortaleceria por meio da prática comunitária o 

aprofundamento criativo da maneira de sentir, pensar e agir dos “eus” já enraizados e 

individuados no mundo. Como, o percentual de pessoas neste estágio ainda não é 

suficientemente expressivo quando comparado com a população que vive como massa (à luz 

de López Quintás, 2003), um grande número de pessoas ainda é arrastado e fixado no nível 1. 

Qual a ciência que teria como objeto de estudo o desenvolvimento integral do ser 

humano se não a educação enquanto formação humana? 

 Segundo López Quintás (2003), uma das tarefas mais decisivas da formação humana é 

ajudar os jovens e adultos a descobrirem em que consiste verdadeiramente ser livre. Em um 

primeiro momento, podemos identificar liberdade como o desenvolvimento de nossas 

potencialidades físicas como andar, correr, pensar, jogar etc., ou a satisfação das nossas 

vontades sensoriais: ouvir, degustar, dormir, fazer sexo etc. A capacidade de escolha diante 

destas inúmeras possibilidades é adjetivada por este catedrático espanhol como liberdade de 

manobra, ou seja, podemos escolher entre muitas possibilidades mas não temos discernimento 

de como ser livres interiormente. Por exemplo, jovens de classe média alta têm as condições 

materiais favoráveis para escolherem os brinquedos dos seus sonhos, as melhores facilidades 

e confortos, os passeios, lanches, diversões etc. Porém, por não disporem de critérios de 

escolha, podem encerrar seu ideal de vida em perpetuar este status quo independentemente da 

relevância das relações que possam vir a estabelecer. Encontram-se presos internamente 

porém aparentemente livres exteriormente.  

Eleger a cada momento entre umas possibilidades e outras tem sentido se tal 

seleção contribui para nosso desenvolvimento como pessoas. E, como nos 
desenvolvemos plenamente ao realizar nosso autêntico ideal, elegemos com 

liberdade criativa quando escolhemos uma possibilidade entre várias não 

porque nos agrada mais, senão porque nos orienta melhor para a criação de 
modos elevados de unidade. Este modo de liberdade exige certa dose de 

desprendimento, que nos permite estabelecer uma distância diante de ganhos 

imediatos libertando-nos do apego e daquilo que nos causa fascínio. 

(LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 149-150 – itálico no original – tradução 

minha, EPBC) 
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 No exemplo acima, às vezes os excessos de possibilidades se tornam fontes de fortes 

apegos e fascínios. O indivíduo pensa ser livre em função das infinitas possibilidades de 

escolha, porém ao não ter discernimento de um ideal relevante de vida, pode viver toda uma 

existência escolhendo sem direcionar suas energias para promover formas criativas de 

unidades, âmbitos.  

 Outra maneira de aferirmos nosso grau de liberdade é por meio de uma atitude 

generosa. Podemos nos sentir obrigados a agir generosamente em função da nossa educação e 

tradição familiar. Esta demonstração pode ser considerada uma liberdade em grau elementar, 

como dar atenção aos mais velhos da família. Porém, na medida em que percebemos o valor 

que aquelas pessoas dão à nossa presença e passamos a interiorizar aquela ação com amor, 

isto confere uma grande liberdade, pois sentimo-nos impulsionados a fazê-lo de dentro para 

fora (LÓPEZ QUINTÁS, 2003). 

 Quando a satisfação de dar atenção nos entusiasma, qualquer esforço é transmutado. A 

generosidade é uma atitude que proporciona a compreensão da nossa meta de vida por meio 

de uma realização de nível elevado. 

O hábito de pensar relacionalmente confere à nossa inteligência as três 

dimensões que definem a maturidade: largo alcance, compreensão, 
profundidade. Devemos pensar as realidades em tudo o que abarcam ao 

longe, em sua amplitude e profundeza. Para isto, devemos ver para além do 

seu aspecto sensível e abarcar com uma só olhada seus aspectos distintos, 

penetrando no sentido de todos eles. (LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 152 – 

itálico no original – tradução minha, EPBC)  

 

 Penetrar no sentido de todas as dimensões potencializadas pelos inúmeros encontros, 

talvez seja o exercício do eu maduro enraizado no mundo que descobre a liberdade como o 

seu próprio destino (RÖHR, 2007). Esta busca consciente por níveis mais elevados de 

integração, a plenitude do ser vivenciada em âmbitos relacionais, oferece ao indivíduo a 

possibilidade de vislumbrar um caminho que movimenta o A-Q-A-L em espiral ascendente ao 

encontro de hólons mais complexos  e unificados. 

 Sabemos que este é um percurso idealizado e transportado para um mapa que atende a 

uma dimensão pedagógica na medida em que oferece ao indivíduo uma compreensão 

multidimensional das infinitas possibilidades do seu ser: a meta da formação humana. 

   Discorreremos a seguir a respeito dos obstáculos para se chegar à compreensão deste 

percurso. 
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2.5 Aspectos dificultadores para uma formação humana 

 

 

 Com base na lógica do Sistema Operacional Integral (WILBER, 2008), podemos 

perceber que existem aspectos dificultadores para uma formação humana tanto de ordem 

interna como externa que dizem respeito a todos os quadrantes – EU, NÓS, ISTO, ISTOS. 

 No quadrante EU, por exemplo,  destacamos os obstáculos provenientes da falta de 

conhecimento dos seres humanos com relação à sua própria estrutura – física, sensorial, 

emocional, mental e espiritual – a qual vimos relatando ao longo deste capítulo. Em função 

disto, defendemos uma formação que oriente o indivíduo para o desenvolvimento das suas 

potencialidades interiores a fim de que este tenha clareza de qual direção seguir: a sua 

integralidade ou plenitude do seu ser. Esta falta de pesquisa, estudo e conhecimento  a 

respeito da natureza interior do homem, em cadeia, afeta todas as instâncias da coletividade: 

família, ciclo de amigos, a escola e todas as instâncias formativas, o mundo do trabalho e do 

entretenimento, as políticas locais, regionais, nacionais e internacionais, a mídia, o meio 

ambiente de uma forma geral, as relações econômicas, sociais e culturais etc. 

 Ao constatarmos tal deficiência em nossa cultura, inferimos que o processo de 

hominização se sobrepõe ao de humanização, acarretando relações muito mais utilitárias, de 

nível 1, do que a formação de âmbitos que promovam o desenvolvimento humano criativo, 

pautado por valores. Conseqüentemente, os indivíduos conhecem melhor as experiências 

coletivas massificadas do que as comunitárias (LÓPEZ QUINTÁS, 2003), tornando-se cada 

vez mais vulneráveis a toda ordem de manipulação conforme iremos discorrer a seguir à luz 

do humanista Alfonso López Quintás (2003). 

Na concepção deste autor, manipular é manobrar, é rebaixar uma pessoa ou um grupo 

à condição de objetos a fim de dominá-los. Esta atitude é uma demonstração de sadismo. 

Manipulador é aquele que quer “vencer-nos sem convercer-nos” (LÓPEZ QUINTÁS, 2003), 

sem nos fornecer fundamento para que possamos elaborar questionamentos. Uma das 

maneiras de fazer isto é utilizar-se de rebuscamentos teóricos para dificultar a compreensão 

do interlocutor, ou seja, não há interesse do transmissor em se fazer compreender com clareza 

e desta maneira arrasta as pessoas para servirem aos seus propósitos. Este tipo de astúcia, 

segundo o autor, denomina-se sedução ou fascinação. Artifício amplamente utilizado em 

comerciais televisivos, em discussões acadêmicas, na política e na religião, por pessoas em 

cargos de poder de uma maneira geral.  
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Do ponto de vista pessoal, o “eu” que ainda não assimilou a perspectiva 

integralizadora do Si-mesmo é facilmente arrebatado pelos apelos midiáticos. Os comerciais 

investem maciçamente na concepção de valor que as pessoas devem ter sobre si mesmas 

quanto mais agirem em conformidade com os padrões de beleza, moda, consumo etc, por eles 

estabelecidos. Na falta de contato com a sua própria unidade interior e sem discernimento 

com relação aos limites do “eu”, o indivíduo adota como sentido da própria vida aquilo que 

lhe é ditado pela indústria da comunicação. 

 A autoaceitação do indivíduo passa a depender da valorização do manipulador, e nesta 

prisão o caminho da individuação fica obstruído. 

 A felicidade e toda sensação de bem-estar são apresentadas como valor agregado às 

mercadorias. Desta maneira, os cartões de crédito são como “gênios da lâmpada”, 

transformam todos os sonhos em realidade, as bebidas alcoólicas são sinônimos de conquistas 

fáceis e momentos de prazer sexual, as marcas de automóveis e roupas revelam o status quo e 

“liberdade” de estilo na “escolha” do seu jeito de ser, e assim por diante. Antes que o 

indivíduo amadureça o suficiente para estabelecer seus próprios padrões e compreender o seu 

“eu”, a rede de informações já tem em suas mãos o controle da própria cultura social por meio 

de sofisticadas tecnologias que facilitam e encantam crianças, jovens e adultos. Prender os 

indivíduos nesta dimensão de realização sensorial é a meta dos manipuladores que encontram 

“sentido” no acúmulo de capital estéril de sentido. É como se fôssemos vencidos sem chances 

para o convencimento. 

 López Quintás (2003) cita o exemplo de um portador de AIDS o qual revelou em 

entrevista a uma rádio que o que mais lhe doía não era a enfermidade em si, mas o fato de se 

sentir “enganado” por aqueles que o haviam estimulado a viver desregradamente, entregando-

se a toda sorte de experiências. A ignorância como sinônimo de falta de orientação fragiliza o 

indivíduo internamente deixando-o vulnerável aos apelos dos manipuladores. 

 A manipulação tem como propósito o domínio de pessoas e grupos. Converter os 

indivíduos em consumidores é uma destas maneiras, como também em fiéis submissos, 

partidários inveterados, ou educandos sem a condição de conhecerem nem refletirem a 

respeito da meta de sua vida. Quando isto ocorre, o agrupamento entre as pessoas reduz-se ao 

que López Quintás (2003) chama de massa.  

As pessoas, quando têm ideais valiosos, convicções éticas sólidas, vontade 
de desenvolver todas as possibilidades do seu ser [...] tendem a unir-se entre 

si solidariamente e estruturar-se em comunidades. Devido à sua coesão 

interna, uma estrutura comunitária torna-se inexpugnável. Pode ser destruída 
de fora com meios violentos, mas não dominada interiormente por via de 

assédio espiritual. Se as pessoas que integram uma comunidade perdem a 
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capacidade criativa e não se unem entre si com vínculos firmes e fecundos, 

deixam de integrarem-se em uma autêntica comunidade; dando lugar a um 

montante amorfo de meros indivíduos: uma massa. (LÓPEZ QUINTÁS, 

2003, p. 22 – itálico no original – tradução minha, EPBC)
22

 

  

 Desta forma, o conceito de massa não diz respeito ao número de pessoas, mas à 

qualidade das relações que as unem. Duas pessoas que se unem para juntas estabelecerem 

uma relação que se desenvolva criativamente no sentido do enriquecimento pessoal de cada 

uma delas, estão potencialmente aptas para formar uma comunidade. Um povo que luta por 

seus ideais ao mesmo tempo em que estabelece relações internas com o grupo cultivando o 

respeito mútuo e tomando decisões considerando o bem-estar de todos, também formam uma 

comunidade. Ao passo que um grupo político que dissemina suas idéias em prol da população 

menos favorecida, porém entre os pares a relação é de disputa e de competição pelo poder, 

este grupo é considerado uma massa cujos objetivos coletivos dificilmente são concretizados. 

 A competitividade, enquanto uma das molas mestras do sistema capitalista, corrobora 

imensamente para que os indivíduos percam a noção da sua vocação interior de formar 

âmbitos relacionais, comunidades, para se transformarem em uma massa consumidora. 

 Na ausência de experiências comunitárias, o “eu” individualiza-se nos aspectos mais 

negativos deste processo, fechando-se em si mesmo, escravo da persona (JUNG, 2007a), ou 

seja, das máscaras que utiliza para corresponder aos papéis sociais que lhe são atribuídos sem 

de fato adotar uma meta que dê sentido significativo à sua existência. Prendendo-se a rotinas 

intermináveis e desgastantes e entregando-se a automatismos, o indivíduo pode passar pela 

vida sem aprofundar seu potencial relacional. 

 O meio mais eficaz utilizado para a manipulação, na concepção de López Quintás 

(2003, p. 24), é a linguagem. Esta pode tanto ser usada para desvendar verdades como para 

criar confusões, má interpretações, que terminam por dominar as pessoas despreparadas em 

perceber sua capacidade sedutora. Como exemplo, o autor adjetiva como palavra talismã 

aquela “que parece condensar em si todas as excelências da vida humana”. Propositadamente, 

a palavra talismã nos nossos dias é liberdade. Como a maioria da população ainda não 

aprofundou o conceito de liberdade, tudo que é expresso por meio dela goza de imediata 

aceitação, enquanto a palavra que a antagoniza, censura, é totalmente rechaçada. Portanto, o 

manipulador sabe que, ao utilizá-la em seu discurso, “o povo fica intimidado, não exerce seu 

poder crítico, aceitando ingenuamente o que lhe é proposto”. 

                                                   
22 No contexto deste trabalho, estamos seguindo a noção de López Quintás de massa, embora entendamos que há 

grupos que não são massas. 
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 Por exemplo, ao associar liberdade ao direito de ir em busca de todos os desejos e 

vontades reprimidas, o manipulador intimida o indivíduo que não aprofundou o seu próprio 

critério de liberdade. A década de 60 foi emblemática no que diz respeito a esta noção de 

liberdade em oposição à rigidez moralista defendida pela igreja católica e seus fiéis. Marcada 

por uma revolução comportamental e contracultural, esta geração opôs-se à guerra e a toda 

forma de preconceito. Surgia a pílula anticoncepcional, e com ela o feminismo, o movimento 

gay e de defesa dos negros, que teve como marco apoteótico o Festival de Música de 

Woodstock em 1969, em Bethel, uma pequena cidade novaiorquina, cujo famoso lema 

tornou-se a expressão daquele momento: “sexo, drogas e rock and roll”. 

 Sem desmerecer a importância histórica da quebra de paradigmas e dos falsos 

moralismos, este, sem dúvida, foi um grande impulso para a indústria da manipulação cultuar 

a sensualidade e a sexualidade reduzindo mulheres e homens a seus corpos. Liberdade passou 

a significar a realização de desejos reprimidos. 

 López Quintás (2003) lembra-nos que não temos corpos, mas somos corpóreos no 

sentido de que nosso corpo é uma extensão de nós mesmos. Ao tocarmos alguém, sentimos 

uma vibração em todo o nosso corpo, não podemos cercar este estímulo aos limites do tato 

apenas. Portanto, não somos objetos. Ao nos limitarmos aos estímulos sensoriais, perdemos a 

oportunidade de criar com o outro uma relação de encontro, um âmbito.  

 “Se queremos ser verdadeiramente livres interiormente, devemos perder o medo da 

linguagem do manipulador e dissecar o sentido das palavras”. (LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 

25). A começar pela compreensão de liberdade, a pessoa passa a ser livre na medida em que 

começa a selecionar dentre as variadas opções disponíveis, aquelas que “permitem o pleno 

desenvolvimento da sua personalidade – liberdade criativa”, (LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 25) 

 Só alcançaremos este estágio com reflexão. Ciente disto, o manipulador age com 

rapidez para não dar tempo do indivíduo pensar e tecer considerações sobre os temas 

assossiados. Educar as pessoas para interpretar criticamente os mais variados discursos é 

incumbência de uma tarefa educativa e formadora. Para atingir a plenitude do seu ser, o 

indivíduo necessita desenvolver sua linha de inteligência lingüístico-interpretativa. 

   Outro fator que pode confundir nossa capacidade reflexiva, é compreender esquemas 

como acima-abaixo, dentro-fora, interior-exterior, liberdade-norma, autonomia-heteronomia, 

como se fossem dilemas. Exemplificando o entendimento de dilema, para acreditarmos que 

estamos autenticamente livres devemos agir com liberdade interior e portanto rejeitar tudo 

que vem de fora como normas morais e dogmas religiosos. Um manipulador ao cultuar a 

autonomia, defende que se deve deixar de ser heterônomo, ou seja, não aceitar nada que 
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venha do exterior. Todavia, ao receber a sugestão de um amigo para tornar-se mais generoso, 

ao procurar experimentar esta virtude para enfim incorporá-la às suas ações, a pessoa está ao 

mesmo tempo sendo autônoma e heterônoma, receptiva e ativa, conseqüentemente, criativa 

(LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 28 – itálico no original – tradução minha, EPBC). 

 

[...] Nisto consiste o processo formativo: o educador nos adentra na área de 
magnetismo dos grandes valores, e nós vamos assumindo-os como algo 

próprio, como o mais profundo e valioso do nosso ser. Com isto, o esquema 

‘autonomia-heteronomia’ deixa de ser um dilema – cujos termos se opõem, 
para converterem-se em um contraste – cujos termos se complementam.  

           

 Orientar os alunos a buscarem aprofundar o significado das palavras a fim de que 

exercitem a arte de compreender a linguagem utilizada nos discursos e suas finalidades, faz 

parte de uma das mais importantes dimensões da educação. Josef Stalin, líder soviético de 

1922 a 1953, citado por López Quintás (2003, p. 28) afirmou: “De todos os monopólios de 

que desfruta o Estado, nenhum será tão crucial como seu monopólio sobre a definição das 

palavras. A arma essencial para o controle político será o dicionário”, e isto refletia 

exatamente o caráter totalitário do sistema que dirigiu. 

 Além dos esquemas, existem procedimentos estratégicos os quais se valem das 

deficiências de conhecimento léxico e crítico-interpretativo para absorver a atenção das 

pessoas naquilo que diz respeito ao factível. O espaço televisivo, por exemplo, é preenchido 

diariamente com uma avalanche sucessiva de fatos e informações os quais são administrados 

de tal forma que permaneçam no ar o tempo suficiente até perderem audiência. São 

veiculadas, muitas vezes, meias verdades e até mentiras que de tanto se repetirem, passam a 

ser assimiladas como verdades. Basta que a mídia apóie um determinado candidato a um 

cargo de poder para que do seu passado apenas se sobressaia aquilo que não compromete a 

sua imagem. Criam-se estigmas de bairros, cidades, estados, como locais violentos e 

impenetráveis sem apresentar análises estatísticas reais ou uma visão integral das reais 

possibilidades de desenvolvimento humano dentro daquela localidade (FERREIRA, 2007)
23

.  

 Toda realidade é recortada por um especialista da área jornalística de tal maneira que 

as informações não fujam ao controle do poder público o qual visa manter a governabilidade 

gerenciando o nível de consciência dos grupos sociais na disputa por seus interesses. 

Desprovido de uma análise aprofundada sobre as verdadeiras causas que levaram aos 

                                                   
23 Em sua tese de doutoramento (FERREIRA, 2007), o psicólogo transpessoal, Aurino Lima Ferreira, ao analisar 

um projeto de formação integral desenvolvido por uma organização da sociedade civil em um bairro da periferia 

do Recife estigmatizado como “morada da morte” desperta-nos para um novo olhar a respeito daquela 

localidade.   
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acontecimentos políticos, econômicos e sociais veiculados diariamente pelos meios de 

comunicação, o público acomoda-se e limita-se ao que é dado saltando de fato em fato. 

Alienam-se populações inteiras com telenovelas, seriados, programas de auditório, 

reality shows, esportes, jogos eletrônicos, sites interativos de tal maneira que o interesse pelos 

acontecimentos externos e distantes assumam maior significado do que os cuidados com o 

mundo inter e intra pessoal.  

No desconhecimento das nossas singularidades, distraímo-nos de nós mesmos e 

ficamos vulneráveis aos personagens que ganham vida própria nas telas de TV e passam a 

receber maior atenção do que as pessoas com as quais convivemos e temos a oportunidade de 

viver criativamente. 

 Na ausência de uma educação esclarecedora, há um desconhecimento a respeito dos 

caminhos a percorrer para sair da condição de massa e criar comunidades. Na maioria das 

vezes as pessoas se reúnem para fazer algo juntas: jogar peladas, ir aos shoppings, cinemas, 

praias, viajar, frequentar restaurantes, cafés, casas de lanche, barzinhos, jogar com amigos no 

computador etc. Porém, encerrado aquele momento e não havendo um objetivo mais elevado 

que dê continuidade ao aprofundamento das relações, é possível passar a vida inteira 

convivendo nessas rotinas sem exercitarmos nossa criatividade.  

Quando as pessoas já não dispõem mais de tempo para distraírem-se em grupos pela 

carga de trabalho ou por falta de dinheiro, naturalmente elas vão se distanciando e 

restringindo-se a rotinas domésticas e reuniões em família ou com um grupo mais próximo de 

amigos. Mesmo assim, as atividades e o aprofundamento relacional permanecem em 

patamares superficiais oxigenados por datas comemorativas e encontros esporádicos.  

 A consciência criativa para a construção comprometida de âmbitos relacionais visando a 

plenitude de todos os envolvidos ainda é bastante rara nas atividades coletivas no mundo 

ocidental. A cultura competitiva dificulta a crença em relações desta natureza de tal forma que 

nunca se viveu tão próximo e tão distante nos grandes condomínios e favelas dos centros 

urbanos. Até mesmo pequenos projetos de melhoria das áreas de uso comum não são 

debatidos em harmonia. Um dos maiores estresses dos cidadãos urbanos tem sido a vida 

condominial ou em “comunidades-massa”, nas últimas décadas.  

O isolamento para evitar problemas e as soluções individuais passou a ser a melhor 

saída possível para suportar a existência de outros seres humanos ao nosso redor. Manter 

distância do outro é o objetivo de quem conquista ascensão social e poder almejando mais 

tranqüilidade na vida. As experiências egocêntricas e etnocêntricas (eu e os meus) do “eu” 
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constituem, assim,  o estágio mais elevado a ser almejado por grande parte da população 

ocidental. 

 O foco nas conquistas individuais sobrepõem-se a um percurso que tem como meta o 

conhecimento do Si-mesmo, o Self. O estágio integral ou pleno ainda é algo desconhecido por 

grande parte da população que tem sua atenção fixada na aquisição de bens de consumo que 

garantam a própria sobrevivência, ou, nas classes mais elevadas, o conforto material, 

estabilidade financeira, o que entende-se por qualidade de vida de uma maneira geral. 

 Como encontrar uma saída para círculos tão viciosos estrategicamente manipulados? 

 López Quintás (2003) apresenta três antídotos para vencer os obstáculos  mantidos 

pela manipulação. São eles: 

1. Estar alerta, conhecer em pormenor os ardis da manipulação. 

2. Pensar com rigor, saber utilizar a linguagem com precisão, formular 
bem as questões, desenvolvê-las com lógica, não cometer saltos no 

vazio. Pensar com rigor é uma arte que devemos cultivar. Aquele que 

pensa com rigor é dificilmente manipulável. Um povo que não cultiva a 
arte de pensar com a devida precisão cai facilmente na mão dos 

manipuladores. 

3. Viver criativamente. O mais valioso da vida só se aprende de verdade 
quando se vive. Se te comprometes em criar uma casa com outra pessoa 

e és fiel a esta promessa, aprendes dia a dia que ser fiel não se reduz a 

ter que agüentar. Agüentar é próprio de muros e colunas. O homem é 

chamado a um empreendimento superior: o de ser criativo, ir criando em 
cada momento o que em um determinado momento prometeu criar. A 

fidelidade tem um caráter criativo. Quando o manipulador diz ao seu 

ouvido: “Não agüentes, busque satisfação fora do matrimônio, isto é ser 
imaginativo e criativo”, saberás contestar-lhe adequadamente: ‘Amigo, 

eu não pretendo agüentar, senão ser fiel, que é bem distinto’. Dirás isto 

porque saberás por dentro o que implica a virtude da fidelidade. 
(LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 35 – itálico no original) 

   

Podemos fazer analogia entre estes três antídotos e as dimensões do sentir, do pensar e 

do agir.  

Estar alerta significa prestar atenção aos sinais emitidos por todas as funções 

sensoriais e observar como nos sentimos. Interpretar nossas emoções e sentimentos é uma 

maneira de não nos perdermos dos nossos mais importantes referenciais.  Por meio deles, 

também mantemo-nos em contato com nossa intuição. Certa vez fomos jantar em um 

restaurante com excelentes indicações turísticas. Chegando lá, ficamos encantados com a 

decoração, recepção, música etc. Porém, ao sentarmos, perdemos todo o apetite e estar ali já 

não nos fazia bem. Respeitamos este sentimento e procuramos outro local. Descobrimos 

posteriormente que aquele local havia sido um porão para castigo e sacrifício de escravos. 

Misticismos à parte, mas não podemos negar que existem magnetismos que atraem ou 
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repulsam. Podemos até não compreendê-los num primeiro momento, porém, com atenção 

chegaremos a alguma conclusão. Sem que aprendamos a lidar com as energias específicas das 

funções ecto e endopsíquicas, nosso estado de alerta ficará incompleto. A inteligência madura 

penetra e dá sentido a tudo que percebe. 

 Para pensarmos com rigor, precisamos decifrar não apenas os códigos lingüísticos 

mas também os simbólicos, o que é insinuado mas não explicitado pelos manipuladores. 

López Quintás (2003) ressalta a lógica, porém, pelo seu discurso, fica claro que ele pensa com 

o coração. Pensar de forma estruturada não significa desconectar o pensamento dos 

sentimentos/emoções, até porque precisamos interpretá-los. São eles as fontes de energia 

relacional. Sem uma educação de qualidade e com clareza de seu propósitos formativos, 

dificilmente um ser humano aprenderá a pensar com rigor. Os apelos externos são muito mais 

motivadores do que a monotonia e o esforço do estudo concentrado, o exercício do pensar 

com rigor. Esta dimensão precisa ser ensinada e estimulada constantemente. Como 

questionaremos o manipulador sem argumentos? Como cultivar a arte de pensar com rigor 

sem educação para tal? 

O desenvolvimento de um suposto pensamento crítico defendido por muitos 

educadores que ao longo do processo histórico da ditadura sempre apoiaram ideais socialistas 

da esquerda partidária, é, muitas vezes, apresentado como um antídoto para a manipulação. 

Argumentar contra ou a favor de políticas partidárias, ao nosso ver, não significa 

necessariamente que o indivíduo não corra o risco de ser manipulado, pois ele pode além de 

estar manipulado pelos fervorosos ideais políticos que defende, agir também como 

manipulador com relação a outros, sem desenvolver uma autocrítica. Este indivíduo 

certamente  não se deixará manipular pelas idéias do partido ao qual se opõe, porém poderá 

estar absolutamente manipulado quanto ao ideário do seu grupo, adotando comportamentos, 

vestimentas e jeito de ser que o identificam como alguém pertencente a uma determinada 

vertente de pensamento, além de, muitas vezes, sentir-se intimidado de questionar 

posicionamentos em função das críticas e retaliações do grupo ao qual pertence. Ele acredita 

ser livre para defender uma determinada ideologia, porém faz dela a sua prisão. Indivíduos 

que optam por este posicionamento normalmente diminuem aqueles que com eles não 

concordam, acusando-os de estar alienados da realidade da vida. Nessas condições, valores 

como generosidade, disponibilidade, simpatia, respeito, podem se perder no caminho das 

relações com os seus contra-argumentadores. Na medida em que nos deixamos guiar por 

ideologias e não por valores, dificilmente estaremos livres o suficiente para caminhar em 

direção à individuação, pois nossa visão de mundo nos impede de integrar idéias opostas. 
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[...] A tarefa do educador é, justamente, cercar os alunos com a irradiação 

dos grandes valores. Quanto ao restante, o próprio valor – que de fato existe 

e se faz valer – se encarrega de realizar. O educador não necessita arrastar 
as crianças e jovens para a realização de valores. Arrastar é seduzir, e seduzir 

anula a liberdade do seduzido. Cercar alguém de valores é colocá-lo em 

situações propícias para que deseje enamorar-se deles. O que enamora 

oferece um dom à inteligência e à liberdade do outro. Não o seduz; o liberta. 
Alcançar este tipo de libertação é a meta do autêntico guia, do mestre. 

(LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 21 – itálico no original - tradução minha, 

EPBC) 
 

O pensamento de López Quintás (2003) com relação à atitude do educador encontra-se 

com o de Röhr (2007) quanto ao respeito à liberdade do educando em aderir aos conteúdos ou 

princípios apresentados. A função da educação não é arrastar o educando, mas sim propiciar 

situações nas quais este construa seu próprio destino, com autenticidade e discernimento. 

Com esta atitude, o educador favorece o amadurecimento do educando como pessoa humana 

responsável por sua autoformação frente aos infindáveis processos de escolha. Nesses 

momentos, precisamos ajudá-los a distinguir entre dois processos comportamentais que 

podem levar a grandes confusões por falta de esclarecimento: o processo de vertigem ou 

fascinação, e o de êxtase ou encontro (LÓPEZ QUINTÁS, 2003). Como diferenciá-los? 

O processo de vertigem nos destrói como pessoas, leva ao desespero e é impulsionado 

por uma atitude egoísta; enquanto o êxtase promove o nosso desenvolvimento humano, leva à 

felicidade e é inspirado por uma atitude de generosidade.  

O primeiro origina-se no egoísmo. O indivíduo ao perceber que algo o agrada, sacia 

seus apetites, pensa logo em colocá-lo a seu serviço, em dominá-lo. A sensação de plenitude 

chega com grande rapidez causando euforia. No entanto, o propósito de dominar impede o 

encontro e sem encontro não há condições do ser humano se desenvolver como pessoa. Logo 

enfrenta a decepção que vem junto com a tristeza, emoção que requer recolhimento para uma 

compreensão mais ampla da realidade. Se a pessoa não tem orientação para isto, a tristeza 

pode se transformar em angústia. Neste momento, o indivíduo pode sentir perda de contato 

consigo mesmo e com a sua vocação humana, o que dá origem a uma sensação de falta de 

saída, levando ao desespero, o desespero do esvaziamento das possibilidades de realização 

interior. A escolha do caminho equivocado se apresenta com maior clareza, aprofundando a 

solidão que pode conduzir à própria destruição e à destruição alheia, tanto do ponto de vista 

físico, como moral. “Em suma, a vertigem não exige nada no princípio, promete tudo e tira 

tudo no final. A vertigem enche-nos de ilusões e acaba convertendo-nos em iludidos” 

(LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 179). 
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 O êxtase, contrariamente, tem como pedra de toque a generosidade, o indivíduo não 

tem interesse em reduzir as pessoas a objetos, mas desenvolver-se junto com elas, viver 

criativamente para expandir as possibilidades de trocas nas quais todos se sentem realizados 

ao construírem-se interiormente. O respeito ao que o outro tem para oferecer e a capacidade 

de doação como retorno gera um ciclo de colaboração mútua para o florescimento humano. 

Estabelece-se a relação de encontro, realimentada com alegria e entusiasmo, traduzindo-se em 

felicidade, paz, certeza da sua importância como pessoa humana no processo, sendo motivo 

de autoconfiança, amparo e  segurança para todos. O êxtase em grego significa “sair de si para 

elevar-se à perfeição” (LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 177). Esta frase também poder ser 

traduzida como: sair do egocentrismo para caminhar no sentido da individuação e da 

mundicentria. A pessoa cresce e adquire sua verdadeira configuração humana que só se 

realiza na medida em que vive em âmbitos comunitários festejando a luz que vem de dentro. 

O êxtase é algo que requer: 

[...[ maturidade pessoal que, a princípio, exige tudo, promete-nos tudo e, ao 
final, nos dá tudo. Pede-nos generosidade, decisão para por nossas energias 

vitais a serviço da criação de encontros a fim de promover nosso 

desenvolvimento com as outras pessoas e criar um clima de acolhimento 
festivo que é garantia da plenitude e de felicidade. O processo de êxtase 

incrementa nossa capacidade criativa de toda sorte de encontros, 

sintonizando nossa sensibilidade com os grandes valores e aperfeiçoando 

nossa vida pessoal. (LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 178, tradução minha, 

EPBC) 

 

Resumiremos, através do diagrama abaixo, o caminho em direção ascendente de cada 

um dos processos: 

QUADRO 03 

CAMINHOS QUE LEVAM AO ÊXTASE E À VERTIGEM 

      ÊXTASE VERTIGEM  

 7.Felicidade 

6.Entusiasmo 

5.Alegria e gozo 

4.Encontro 

3.Colaboração 

2.Respeito e estima 

1.Generosidade 

 

7.Solidão asfixiante e destruição 

6.Desespero 

5.Angústia 

4.Tristeza 

3.Decepção 

2.Euforia, exaltação superficial 

1.Egoísmo 

 

       Fonte: Elaboração própria 

 

De todos os obstáculos, certamente aqueles que implicam o discernimento das 

escolhas individuais, que mais cedo ou mais tarde reverberam no coletivo, são os mais 
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desafiadores no processo formativo tendo em vista que a formação humana não arrasta, mas 

apenas cria possibilidades de escolhas em níveis mais elevados, deixando a cargo dos 

educandos, a tarefa de aspirar ou não à sua plenitude. 

 

[...] A entrega a um ideal que alberga um valor excelso, e todo valor elevado 

tem uma singular força de atração; não arrasta – fluxo próprio do nível 1; 
promove o desenvolvimento pessoal de quem responde positivamente a essa 

atração persuasiva – nível 2 (LÓPEZ QUINTÁS, 2003, p. 147 – tradução 

minha, EPBC). 
 

Como exemplo de possibilidades pedagógicas criadas para a promoção do 

desenvolvimento humano, no item a seguir discorreremos a respeito de iniciativas que têm 

contribuído com a formação humana neste sentido. 

 

 

2.6 Iniciativas facilitadoras para um processo de formação humana 

 

 

Tendo versado a respeito de aspectos sociais e individuais que dificultam o processo 

de formação humana, apresentaremos a seguir iniciativas que demonstram de forma prática 

como podemos desenvolver atividades educativas, disciplinas, componentes curriculares e até 

mesmo currículos inteiros à luz do que vem sendo pesquisado e aplicado nas áreas do 

desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais como também na educação para valores 

em várias partes do mundo. 

 

 

2.6.1 Desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais  

 

 

Estudos e pesquisas
24

 em torno das temáticas que envolvem o conceito de Inteligência 

Emocional e Social vêm sendo difundidos após a década de 90 do século passado. Apesar de 

ter suas raízes ligadas à Psicologia, este conceito tem sido bastante utilizado no meio 

empresarial e na educação (nos Estados Unidos, principalmente) em função do 

reconhecimento de que a percepção e o controle de sentimentos/emoções, como também a 

transformação destes em orientações para ações conscientes, são habilidades relacionais 

essenciais para o indivíduo em quaisquer áreas de sua vida. 

                                                   
24 Cohen (1999; 2006), Elias et al (2007); Bar-on; Parker (2000); Salovey; Mayer (2004a, 2004b); McCown et 

al, (1998); McCown; Jensen; Freedman (2007); Elias; Butler (2005); Elias; Arnold (2006); Chabot; Chabot 

(2005); LeDoux (2001); Ekman (1994, 2008, 2011); Goleman (2006, 2007a, 2007b) 
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Em 1990, Mayer e Salovey (2004a) foram os primeiros a utilizar a expressão 

Inteligência Emocional quando da publicação do artigo assim intitulado, “Emotional 

Inteligence”, o qual se tornou uma referência para o início de estudos mais aprofundados 

nesta área. A aparente separação entre estas duas dimensões da natureza humana, 

principalmente na cultura ocidental, levou os autores a rever conceitos de um passado ainda 

recente. 

Por volta de 1940, alguns psicólogos descreveram as emoções como: “distúrbios 

agudos do indivíduo como um todo” (YOUNG, 1943, p. 263 - tradução minha, EPBC) ou 

“resposta desorganizada, amplamente visceral, resultando da falta de um ajuste efetivo” 

(SCHAFFER; GILMER; SCHOEN, 1940, p. 505 - tradução minha, EPBC). Ambas as 

definições conferem às emoções um efeito negativo. Este enfoque leva-nos a inferir que elas 

existem para atrapalhar e confundir as ações e a mente. Fica implícito, de certa maneira, o fato 

de que sem elas o ser humano conseguiria melhor senso de equilíbrio. 

Observamos que esta perspectiva distancia-se da possibilidade de buscar uma atitude 

mais investigativa sobre o fenômeno emocional, de percebê-lo como um complemento, ou 

mesmo como parte da própria mente. A separação entre mente/lógica e coração/emoção é 

uma marca da lógica positivista-cartesiana cultivada no mundo ocidental a partir do século 

XIX com o florescimento científico conforme já mencionamos, razão pela qual justifica-se a 

preocupação dos autores em buscar um respaldo teórico para integrar estas duas dimensões da 

natureza humana.  

Não é raro encontrarmos na nossa cultura pessoas consideradas cognitivamente 

inteligentes e intelectualizadas disciplinarem-se para não externalizarem suas emoções como 

se a expressão destas fosse de alguma maneira denegrir ou fragilizar sua imagem perante os 

outros (KORNFIELD, 1993). Talvez este tipo de atitude esteja pautada na compreensão 

superficial das emoções como anteriormente definidas. Sendo assim, o disciplinamento delas  

torna-se algo mais aceitável do que a sua investigação enquanto fenômeno da natureza 

humana, carregado de sinais e informações imprescindíveis para a conquista do convívio 

sadio consigo mesmo e com os outros. 

Para esclarecer o conceito de emoções, Mayer e Salovey (2004ª, p. 3 – tradução 

minha, EPBC) num primeiro momento as definiram como: 

[...] respostas organizadas as quais fazem intersecção com os limites de 
muitos subsistemas psicológicos, incluindo o sistema fisiológico, cognitivo, 

motivacional e experimental. As emoções surgem tipicamente em resposta a 

um evento, tanto interno como externo, o qual assume múltiplos 
significados, tanto positivos quanto negativos para o indivíduo. As emoções 

distinguem-se do conceito de humor com o qual têm uma relação próxima 
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pelo fato de terem uma duração menor e geralmente mais intensa. Neste 

presente artigo, nós vemos a resposta organizada das emoções como 

adaptativa e como algo que tem potencial para transformar uma interação 
pessoal e social em uma experiência enriquecedora.  

 

Observamos aqui uma interpretação mais complexa e sistêmica das emoções ao 

mesmo tempo em que são valorizadas pelo seu potencial transformador e enriquecedor da 

experiência relacional. 

De forma semelhante, o conceito de inteligência também sofreu mudanças ao longo do 

tempo. Para Pitágoras, por exemplo, inteligência significava “ventos”, e para Descartes citado 

por Salovey e Mayer (2004a, p. 3 - tradução minha, EPBC), a “habilidade de discernir o 

verdadeiro do falso”. Segundo Mayer e Salovey (2004a), esta definição se amplia com 

Wechsler (1958), o qual define inteligência como “a capacidade agregada ou global do 

indivíduo de agir propositadamente, de pensar racionalmente, ou de lidar efetivamente com 

seu meio” (SALOVEY; MAYER, 2004a, p. 3 - tradução minha, EPBC), ou seja, a inteligência 

como propulsora de um amplo conjunto de habilidades.  

A conjugação dos dois termos, Inteligência Emocional (IE), cunhada por Peter 

Salovey e John Mayer em 1990, psicólogos que atuam como pesquisadores renomados em 

universidades americanas, inicialmente recebeu a seguinte definição: 

[...] a habilidade de monitorar as próprias emoções e sentimentos, como 
também dos outros, a fim de adquirir o discernimento necessário que permita 
a utilização desta informação como orientação para o pensamento e ações 

(MAYER; SALOVEY, 2004a,  p. 5 - tradução minha, EPBC). 

 

As emoções são vistas como fontes de informação, que, com a ajuda do discernimento 

da mente, servem de subsídio para o próprio monitoramento e o dos outros, guiando 

pensamentos e emoções. 

Cinco anos após este primeiro esforço teórico para definir um conceito que rompe com 

a separação entre inteligência/razão e emoção/coração, em 1995, Daniel Goleman lança o 

primeiro best seller de uma série que estaria por vir nos anos seguintes: Inteligência 

Emocional: porque ela pode ser mais importante que o QI (2007). Com um rico acervo de 

circunstâncias e acontecimentos do cotidiano, este jornalista e psicólogo  conduz  uma viagem 

pelo mundo emocional partindo da própria anatomia do cérebro e sua evolução, descrevendo 

o funcionamento do sistema límbico responsável pelas emoções. Discute o autoconhecimento, 

a empatia, descreve as sensações trazidas pelas emoções, finalizando com a educação 

emocional. Ele aprofunda a compreensão deste termo incluindo um amplo espectro de 
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atributos pessoais, como consciência política, autoconfiança, conscientização e alcance de 

objetivos, dentre outras habilidades que dizem respeito à personalidade. 

Neste contexto, Goleman (2007, p. 58) define Inteligência Emocional como: 

 
[...] a capacidade de criar motivações para si próprio e de persistir num 

objetivo apesar dos percalços; de controlar impulsos e saber aguardar pela 
satisfação de seus desejos; de se manter em bom estado de espírito e de 

impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar; de ser 

empático e autoconfiante.  

 

Dentro desta perspectiva, o trabalho conjunto da mente (Inteligência) e do coração 

(Emocional) possibilita a criação de um “motor de vida” gerador de estímulos, capaz de 

governar impulsos e ansiedades, resultando em atitudes confiantes e bom estado de espírito 

para cultivar empatia nas relações. Esta compreensão integrada de fenômenos anteriormente 

duais ilumina o caminho para aquilo que conhecemos como sabedoria. 

Caminhando no tempo, em 1997, Salovey e Mayer (2004b), retomam a mesma 

temática e publicam o artigo “What is Emotional Intelligence?” no qual revisam o conceito 

inicial por eles atribuído a Inteligência Emocional apontando que as definições anteriormente 

elaboradas eram vagas e pobres, uma vez que só tratavam da percepção e da regulação das 

emoções omitindo o pensar sobre os sentimentos. Com esta autocrítica, eles ampliam o 

conceito da seguinte maneira: 

Inteligência emocional envolve a habilidade de perceber precisamente, 

avaliar, e expressar a emoção; a habilidade de compreender a emoção e o 

conhecimento da emoção; e a habilidade de regular as emoções a fim de 
promover o crescimento intelectual e emocional. (SALOVEY; MAYER, 

2004b, p. 35 - tradução minha, EPBC) 

 

Para concluir este breve histórico sobre o esforço teórico dos pesquisadores acima 

citados na busca de expandir o significado de uma dimensão esquecida da natureza humana 

(para o mundo ocidental) quando comparada com os cem anos de pesquisas em torno do 

Quociente de Inteligência (QI), adicionamos a compreensão de mais um renomado psicólogo 

e pesquisador, também pioneiro dos estudos e avaliações em torno da Inteligência Social e 

Emocional, Reuven Bar-On (2007).  

Bar-on afirma que: “as pessoas emocional e socialmente inteligentes são capazes de se 

autocompreenderem e se expressarem, de compreender e se relacionar bem com os outros, e 

de lidar satisfatoriamente com as exigências do nosso dia-a-dia” (BAR-ON, 2007, p. 2 - 

tradução minha, EPBC).  Indo mais além, 

[...] ser emocional e socialmente inteligente é estar consciente dos 
sentimentos e das necessidades dos outros, e ser capaz de estabelecer e 



105 
 

manter a cooperação, relacionamentos construtivos e mutuamente 

satisfatórios. Enfim, as pessoas emocionalmente inteligentes são capazes de 

gerenciar eficientemente mudanças pessoais, sociais e ambientais de maneira 
realista e flexível, lidando com o imediatismo da situação e solucionando 

problemas de natureza interpessoal. (BAR-ON, 2007, p. 2 - tradução 

minha, EPBC) 

 

Goleman (2007), na edição do 10º Aniversário do seu best seller Inteligência 

Emocional (anteriormente mencionado), relata inúmeras ações que já foram tomadas no 

campo educacional em milhares de escolas ao redor do mundo, como: Cingapura, Malásia, 

Hong Kong, Japão, Coréia, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, etc. Nos Estados Unidos, 

em alguns estados, este aprendizado é oficialmente exigido tal como os conhecimentos de 

matemática e linguagens.  

 A exemplo, citamos o Estado de Illinois, EUA,  que estabeleceu um programa SEL
25

 

(Aprendizado Social e Emocional) desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. 

 
Tomando apenas um exemplo de um currículo notavelmente detalhado e 

abrangente, nos primeiros anos do ensino fundamental, os alunos devem 

aprender a reconhecer e classificar com precisão seus sentimentos e como 
eles os levam a agir. Nas séries do segundo ciclo fundamental, as atividades 

de empatia devem tornar a criança capaz de identificar as pistas não-verbais 

de como outra pessoa se sente; nos últimos ciclos do fundamental, elas 

devem ser capazes de analisar o que nelas gera estresse ou o que as motiva a 
ter desempenhos melhores. E no ensino médio, as habilidades SEL incluem 

ouvir e falar de modo a solucionar conflitos em vez de agravá-los e negociar 

saídas em que todos ganhem.  (GOLEMAN, 2007a, p. 10) 

 

A partir deste conjunto de idéias que foram sendo amadurecidas e aperfeiçoadas ao 

longo das duas últimas décadas, em 2005, através de uma pesquisa coordenada por Ross 

Weissberg, dirigente da Cooperativa de Aprendizado Acadêmico, Social e Emocional 

(CASEL)
26

, da Universidade de Illinois, Chicago, obteve-se o resultado de 668 estudos 

avaliativos de programas SEL desde a pré-escola ao ensino médio. Iremos transcrever abaixo 

os achados da pesquisa em função de sua relevância para a área de educação: 

 

Nas escolas que adotaram os programas, mais de 50% das crianças tiveram 
progresso nas suas pontuações de desempenho e mais de 38% melhoraram 

suas médias. Os programas SEL também tornaram as escolas mais seguras: 

ocorrências de mau comportamento caíram em média 28%; as suspensões, 
44%; e outros atos disciplinares, 27%. Ao mesmo tempo, a percentagem de 

presença aumentou, enquanto 63% dos alunos demonstraram um 

comportamento significativamente mais positivo. No mundo da pesquisa e 

                                                   
25 SEL é a sigla utilizada em inglês para Social and Emotional Learning,  Aprendizado Social e Emocional. Decidimos 
mantê-la ao longo do nosso texto.  
26 Para maiores informações: disponível em <www.casel.org>, acesso em 01mar.2009 

http://www.casel.org/
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ciências sociais, estes são resultados extraordinários para qualquer programa 

que se destine a promover mudanças comportamentais. O SEL cumpriu a 

promessa. (GOLEMAN, 2007, p. 11) 
 

 

 Uma das razões pelas quais educadores do mundo inteiro despertaram o interesse pelo 

SEL deve-se principalmente ao fato de os conteúdos transmitidos pela escola não estarem 

sendo suficientes para que os jovens enfrentem os desafios de um contexto social competitivo, 

seletivo, de grandes concentrações de renda, violento, escasso em oportunidades de emprego, 

enfim, desumanizado, confuso e caótico.  

 Consideramos inadiável o reconhecimento por parte do sistema educacional brasileiro 

da importância de fazer do Aprendizado Social e Emocional (SEL) mais um componente que 

vem somar-se ao conjunto de iniciativas que visam ao bem-estar da população. A Psicologia, 

como ciência, abriga uma série de teorias e práticas que podem ser transmitidas e analisadas 

em salas de aula, em todas as séries. Bastam apenas estudos e pesquisas sérios nesta área. O 

conhecimento psicológico precisa sair dos consultórios e dos “serviços de orientação” aos 

alunos, para circular em sala de aula proporcionando ao estudante a opção de ser estudante de 

si mesmo como algo tão ou mais gratificante do que ser estudante apenas das disciplinas 

escolhidas pelo sistema de ensino. Precisa-se de pesquisas neste sentido e de professores 

interessados em testar este conhecimento. Não são poucas as crianças que chegam à escola 

com problemas relacionados a violência doméstica, dificuldades financeiras que levam à falta 

de alimentação e espaço adequado para o seu desenvolvimento, envolvimento com o tráfico 

de drogas, prostituição infantil, solidão, depressão, etc. As pesquisas já realizadas com escolas 

que vêm trabalhando com o SEL apontam resultados positivos e promissores para ajudar na 

formação humana dos indivíduos. 

Embasamos nosso posicionamento na experiência de Victoria Poedubicky (2006), da 

Bartle School em Nova Jersey, EUA, a qual há pelo menos 12 anos vem ensinando a seus 

alunos meios para que regulem suas emoções de forma que consigam tomar decisões 

saudáveis, visando a que eles tenham uma longa vida para fazerem uso das habilidades 

acadêmicas aprendidas. Como resultado do seu trabalho, esta pesquisadora tem observado que 

[...] os alunos têm colocado suas mais novas habilidades em prática no 
mundo real. Tenho visto alunos reunirem habilidades apropriadas para 

regular suas emoções. Tenho visto alunos utilizarem a estrutura do processo 

de tomada de decisões para refletirem sobre escolhas pobres de forma que 

eles possam escolher melhor da próxima vez. Observei que os entraves de 
sala de aula diminuíram porque os alunos estavam resolvendo seus próprios 

problemas, deixando-me mais tempo para ensinar. Sim, eu realmente vi 

alunos decidirem por si sós que precisavam ir para a área de “acalmar-se” e 
resolver seus problemas sozinhos. Tenho recebido professores de várias 
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disciplinas mostrando-me o trabalho dos seus alunos aplicando os conceitos 

de SEL no contexto acadêmico. Eles estavam ficando mais críticos na forma 

de pensar. Eles não estavam apenas falando sobre seus objetivos, mas 
desenvolviam planos para atingi-los. Também vi muitos alunos assumirem 

responsabilidade pelos seus atos, tudo porque receberam as palavras e as 

habilidades apropriadas. 

 
Quando você pensar que não tem tempo suficiente para fazer tudo, ou que o 

ensino fundamental ou médio não é lugar para SEL, lembre-se que como 

educadores somos responsáveis em guiar todos os alunos a se tornarem 
responsáveis, pessoas cuidadosas neste mundo. Como retorno, há maior 

probabilidade deles se tornarem cidadãos produtivos. Como educadores, 

precisamos ensinar à criança como um todo, permitindo que os aspectos 

sociais e emocionais do aprendizado dos nossos alunos andem passo a passo 

com os acadêmicos. (POEDUBICKY, 2006, p. 44, itálico no original - 

tradução minha, EPBC)  

 

Nos limites do ensino tradicional, a escola fica alheia a quaisquer estados emocionais 

dos alunos e parte do pressuposto de que todos estão aptos para prestar atenção ao desfile de 

conteúdos e avaliações, sentados e dentro de uma sala de aula, muitas vezes pouco atrativa.   

Precisamos enfrentar o fato de que as questões sociais mais amplas passam por 

escolhas feitas por indivíduos e estes precisam se construir internamente a fim de se 

relacionarem de forma mais sadia e comprometida consigo mesmos e com os outros. Em 

outras palavras, as influências e/ou determinações sociais sobre as pessoas não se exercem em 

abstrato, mas apenas por meio de mediações individuais. 

 A exemplo de iniciativas que têm por objetivo o desenvolvimento emocional por  

meio da educação, citamos o currículo PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies), 

desenvolvido por Carol A. Kusché, e Mark T. Greenberg, para crianças entre 5-6 anos a 10-11 

anos. Este currículo vem sendo pesquisado há mais de vinte anos até chegar ao formato de 7 

volumes juntamente com materiais de apoio em 1994. A sigla PATHS é sugestiva pois 

significa caminhos. Caminhos para que o educando desenvolva habilidades sócio-emocionais 

Promovendo Formas Alternativas de Pensar. Que formas seriam estas e quais seus objetivos? 

 

1. Autocontrole ampliado. 

2. Auto-estima fortalecida, autoconfiança, e habilidade para dar e receber elogios. 

3. Compreensão e uso ampliados do vocabulário referente às emoções, mediações 

verbais, diálogo e comunicação interpessoal. 

4. Fortalecimento da habilidade de reconhecer e interpretar as diferenças entre 

sentimentos, comportamentos e perspectivas próprios e dos outros. 

5. Compreensão das características processuais que levam a um senso apropriado de 

responsabilidade pessoal. 

6. Reconhecimento e compreensão de como o próprio comportamento afeta as outras 

pessoas. 
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7. Fortalecimento da motivação e uso da criatividade. 

8. Compreensão e uso ampliados do raciocínio lógico e do vocabulário apropriado à 

resolução de problemas. 

9. Ampliação do conhecimento e da habilidade nos procedimentos necessários à 

resolução de problemas relativos à sociabilidade – o que permite a prevenção e 

resolução de problemas e conflitos na vida diária.
27

   

 

Observa-se pelos objetivos acima que o foco deste método está voltado para o 

autoconhecimento e o autodomínio visando relações mais saudáveis. Este enfoque 

proporciona em sala de aula uma atmosfera diferente daquela competitiva pois abrange 

dimensões humanas - afetivas, comportamentais, cognitivas – as quais colocam todos no 

mesmo patamar de desafio, ou seja, conhecer a si mesmo para melhor se relacionar com os 

outros. Neste âmbito já não existe um sistema meritocrático em que uns serão melhores que 

os outros, mas, ao contrário, todos são responsáveis por desenvolver a si mesmos em prol do 

todo. De fato, uma nova cultura em sala de aula. Mesmo que a escola mantenha um sistema 

de notas para as outras disciplinas, ao menos os alunos passam a conhecer um setor de 

desenvolvimento que os coloca em patamar de igualdade com os outros. Inferimos que esta 

atmosfera naturalmente tem grandes chances de contaminar as outras no sentindo mais 

cooperativo e menos competitivo, o que depende em grande parte dos educadores à frente do 

processo. 

Exemplificando uma das maneiras como estas dimensões são trabalhadas na prática, 

destacamos a utilização da imagem de uma tartaruga como forma de introduzir a técnica de 

autocontrole. Resumindo, trata-se da história de uma Pequena Tartaruga que não gosta de ir às 

aulas nem de fazer as lições, acha chato ler livros e fazer exercícios de matemática. Ela 

prefere brincar com os colegas mas também aperreá-los pegando seu material escolar. Não 

gosta de compartilhar nem de prestar atenção ao professor. Para ela, é muito difícil seguir 

regras. Em função do seu comportamento passa então a ser relegada pelos colegas o que a 

deixa triste e com raiva. Daí encontra uma sábia tartaruga com 200 anos que pergunta sobre a 

razão de se sentir tão triste. Ela responde que tem problemas e que não consegue se controlar 

quando se sente com raiva ou frustrada. A sábia tartaruga diz que a resposta para os seus 

problemas encontra-se dentro dela e lhe ensina uma técnica - quando se sentisse chateada, 

triste e com raiva, ela deveria seguir os seguintes passos: 

1. Entrar no seu casco, acalmar-se e dizer para si mesma: Pare! 

2. Respirar longa e profundamente 

                                                   
27 (KUSCHÉ; GREENBERG, 1994)  
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3. Identificar o problema e dizer como se sente. Descansar até que seus 

emoções/sentimentos diminuam de intensidade e se sinta mais calma 

A Pequena Tartaruga passou a praticar esta técnica e após semanas descobriu que os 

colegas gostavam de brincar com ela. Percebeu também que a professora passou a ficar 

orgulhosa do seu autocontrole o que refletiu nas suas atividades escolares. Desta forma, a 

tartaruga não mais se sentiu triste e abandonada. 

Através da analogia com a tartaruga, a criança passa a perceber o quanto seu 

comportamento afeta o dos outros e vice-versa. Esta técnica é continuamente reforçada ao 

longo de todo o currículo e as crianças que conseguem fazê-la recebem elogios como forma 

de recompensa por sua mudança de comportamento. 

Para a compreensão das emoções/sentimentos, o currículo PATHS analisa com as 

crianças uma diversidade deles com a preocupação de expandir linguisticamente a capacidade 

de identificá-los e nomeá-los a fim de facilitar a expressão verbal daquilo que a criança está 

sentindo. Utiliza-se também de dramatização e tantos outros recursos que contribuem para o 

contato contínuo com o mundo interior.  

Apesar dos 7 volumes contarem com instruções detalhadas sobre como o professor 

deve utilizar o currículo, sempre há o estímulo para criatividade e adaptação do mesmo à 

realidade da escola.  

 O currículo é programado para que haja um momento PATHS diário em meio às 

aulas, algo em torno de 20 a 30 minutos. No entanto, a prática das lições aprendidas são 

testadas e analisadas ao longo de todo o dia. Há escolas que ao adotarem o currículo 

adaptaram diversas áreas às temáticas tratadas pelo PATHS como, por exemplo, a pintura de 

círculos com diferentes cores simbolizando os movimentos orientados pela tartaruga. Ou seja, 

os aprendizados de sala de aula são reforçados nas áreas externas também. 

 Outro ponto de relevância do PATHS é a ênfase na conscientização dos pais para o 

processo que está sendo vivenciado pelas crianças na escola. As comunicações são constantes 

como também as tarefas para serem realizadas com os pais ou adultos da convivência do 

aluno. 

 Uma adaptação pioneira do PATHS foi testada por uma pesquisadora pernambucana, 

em uma turma de educação infantil de uma escola pública do município de Recife, por um 

período de sete semanas, em 2008, como objeto de estudo da sua dissertação de mestrado 

(MOTA, 2010). Esta pesquisadora estudou as possibilidades de desenvolvimento emocional e 

relacional com a interferência de uma metodologia inspirada pelo PATHS. Mesmo por um 

breve período, os resultados demonstraram que oportunizar o conhecimento da dinâmica 
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emocional em crianças a fim de que possam se sentir mais responsáveis por suas ações, traz 

benefícios significativos no ambiente relacional intra e extra escolar.  

 Como exemplo de um currículo que também tem como objetivos o autoconhecimento 

e o conhecimento sobre outras pessoas, a comunicação eficiente, avaliação das conseqüências 

das escolhas, o desenvolvimento de estratégias saudáveis e efetivamente alcançáveis e a 

resolução de problemas, citamos o Self-Science Approach to Social-Emotional Learning
28

 

(AutoCiência como Meio para o Aprendizado Social e Emocional). Desenvolvido por Karen 

McCown (2007) nos anos 70, inicialmente para alunos da escola primária, hoje é utilizado 

desde a pré-escola até além do ensino médio. Segundo esta autora, o currículo chama-se 

AutoCiência 

[...] para enfatizar a importância da objetividade na auto-observação. O 

currículo enfoca interações sociais e padrões da mesma maneira em que o 
cientista faz observações em laboratório. A diferença é que o laboratório 

para esta aula é a vida diária do aluno. As aulas de AutoCiência vão além da 

“exploração das emoções” para ajudar aos alunos desenvolver estratégias 
práticas e instrumentos. O objetivo é ajudar as crianças a compreenderem a 

si mesmas, expressarem-se, constituir relações saudáveis, gerenciar 

conflitos, e viver com respeito, responsabilidade e resiliência. (MACCOWN, 
2007, p. 110 - tradução minha, EPBC)

29
 

 

 O currículo AutoCiência é extenso, em constante desenvolvimento e baseado em 

pesquisa tendo como proposta a criação de uma cultura escolar voltada para a Inteligência 

Emocional. As habilidades ensinadas incluem: o reconhecimento de padrões de 

comportamento em nós mesmos e nos outros, tornar-se mais consciente da diversidade e 

complexidade dos sentimentos, aceitação de responsabilidades e uso de pensamento otimista. 

Ele é estruturado para ajudar os alunos a integrar os pensamentos, os sentimentos e o 

comportamentos. As aulas incluem atividades de grupo e individuais, a discussão e análise da 

atividade e aplicação das lições no dia-a-dia. 

 McCown (2007) afirma que o primeiro propósito da AutoCiência é “trazer para a 

consciência as escolhas sobre os pensamentos, sentimentos e ações” (McCOWN, 2007, p. 112 

– tradução minha, EPBC). A autora ainda chama atenção para o fato das pessoas reagirem no 

“automático” (on autopilot) o  que as leva a pensamentos, sentimentos e ações que elas 

poderiam não ter caso estivessem mais atentas. “Esperamos  que elas aprendam  a ser mais 

cuidadosas com  suas escolhas, conduzindo-as desta maneira a ter um conjunto de 

pensamentos, sentimentos e ações mais apropriados” (McCOWN, 2007, p. 112). 

                                                   
28 Para maiores informações: disponível em <http://www.self-science.com>. Acesso em: 06 set. 2008 
29 Apesar de ao longo deste trabalho contestarmos o materialismo científico, o currículo AutoCiência procura integrar a 

perspectiva investigativa da ciência para dentro do ser humano. Esta é uma maneira de se chegar a uma tecnologia 
contemplativa, integrando a investigação científica e a prática da auto-observação. 

http://www.self-science.com/
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Estes dois exemplos mostram alternativas práticas de como manter contato e 

desenvolver estratégias para lidar com o nosso mundo interior a partir de uma ação consciente 

que tenha como meta a harmonização daquilo que está dentro com repercussão no que está 

fora. Desta forma, o indivíduo melhora sua autoestima e autoconfiança tornando-se mais 

seguro para fazer escolhas, ponderando e responsabilizando-se pelas conseqüências das 

mesmas. Não temos dúvida de que educar as habilidades sócio-emocionais é tão importante 

quanto educar para o sucesso acadêmico. O foco neste caso é educar para o sucesso na vida 

como um todo e não apenas para aquilo que depende da dimensão intelectual. 

Concordamos com McCown e colaboradores quando afirmam que: 

O sucesso acadêmico é uma meta essencial para a educação; o aprendizado é 
a “solução mágica” que oferece aos jovens os instrumentos para o sucesso ao 

longo da vida – o qual transforma as dificuldades/desafios em esperança. 

Para alcançar esta promessa, é igualmente essencial que as crianças 
desenvolvam a maestria do seu “lado humano” do aprendizado: 

autoconhecimento, comunicação efetiva e resolução de problemas”. 

(McCOWN, 2007, p. 109 – tradução minha, EPBC) 

 

 A ênfase da educação no desenvolvimento intelectual certamente não se constitui na 

mais efetiva contribuição que a educação pode dar à construção tão desejada de um “mundo 

melhor”. Este desejo tão sonhado nunca será atingido se os indivíduos não forem estimulados 

a realizar este sonho a partir do seu próprio interior. 

 Portanto, desenvolver pesquisas com esta finalidade é de fundamental importância 

para que um maior número de educadores sinta-se habilitado a trazer o desenvolvimento 

sócio-emocional para sua sala de aula. Ao mesmo tempo, os novos currículos e pesquisas que 

vão surgindo instrumentalizam o educando para uma viagem interior quebrando o tabu de que 

este movimento é “coisa de filósofo” ou de “asceta”, ou ainda que precisa necessariamente ser 

mediado por um “terapeuta”, mas sim uma necessidade da natureza humana e que está ao 

alcance de todos. Ensinar desde cedo os indivíduos a harmonizar seus pensamentos, 

sentimentos e ações é um caminho promissor para que o ser humano alcance a tão almejada 

felicidade a partir do domínio do seus apetites, da construção de relações sadias consigo 

mesmo, com os outros e com a natureza, da alegria de vencer seus monstros internos, enfim, 

da valorização da sua própria construção interior e única em direção à plenitude do ser, o bem 

maior que podemos fazer a nós mesmos e à humanidade. 

 Assim como tais currículos, foi propósito desta pesquisa elaborar um componente 

curricular com preocupações semelhantes. Para tal, tomamos como norte os princípios que 

orientam as competências chaves do SEL dentro das seguintes linhas mestras: 1. Consciência 

de si e dos outros; 2. Atitudes e Valores Positivos; 3. Processo decisório responsável; 4. 
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Habilidades comunicativas; 5. Habilidades sociais. No Quadro 04  apresentamos maiores 

detalhes sobre cada uma destas categorias. 

 Através das reflexões acima expostas, revelamos nossas inquietações no que diz 

respeito à ausência de clareza por parte de educadores e de formuladores de políticas 

educacionais no que diz respeito aos princípios que regem uma formação humana 

comprometida com o desenvolvimento interior dos indivíduos de forma que estes sejam 

capazes de conscientemente conceber e manter encontros sadios e construtivos consigo 

mesmos, com seus pares e com tudo o mais que os cerca. 

QUADRO 04 

COMPETÊNCIAS-CHAVE DA SEL 
I. Consciência de Si e dos Outros 

1. Consciência dos sentimentos: A capacidade de perceber e nomear os próprios 
sentimentos com precisão 

2. Gerenciamento dos sentimentos: A capacidade de regular os próprios sentimentos 
3. Assumir a perspectiva do outro: A capacidade de perceber com precisão as 

perspectivas dos outros 
4. Análise das normas sociais: A capacidade de avaliar criticamente as mensagens sócio-

culturais, como também da mídia, pertinentes a normas sociais e comportamentos 
pessoais 

II.  Atitudes e Valores Positivos 
5. Atitude construtiva de si mesmo: Sentir-se otimista e preparado para enfrentar os 

desafios do dia a dia 
6. Responsabilidade: A intenção de se engajar em comportamentos seguros, sadios e 

éticos 
7. Cuidado: A intenção de ser correto, justo, caridoso e compassivo 
8. Respeito pelos outros: A intenção de aceitar e considerar as diferenças individuais e 

grupais, assim como valorizar os direitos de todas as pessoas 
 

III. Tomar Decisões com Responsabilidade 
9. Identificação do problema: A capacidade de identificar situações que exigem uma 

solução ou decisão, e avaliar riscos, barreiras e recursos 
10. Traçar objetivos de forma flexível: A capacidade de traçar objetivos positivos e 

realistas 
11. Resolução de problemas: A capacidade de desenvolver soluções que levem a 

resultados positivos para os problemas com base em informações confiáveis  
 

IV. Habilidades Comunicativas 
12. Comunicação receptiva: A capacidade de prestar atenção aos outros tanto quando se 

expressam verbalmente como não verbalmente a fim de assimilar as mensagens 
veiculadas com precisão 

13. Comunicação expressiva: A capacidade de iniciar e manter conversações, expressar os 
próprios pensamentos e sentimentos com clareza tanto verbal como não verbalmente, e 
demonstrar para os outros interlocutores que eles foram devidamente compreendidos 
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QUADRO 04 

COMPETÊNCIAS-CHAVE DA SEL (CONTINUAÇÃO) 
V. Habilidades Sociais 

14. Cooperação: A capacidade de revezar funções e de compartilhar dentro de uma relação 
a dois ou em grupos 

15. Negociação: A capacidade de resolver conflitos pacificamente, considerando as 
perspectivas e sentimentos dos outros 

16. Recusa: A capacidade de elaborar e seguir parâmetros claros para dizer “nãos”, a fim 
de evitar ou minimizar situações nas quais a pessoa sinta que a pressão está passando 
dos seus limites;  como também, desenvolver a capacidade de ganhar tempo até que 
sinta-se adequadamente preparado para agir estando sob pressão,  

17. Ajudar a procurar: a capacidade de identificar necessidades para que possa dar suporte  
e assistência promovendo os meios para conseguir os recursos disponíveis e 
apropriados 

Fonte: (GRACZYK et al., 2000,  p. 400 - itálico no original - tradução minha, EPBC) 

 

 

Os resultados de  pesquisas com currículos que vêm adotando uma perspectiva SEL 

têm demonstrado que considerar o aprendizado como um fenômeno da pessoa como um todo 

e buscar equilibrar aspectos cognitivos e emocionais talvez seja um caminho promissor para 

os desafios enfrentados por nossas crianças, jovens e adultos em uma sociedade que se 

complexifica humana e tecnologicamente.  

No item a seguir, apresentaremos as contribuições da UNESCO para o 

desenvolvimento da educação levando em consideração a construção e o cultivo de valores. 

 

 

2.6.2  Contribuições da UNESCO para o desenvolvimento da educação 

 

  

Nas duas últimas décadas do século passado, as preocupações com relação à qualidade 

do ensino e da educação passaram a ter maior centralidade nas agendas internacionais. Junto 

com a qualidade, vieram também reivindicações pela democratização do acesso à educação, a 

começar pelas crianças e populações marginalizadas, jovens e adultos fora da idade regular. 

Garantir escola para todos tornava-se tão importante como garantir a qualidade do 

aprendizado, desencadeando uma onda de políticas avaliativas restritas aos aspectos dos 

aprendizados cognitivos, com o objetivo de medir e balizar os resultados do ensino-

aprendizado (UNESCO-APNIEVE, 2002)
30

. 

Neste contexto, o cuidado com o devir humano voltou a ganhar espaço no podium das 

políticas internacionais para educação. Aprender a Ser, do inglês Learning to Be,  intitula o 

                                                   
30 Políticas voltadas para a avaliação educacional em todos os níveis da escolarização têm se multiplicado no Brasil desde as 
últimas décadas do século passado. Maiores informações, consultar < http://www.inep.gov.br/>, acesso em 07/08/2010. 

http://www.inep.gov.br/
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relatório da Comissão Internacional para o Desenvolvimento da Educação da UNESCO, 

apresentado à comunidade educacional mundial em 1972. 

Em sua introdução, o presidente da referida Comissão, Edgar Faure, apresenta os 

quatro pressupostos que nortearam o trabalho de sua equipe:  

1. A existência de uma comunidade internacional que, independentemente das diferenças 

políticas, sociais e econômicas, compartilha aspirações, problemas, desafios e 

tendências comuns e que conduzem a um mesmo destino;  

2. Por acreditarem numa democracia que permita aos homens desenvolver seus 

potenciais e compartilhá-los para construção do seu próprio futuro, a educação assume 

um papel chave neste processo, mostrando-se necessária a renovação dos seus 

objetivos e métodos;  

3. O propósito do desenvolvimento é a realização completa do homem em todos os 

aspectos de sua personalidade, na complexidade das suas formas de expressão e nos 

seus diversos compromissos – individual, familiar, comunitário e enquanto cidadão,  

produtor, inventor e sonhador;  

4. Apenas uma educação abrangente e continuada pode formar um tipo de homem 

completo face às restrições que dilaceram o indivíduo. Não devemos mais adquirir 

conhecimentos para toda a vida, mas sim, desenvolve-los continuamente ao longo da 

vida - “aprender a ser”. (UNESCO, 1972 - tradução minha, EPBC)  

 

 Observamos nestes pressupostos um olhar voltado para a convivência com as 

diferenças oportunizando o desenvolvimento de todos (democracia), a percepção do homem 

nas suas múltiplas dimensões (homem completo) e a educação como um processo contínuo, à 

época, esboçando a necessidade do ser humano assumir uma nova atitude frente ao 

conhecimento diante das pressões impostas pelas novas tecnologias em franco 

desenvolvimento. 

 O relatório define, como papel da educação, a criação de meios para que os indivíduos 

não simplesmente se adaptem a uma dada sociedade, mas sim, disponham de recursos para 

compreender o mundo e situar-se nele de forma justa e responsável. Ainda enfatiza a 

importância da expansão do entendimento humano no sentido de prospectar  as consequências 

globais do seu comportamento individual. Ou seja, ser capaz de perceber a parte de 

responsabilidade que lhe cabe no destino da raça humana. 

 Para tanto, indica que é mister rever o conceito de democracia para além dos limites 

jurídico-burocráticos (registros e documentos) e de uma educação esvaziada de saberes que 
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possibilitem uma visão crítica e transformadora da realidade. Lembramos aqui a Paidéia, a 

qual incluía a compreensão de que a vida da Pólis (a política) deveria ser por si mesma 

educativa. Portanto, eis a razão de se investir em conteúdos e métodos pedagógicos que 

norteiem o dever ser para os homens do século XXI.  

 Neste sentido, o Relatório Faure (UNESCO, 1972), apresenta no seu capítulo sexto, 

uma síntese dos objetivos universais a serem percorridos pela educação, são eles: 

 

1. Rumo a um humanismo científico – humanismo enquanto relacionado ao bem-estar 

do homem como um fim em si mesmo; e científico como extensão deste humanismo, 

porém enriquecido pelas contínuas contribuições da ciência para o conhecimento do 

homem e do mundo. Para esta Comissão, ciência e tecnologia são  

[...] elementos que deveriam estar sempre presentes em quaisquer 

empreendimentos educacionais, tornando-se parte das atividades educativas 

desenvolvidas tanto para crianças, como para jovens e adultos, de forma que 
ajudem o indivíduo a controlar não apenas as forças naturais e produtivas, 

mas sociais também, e ao fazê-lo, possa adquirir o domínio sobre si mesmo, 

suas escolhas e ações; e, finalmente, para que possam ajudar ao homem 

desenvolver uma estrutura científica da mente que lhe permita promover as 
ciências sem tornar-se escravo delas. (UNESCO, 1972, p. xxvi- xxvii – 

tradução minha, EPBC) 

 

2. Criatividade –  a educação tem o poder tanto de cultivar como de reprimir a 

criatividade.  É tarefa da educação preservar a originalidade de cada indivíduo, seus 

talentos inatos, porém ao mesmo tempo direcioná-los para a realidade da vida; 

transmitir as culturas sem submergir aos padrões estabelecidos; estimular os 

indivíduos a fazer uso de suas aptidões sem render-se à egolatria, não perder de vista 

que a criatividade é também uma atividade coletiva. 

 

3. Rumo ao compromisso social – preparar o indivíduo para a vida em sociedade dentro 

de uma coerência moral, intelectual e afetiva composta por um conjunto de valores, 

interpretações do passado e concepções do futuro. A realização da dimensão social do 

indivíduo depende de sua participação ativa no funcionamento das estruturas sociais e 

de comprometimento pessoal com a sua transformação. 

 

4. Rumo ao homem completo – respeito às múltiplas dimensões da personalidade 

humana é essencial para a educação. Dentre elas, a educação deve desenvolver as 

qualidades afetivas, especialmente na relação com os outros. As habilidades de 
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comunicação e cooperação requerem treinamento sistemático. A educação pode se 

fortalecer com as descobertas científicas e tem a responsabilidade de eliminar 

bloqueios mentais devido à ignorância ou experiências traumáticas que não gozaram 

de acompanhamento desde o seu início como no caso de deficiências motoras 

congênitas ou acidentais. Enfim, o principal objetivo da educação pode ser definido de 

forma abrangente como a integração física, intelectual, emocional e ética do indivíduo. 

 

As recomendações apontadas neste extenso relatório de 346 páginas oferecem um 

panorama dos mais proeminentes entraves da educação em várias partes do mundo servindo 

de alavanca para inspirar novas discussões em nível mundial conforme relatado a seguir:  

  

A Declaração de Jomtien de 1990, Educação para Todos, definiu educação 

básica como os conhecimentos fundamentais, valores e atitudes, habilidades 
e competências necessárias para a sobrevivência do indivíduo, para viver e 

trabalhar com dignidade, e para continuar aprendendo.  O Plano de Ações, 

Dakar, 2000, comprometeu-se com o desenvolvimento em todos os âmbitos 

da qualidade da educação de forma que a excelência fosse assegurada em 
todos eles por meio da diversificação de conteúdos e métodos, e da 

promoção dos valores universais. A comunidade global para educação 

declarou no seu planejamento de 1992-1998 que a educação voltada para 
valores é uma parte integral da educação. Mais de cem Ministros da 

Educação assinaram a Declaração de Genebra  e o Plano de Ações para uma 

Educação voltada para Paz, Direitos Humanos e Democracia em nome dos 
seus respectivos países.  

[…]  A Declaração das Nações Unidas de 2000, ano Internacional da Cultura 

da Paz, definiu  a cultura da paz como o “conjunto de valores, atitudes, 

comportamentos e formas de viver que refletem e inspiram respeito pela vida 
e por todos os direitos humanos, rejeição da violência e devoção aos 

princípios de liberdade, justiça, democracia, tolerância, cooperação, 

pluralismo, diálogo e compreensão dentre os diversos grupos de pessoas” 
(Artigo 1). A cultura da paz tem por objetivo ‘transformar valores, atitudes e 

comportamentos para aqueles que promovem a cultura da paz” (Artigo 3). 

“Educação é o principal meio de construir a cultura da paz. Todos os 

aspectos da educação devem ser mobilizados em prol deste objetivo”. 
(UNESCO-APNIEVE, 2002, p. 154 – tradução minha, EPBC) 

 

 Em 1996, vinte e quatro anos após os primeiros encaminhamentos em prol de uma 

educação para o Aprender a Ser, a UNESCO reconheceu mais uma vez os sinais de urgência 

para o estabelecimento de diretrizes para a educação em nível global a fim de preparar o ser 

humano para gerir consciente e humanamente a construção de um processo social do qual é ao 

mesmo tempo autor e ator, sujeito e objeto, causador e receptor dos efeitos construtivos e 

destrutivos das suas ações no meio em que se desenvolve.  
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Educação: um tesouro a descobrir (UNESCO, 1996), do original, Learning: the 

treasure within, traduzindo, Aprender: um tesouro no interior (do homem), atualiza, 

aprofunda e enriquece discussões e reflexões sobre a educação do século XXI já apontadas 

pelo Relatório Faure de 1972, apresentando quatro pilares fundantes: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver com os outros, aprender a ser.  

aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; 
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 

juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 

humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 
precedentes. (UNESCO, 1972, p. 90 – itálico no original – tradução minha, 

EPBC) 

 

Consideramos oportuno expressar nossa preferência quanto ao título original desta 

publicação da UNESCO, Aprender: um tesouro no interior (do homem), tendo em vista que a 

educação escolarizada deixou-se levar pelos rumos da ciência positivista e fragmentada 

(MORIN, 2004; WILBER, 2008), divorciada das raízes humanísticas cultivadas por muitas 

gerações ocidentais desde a antiga Grécia. Portanto, não se trata de descobrir ou redescobrir 

um tesouro, mas, sim, decidir compreendê-lo, uma vez que a capacidade de aprender nunca se 

retirou do interior do homem, ela precisa ser direcionada para fins pacíficos, solidários, éticos, 

amorosos e compassivos, enfim, para humanizar a humanidade (SOUZA, 2007; FREIRE, 

1988). Este é o dever ser que precisa ser assumido com clareza e discernimento por uma 

ciência comprometida com a formação humana: a Educação (em maiúsculo). 

Por muitas gerações o único propósito da educação era transmitir valores, 

conhecimentos e habilidades recomendados ou impostos pelo mundo dos 

adultos para os jovens no sentido de incorporá-los à sociedade; 

consequentemente, a educação poderia ser completamente incluída dentre as 
obrigações do Estado para com seus cidadãos, como também poderia ser a 

transmissão de conhecimento do diretor da escola para seus alunos, além da 

relação das crianças com os pais na família. 
 

No mundo atual já não mais existe esta garantia dos tempos passados. Se 

temos a esperança de um dia cumprirmos as promessas de uma democracia 

para oferecermos ao homem os meios de se estabelecer com firmeza ao 
longo da revolução científica e técnológica, tanto agora como no futuro, a 

educação não pode ficar arraigada a uma classe social em particular ou a 

uma faixa etária, como também não pode ser dividida em níveis ou correntes 
independentes; nem pode ser reduzida a um mero privilégio de Estado ou de 

famílias tradicionais. Ela deve assegurar um intercâmbio constante de idéias 

entre o homem e seu ambiente social, além de oferecer a todos as 
oportunidades de uma sociedade em constante processo de aprendizagem. 

Estes tempos denominados por Valéry os tempos do mundo finito, podem 

vir a ser os tempos do homem completo. (UNESCO, 1972, s/p – tradução 

minha, EPBC) 
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Tendo em vista que o pilar aprender a ser abarca os outros três, daremos mais ênfase 

às diretrizes que ajudam a resgatar a compreensão deste processo. 

 O referido documento ressalta a importância da “compreensão de si mesmo e dos 

outros por meio de um conhecimento cada vez melhor do mundo” (UNESCO, p.47 - tradução 

minha, EPBC) pontuando que uma das tarefas essenciais da educação é ajudar a transformar a 

interdependência em solidariedade.  

Este desenvolvimento do ser humano, que se desenrola desde o nascimento 

até à morte, é um processo dialético que começa pelo conhecimento de si 
mesmo para se abrir, em seguida, à relação com o outro. Neste sentido, a 

educação é antes de mais nada uma viagem interior, cujas etapas 

correspondem às da maturação contínua da personalidade. Na hipótese de 
uma experiência profissional de sucesso, a educação como meio para tal 

realização é, ao mesmo tempo, um processo individualizado e uma 

construção social interativa.(UNESCO-APINIEVE, 1998, p. 96 - tradução 

minha, EPBC) 

 

O Aprender a Ser, portanto, envolve inicialmente dois movimentos: o primeiro 

voltado para o autoconhecimento e o segundo para a convivência com o outro. Ou ainda, o 

autoconhecimento a partir da compreensão dos estados emocional, mental e das escolhas 

comportamentais decorrentes da relação com o outro, ou seja, na medida em que vamos 

conhecendo o outro, vamos também conhecendo a nós mesmos. Nesta perspectiva, o outro já 

não é alguém separado de nós, mas alguém que vai contribuir para a nossa própria 

autopercepção, configuração e re-configuração (LÓPEZ QUINTÁS, 2003). Sabemos que o 

despertar para esta compreensão não é algo dado, mas requer um cultivo consciente. 

Naturalmente, somos menos inclinados a perceber aquilo que nos une do que aquilo que nos 

separa dos outros: aparência, riqueza, talentos, inteligência, raça, religião, crenças, classe 

social etc. Portanto, a transformação da interdependência em solidariedade requer um 

processo normativo direcionado por uma dimensão que unifica todas as outras, pois é nela que 

nos humanizamos norteados por valores. Para alguns teóricos, esta pode ser considerada a 

dimensão espiritual do ser humano (RÖHR, 2007). 

Segundo o relatório, os valores não devem ser impostos mas sim compreendidos e 

interiorizados na medida em que são criadas as condições para o seu exercício no próprio 

ambiente escolar.  

A educação para a tolerância e para o respeito ao outro, condição necessária 

à democracia, deve ser considerada como uma tarefa geral e permanente. É 

que os valores e, em particular, a tolerância não podem ser objeto de ensino, 
no estrito sentido do termo: querer impor valores previamente definidos, 

pouco interiorizados, leva, no fim das contas, à sua negação, porque só têm 

sentido se forem livremente escolhidos pela pessoa. A escola pode, quando 
muito, criar condições para a prática quotidiana da tolerância, ajudando os 
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alunos a levar em consideração os pontos de vista dos outros e estimulando, 

por exemplo, a discussão de dilemas morais ou de casos que impliquem 

opções éticas. (UNESCO-APINIEVE, 1998, p. 58-59 – tradução minha, 
EPBC) 

 

A cultura do aprender a ser exige mudanças profundas no sistema atualmente 

estabelecido. Mudanças em nível político, administrativo, pedagógico, tanto na dimensão 

coletiva como também individual. É um investimento de médio a longo prazo, mas que 

merece atenção urgente. No entanto, não são poucos os entraves a serem enfrentados: como 

motivar os professores a se apropriarem dos valores e estabelecerem para si uma prática 

pessoal de vivência e auto-observação a fim de que possam levar esta cultura para sua sala de 

aula? Num contexto em que um bom número de professores é pessimamente remunerado e 

tem que trabalhar em diferentes escolas, nos três turnos, para conquistar uma renda que lhes 

permita uma certa dignidade, como motivá-los a estudar e pesquisar sobre uma nova cultura 

escolar que requer uma atitude de interiorização incomum à cultura ocidental? Como 

convencer os formuladores de políticas e legisladores a garantir as condições materiais 

necessárias para que os professores, gestores e administrativos da escola se engajem 

definitivamente neste processo? Como desenvolver este processo garantindo aos educadores e 

educandos a liberdade de escolher o seu destino (RÖHR, 2007)? 

Uma educação comprometida com a completude do ser humano norteada por valores 

certamente exigirá uma mudança da cultura escolar com repercussões nas políticas, na 

formação dos professores, na estrutura pedagógico-administrativa da escola, e mais 

fundamentalmente no interior de todos aqueles comprometidos com a implantação deste 

processo, pois, como sabemos, o tesouro encontra-se dentro do ser humano. É a partir da 

interiorização desta compreensão que poderemos fincar definitivamente os pilares de uma 

educação transmissora de saberes, mas também formadora de seres humanos. É do interior 

dos formuladores das políticas, dos professores e gestores que este novo processo poderá ser 

concebido. Isto não significa que devemos aguardar até que todos os atores estejam prontos, 

devemos procurar dar os primeiros passos, experimentar e refletir sobre nossas iniciativas 

para paulatinamente conhecermos aquilo que estamos propondo.  

Como exemplo de iniciativas já em andamento no Brasil, destacamos a tese de 

doutoramento intitulada Consciência Espiritual e social na Escola: processo educativo 

necessário para a Formação Humana, defendida pela Profa. Dra. Adriana Loss Zorzan, em 

2009, na Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

A autora revela inquietações semelhantes conforme podemos perceber no problema da sua 
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pesquisa: “Quais são as contribuições das práticas de vivências de autoformação para a 

ampliação das consciências espiritual e social do sujeito aprendente do contexto escolar?”.  

Em resposta a este questionamento, a pesquisadora traçou os seguintes objetivos:   

a) possibilitar experiências de autoformação aos sujeitos aprendentes a partir 

de práticas vivenciais para a ampliação das consciências espiritual e social; 

b) proporcionar aos sujeitos aprendentes a participação em oficinas de 
autoformação, como possibilidade de instigá-los à reflexão sobre suas 

maneiras de ser e de se relacionar consigo e com os outros; c) Descrever e 

analisar, a partir das narrativas orais e escritas dos sujeitos aprendentes, as 
experiências constituídas nas oficinas de autoformação, para compreensão 

das contribuições à ampliação das consciências espiritual e social; d) 

Analisar a importância do trabalho pedagógico de autoformação, a ser 
desenvolvido nas escolas, para ampliação das consciências espiritual e social 

dos sujeitos aprendentes; e) Contribuir com reflexões teóricas e práticas 

junto às escolas, no sentido de instigá-las na construção de ações 

pedagógicas de autoformação para a ampliação das consciências espiritual e 
social dos sujeitos aprendentes. (ZORZAN, 2009, p. 7) 

 

Foi impulsionada por inquietações semelhantes às de Zorzan (2009) que decidimos 

desenvolver, implementar e testar um componente curricular voltado para a formação humana 

pois tanto o caminho da individuação depende da humanização do Eu, como também o eu 

depende de um processo coletivo de encontro consciente. Contribuir para o autoconhecimento 

individual com vistas à construção de comunidades que possibilitem a vivência criativa 

(LÓPEZ QUINTÁS, 2003) das potencialidades humanísticas (RÖHR, 2007) em nível 

mundicêntrico (WILBER, 2008), é a motivação que nos impulsiona neste campo de pesquisa. 

 

 

2.6.3  Diretrizes práticas para a educação de valores elaboradas pela Rede Asia-Pacifico 

para Educação Internacional e Educação de Valores (UNESCO-APNIEVE)
31

  

 

 

A Rede Asia-Pacifico para Educação Internacional e Educação de Valores 

(APNIEVE) faz parte da UNESCO e foi fundada em Seul, República da Coréia, em 1995, e, 

em 2002, passou a ser sediada na Austrália. Tem como propósito, desenvolver uma educação 

voltada para valores, comprometida com a paz, os direitos humanos e o desenvolvimento 

sustentável centrado no ser humano. Para isto, produz materiais didáticos, além de promover 

treinamento para educadores, seminários e conferências, e consultorias numa ampla gama de 

tópicos relacionados com seu objetivo central. 

                                                   
31 APNIEVE (Asia Pacific Network for International Education and Values Education) 
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Dentre os materiais elaborados pela APINIEVE, destacamos três manuais nos quais 

encontramos, além de uma discussão teórica a respeito das temáticas acima tratadas, planos de 

aula no sentido de orientar o professor para desenvolver um trabalho específico norteado por 

valores dentro de cada pilar da educação, são eles: Learning to Live Together (Aprender a 

Viver Juntos – 1998); Learning To Be: A Holistic and Integrated Approach to Values 

Education for Human Development (Aprender a Ser: Uma Abordagem Integrada e Holística 

Voltada para a Educação de Valores e para o Desenvolvimento Humano – 2002); Learning to 

Do (Aprender a Fazer – 2005).
32

 

 Os pesquisadores e educadores da UNESCO-APNIEVE retomam as origens gregas da 

arete (virtudes), ao mesmo tempo em que reconhecem que as mudanças e os desafios do 

futuro requerem maior compreensão entre os indivíduos e o mundo de forma geral 

(UNESCO-APNIEVE, 1998). Consequentemente, faz-se necessário desenvolver habilidades 

que favoreçam as dimensões humanísticas e culturais baseadas em valores que enfatizem a 

paz, a harmonia, os direitos humanos, a democracia e o desenvolvimento sustentável de cada 

região. 

 Apesar de tomarem por foco a realidade da região da Ásia e do Pacífico, a visão 

compartilhada por estes profissionais aplica-se a quaisquer regiões do globo uma vez que, 

conforme já mencionamos, valores humanos universais unificam e portanto são  fundamentais 

em todas as dimensões da vida: no aprender a fazer, a conhecer, a conviver com os outros, no 

aprender a aprender, e são o coração do aprender a ser. Torná-los claros e de fácil 

compreensão, visando sua apropriação por parte dos indivíduos, é tarefa de formadores 

humanos comprometidos. A visão de futuro compartilhada por estes profissionais engloba: 

 Eliminação de todas as formas de discriminação; 

 A proteção dos direitos humanos e da democracia; 

 Desenvolvimento sustentável de forma equânime, humana e 

equilibrada; 

 Proteção ao meio ambiente; 

 Maior integração entre os valores humanísticos contemporâneos e 

os tradicionais (UNESCO-APNIEVE, 1998, p. ii) 

 

 Cientes de que os avanços tecnológicos e o crescimento dos espaços urbanos ocorrem 

mais aceleradamente do que o desenvolvimento cultural e social, este grupo de pesquisadores 

acredita que a educação desempenha um papel de fundamental importância no 

                                                   
32No site da UNESCO-APNIEVE, disponível em: <http://www.unesco-apnieve.edu.au/servlet/Web?s=1575730&p= 
APNIEVE_Home07, acesso em 02/02/2010>, encontramos a menção a um quarto manual, Learning to Know: Learning to 
Learn for Sustainable Development, Aprender a Conhecer: Aprender a Aprender para o Desenvolvimento Sustentável, o qual 
ainda encontra-se no aguardo de um patrocinador. 

http://www.unesco-apnieve.edu.au/servlet/Web?s=1575730&p=%20APNIEVE_Home07
http://www.unesco-apnieve.edu.au/servlet/Web?s=1575730&p=%20APNIEVE_Home07
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desenvolvimento pessoal e social, no entanto, tem se voltado muito mais para qualificar a 

força de trabalho em detrimento de uma visão completa do ser humano. Para eles, os valores 

humanos e os princípios morais tornam-se socialmente menos importantes quando temos que 

competir para fins econômicos (UNESCO-APNIEVE, 1998). 

 Desta maneira, a educação não pode se restringir a disciplinas e conteúdos específicos, 

mas fortalecer a formação para valores como solidariedade, criatividade, responsabilidade 

cívica, resolução de conflitos por meios não violentos, e senso crítico (UNESCO-APNIEVE, 

1998). 

 Aprender a Viver Juntos em Paz e Harmonia: educação de valores para a paz, 

direitos humanos, democracia e desenvolvimento sustentável para a Ásia-Pacífico
33

, foi o 

primeiro manual lançado pela UNESCO-APNIEVE, em 1998, para a educação de professores 

e educação de nível superior. São três as linhas enfatizadas neste manual:  

 

 o significado de Aprender a Viver Juntos;  

 os valores essenciais (nucleares) e afins, necessários para sermos bem 

sucedidos vivendo juntos e pacificamente;  

 o desenvolvimento de experiências de aprendizados que irão ajudar 

professores e alunos a efetivarem estes valores. (UNESCO-APINIEVE, 

1998, p. ii – tradução minha, EPBC) 

  

A metodologia utilizada para organização dos conteúdos obedece três níveis de 

detalhamento: 1. Os valores centrais; 2. Os valores afins; 3. As atitudes interiores a serem 

tomadas para realizar os valores afins para conseguir realizar os valores centrais. 

No Quadro 05  apresentaremos os valores centrais e afins.  

No Quadro 06 exemplificaremos como o nível 3 é detalhado para cada valor afim de 

tal maneira que dê clareza ao objetivo das atividades que trabalham com o desenvolvimento 

dos valores do nível primeiro. 

Os planos de aula são organizados a partir do valor central, de maior abrangência, e 

posteriormente, trabalha-se cada valor afim e as atitudes correspondentes para desenvolvê-los. 

Na metodologia aplicada inicia-se com uma reflexão e apropriação conceitual dos valores 

para que posteriormente sejam estimuladas atividades acadêmicas transdisciplinares e ações 

práticas seja com a própria turma, ou na escola, ou ainda em uma comunidade.  

  

                                                   
33  Learning to live Together in Peace and Harmony: values education for peace, human rights, democracy and sustainable 
development for the Asia-Pacific region. A UNESCO-APNIEVE sourcebook for Teacher Education and Tertiary Level 
Education 
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QUADRO 05 

VALORES CENTRAIS E AFINS 

CENTRAIS AFINS 

1. PAZ Amor, Compaixão, harmonia, tolerância, cuidar e 

compartilhar, interdependência, empatia, 

espiritualidade e gratidão 

2. DIREITOS HUMANOS verdade, igualdade e justiça, respeito e dignidade 

humana, integridade, responsabilidade, honestidade, 

aceitação, apreciação da diversidade, liberdade e 
responsabilidade, cooperação 

3. DEMOCRACIA respeito pela lei e pela ordem, igualdade, auto-

disciplina, cidadania ativa e responsável, abertura, 

pensamento crítico e solidariedade 

4. DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

eficiência, indústria, orientação para o futuro, 

administração de recursos, criatividade, sobriedade, 

simplicidade, ecologia pessoal 
       Fonte: Elaboração própria 

 

Encorajamos o leitor interessado a estudar cada manual produzido pela UNESCO-

APNIEVE a fim de ter sua criatividade fomentada para adaptar as idéias na prática 

pedagógica. Não temos aqui a pretensão de detalhar a metodologia de cada um, mas enfatizar 

sua contribuição pedagógica na formação humana por meio de valores. 

 

QUADRO 06 

ORGANIZAÇÃO DOS VALORES POR NÍVEIS 

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 

 

 

PAZ 

Amor Auto-estima, confiança e respeito, senso crítico 
positivo, flexibilidade, profundo senso de 

responsabilidade, preocupação para com os outros, 

fidelidade, senso de sacrifício, senso de 
reconciliação, coragem, generosidade, determinação 

e tolerância,  

    Compaixão Gentileza, força moral, sensibilidade para as 
necessidades dos outros, boa vontade, capacidade de 

nutrir e dar suporte nas relações  

 ETC ETC 

       Fonte: Elaboração própria 

 

Dando seqüência à série de publicações, em 2002, a UNESCO-APNIEVE contemplou 

o Aprender a Ser: Uma Abordagem Integrada e Holística Voltada para a Educação de 

Valores para o Desenvolvimento Humano.  

[...] Aprender a Ser vislumbra um processo educacional que tenha ao mesmo 

tempo uma abordagem holística e integradora. Acreditamos que apenas em 
um contexto como este o aluno irá verdadeiramente experimentar a arte de 

ser totalmente humano, ao invés de aprender a lidar com esta dimensão 
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meramente como uma idéia e/ou um ideal. Isto impõe, portanto, um grande 

desafio para o educador. A maneira pela qual o educador será bem sucedido, 

ao orientar e facilitar o desenvolvimento de habilidades que possibilitem a 
efetivação de valores centrais no aluno nesta experiência educativa, 

dependerá em grande parte de sua sensibilidade (habilidade sensitivo-

perceptiva) e responsabilidade (habilidade de resposta). Primeiramente, é 

preciso reconsiderar os tipos de abordagens utilizadas no aprendizado como 
também a atmosfera apropriada para o aluno. Segundo, é necessário que o 

educador tenha compreensão e domínio das dinâmicas que envolvem o 

processo de desenvolvimento de valores (UNESCO-APNIEVE, 2002, p. 12 
– tradução minha, EPBC). 

 

Conforme vimos em Röhr (2007), reside no educador a maior responsabilidade pela 

tarefa pedagógica. Ao tratarmos de valores, isto dependerá em grande parte da sua 

sensibilidade, conhecimento teórico e domínio das dinâmicas a serem aplicadas neste 

processo.  

No que se refere a domínio, como ainda não há uma familiarização da grande maioria 

dos professores com esta área do ensino, são necessários investimentos e pesquisas para que 

em um futuro próximo possamos dispor de um significativo número de educadores com 

domínio adequado para o ensino de valores. 

A metodologia aplicada na elaboração dos planos de aula segue a lógica que 

apresentamos no primeiro manual, acrescidas de uma ordenação em três diferentes níveis: 

factual, conceitual e de valor (UNESCO-APNIEVE, 2002). Estes serão aprofundados a seguir 

ao destacarmos deste segundo manual (UNESCO-APNIEVE, 2002) alguns desafios inerentes 

ao processo de ensino de valores os quais assemelham-se àqueles que vimos experimentando 

na implementação do componente curricular por nós elaborado. São eles: 

 Primeiro desafio: Atingir o nível de valoração 

 Segundo desafio: estruturar processos esclarecedores 

 Terceiro desafio: colocar a integração pessoal como objetivo 

 Quarto desafio: Promover um espaço democrático no ambiente de aprendizado 

 

Primeiro desafio: Atingir o nível de valoração 

 

Primeiramente, cabe ao educador discernir em que nível de ensino o aprendizado está 

acontecendo: factual, conceitual, e de valor. No nível factual, ocorre a transferência de dados 

e informação; enquanto o conceitual pauta-se na compreensão e análise destes; por fim, o 

nível de valor ocorre quando os outros dois passam a fazer sentido para o  aprendiz. Ou seja, a 
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mera compreensão de algum conceito ou atitude de valor não garante sua apropriação por 

parte do aluno.  

Estamos lidando com uma dimensão do ensino que, ao pressupor a liberdade do 

indivíduo em aderir aos conceitos apresentados, pode ou não atingir o nível de valoração por 

parte do aluno, que é o seu objetivo. Ciente deste possível desfecho, cabe ao educador tomar 

consciência das especificidades desta tarefa pedagógica.  

A nossa experiência indica que, na condição de formadores, podemos e devemos 

estimular, apresentar meios práticos, vivenciar nós mesmos aquilo que repassamos, 

demonstrar convicção própria, criar um ambiente favorável em sala de aula, fazer 

acompanhamento, enfim,  facilitar todo este processo. No entanto, nossa tarefa termina no 

limite da liberdade interior do outro de assumir a responsabilidade de se autoeducar. Podemos 

desenvolver meios para avaliar o seu despertar para estes valores, no entanto, não poderemos 

garantir a transformação das suas ações. 

Certa vez, ao tratarmos sobre as emoções, orientamos os alunos para relembrarem uma 

situação na qual sentiram muita raiva e observarem com atenção desde os primeiros 

desencadeamentos daquela circunstância específica até as últimas conseqüências de suas 

ações. Na ocasião, um aluno relatou que era comum quebrar objetos quando estava com raiva. 

Ao compreender que era possível pensar sobre as emoções para melhor perceber sua 

influência em nossas vidas, o aluno observou a raiva impulsionando-o a atirar um controle 

remoto de televisão no chão, mas resolveu exercer maior domínio sobre aquele ato. Existem 

informações importantes que geram esclarecimentos como o fato de podermos pensar sobre 

nossos sentimentos. Um bom número de alunos não tem noção de que isto é possível. 

Investigar conteúdos significativos que facilitem o autoconhecimento visando a uma forma de 

ajudar os alunos a agirem mais consciente e responsavelmente deve compor os objetivos de 

uma formação humana.  

 

Segundo desafio: estruturar processos esclarecedores 

 

Uma abordagem voltada para valores induz o aluno a compreender sua estrutura 

cognitiva (pensar) ou seu nível de consciência. É um convite para que examine os 

fundamentos que estão presentes nos seus julgamentos de valor: aquilo que considera certo ou 

errado, o significado da sua existência, aquilo que é essencial para a vida, enfim, as bases que 

servem de suporte para suas decisões. 

Dentro deste contexto, o papel do educador é: 



126 
 

[...] (1)Facilitar a tomada de consciência dos alunos quanto às suas bases 

cognitivas para tomar decisões pautadas em valores, (2) examinar e 

questionar esta base cognitiva e escolhas correspondentes a ela, (3) dialogar 
com os alunos a respeito de questões relacionadas com valores, (4) ampliar a 

maneira de olhar para as coisas tanto do aluno como do professor a fim de 

realizar escolhas com base em maiores informações (UNESCO-APNIEVE, 

2002, p. 15 -  tradução minha, EPBC) 

 

 Além das bases cognitivas, é preciso dar aos alunos meios para compreenderem as 

influências da dimensão emocional-afetiva (sentir), na sua maneira de pensar e agir. A 

educação emocional conforme apresentamos no item anterior, tem um papel fundamental na 

superação deste segundo desafio.  O aluno é orientado a compreender o significado das 

emoções e a examinar como reage diante delas para então passar a agir com mais consciência 

diante dos seus efeitos. Certamente, a maneira como canalizamos a energia desencadeada por 

cada emoção pode dificultar ou facilitar uma prática regida por valores. 

 Fechando este segundo desafio, é tarefa do educador estimular no aluno sua 

autopercepção a fim de que consiga monitorar seus padrões comportamentais. Sabemos da 

importância de pautarmo-nos por valores, mas é por meio das nossas ações que podemos 

averiguar até que ponto efetivamente os colocamos em prática. E para tamanho desafio,  

precisamos ter coragem de enfrentar e tratar dos nossos padrões negativos. Esta atitude 

“resguarda os alunos de serem inconsistentes, divididos e incompletos. Aquilo que alguém 

fala e sente deve em última instância ser consistente com suas ações. Isto leva a um estado de 

congruência” (UNESCO-APNIEVE, 2002, p. 16 – tradução minha, EPBC). 

 

Terceiro desafio: colocar a integração pessoal como objetivo 

 

 A busca por uma integração pessoal é um objetivo que transpassa todas as fases da 

nossa vida. No entanto, quanto mais compreendemos seu propósito, maior o seu valor. Esta 

atitude implica construir uma coerência gradativa entre o sentir, o pensar e o agir.  

Inicialmente, uma proposta de formação humana deve procurar aprimorar o 

discernimento entre os valores estabelecidos pelo meio em que nos desenvolvemos e aqueles 

que de fato o indivíduo deliberada e conscientemente escolhe adotar. Esta escolha, para que 

seja assumida com maior consciência, requer que o educando compreenda o processo cíclico 

de análise e avaliação das causas e consequências de suas ações (KORNFIELD, 2002). Mais 

uma vez, isto requer que o educador vivencie este processo ele mesmo a fim de que seja 

congruente nas suas orientações, do contrário, dificilmente conseguirá o respeito por parte dos 

seus educandos. 
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 Recredenciar ou descredenciar valores que foram transmitidos pelos vários grupos de 

convivência, para adotá-los ou substituí-los por outros atribuindo-lhes uma significação mais 

ampla a partir de escolhas conscientes, induz o indivíduo a sentir-se autoconfiante, autor, 

condutor e criador da sua própria vida, aquilo que em inglês chama-se empowerment, e alguns 

traduzem para o português como empoderamento. 

Na educação tradicional, os valores são normalmente repassados no nível conceitual, 

modelos prontos daquilo que é dado como “o certo a ser seguido”. Este tipo de abordagem 

dissociada de um processo de compreensão e livre escolha por parte do alunos pode incorrer 

em sentimentos de culpa pelo fato de os alunos não conseguirem se equiparar aos modelos 

dados, ou podem levar a uma falsa adoção dos mesmos através de comportamentos 

previsíveis para atender às expectativas do modelo vigente. Como exemplo, podemos citar os 

valores relacionados à sexualidade entre jovens de sexo oposto ou do mesmo sexo. Ao 

reconhecerem que estabelecer uma vida sexual com o parceiro(a) não é algo aceito pelas 

pessoas com quem convivem, a fim de evitar críticas ou rejeição eles normalmente têm 

dificuldade de expor aquilo que realmente valorizam.  Caso não entendam ainda a diferença 

entre o que lhes agrada e aquilo que trará felicidade, poderão deixar-se levar pelas vertigens 

por meio de vivências sexuais desregradas (LÓPEZ QUINTÁS, 2003). Ou, se não conhecem 

do que se trata o êxtase, também não saberão argumentar em favor das escolhas que irão 

possibilitar seu desenvolvimento como ser humano. Sejam quais forem as escolhas, os jovens 

precisam ser ajudados a desenvolver o seu discernimento próprio orientados para a plenitude 

do seu ser, a busca do Si-mesmo, ou o  caminho da sua individuação (JUNG, 2008a) que leva 

ao encontro (LÓPEZ QUINTÁS, 2003) 

Este processo depende do tempo de amadurecimento entre a compreensão de um valor 

e sua adoção autêntica. Enfatizar, neste caso, a coerência entre seu sentir, pensar e agir, torna-

se muito mais importante do que o contentamento com demonstrações comportamentais 

vazias que não refletem aquilo que realmente faz sentido para o indivíduo. Sendo um campo 

de pesquisa ainda incipiente na cultura ocidental, a falta de clareza presente em muitos 

educadores que se propõem a transmitir valores induz o educando a comportar-se em 

conformidade com aquilo estabelecido como o socialmente correto.  

 

Quarto desafio: Promover um espaço democrático no ambiente de aprendizado 

 

Isto significa promover um espaço para a honestidade psicológica e veracidade. O 

educador deve evitar que o educando fale apenas o que ele quer ouvir, mas transponha as 
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barreiras que dificultam o desabrochar da sinceridade, dos juízos de valor inadequados às 

circunstâncias, do ambiente não ameaçador, a fim de que os educandos sintam liberdade de 

expressar o que pensam e sentem. Isto não quer dizer que o educador não pode discordar dos 

valores professados pelos alunos, mas que ambos respeitem e dialoguem sobre suas 

divergências. O importante é criar um ambiente para que haja interações significativas tanto 

para os alunos como para o professor. Se esta experiência não for vivenciada na relação 

ensino-aprendizagem, a dimensão valorativa fica comprometida. 

Dando continuidade à seleção dos conteúdos que consideramos mais relevantes neste 

segundo manual de 2002, para o nosso trabalho, apresentaremos o ciclo de ensino-

aprendizado de valores proposto pela Dra. Lourdes Quisumbing (2002a), fundadora e 

presidente da UNESCO-APNIEVE desde 1995 até o presente
34

. 

 

 

O ciclo do ensino-aprendizagem de valores 

 

 É comum relacionarmos os estudos em torno das virtudes e valores humanos com 

filósofos e religiosos. Nas últimas décadas dos anos 90, no entanto, o interesse por estas 

temáticas ressurgiu como objeto de estudo por parte de psicólogos sociais, antropólogos e 

educadores.  

 Ao mencionarmos educação para valores, podemos imaginar algo nos moldes 

tradicionais em que o educador teoriza sobre os valores enquanto idéias ou ideais a serem 

perseguidos: respeito, solidariedade, benevolência etc. No ciclo ensino-aprendizagem 

proposto por Quisumbing (2002b), esta abordagem assume uma perspectiva mais abrangente: 

 

[...] ao tratar de educação para valores, não queremos dizer sobre valores, 

mas sim, referimo-nos a aprender a valorizar, aprender como levar 
conhecimento aos níveis mais profundos da nossa compreensão e dos nossos 

insights; ao reino da afetividade, dos nossos sentimentos e emoções, das 

nossas mais desejadas escolhas e prioridades; ao que amamos e apreciamos; 
e como internalizar e traduzir este conhecimento para o nosso 

comportamento. De fato, a educação de valores é um processo holístico e 

uma experiência de aprendizado totalizadora.(QUISUMBING, p. 1,  2002b – 

tradução minha, EPBC) 

 

 O trabalho formativo, neste caso, tem por objetivo investigar conteúdos e métodos que 

favoreçam a assimilação de conhecimentos que possam gerar uma compreensão mais 

aprofundada dos níveis internos que regem nossa maneira de pensar, sentir e agir. A partir 

                                                   
34 Disponível em < http://www.icte.ecnu.edu.cn/EN/show.asp?id=495>. Acesso em 24.06.2010.  

http://www.icte.ecnu.edu.cn/EN/show.asp?id=495
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deste processo de aprofundamento, espera-se que o indivíduo estabeleça uma forma de agir no 

mundo mais consciente, consistente e coerente, de forma que cultive e valorize relações 

harmônicas e pacíficas consigo mesmo, com os outros e com tudo que o cerca.  

Para tal, é importante que o indivíduo aprenda a entrar em contato com a base 

cognitiva que dá origem aos seus valores. Não há valor desvinculado de algum conhecimento 

o qual tenhamos assimilado na convivência com a família, amigos, escola, comunidade, pelos 

meios de comunicação, mesmo que não tenhamos condições de compreendê-lo ou avaliá-lo. 

São aprendizados, de um modo geral, relacionados a posicionamentos com relação ao que 

consideramos certo ou errado, mais ou menos adequado, conveniente ou inconveniente, mais 

prioritário ou menos prioritário etc. Mesmo sem que percebamos, utilizamo-nos destes 

critérios para nortear nossas ações/decisões. Variando de intensidade de pessoa para pessoa, 

os valores regem aquilo que consideramos importante em nossas vidas, como: segurança, 

independência, sucesso, bem-estar etc. Portanto, “todos os valores são importantes para 

compreender o pensamento e ações humanas” (TAMAYO; PORTO, 2005, p. 17). 

Na teoria dos valores básicos desenvolvida por Schwartz (2005a), são destacadas 

cinco características principais presentes em todos os valores:  

a) Valores são crenças – crenças intrinsecamente ligadas à emoção e não 

idéias objetivas e frias. 

b) Valores são um construto motivacional – eles se referem a objetivos 
desejáveis que as pessoas se esforçam por obter. 

c) Valores transcendem situações e ações específicas – são objetivos 
abstratos. Obediência e honestidade, por exemplo, são valores que são 

relevantes na escola e no trabalho, nos esportes, nos negócios, com a 

família, amigos e estranhos. 

d) Valores guiam a seleção e avaliação de ações, políticas, pessoas e 
eventos – valores servem como padrões ou critérios. 

e) Os valores são ordenados pela importância relativa aos demais – os 
valores das pessoas formam um sistema ordenado de prioridades 

axiológicas que as caracteriza como indivíduos. (SCHWARTZ, 2005a, 

p. 23) 

 

De acordo com Tamayo e Porto (2005), na literatura de valores, três conceitos são 

mais comumente utilizados: sistema de valores, tipos motivacionais e prioridades axiológicas. 

Um sistema de valores é uma estrutura cognitiva, carregada afetivamente, 

que contém um número finito de tipos motivacionais. As pesquisas têm 

apontado para uma estrutura universal de tipos motivacionais, ou seja, uma 
estrutura que é semelhante entre indivíduos dos mais diversos países, sendo 

que já foram pesquisados mais de 60 países em todos os continentes. Os 

tipos motivacionais são compostos por agrupamentos de valores. Os valores 

em si, podem variar de um lugar pra outro, entretanto, eles se agregam a 
tipos motivacionais que compõem a estrutura universal. Os tipos 

motivacionais possuem uma sequência relativamente fixa. Assim, todas as 
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pessoas ou grupos possuem um sistema de valores que contém tipos 

motivacionais universais. As pessoas ou grupos se diferenciam pela 

importância relativa dada a cada tipo motivacional que é a prioridade 

axiológica do indivíduo ou grupo. (TAMAYO; PORTO, 2005, p. 97 – 

itálicos no original) 

 

Schwartz (2005a) elencou dez tipos motivacionais, são eles: autodeterminação, 

estimulação, hedonismo, realização, poder, segurança, conformidade, tradição, benevolência e 

universalismo
35

.  Estes são considerados universais tendo em vista que todos os indivíduos e 

sociedades precisam responder a três requisitos fundamentais: “as necessidades dos 

indivíduos com organismos biológicos, requisitos de ação social coordenada e necessidade de 

sobrevivência e bem-estar dos grupos” (SCHWARTZ, 2005a, p. 24).  

Mendonça e Tamayo (2005), destacam as relações entre valores, atitudes e 

comportamentos. Na verdade, segundo eles, os valores embasam os outros dois, isto para 

todas as pessoas. Portanto, no processo formativo, não podemos tratar de valores como ideais 

ou idéias limitando-nos à dimensão cognitiva apenas da conceituação dos mesmos, mas 

precisamos desenvolver estratégias pedagógicas que ajudem o aluno a compreender a 

abrangência da sua influência na sua maneira de pensar, sentir e agir. Eis a razão de 

Quisumbing (2002a) ressaltar a educação de valores como um processo holístico e 

multidimensional.   

Na visão de Quisumbing (2002a), o desenvolvimento teórico da compreensão dos 

valores pode ser visto como um avanço para a “profissionalização do desenvolvimento de 

valores enquanto uma disciplina científica social e do comportamento, isto é, o estudo 

científico do comportamento humano e de suas motivações subjacentes” (QUISUMBING, 

2002a, p. 152).   

[...] Estudos em prol da identificação e listagem de valores e de grupo de 
valores universalmente compartilhados; visões de mundo e mudanças de 

consciência; classificação de valores em instrumentais e valores fins; 

dominantes, principais e de apoio; temas e grupos; teorias sobre o 
desenvolvimento de valores como esclarecimento de valores, 

desenvolvimento moral, hierarquia dos valores com relação às necessidades 

e motivações do comportamento humano, pavimentaram o caminho do 
desenvolvimento de valores em programas educacionais: currículo, conteúdo 

e estratégias distintas do que era utilizado em disciplinas cognitivas ou 

voltadas para o desenvolvimento de habilidades (QUISUMBNG, 2002, p. 

154 – tradução minha, EPBC). 

 

Dentro da perspectiva apresentada, a educação para valores é tratada como mais uma 

disciplina e não como parte fundamental de uma abordagem formativa mais ampla a qual 

                                                   
35 Para maior detalhamento, consultar Schwartz (2005a, p. 24-27) 
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defendemos neste trabalho de tese. Todavia, do ponto de vista estratégico, isto é, de 

penetração dessa compreensão no meio educacional, pode ser um meio legítimo, assim como 

é o caso do componente curricular por nós elaborado. Em nossa opinião, a formação humana 

alberga a educação para valores, pois, para que estes se acomodem à dimensão 

comportamental (ações) do indivíduo, é necessário que seja cultivado um caminho que o leve 

à inteireza, à sua plenitude nas várias outras dimensões. Os valores, como vimos em Röhr 

(2007), fazem parte da dimensão mais sutil do indivíduo, a dimensão espiritual. Portanto, se 

compreendemos os níveis como ninhos (WILBER, 2008), faz-se necessário que, por meio de 

uma atitude consciente, os indivíduos adotem os valores como guias na busca pela plenitude. 

 O ciclo de ensino-aprendizagem de valores proposto pela educadora e pesquisadora 

filipinense, (UNESCO - APINIEVE, 2002), apresenta quatro níveis, cada um deles 

focalizando  uma dimensão específica do processo de ensino-aprendizado. São eles: 

1. Etapa Um. Nível Cognitivo – Conhecer . Os valores não 

acontecem em um vácuo. É preciso de uma base de 

conhecimento na qual eles serão explorados e discernidos. Este 

nível basicamente introduz valores específicos que se tornarão 

o conteúdo a ser aprofundado e examinado. A maneira como 

estes valores afetam a nós mesmos e aos outros, como afetam 

nossos comportamentos, nossa cultura, nossa história, nosso 

país, são sugestões postas para que os alunos reflitam. 

Conhecer, no entanto, encontra-se no âmbito dos fatos e 

conceitos. Este nível deve se mover para a segunda etapa.  

 

2. Etapa dois. Nível Conceitual – Compreender. No ciclo 

proposto, há uma distinção entre conhecimento e sabedoria. 

Este é o motivo pelo qual o nível conceitual é dividido em 

duas etapas separadas. O conhecimento pode ser facilmente 

explicado pelo educador e, por sua vez, rapidamente 

memorizado pelos alunos. Todavia, para que os alunos 

compreendam e assim consigam ter insights, isto requer 

sabedoria. Brian Hall (Desenvolvimento de valor, 1982) 

refere-se a sabedoria como “o conhecimento mais intimista das 

realidades objetivas e subjetivas convergindo na capacidade de 

compreender com clareza as pessoas, os sistemas, e suas inter-

relações”. Os conceitos que se tornam mais concretos para os 

alunos, podem ser apreendidos com maior inteireza e 

facilidade por eles. 

 

3. Etapa três. Nível  Afetivo – Valorizar. Conforme discutido 

nos itens anteriores, conhecer e compreender não garantem que 

os valores virão a ser internalizados e integrados. A terceira 

etapa, por conseguinte, assegura que os conceitos dos valores 

são filtrados pelas experiências de cada um e pelas reflexões e, 

eventualmente, ratificados na dimensão afetiva. Resumindo, 
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estes conceitos irão fluir por meio de três processos: escolha, 

recompensa e ação em concordância com eles. Uma vez que os 

atos de ensinar e aprender são conduzidos em atividades de 

grupo, o benefício adicional desta etapa é a apreciação, 

aceitação e respeito tanto do sistema de valores de uma 

determinada pessoa, como dos outros. 

 

4. Etapa quatro. Nível Atitudinal – Agir. Os conceitos dos 

valores que são por fim valorizados, levam a uma ação. Seja 

uma ação expressa no aprimoramento de habilidades 

comunicativas, melhor poder de decisão, resolução de 

conflitos sem violência etc., os conceitos dos valores 

encontram seus caminhos no nosso comportamento. Os alunos 

são, portanto, desafiados a perceber a fluidez espontânea dos 

conceitos e a dimensão afetiva nas manifestações 

comportamentais. Algumas vezes, isto é automático. Em 

outras, envolve mais reforço em uma área particular. 

(UNESCO-APINIEVE, 2002, p. 18-19 – tradução minha, 

EPBC) 

 

O diagrama da Figura 3 nos ajuda a visualizar os níveis, mas também a compreender 

de que maneira eles funcionam.  

1.Nível Cognitivo (conhecer) – sobre si mesmo e sobre os outros, nossos 
comportamento, culturas, histórias etc; 

2.Nível Conceitual (compreender)  – compreender a si e aos outros como 

também os conceitos fundamentais para tal entendimento 

3. Nível Afetivo (valorizar) – experimentar, refletir, aceitar, respeitar, 
apreciar a si mesmo e aos outros 

  4. Nível Comportamental (agir)  - tomar decisões e fazer escolhas 

   (UNESCO-APINIEVE, 2002, p. 19 – tradução minha, EPBC)                                   

                                 

Longe de ocorrerem separadamente ou subsequentemente, eles se misturam e se 

influenciam mutuamente na dinâmica do processo ensino-aprendizagem. Na verdade, o 

educador formador no seu plano de aula prioriza alguns destes momentos para fins 

estratégicos e organizacionais, no entanto, dependendo dos insights que os alunos vão tendo 

ao longo do processo, não temos como criar uma linha que delimite com precisão onde um 

começa e outro termina. Portanto, no plano teórico, acreditamos que para se chegar a um 

processo decisório consciente, precisamos sim conhecer melhor aquilo com que estamos 

lidando, para posteriormente compreender, sentir o valor que atribuímos, e enfim agirmos 

coerentemente com aquilo que pensamos e sentimos. Esta ordem ajuda no desenvolvimento 

de uma didática que o próprio aluno (no caso de jovens e adultos) pode se valer a fim de 

monitorar a maturação das suas escolhas como parte de um exercício de autoconhecimento.  
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Figura 03 – O ciclo do ensino-aprendizado 

Fonte: UNESCO-APNIEVE, 2002, p. 19 

                          

        

 Antes de fecharmos nossas considerações com relação aos manuais da UNESCO-

APINIEVE, em linhas gerais apresentaremos o enfoque geral do terceiro manual, “Aprender a 

fazer: valores para aprender e trabalhar juntos em um mundo globalizado – uma abordagem 

para integrar os valores na educação e treinamentos técnicos e vocacionais” (UNESCO-

APINIEVE, 2005), do inglês, Learning do do – Values for learning and working together in a 

globalized world: an integrated approach to incorporating  values education to technical and 

vocational education and training. 

Este terceiro manual contém, além do aprofundamento teórico para o ensino de 

valores, 32 módulos que são planos de aula ricos em idéias para uma prática pedagógica na 

educação profissional. Como já apresentamos os aspectos que consideramos mais relevantes 

na formulação dos manuais, deixamos a critério do leitor a iniciativa de explorá-los com 

maior detalhamento. 

 A seguir, elaboramos um capítulo que servirá de ponte entre a contextualização 

teórica com a qual fundamentamos nossa pesquisa e as metodologias de pesquisa utilizadas. 

Nele, procuraremos retratar para o leitor nossas experiências interiores do educador no 

processo de elaboração, implementação e teste do componente curricular voltado para 

formação humana ministrado como parte desta pesquisa. 

  

Nível Cognitivo 

(conhecer) 

 

Nível Conceitual 

(compreender) 

Nível Afetivo 

(valorizar) 

Nível 

Comportamental  

(agir) 
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3  O PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO DO EDUCADOR NA ELABORAÇÃO, 

IMPLEMENTAÇÃO E TESTE DO COMPONENTE CURRICULAR 

 

 Neste capítulo que faz ponte entre o corpo teórico da pesquisa e o percurso 

metodológico, propomo-nos a realizar uma síntese do que foi tratado até então a partir do 

nosso próprio processo de apropriação dos conteúdos que compuseram o componente 

curricular elaborado, implementado e testado. 

 Salientamos que este capítulo foi sugerido por um dos integrantes da nossa banca de 

qualificação tendo em vista o protagonismo do próprio pesquisador na condução do 

componente curricular, ou seja, na contramão da crença científica do século passado quanto à 

neutralidade do observador com relação ao objeto pesquisado. Como os achados científicos 

sobre a dimensão quântica da realidade comprovam a impossibilidade do observador não 

interferir no objeto pesquisado (KUHN, 1996; CAPRA, 2000;  GOSWANI, 2008),  

decidimos fazer uso de instrumentos de pesquisa de cunho tanto quantitativo como qualitativo 

de tal maneira que nossas observações pessoais contribuíssem muito mais para ajustar o 

componente à realidade dos alunos do que para servir como material central da pesquisa como 

os diários adotados nas pesquisas-ação. 

 Mesmo cientes de que o componente curricular testado resultou da combinação entre a 

apropriação teórica do pesquisador e sua aplicabilidade no exercício da tarefa pedagógica o 

que possibilitou a construção de meios aparentemente mais adequados para levar o conteúdo 

desejado aos educandos, o trabalho interno que cada aluno realizou a partir do que foi exposto 

ultrapassa os limites de interferência direta do pesquisador uma vez que o indivíduo, na sua 

intimidade, goza de total liberdade para se comprometer ou não com o próprio processo de 

humanização.  

Em função disto, criamos um instrumento de pesquisa para aferir a atitude do 

indivíduo por meio de uma escala de atitudes tipo Likert por nós elaborada. Sabendo-se que 

as atitudes são formadas por componentes cognitivos e afetivos, sua testagem afere apenas a 

predisposição dos indivíduos para uma ação
36

. Ou seja, se não temos condições de observar o 

impacto do conhecimento mobilizado pelos conteúdos do componente nas ações dos 

educandos, podemos sim inferir o quanto as dimensões do pensar e do sentir se integraram no 

sentido de favorecerem um processo de humanização mais consciente. 

A nossa pesquisa portanto, procurou desenvolver instrumentos para captar esta 

predisposição a partir de informações providas pelos próprios alunos. Para isto, utilizamos 

                                                   
36 No item 3.1 iremos discorrer com mais detalhes a respeito do conceito de atitudes que revolucionou as 

pesquisas de orientação quantitativa na área da Psicologia. 
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uma escala tipo Likert, a ECAFH,  e relatos de auto-observações dos alunos como parte do 

processo avaliativo da disciplina. Como todo teste de ordem quantitativa dispõe de uma 

margem de erro para menos ou para mais, caso suponhamos que um percentual de alunos 

tenha respondido aos itens da escala na intenção de agradar ao professor, esta possibilidade já 

encontra-se incluída dentro do percentual de erro amostral. Além do mais, o quantitativo de 

itens da escala também contribui para que esta tendência se dilua em meio às 54 variáveis. 

Complementando aquilo que os números apontavam, como parte dos nossos 

exercícios avaliativos, pedimos que os alunos relatassem suas experiências do processo de 

auto-observação fazendo uso dos conteúdos trabalhados, ou melhor, das lentes ou “lanternas” 

disponibilizadas. A partir da combinação destes dois instrumentos de pesquisa comprovamos 

nossas hipóteses e chegamos às conclusões que iremos apresentar ao analisarmos os dados.  

Esclarecemos ao leitor a respeito do foco dos nossos achados, tendo em vista que, na 

mesma condição humana dos sujeitos pesquisados, os conteúdos ministrados exerceram 

influência direta em nossas dimensões atitudinais (afetiva, cognitiva e predisposição para 

ações).  

Reconhecemos, portanto, que o trabalho com a formação humana também favorece o 

processo de humanização do próprio educador. Ou seja, na condição de facilitador da teoria, o 

educador torna-se observador de si mesmo a fim de melhor compreendê-la, e assim, a seu 

modo, todos os envolvidos são estimulados a olharem para dentro de si. Poderíamos inferir, a 

partir da nossa própria experiência, que a natureza destes conteúdos não se limitam à linha 

lógico-cognitivo-linguística mas mobilizam as dimensões sensorial, emocional e espiritual, de 

tal maneira que os conceitos e cenários que os contextualizam passam a fazer sentido por 

meio de uma identificação interna com o que está sendo exposto. Os depoimentos dos alunos 

apontam para isto, como será visto no capitulo seguinte. 

Para exemplificar, citamos uma atividade que realizamos em sala de aula na qual 

trabalhamos com estados mentais positivos e negativos (LAMA; GOLEMAN, 2003) e as 

emoções. Separamos os alunos em grupos e pedimos que encenassem uma situação em que 

uma determinada pessoa estivesse em um estado mental negativo e recebe uma notícia triste, 

por exemplo. Cada grupo recebeu uma emoção diferente para os estados mentais, de tal 

maneira que pudesse perceber o quanto mente e emoção se influenciam mutuamente. 

Nestas ocasiões, sempre aparecem dúvidas dos alunos, pois não conseguem encaixar a 

teoria na prática. Os exemplos são fundamentais neste momento. Uma aluna citou, certa vez,  

sua própria experiência com a perda súbita da mãe em uma semana anterior. Apesar da perda, 

ela afirmou estar conseguindo dar continuidade às suas atividades mesmo em sofrimento, 
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enquanto seu irmão não estava tendo a mesma reação. Ela identificou o seu estado mental 

como positivo e o do irmão como negativo para aquela ocasião. Isto iluminou a percepção dos 

alunos para interpretarem vários acontecimentos em suas vidas, nas quais eles mesmos 

reagiram motivados por um destes estados passando a tornarem-se mais conscientes do pano 

de fundo que nos predispõe a ações variadas. 

Fomos aprendendo com os próprios alunos a levar exemplos que integrassem a teoria 

com uma experiência vivenciada, de tal modo que houvesse a apropriação daquilo que 

procurávamos explicar teoricamente, ou melhor, oferecer mais consciência do funcionamento 

da natureza humana a partir de vivências já experimentadas. Aprendemos que é esta 

percepção de cada um que faz com que os conteúdos da disciplina passem a fazer sentido, 

como veremos em alguns relatos de alunos que, no início da disciplina, achavam os conteúdos 

“bobos”, sem necessidade, até quando tiveram que fazer o exercício de auto-observação “para 

nota” e mudaram sua opinião. 

A riqueza dos exemplos e a contextualização adequadas depende da intimidade do 

educador com o funcionamento da própria multidimensionalidade, atenção esta que ainda não 

tínhamos desenvolvido devidamente até nos colocarmos na condição de formador. O processo 

de apropriação teórica e do autoconhecimento constituiu ao mesmo tempo um processo 

formador para o próprio educador-pesquisador.  

Atuando em diferentes papéis que se complementavam e se integravam ao mesmo 

tempo, o educador fornecia ao pesquisador suas percepções para que este fosse em busca de 

novos conhecimentos a fim de aperfeiçoar a própria abordagem. A pessoa humana por trás 

dos dois papéis, também recebia sinais das suas múltiplas dimensões que nutriam maior 

compreensão. Como ser humano consciente, em busca da própria humanização, o 

pesquisador-formador  aproximava-se do seu objeto de estudo dentro de si mesmo, ou seja: a 

possibilidade de gerar conhecimento adequado para camadas mais profundas do nosso ser de 

tal maneira que este conhecimento promovesse maior consciência na direção da integração e 

da plenitude do nosso ser.  

 No item que segue, discorreremos sobre o processo que nos levou a encontrar no 

papel de formador e pesquisador a realização profissional que buscávamos desde o final da 

nossa adolescência. 
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3.1. Começando do começo: a busca por uma realização profissional 

 

Para “puxar o fio desta etapa”, procuraremos traduzir, primeiramente, nossos próprios 

desafios de ordem existencial em busca de realização na esfera profissional, algo inerente 

àquelas escolhas que carregam a busca por algo que “faça sentido”.  

Deste o início desta caminhada, experimentamos os primeiros desencontros: dois 

cursos universitários abandonados após três períodos cursados em cada um deles. 

 Sem suporte teórico algum para compreender a busca interior que se travava, 

experimentamos momentos de vazio, sem rumo a seguir.  

“Pular de galho em galho”, de curso em curso, era uma maneira de aliviar os níveis de 

insatisfação na esperança de sanar o mal estar existencial ainda não compreendido, sentimento 

um tanto comum entre a transição da adolescência com a conclusão dos ciclos do ensino 

fundamental e médio, para as escolhas de uma vida adulta e profissional.  

Na nossa conjuntura, espera-se que alguém que completa sua escolaridade em 

instituições de ensino particular de boa qualidade, em tempo regular, e ingressa em cursos 

socialmente renomados como as engenharias, medicina e direito, dêem-se por “satisfeitos”, 

pois são privilegiados pelo fato de terem saúde física e condições materiais favoráveis para 

sua realização como ser humano segundo uma ótica material.  

A expectativa de que a realização humana advém predominantemente destas duas 

dimensões esconde uma miopia quando analisada com as lentes do mapa teórico do Sistema 

Operacional Integral o qual nos possibilita diagnosticar as lacunas do atual modelo de 

educação escolarizada limitado à ótica de um tempo histórico-social e cultural no qual visa a 

suprir condições materiais adequadas de sobrevivência, tendo, no ensino superior completo o 

alvo máximo a ser atingido para conseguir um bom trabalho e se “realizar na vida”.  

Em nome destes dois objetivos, legitimavam-se e ainda se legitimam consciências de 

níveis egocêntricos (atingir meus objetivos) e etnocêntricos (para os meus, família nuclear 

principalmente) como fins em si mesmos. Como estes estágios de consciência ainda 

predominam na população em geral, considera-se bem sucedido aquele que dispõe de meios 

intelectuais para conquistar padrões de ganho que lhe permitam consumir bens materiais de 

uma classe econômica classificada como “A”. Os níveis de motivação e de sentido são pouco 

ou quase nunca questionados quando as pessoas exibem tal padrão, pois não se concebe que 

não estejam realizadas dentro de si mesmas ao gozarem de tais condições. Tal entendimento 

se torna quase uma equação de bem-estar: consumo “A” + status “A” = “felicidade”. Esta 

equação, reforçada pela indústria midiática, age inescrupulosamente para imiscuir-se nos 
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centros de decisões de crianças, jovens e adultos. Como muitos adultos passam a ter a 

oportunidade de vivenciar as benesses do consumo já em uma idade madura, a grande maioria 

age impulsivamente conforme os jovens e as crianças. Por conseguinte, o desenvolvimento de 

um olhar integral na busca de soluções para os atuais entraves sociais requer iniciativa das 

instâncias responsáveis pelo processo formativo da população.  

O cultivo de uma consciência mundicêntrica requer exercício e exemplos desde os 

tenros anos da infância. Como temos uma população muito mais hominizada do que 

humanizada, não importando o seu nível social ou intelectual já que a dimensão espiritual 

exige uma forma de olhar e compreender a realidade dentro de uma percepção que não se 

reduz ao intelectualismo nem ao acúmulo de bens materiais, nem muito menos ao apego a 

crenças religiosas, ficamos confinados ao atrofiamento da nossa própria percepção e 

concepção da realidade.  

Compreendendo-se que a elevação do nível de consciência de um indivíduo depende 

do amadurecimento integrado entre o sentir e o pensar norteado pela dimensão espiritual, 

pouco exercemos nosso poder criativo para a materialização de ações que visem ao bem-estar 

coletivo. Em outras palavras, como o caminho da individuação ainda é desconhecido da 

grande maioria da população, é como se não houvesse um contraponto positivo para o 

individualismo, favorecendo muito mais a réplica e o reforço dos vícios e tendências 

correspondentes a estágios de consciência egocêntricos e etnocêntricos.  

A Visão Integral, ao oferecer um modelo teórico para compreensão da complexidade 

do fenômeno humano, ao mesmo tempo inspira novas abordagens a fim de lidarmos com as 

deficiências ora encontradas em todos os quadrantes, conforme foi discutido no capítulo 2.  

Se considerarmos que o processo de escolarização deveria ter como objetivo último a 

formação do indivíduo em sua plenitude e integralidade para que aja criativamente no mundo 

em prol do desenvolvimento integral da humanidade da qual faz parte nos diversos papéis 

sociais exercidos, não teremos dúvida da imprescindibilidade de pesquisas e políticas 

educacionais adequadas para que as camadas mais profundas do EU e do NÓS sejam 

estimuladas a um desenvolvimento construtivo e saudável para todos. 

 Desta maneira, retornando à nossa experiência interior pessoal, percebíamos a 

diferença entre profissionais realizados e felizes daqueles que simplesmente cumpriam uma 

rotina de trabalho para o autossustento. Claro que os primeiros nos chamavam a atenção - o 

que nos levava a uma certa idealização da maneira como se sentiam profissionalmente. 

Almejávamos algo semelhante aos primeiros, algo que preenchesse áreas mais internas do 

nosso ser, calando dúvidas e angústias.  
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Estávamos nos anos 80 quando a oposição à ditadura se acirrava e as idéias marxistas 

tomavam conta do ideário da juventude. Apesar de não mergulhar como muitos nesta 

ideologia, entendíamos a importância do não utilitarismo e da promoção de maior igualdade 

social, só que tínhamos consciência que não poderíamos avançar apenas ideologicamente sem 

responder aos nossos impasses internos. Ambos pressionavam por uma compreensão mais 

integrada do ser. 

 Sem alternativas naquele momento, replicamos o modelo de trabalho para o 

autossustento, construção de vínculos familiares, filhos etc. E assim caminhamos contornando 

nossas dúvidas e insatisfações até o momento em que fomos desligados de um modelo de 

trabalho burocrático com uma rotina diária das 08:00h às 17:00h em 2001 e aproveitamos a 

oportunidade para investir no vínculo que já acumulávamos com o Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Pernambuco, desde 1995, atual IFPE.  

Concluímos o mestrado na UFPE na área de políticas educacionais em 2004,  escolha 

esta influenciada pela nossa experiência profissional em gestão da informação. Apesar de 

termos cumprido esta etapa de estudos com êxito e dedicação, a falta de realização interior 

permanecia. Era como se não houvesse motivação para aprofundar aquilo que havíamos 

pesquisado. Estávamos satisfeitos com os conhecimentos adquiridos por meio da pesquisa 

(CORDEIRO, 2004) que realizamos sobre a reforma da educação profissional dos anos 90 

tendo como campo de estudo o antigo Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Pernambuco (CEFETPE). Nossos achados apontavam para um ciclo vicioso de ações tomadas 

em gabinetes pelos formuladores de políticas absolutamente dissociadas da realidade da 

escola, o que levou, na ocasião, a uma total desestruturação da educação profissional com a 

imposição do decreto 2208/97. Este previa a separação entre o ensino técnico e o  

propedêutico, modelo que até então havia consagrado a rede de escolas técnicas federais 

brasileiras como referência de qualidade para a educação profissional (CORDEIRO, 2004; 

GOUVEIA, 2005).  Na nossa opinião, uma das causas mais graves para tais ações residia na 

falta da percepção integral da realidade para a qual as políticas foram aplicadas por parte dos 

seus formuladores. 

Foi quando, para nossa surpresa, em 2005, um colega nos convidou para dividir a 

disciplina de Relações Interpessoais pois intencionava se ausentar para o doutoramento e 

gostaria de alguém com uma certa sensibilidade para o assunto. Na hora, nossa bússola 

interior captou aquele convite como uma oportunidade de nos aproximarmos da área de 

atuação que, a nosso ver, estava mais próxima das causas dos problemas externos.  
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Nunca tínhamos ministrado nenhuma disciplina do gênero mas confiávamos que as 

leituras e conhecimentos adquiridos ao longo da vida tinham muito mais chance de fazerem 

sentido nesta nova área de atuação. 

 Iniciamos como fator dois da disciplina e fomos vencendo nossos medos pouco a 

pouco. O professor efetivo e mais experiente trabalhava conteúdos transversais aliados a 

dinâmicas que faziam da sala de aula um ambiente de vivências e reflexões. Nossas primeiras 

contribuições nesta disciplina surgiram dos conteúdos trabalhados no mestrado como 

globalização, neoliberalismo, as idéias de Gramsci e Marx, etc. Nossa postura como 

educadora ainda era bastante transmissora, passadora de conteúdos, por mais que 

questionássemos este método.  

 Com o tempo fomos desenvolvendo mais autoconfiança e começamos a trabalhar com 

filmes e a analisar o contexto deles juntamente com o comportamento humano. Era muito 

mais uma sensibilização para as problemáticas das relações do que realmente um conteúdo 

que motivasse o autoconhecimento.  

 Na medida em que fomos assumindo as turmas do professor efetivo que entrou de 

licença para realizar doutorado no exterior, começamos a perceber que podíamos explorar 

mais a sala de aula para trazer consciência sobre as relações estimulando os alunos a se auto-

observarem. No início das aulas, perguntávamos a respeito das observações deles sobre os 

relacionamentos no dia-a-dia. Relatos e mais relatos de falta de atenção, descuido, inveja, 

arrogância etc - todos os entraves inerentes ao mundo relacional sem propósito de 

desenvolvimento e, portanto, muito mais uma repetição de comportamentos e intrigas do que 

de maturidade e discernimento.  

Levar conhecimento para regiões internas do ser é alimentar a linha cognitiva com 

algo que pode ser aferido pelo próprio indivíduo na medida em que suas experiências 

interpessoais passam a ser compreendidas sob uma ótica também intrapessoal, é esta 

inseparabilidade que vai proporcionar o movimento de crescimento contínuo do 

autoconhecimento. Trata-se de aprender a contemplar o externo e o interno como uma única 

realidade, um movimento integrado e portanto interdependente. O sentir, o pensar e o agir, 

constituem momentos de um ciclo infindável que faz analogia com os processos produtivos de 

uma maneira geral, diagnóstico-processamento-produção, ou, diagnóstico-planejamento-

execução-avaliação-diagnóstico e assim por diante.  

 No despertar para sua própria dinâmica interior, o indivíduo é estimulado a perceber-

se como administrador e criador, fortalecendo-se no exercício da autarquia e da eudemonia. 



141 
 

Começamos a ter provas dos efeitos destes dois estímulos na medida em que os alunos 

iam trazendo exemplos de momentos em que lembraram da automonitoria e se controlaram 

diante de conflitos regados a emocionalidades descontroladas. Observamos que havia uma 

boa resposta a esta orientação e começamos a vislumbrar a possibilidade de aprofundar os 

estudos na área tendo em vista o desenvolvimento de conteúdos mais significativos que 

pudessem acelerar esta compreensão. 

Foi quando uma colega em tom de brincadeira nos informou que no Centro de 

Educação da UFPE “a espiritualidade estava em alta”. Imediatamente isto nos chamou a 

atenção e fizemos o primeiro contato com o nosso futuro orientador que estava se ausentando 

por um ano para realizar seu pós-doutorado nos EUA, em 2007, para participar de um centro 

de pesquisa com um dos expoentes em educação emocional, Dr. Mark Greenberg, da 

Universidade da Pensilvânia.  

Por intermédio do então professor, conhecemos o Currículo PATHS
37

 desenvolvido 

por Mark Greenberg e Carol Kusché publicado em sete volumes em 1994. Esta obra  

encontra-se atualmente em processo de tradução para o português pelo Instituto de Pesquisa 

para a Promoção da Formação Humana
38

. O PATHS, entretanto, era destinado a crianças da 

educação infantil até as primeiras séries do ensino fundamental (crianças até 11 anos) e nosso 

desafio seria criar um componente curricular voltado para jovens e adultos da educação 

tecnológica do IFPE.  

Saindo do “encantamento” inicial com a espiritualidade na educação, fomos pesquisar 

alguma fundamentação teórica de cunho científico que nos desse base para incluir esta 

temática no nosso projeto de doutorado. Deparamo-nos com uma tese defendida na 

Universidade de Connecticut, EUA, no Departamento de Educação, intitulada Spirituality and 

Education: a conceptual analysis, traduzindo, “Espiritualidade e Educação: uma análise 

conceitual”, de autoria de Robert de Ville Kirk III. Apresentaremos abaixo o conceito de 

espiritualidade que nos chamou atenção, dando respaldo para seguirmos neste caminho: 

Para Kirk III (2000, p. 4), 

 

Defender a espiritualidade na educação envolve o resgate do sentido de completude 
a fim de relacioná-lo aos contextos educativos. Este conceito reconhece meios 

alternativos de aprendizado como intuição, imaginação e empatia. Isto requer um 

novo comprometimento com a liberdade na educação de tal forma que os 
estudantes e os professores possam viver autenticamente e compassivamente como 

comunidades que vivenciam a verdade. Para tal, é necessário que todas as políticas 

                                                   
37 Disponível em: <http://www.channing-bete.com/prevention-programs/paths/paths.html>. Acesso em: 11 ago. 

2011. 
38 Disponível em: http://www.formacaohumana.org. Acesso em: 26 nov. 2011. 

http://www.channing-bete.com/prevention-programs/paths/paths.html
http://www.formacaohumana.org/
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e programas sejam implementadas a partir de discussões sobre o significado e o 

valor da vida humana. (KIRK III, 2000, p. 4 - tradução minha, EPBC) 

 

O desdobramento do conceito de espiritualidade em “sentido de completude” por meio 

da intuição, imaginação, empatia, autenticidade, compaixão e do significado do valor da vida, 

inspirou-nos a refletir sobre os meios de levar este despertar para a sala de aula de forma laica 

e científica. 

Ao obtermos a aprovação para o ingresso no doutorado no primeiro semestre de 2008, 

pudemos então desenvolver melhor nossas ideias junto àquele que passou a ser de fato nosso 

orientador, Prof. Dr. José Policarpo Júnior. Um misto de entusiasmo, medos do desafio e da 

profunda responsabilidade com uma temática ainda tão incipiente na educação brasileira 

envolveram todo este primeiro momento. 

Do ponto de vista científico, os benefícios da formação humana não se apresentam de 

imediato, eles ocorrem inicialmente de forma silenciosa no interior daqueles que despertam 

para viver autarquicamente, libertando-se de dentro para fora por meio do autogoverno. 

Instrumentos de pesquisa específicos para mensurar esta tendência precisam ser aperfeiçoados 

e outros desenvolvidos pela educação brasileira e  mundial. Encontramos nas escalas de 

atitudes tipo Likert, instrumento cientificamente testado e amplamente utilizado nas ciências 

sociais, uma ferramenta que atendia a esta finalidade também na educação. 

Nos Estados Unidos, como já exemplificamos, a área do desenvolvimento humano 

encontra-se absolutamente consolidada e cientificamente legitimada. Importamos tantos bens 

e serviços daquele país, resta-nos expandir nosso olhar para áreas menos tecnológicas e mais 

humanas. 

 Esta trajetória nos fez perceber que a realização profissional, como tudo que é 

humano, não tem tempo certo. Para poucos pode começar aos dois anos de idade como os 

grandes gênios da música, para alguns na primeira escolha profissional, para outros só chega 

com a maturidade e outros tantos na terceira idade como é o caso de Cora Coralina, poetisa e 

contista brasileira que teve seu primeiro livro publicado aos 76 anos. 

O mais importante é não se perder de si mesmo pois a sincronicidade (JUNG, 2011) 

existe e acabamos atraindo ou sendo atraídos na hora certa, para o lugar certo, com as pessoas 

certas. 

Tendo discorrido sobre o percurso interior que nos conduziu para esta pesquisa em 

nível de doutoramento, iremos a seguir apresentar como o referencial teórico inspirou a 

construção do componente curricular. 
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3.2 Apropriação dos conteúdos e desenvolvimento do componente curricular 

 

 O ingresso no doutorado para estudos da formação humana e mais particularmente, 

com o objetivo de elaborar, implementar e testar um componente curricular nesta área, apesar 

de fazer todo o sentido para nós, significava um grande desafio pois não sabíamos exatamente 

de onde partir. 

Ao longo do ano de 2008 (primeiro do doutorado), por meio das disciplinas cursadas 

na Pós-Graduação do Centro de Educação da UFPE e do nosso ingresso no grupo de estudos 

do Instituto de Formação Humana
39

, angariamos os primeiros saberes teóricos indispensáveis 

para as tentativas iniciais na elaboração do componente curricular.  

De início, nossa atenção foi fisgada por uma polêmica estudada na Educação quando 

se trata da ausência de um objeto de estudo que a reconheça como ciência. Este impasse nos 

era desconhecido. A posição predominantemente aceita é aquela das Ciências da Educação, 

ou seja, contribuições diversas das outras ciências para formar a Educação, como: Sociologia 

da Educação, Psicologia da Educação, Economia da Educação, etc. (RÖHR, 2007)  

O processo crescente de fragmentação que acompanhou a escolarização formal desde 

as suas origens fortaleceu o deslocamento do valor da  sabedoria interior para fixar a atenção 

do homem na profusão de avanços científicos sacramentando definitivamente a equação “ter 

mais para ‘ser’ mais”. Acompanhando este processo, as instituições de ensino se dispersaram 

de suas origens e de seus objetivos fundantes cunhados pela educação greco-romana, a 

Paidéia, para adotar o projeto capitalista de crescimento como sendo também seu.  

Se partirmos da lógica da Grande Cadeia do Ser ou do Grande Ninho do Ser, 

percebemos que todas as dimensões trabalham interdependentemente e que o melhor 

desenvolvimento em uma delas beneficia as demais. Contrariamente, a atrofia de uma delas 

compromete as outras.  

O homem das aldeias primitivas e agrícolas chega à “aldeia” cibernética com uma 

visão predominantemente egocêntrica e, em menor intensidade, etnocêntrica. O exercício da 

compreensão integral e mundicêntrica precisa ser desenvolvido, apreendido e aprendido na 

medida em que os formadores começarem a se articular com clareza para resgatar o seu 

verdadeiro objeto de estudo: a plenitude do ser (RÖHR, 2007) por meio de uma visão integral 

do fenômeno humano (WILBER, 2008). 

O objeto de estudo da nossa pesquisa não teria sentido sem que antes nos 

posicionássemos quanto à nossa compreensão com relação à finalidade da educação. 

                                                   
39 Disponível em: http://www.formacaohumana.org. Acesso em: 26 nov. 2011. 

http://www.formacaohumana.org/
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Mas por onde começar? 

Conforme já mencionado, o educador que se interessar por esta área, precisa começar 

seu próprio trabalho interno no quadrante superior esquerdo (EU) pois, apesar da teoria 

iluminar esta caminhada, o preparo adequado não se completa sem que ele se comprometa 

com o seu próprio autoconhecimento. É como tornar-se um professor de física, por exemplo, 

sem desenvolver este olhar para compreender os acontecimentos do dia-a-dia que por ela 

podem ser explicados. A peculiaridade da nossa área de atuação é que, na condição de ser 

humano, o material de estudo encontra-se dentro do próprio educador e a intimidade com o 

autoconhecimento exige um estado contemplativo, diferente daquele que nos impulsiona para 

as rotinas exaustivas que desencadeiam toda sorte de automatismos.  

O objeto de estudo desta pesquisa exigiu que o pesquisador, na condição de ser 

relacional, transformasse primeiro suas vivências interiores em seu objeto de pesquisa 

original, pois foi dos insights angariados ao longo destas experiências que surgiram as 

estratégias para elaboração e implementação do componente curricular para a formação 

humana. 

Afinal de contas, o EU constitui-se por meio de processos interativos a partir dos quais 

passaremos a formar uma idéia a respeito de quem somos. Na proporção que vamos 

interpretando estas idéias, seguimos a vida fazendo escolhas em busca de sentidos que 

recarreguem nossas motivações. Interpretar toda esta dinâmica a fim de direcioná-la requer 

estudo, porém um estudo de natureza diferente daquele praticado nas instituições de ensino 

até este momento da história. Precisa-se desenvolver a habilidade de auto-observação para 

monitoramento dos elementos ecto e endopsíquicos em prol de um desenvolvimento integral, 

considerando o AQAL. E como desenvolver as lentes desta percepção? Aprendendo consigo 

mesmo. Somos taxativos, não há outro caminho. 

 O educador formador precisa ter intimidade com a sua natureza humana, pois,  do 

contrário, terá dificuldade de integrar todas as tendências, sejam adequadas ou não, ao 

processo de humanização. Reconhecer a maneira particular como pode contribuir para tal 

requer investigação e maturidade. 

Sabendo-se que o educador assume o papel de maior responsabilidade (RÖHR, 2007) 

na elaboração e condução da tarefa pedagógica, ao lidarmos com as regiões mais internas do 

EU, podemos nos comparar com desbravadores de cavernas, aqueles que vão na frente 

abrindo caminhos para os outros. A teoria estudada serve como “lanterna” para iluminar o 

processo de introspecção e compreensão das dimensões mais sutis.  Mas para criar um roteiro 

adequado à compreensão cognitiva e afetiva dos alunos, encontrando exemplos perto da 
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realidade deles, dinâmicas interativas, orientações para o silêncio, o vínculo necessário com a 

turma etc, precisamos experimentar o processo observando nosso interior.  A forma como 

tudo é conduzido requer do educador o seu próprio amadurecimento a partir da prática. 

Desvelar este caminho para o educando tornando-o atraente de tal maneira que passe a fazer 

sentido para sua vida, exige muita sensibilidade para captar as reações dos alunos e os insights 

por eles fornecidos por meio principalmente dos seus questionamentos e exemplificações. 

Não se trata de acumulação de conteúdos para uma avaliação, mas de conhecimento 

que estimule o olhar interior de tal maneira que o aluno torne-se mais conhecedor das suas 

potencialidades e decida se desenvolver humanamente pelo bem-estar próprio, dos mais 

próximos e da humanidade. 

No início, experimentamos receios e dúvidas inerentes a tudo que é “novo” (em 

relação à nossa experiência). Alguns alunos aceitavam bem os conteúdos administrados, 

outros os ridicularizavam e achavam desnecessários e “bobos”. Estas são barreiras que 

precisamos transpor a fim de encontrar os meios mais adequados para criarmos uma 

metodologia que possa vir a ser replicada em larga escala, pois, se vislumbrarmos uma 

sociedade mais pacífica e saudável do ponto de vista relacional, precisamos contribuir para 

este processo desde os primeiros anos da escolarização. 

O desenvolvimento de métodos para o ensino da educação emocional e relacional 

assim como educação para valores, em paralelo ao conteúdo acadêmico, (res)surgiram nos 

anos 90 principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Estas metodologias inovadoras uma 

vez cientificamente testadas (GOLEMAN, 2007a), apontaram para a relevância de pesquisas 

nesta área da formação humana ou desenvolvimento humano,  como é mais conhecida no 

exterior, tendo em vista a urgência de prepararmos as futuras gerações para aproveitarem da 

maneira mais construtiva possível as possibilidades interativas proporcionadas pelos avanços 

tecnológicos. 

No grupo de estudos que ingressamos, tornamo-nos mais conscientes do que era 

meditação e discutimos a filosofia e psicologia budista. Com a prática da meditação, fomos 

aprendendo a parar para contemplar nossa realidade interior. Aprendemos a monitorar os 

automatismos e a desenvolver aquilo que em inglês se chama de mindfulness 

(GUANARATANA, 2002), traduzindo, autoconsciência plena. 

Este exercício nos ensinou a acalmar as águas (emoções) profundas do eu/ego a fim de 

conseguirmos compreender melhor seus sinais, seu surgimento e influência na nossa maneira 

de sentir, pensar e agir. Exercitar a própria coerência praticando a atenção plena na 

observação destes três momentos foi o primeiro passo da nossa escalada interna.   
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Pouco a pouco fomos adquirindo mais segurança para levar para a sala de aula 

temáticas como emoções, compaixão, sentido da vida, felicidade etc. Cada tentativa nos 

gerava ansiedade, medo da não aceitação e da ridicularização, pois encontrávamo-nos em uma 

instituição de ensino essencialmente tecnológica, das ciências duras e exatas, na qual o 

raciocino lógico prevalecia na grande maioria dos cursos. Este fator contribuía para que 

buscássemos tratar das temáticas que tradicionalmente ficaram a cargo das religiões da forma 

mais científica possível de tal maneira que nossa abordagem não fosse equiparada a uma 

abordagem religiosa. 

Paulatinamente, fomos tateando este campo de estudo que no quadrante ISTO  

apresenta-se como uma sala de aula tradicional com seus alunos, mas que, no nosso campo de 

estudo, se trata  na realidade do quadrante do EU. Intencionávamos orientar a consciência dos 

alunos para prestarem mais atenção à dinâmica das dimensões sensorial, emocional, mental e 

espiritual. Encontrar as “lanternas”, ou melhor, os conteúdos que os remetessem ao seu 

próprio interior na condição de pesquisadores de si mesmos e observadores de suas  

dinâmicas internas, juntamente com exemplos e vivências em sala que se adequassem à faixa 

etária entre dezoito e trinta anos, em sua maioria, exigiu plena atenção do educador 

desbravador. Qualquer retorno dos alunos nos corredores, no início e ao final das aulas, 

transformava-se em sinais mais concretos que poderíamos obter a fim de que pudéssemos 

avaliar o quanto estávamos chegando perto do nosso “objeto de estudo” mais profundo: o 

despertar da consciência humana para o próprio autoconhecimento e automonitoramento na 

direção da sua própria plenitude. 

No segundo semestre de 2008, introduzimos a temática das emoções na disciplina de 

Relações Interpessoais de uma maneira bem cognitiva mesmo pois era assim que nos 

sentíamos seguras. Não tínhamos ainda habilidade suficiente para exemplificar o 

funcionamento das emoções nem conseguíamos ousar em dinâmicas que pudessem mexer 

inadequadamente com as emoções dos alunos. Eis aqui o aspecto mais sutil desta tarefa: a 

adequação dos meios aos níveis de percepção linguístico-cognitiva e emocional dos alunos.  

  Precisávamos de um método que favorecesse o diálogo constante entre educador e educando 

de tal maneira que pudéssemos ir percebendo como avançar com a teoria, lançando mão de 

exemplos apropriados, filmes, dinâmicas, enfim, exercitar a criatividade o máximo possível. 

Trata-se de um trabalho muito diferente daquele de um cientista positivista cujos 

achados estão fora dele, ou seja, seu espectro de visão pode ser representado pelo quadrante 

superior direito de Wilber (2008), o ISTO. Pesquisávamos a possibilidade de elevarmos a 

consciência relacional dos aluno por meio do próprio autoconhecimento, mas, durante os 
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experimentos, não sabíamos de nada do que estava acontecendo no EU de cada um. O 

caminho escolhido teve por base a nossa natureza humana, o nosso próprio processo de 

autoconhecimento para inferência de conteúdos possivelmente relevantes para direcionar os 

alunos para uma compreensão mais interna de si mesmos. 

 Naquele momento, observamos a necessidade de tomarmos consciência da nossa 

intencionalidade no sentido de não nos perdermos do nosso norte. Então, em um momento de 

diálogo interno, questionamo-nos: 

O que nos motiva a desenvolver este componente? 

 
O reconhecimento de que as relações constituem uma condição para 

existência da vida.  

Desta forma, elas acontecem independente da nossa vontade, vêm ao nosso 

encontro, não temos como evitá-las. Mesmo que decidamos nos isolar do 
mundo, temos que dar conta da relação com nós mesmos e com o meio. 

Somos seres relacionais por excelência. Ao mesmo tempo, de todas as 

formas de vida existentes na face deste planeta, os humanos constituem a 
única espécie autoconsciente e dotada de inteligência para transformar o 

mundo ao seu redor, ou melhor, para reconstruir a realidade. Diante de 

tamanho poder, ao longo da nossa história, construímos e destruímos pessoas 

e natureza com maior ou menor intensidade. Tais impulsos concretizam-se 
através de ações as quais são fruto de uma síntese entre razão e emoção. É 

nosso intento, portanto, educar no sentido de despertar mecanismos internos 

que habilitem os indivíduos a reconhecerem estas forças interiores, a criarem 
intimidade com elas, e, a partir deste reconhecimento serem capazes de optar 

por uma forma consciente de agir em prol de relações edificantes e 

construtivas. Pretendemos testar meios pedagógicos que facilitem este 
processo. 

  

Estes diálogos internos nos ajudavam a resguardar o foco daquilo que almejávamos a 

fim de nutrir o processo criativo. Esta era uma angústia solitária de um educador inexperiente 

em lidar com o campo de sua pesquisa. Mas uma angústia que não paralisava, muito pelo 

contrário:  responder aos seus sinais tornava-se um desafio construtivo de quem está disposto 

a encontrar caminhos para desenvolver um trabalho repleto de sentido. 

Em paralelo, também procurávamos desenvolver nossos instrumentos de pesquisa para 

atender critérios de uma pesquisa de cunho quantitativo e qualitativo. Já havíamos trabalhado 

com entrevistas semiestruturadas no mestrado, mas nunca experimentado os métodos 

quantitativos. Ou seja, precisávamos estudar esta área do conhecimento científico a fim de 

que pudéssemos aplicá-la à nossa pesquisa.  

Para tal, criamos um grupo de estudo dentro da disciplina de Atividades Programadas 

III, oferecida pelo Núcleo de Filosofia e História da Educação do programa de pós-graduação 

em Educação da UFPE. Dirigido por nosso orientador, tínhamos por objetivo compreender os 
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fundamentos da estatística com base no livro de  Estatística para Ciências Humanas de Jack 

Levin e James Alan Fox, 2003. Intencionávamos aliar estas duas vertentes da pesquisa a fim 

de que pudéssemos generalizar nossos achados medindo a mudança de atitude antes e após a 

intervenção, como também trazer para a educação instrumentos amplamente utilizados nas 

ciências sociais e na psicologia como as escalas de atitudes tipo Likert, perfeitamente 

adequadas para o propósito de nossa pesquisa
40

.  

Sob a supervisão do nosso orientador, elaboramos uma escala de atitudes tipo Likert a 

qual denominamos Escala para Compreensão de Aspectos da Formação Humana (ECAFH) 

que, após seguidas revisões, chegou a uma versão teste com 80 itens. Esta foi aplicada antes e 

após nossa intervenção inicial do componente curricular, ou seja, no início e ao final do 

primeiro semestre de 2009. 

Do ponto de vista qualitativo, validamos a ECAFH entrevistando dois alunos que 

obtiveram as menores pontuações e dois que obtiveram as maiores por ocasião do pré-teste à 

implementação do conteúdo, de tal maneira que, ao analisarmos suas respostas, pudéssemos 

evidenciar compreensões mais ou menos adequadas e coerentes no que diz respeito ao seu 

modo de interpretar as experiências relacionais vivenciadas
41

.  

Observamos a necessidade de obtermos dos alunos alguns relatos a respeito do seu 

processo de observação, este mundo interior que mexíamos mas não conseguíamos saber até 

onde realmente. Foi quando, como parte do processo avaliativo-reflexivo da disciplina, 

solicitamos que os alunos discorressem sobre seus processos internos de auto-observação ao 

final das primeira e segunda unidades. Explicaremos esta etapa com mais detalhes no capítulo 

quatro.  

 Trabalhar com os achados estatísticos e os relatos dos alunos ajudou-nos a 

potencializar nossa compreensão analítica dos insights que captávamos esporadicamente. 

Com as experiências adquiridas no segundo semestre de 2008 e tendo ultrapassado 

algumas barreiras internas, conseguimos estruturar a versão teste do componente curricular 

para o primeiro semestre de 2009. Listamos abaixo as temáticas na ordem trabalhada a fim de 

oferecer ao leitor uma ideia inicial das nossas primeiras tentativas até chegarmos à versão 

final que apresentaremos no item a seguir: 

 

 Reflexões sobre as relações interpessoais a partir das percepções dos alunos 

 Fatores facilitadores e dificultadores das relações 

                                                   
40 No item 4.1.2 do percurso metodológico entraremos em maiores detalhes a este respeito. 
41 Apresentaremos nossas análises no item 5.2.3. 
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 As múltiplas influências do entorno nas relações interpessoais 

 Apontando um sentido para a vida : felicidade 

 Escuta: aprendendo a ser feliz com o outro 

 Empatia: aprendendo a olhar na perspectiva do outro 

 Feedback: responsabilidade consigo e com o outro 

 Compaixão e Gratidão 

 Generosidade e Respeito 

 Compreensão das emoções 

 

Para nossa surpresa, o conteúdo deixado por último, o das emoções, pois era aquele 

que mais temíamos em função da sua natureza, foi o que mais chamou atenção da turma e o 

que os fazia participar das aulas com exemplos do dia-a-dia, contextualização em filmes e 

discussões em pequenos grupos etc. A cada abordagem, orientávamos os alunos a se auto-

observarem a fim de que adquirissem maior intimidade com a própria dinâmica emocional. O 

retorno positivo dado pelos alunos a partir de suas auto-observações, despertou-nos para a 

importância de tratar da dimensão emocional ao início da disciplina já que todos os outros 

assuntos iriam depender da sua compreensão, tendo em vista que as emoções representam 

nossa vitalidade em movimento, energia em movimento, e sem esta compreensão haveria 

lacunas no trato com as ferramentas da comunicação, por exemplo. 

Por outro lado, também percebemos que a temática da felicidade, como sentido para a 

vida enquanto algo conquistado por meio do autoconhecimento aliado ao automonitoramento, 

ficaria mais adequada ao final da disciplina. 

Estar em sala de aula podendo testar não apenas os conteúdos mais adequados, mas 

também a sequência mais favorável à compreensão dos alunos foi imprescindível para o nosso 

amadurecimento como educador nesta área de pesquisa.  

Observamos também que nesta primeira versão não havíamos tratado da compreensão 

do EU nem do caminho da individuação que dariam o suporte necessário para criar uma 

forma mental que apontasse um norte para o EU e, por sua vez, também servisse como 

antídoto ao individualismo. Percebemos ainda que não estávamos explorando adequadamente 

a coerência entre o sentir, o pensar e o agir. 

Atentamos para a necessidade de fundamentarmos teoricamente conteúdos como: 

manipulação, o binômio causa-consequências de nossas ações, o Eu e o processo de 

individuação. 
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Após análises e reflexões com base nas primeiras tentativas do componente curricular, 

chegamos à versão que detalharemos no item seguinte.  

Apesar de considerarmos a versão que apresentaremos como matriz utilizada  por um 

período de um ano e meio, duração da nossa pesquisa empírica, do segundo semestre de 2009 

ao segundo semestre de 2010, podemos afirmar que não éramos a mesma educadora nos três 

períodos em que ministramos o componente. 

À medida que concluíamos cada encontro, refletíamos sobre as reações e interesses 

dos alunos, a didática aplicada e todo o contexto da aula. Em paralelo, avançávamos nos 

estudos teóricos e os insights adquiridos eram levados para a sala de aula. 

 

 

3.3 Elaboração e implementação do componente curricular para formação humana e  

       educação sócio-emocional 

 

 

 O componente curricular para formação humana foi planejado com base na carga 

horária da disciplina de Relações Interpessoais ministrada nos seguintes Cursos Tecnológicos 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Pernambuco, Campus Recife (IFPE) 

no primeiro semestre letivo de 2009: duas turmas do curso tecnológico de Tecnologia de 

Gestão de Turismo (turnos matutino e vespertino) e uma turma do curso tecnológico de 

Tecnologia de Sistema de Gestão Ambiental, todas com  carga horária de 54 horas/aula e 3 

horas/aula semanais. 

Ao ministrar o componente, procuramos nos afastar de uma abordagem meramente 

teórica sobre as relações interpessoais, mas fazer o aluno perceber que sua maior escola está 

nas relações do seu dia-a-dia e desenvolver nele um olhar para dentro e para fora de si 

mesmo, a fim de compreender pela experiência como administrar as informações 

provenientes das diferentes dimensões que compõem a natureza humana - sensorial, 

emocional, mental e espiritual - dentro de uma dinâmica que se aproxime da concepção 

organizada por Wilber (2007) no seu Sistema Operacional Integral.  
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QUADRO 07 

CARGA HORÁRIA NA QUAL O COMPONENTE CURRICULAR FOI MINISTRADO 

NOS CURSOS TENOLÓGICOS DO IFPE 

                                                

 

                                                                                          

 

 

 
           Fonte: Elaboração própria 

 

 

Como nossos sujeitos eram jovens e adultos suficientemente maduros para trocar 

experiências à medida que os conteúdos eram apresentados, procuramos estimular o debate e 

proporcionar uma atmosfera interativa em sala de aula. Alternamos os trabalhos ora em 

pequenos grupos (5 a 6 membros) a fim de oportunizar maior interatividade e exposição de 

idéias, além da comunicação, como também com o grande grupo (25 a 40 alunos, em média).  

Trabalhamos reflexões, encenações, análise de filmes, seminários etc. Estimulamos sempre a 

extensão daquilo que estava sendo trabalhado em sala de aula ao longo das vivências do dia-a-

dia. As dinâmicas realizadas em sala eram apenas um pretexto para que as vivências do dia-a-

dia passassem por um novo olhar, uma nova compreensão e um agir mais consciente no 

mundo. Para tanto, semanalmente passávamos exercícios de auto-observação de acordo com a 

temática tratada e procurávamos, na aula seguinte, apurar os achados deste processo. 

Com base no que acabamos de expor, apresentaremos a seguir os objetivos de cada 

encontro e em seguida a maneira como os desenvolvemos, como também algumas ações 

pedagógicas adotadas. 

Os conteúdos foram distribuídos em 18 encontros, número total de semanas letivas por 

semestre, conforme quadro abaixo: 

                                                   
42 Tendo em vista o número de horas-aula ter sido menor nesta turma especificamente, procuramos adaptar e 

trabalhar os conteúdos essenciais do componente curricular elaborado 

CURSO HORAS SEMANAIS TOTAL SEMESTRAL 

 
GESTÃO AMBIENTAL 3 H/A 54H 

DESIGN 3 H/A 54H 
TURISMO 3 H/A 54H 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO
42

 
2 H/A 36H 

RADIOLOGIA 4 H/A 72 H 
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QUADRO 08 

COMPONENTE CURRICULAR: ENCONTROS
43

 

 

ENCONTROS 1 E 2 – REFLETINDO SOBRE AS RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS E SEUS ELEMENTOS DIFICULTADORES E 

FACILITADORES  

 

6 h/a 

  

ENCONTRO 3 – AS MÚLTIPLAS INFLUÊNCIAS DO ENTORNO NAS 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

3 h/a 

 

ENCONTROS 4 e 5 – O QUE SÃO AS EMOÇÕES E DE QUE MANEIRA 

ELAS INTERFEREM NAS NOSSAS RELAÇÕES INTRA E 

INTERPESSOAIS 

6 h/a 

 

ENCONTROS 6 E 7 – MEDO, RAIVA E TRISTEZA: APROFUNDANDO 

A INFLUÊNCIA DAS EMOÇÕES NO SENTIR, NO PENSAR E NO 

AGIR 

6 h/a 

 

ENCONTRO 8 – RESSIGNIFICANDO A IMPORTÂNCIA DA ESCUTA 

E DA EMPATIA 

3 h/a 

 

ENCONTRO 9 -  REALIMENTANDO RELAÇÕES HARMONIOSAS: 

FEEDBACK E AUTOMONITORIA 

3 h/a 

 

ENCONTRO 10 – CAUSA-EFEITO: SENTINDO, PENSANDO E 

AGINDO COM RESPONSABILIDADE 

3 h/a 

 

ENCONTRO 11 – COMPREENDENDO O PRÓPRIO EU PARA VIVER 

EM HARMONIA COM O NÓS 

3 h/a 

 

ENCONTRO 12 –FRUSTRAÇÃO, SOLIDÃO E INVEJA: A ARTE 

IMITANDO A VIDA (APRESENTAÇÃO DE FILME) 

3 h/a 

 

ENCONTROS 13 E 14 - FRUSTRAÇÃO, SOLIDÃO E INVEJA: 

COMPREENDER PARA TOMAR DECISÕES RESPONSÁVEIS 

6 h/a 

 

ENCONTRO 15 – INDIVIDUALIDADE E INDIVIDUAÇÃO: 

INTEGRANDO DUALIDADES PARA VIVER A UNIFICAÇÃO 

3 h/a 

 

ENCONTRO 16 E 17 – NORTEANDO A ENERGIA EMOCIONAL COM 

VALORES: APRENDENDO A DECIDIR EM PROL DO AMOR, DA 

COMPAIXÃO E DA FELICIDADE  

6 h/a 

 

ENCONTRO 18 – ALEGRIA E FELICIDADE COMO SENTIDO DA 

VIDA 

3 h/a 

    Fonte: Elaboração própria 

 

                                                   
43 No Apêndice A encontra-se o componente com seus objetivos gerais e específicos   
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Tendo apresentado os 18 encontros por temáticas, na sequência, iremos dar uma visão 

geral de como implementamos os conteúdos trabalhados em cada um deles. No Apêndice A 

apresentamos os objetivos gerais e específicos de cada encontro.   

Nos dois primeiros encontros, além de apresentarmos a disciplina e nossa proposta 

de trabalho, procuramos trabalhar em grupos a fim de gerar discussões sobre as relações 

interpessoais. Para isto, lançamos a seguinte pergunta: o que vocês entendem por relações 

interpessoais e qual o papel das emoções nas relações? As respostas são elaboradas em grupos 

o que favorece um entrosamento inicial entre os alunos. Estas são expostas ao redor da sala a 

fim de que possam ser compartilhadas. Desta maneira, podemos ter uma visão geral da turma 

com relação à sua compreensão sobre as relações interpessoais. Em seguida, pedimos que os 

alunos, individualmente, listem cinco elementos que consideram facilitadores e cinco 

dificultadores das relações humanas. Posteriormente, eles reúnem-se mais uma vez em 

pequenos grupos a fim de chegar a um consenso a respeito dos cinco elementos selecionados 

pelo grupo. Esta discussão oportuniza o conhecimento dos valores privilegiados pelos outros 

colegas além de argumentações para fazer valer os elementos que cada um julga como mais 

prioritário quando há discordâncias. Ao término, as listas de cada grupo são escritas no 

quadro da sala a fim de que a turma tenha um panorama geral dos elementos mais citados 

pelos grupos como um todo. Estas aulas têm por objetivo a sensibilização inicial para as 

relações interpessoais como também para a compreensão de que para que estas se 

estabeleçam existem obstáculos e facilitadores. 

 No terceiro encontro, nosso foco volta-se para as influências do entorno nas relações 

interpessoais. As cadeiras são organizadas em forma de círculo a fim de gerar espaço no meio 

para que sejam distribuídas no chão da sala diversas fotos de revistas e jornais representativas 

do imaginário difundido pelos meios de comunicação. Formando um mosaico de imagens, o 

professor pergunta aos alunos o que pensam ao olharem para aqueles cenários. Inicia-se uma 

troca de impressões com os pronunciamentos dos alunos. Deixamos esta conversa de forma 

bem espontânea ao mesmo tempo em que vamos monitorando as discussões com 

questionamentos a respeito destas influências em nossa percepção do mundo e da vida. 

Encerrada esta etapa, cada aluno deve pegar uma foto que lhe chamou atenção. Fotos 

escolhidas, a tarefa agora é formar grupos por afinidades temáticas. Mais uma vez não 

interferimos na lógica dos alunos. A tarefa em grupo é criar um fio condutor que justifique a 

composição daquele determinado grupo em torno de uma temática. Feito isto, eles devem 

organizar uma apresentação das fotos para o grande grupo socializando suas reflexões sobre a 

temática escolhida (culto à beleza exterior, consumismo, violência, emoções, desmatamento, 
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bens x status etc) e sua interferência na relação entre as pessoas em sociedade. Concluídas as 

apresentações, o professor, com base em López Quintás (2003), apresenta as idéias deste 

autor sobre manipulação e passa o primeiro trabalho escrito sobre este texto. Caso haja tempo, 

pois esta atividade varia de grupo para grupo, o professor encerra a aula com um vídeo de 20 

minutos sobre o ciclo das coisas que são produzidas no mundo e descartadas, seus efeitos na 

economia mundial e na vida das pessoas, fazendo uma crítica a uma visão linear de sistema de 

produção capitalista que na verdade é cíclico. Neste encontro, continuamos incentivando a 

interação entre os alunos, porém ampliando sua compreensão sobre manipulação enquanto 

fator dificultador das relações interpessoais (LÓPEZ QUINTÁS, 2003).  

 Nos quarto e quinto encontros, o enfoque é dado às emoções na medida em que 

estas são forças motivacionais inatas e a falta de conhecimento de como lidar com elas pode 

se tornar um dos maiores obstáculos às relações. De certa maneira, elas podem ser vistas 

como agentes que favorecem o automatismo comportamental inerente à constituição dos 

indivíduos. Conhecer sua dinâmica é uma maneira de controlar a impulsividade desmedida. 

Então, o professor, em aula expositiva e discursiva, discorre sobre a natureza das emoções: o 

que elas significam; como percebê-las (isto pode ser feito de forma lúdica com carinhas dos 

alunos ou de figuras de pessoas); sua repercussão na mente, no corpo e no comportamento; a 

universalidade das emoções; as razões que levam à classificação das emoções em destrutivas 

e construtivas; os estados mentais que favorecem os efeitos destrutivos e construtivos das 

emoções etc. Por meio de cenas de filme e dramatizações em sala, a natureza das emoções é 

tratada academicamente como um campo do autoestudo. Para encerrar esta introdução às 

emoções, enfatizamos a importância de utilizar este conhecimento para observar melhor suas 

reações, como sentem cada emoção, que mudanças ocorrem no campo mental etc. O professor 

explica a importância dos alunos se auto-observarem ao longo da semana, observarem melhor 

a emoção que as pessoas com quem se relacionam estão sentindo, observar os desgastes 

provocados pelas emoções descontroladas etc.  

Na intenção de ajudá-los neste processo, o professor pode elaborar uma lista de 

perguntas junto com os alunos: como me sinto diante do medo, da raiva e da tristeza? O que 

penso nestas circunstâncias? Procuro manter algum controle? Quais as conseqüências dos 

meus atos sob o efeitos destas emoções? Etc. Para muitos alunos, conforme relatos, procurar 

entender e monitorar as emoções não era algo que se preocupavam em fazer. Criar maior 

intimidade com a dimensão emocional com base em uma teoria academicamente 

fundamentada é um dos principais objetivos destes encontros. Identificar as emoções e 

procurar gerenciá-las são estímulos cultivados a partir desta aula até o final do curso. Ao 
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final desta aula, o professor seleciona os grupos que irão ministrar seminários nos dois 

próximos encontros sobre três emoções básicas: medo, raiva e tristeza.  

 Nos encontros seis e sete, os grupos selecionados iniciam suas apresentações sobre as 

emoções básicas citadas. Para tal, o professor fornece o material específico para ser 

trabalhado pelos grupos. Eles são orientados a tratar teoricamente cada emoção com as 

contribuições do professor, à medida que esclarecimentos se fizerem necessários. Ao final, o 

grupo deve apresentar uma cena de um filme que retrate bem a vivência daquela emoção 

estudada. Nesta ocasião, a turma é convidada a analisar a cena e discutir o conteúdo 

apresentado. Fazer com que os alunos falem e discutam sobre as emoções, resignificando-as, 

de tal maneira que percebam este processo como um autoestudo para que possam agir a 

partir de escolhas conscientes e não instintiva e automaticamente como acontece quando não 

compreendemos esta energia que emana de dentro de nós; extrair dos estados emocionais 

aquilo que têm de melhor para oferecer; são objetivos que fazem parte destes encontros. 

 Encerrados estes sete primeiros momentos, os alunos têm que realizar um trabalho escrito 

para avaliação individual da primeira unidade. O trabalho é composto de duas etapas: uma 

teórica e outra prática. Na teórica, os alunos discorrem sobre as emoções a partir do material 

oferecido, e na prática, eles relatam suas auto-observações sobre raiva, medo e tristeza, 

realizadas por um período de uma semana. Utilizamos estes trabalhos como parte da nossa 

pesquisa qualitativa. No item 5.2  apresentaremos os resultados da nossa análise. 

Nos oitavo e nono encontros, trabalhamos as ferramentas da comunicação: escuta, 

empatia, automonitoria e feedback. No primeiro, dedicamo-nos à escuta e à empatia de tal 

maneira que a própria leitura dos textos esteja associada a uma dinâmica que favoreça o 

exercício da escuta e o desenvolvimento da compreensão da empatia entre os alunos. 

Diferenciamos a atitude do ouvir e do escutar e enfatizamos a escuta como o passo inicial 

mais importante para transformar uma relação em um encontro, pois a escuta humaniza a 

relação. As pessoas quando percebem que não estão sendo escutadas sentem-se sem 

importância e isto causa sofrimento. Evitar este tipo de sofrimento, faz parte de uma formação 

humanizadora. Dando continuidade, distribuímos dois pequenos textos sobre empatia com 

enfoques complementares, entregamos um deles apenas para cada aluno. Após estudo e 

compreensão, os alunos reúnem-se em grupos de quatro de tal maneira que pratiquem a escuta 

do conteúdo do texto complementar ao seu. Ainda praticando a escuta, com base nos textos 

sobre empatia, os alunos são orientados a relatar, em dupla, uma circunstância em sua vida na 

qual a falta de empatia e escuta gerou distorções e dificultou as relações. No oitavo encontro, 

ressignificamos e fundamentamos teoricamente a importância da escuta e da empatia, de tal 
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maneira que os alunos dispensem maior atenção a sua auto-observação e aperfeiçoem estes 

dois mecanismos no exercício da comunicação e relação com o outro.    

No nono encontro introduzimos o conceito de automonitoria associado a uma 

atividade de escuta realizada em dupla. A escuta e a empatia são atividades em que se trabalha 

a compreensão do outro na realidade vivenciada pelo outro, sem juízos de valor depreciativos, 

o que implica o exercício de aceitação do outro da maneira como este se apresenta. A 

automonitoria/autogerenciamento, conceito pouco compreendido para muitos, é apresentada 

como um exercício interno que nos aproxima dos nossos próprios sentimentos e pensamentos 

que tanto podem facilitar como dificultar a relação com o outro. Ele potencializa nossa 

coerência entre o sentir, o pensar e o agir. É um mecanismo que nos torna mais seguros com 

relação às nossas atitudes, mais conhecedores e senhores de nós mesmos na medida em que 

ele nos possibilita decidir com maior consciência. Para que possamos realimentar (feedback) 

de forma sadia as nossas relações, precisamos aprimorar este exercício de tal maneira que ele 

passe a fazer parte da nossa dinâmica intra e inter-relacional. No nono encontro, fechamos o 

ciclo da realimentação que se reinicia com uma nova escuta. Amenizar os obstáculos 

decorrentes de inabilidades nas esfera da comunicação a fim de que as relações sejam 

realimentadas de forma sadia é um dos principais objetivos deste encontro. 

O décimo encontro, é um momento de revisão dos elementos da comunicação 

estudados e uma oportunidade para que eles sejam vistos integradamente na dinâmica 

relacional. Mesclamos os mecanismos estudados com as dimensões do sentir, do pensar e do 

agir (ou SPA, como alguns alunos passaram a denominar) e apresentamos uma espiral 

ascendente indicando o movimento que podemos escolher à medida que nos tornamos mais 

conscientes da responsabilidade que temos com o nosso próprio crescimento interior para o 

desenvolvimento das relações intra e interpessoais como um todo. Pedimos aos alunos que, 

portanto, para que em grupo, analisem a dinâmica interna na utilização das ferramentas 

externas e, a partir desta análise, elaborem um pequeno texto estruturando esta compreensão. 

Adotamos este exercício como uma maneira deles assimilarem melhor a teoria associada à 

prática. Como exemplo, transcrevemos o texto a seguir: 

A prática do SPA nos torna mais coerentes com nós mesmos e nos 

possibilita reavaliar as relações em nossa volta. Quando paramos para sentir, 

pensar e agir, deixamos de construir relações destrutivas. Podemos então 
parar para nos reavaliar e ter um retorno que nos realimenta.

44
 

 

 

                                                   
44 Texto de um dos grupos do curso de Sistemas de Gestão Ambiental 
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 Neste encontro, procuramos levar conhecimento para dimensões que passam 

despercebidas em função dos automatismos instintivos a fim de emponderar os alunos para 

tomarem consciência de que são co-autores da dinâmica interna de suas relações. 

No décimo primeiro encontro, introduzimos a noção do EU com base na psicologia 

budista e em Carl Jung. Mencionamos os aspectos ectopsíquicos e endopsíquicos para ajudar 

nesta compreensão. Nossa intenção é fazer com que os alunos compreendam que somos seres 

em constante processo de construção e que tudo que chega à nossa consciência requer uma 

compreensão da própria individualidade, do EU, pois este é o nosso ponto de partida, a 

referência que temos daquilo que somos. Conhecer melhor nosso EU, seus aspectos 

facilitadores e dificultadores das nossas relações a fim de que possamos conscientemente 

monitorar nossas habilidades positivas e transformar as negativas é um dos objetivos deste 

estudo. Só podemos melhorar algo a partir das suas condições vigentes. O autoconhecimento 

diagnostica aquilo que vamos aperfeiçoar com a automonitoria. O EU é um processo em 

constante construção do qual somos os únicos responsáveis. Procurar aprimorar este EU 

transfere o foco das influências externas para a compreensão das nossas necessidades internas, 

este é um dos antídotos mais eficazes para o enfraquecimento da manipulação, a ocupação do 

indivíduo com o próprio processo de autoconhecimento. A esta altura, estabelece-se o papel 

do educador de si mesmo como primordial para o estabelecimento de relações de encontro. 

Na nossa experiência, a compreensão do EU lança uma luz na perspectiva que os 

alunos têm de si mesmos, ao invés de um eu acabado e que exige proteção - “eu sou assim”, 

“este é o meu jeito de ser” – incentivamos um EU aprendiz de si mesmo e em constante 

processo de crescimento. Desenvolver o EU é mais importante do que fixá-lo num “jeito de 

ser”. Neste encontro, procuramos esclarecer para o aluno a maneira como o EU é construído 

e como a compreensão das partes nos ajuda no autoconhecimento. Com isto, estimulamos 

uma relação de construção responsável do EU ao mesmo tempo em que enfatizamos que esta 

é a dimensão mais livre da nossa vida. As escolhas internas em prol do nosso 

autodesenvolvimento transformam-se no nosso destino e na nossa liberdade (RÖHR, 2007). 

No décimo segundo encontro, recorremos à arte mais uma vez
45

. Apresentamos um 

filme que trata de uma família italiana de classe média alta na qual os personagens vivem 

dominados por suas paixões, frustrações e interesses exclusivamente pessoais o que os leva a 

uma convivência de nível 1 (LÓPEZ QUINTÁS, 2003). Os pais buscam se realizar com 

outros parceiros e na profissão, enquanto os filhos ficam entregues à própria sorte nas suas 

                                                   
45 Dedicamos uma aula para apresentação deste filme para garantir que todos tenham a oportunidade de assisti-lo 

e participem dos seminários. Ao mesmo tempo, este não é um filme encontrado com facilidade nas locadoras. 
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buscas profissionais e amorosas. Nenhum dos personagens parece reconhecer seu papel como 

pessoa humana no mundo e em função disto tomam decisões motivados por suas 

emocionalidades mal compreendidas e direcionadas. O propósito deste filme é analisar as 

relações estabelecidas pelos personagens com base em todos os conteúdos estudados a fim de 

que possamos nos remeter à vida real. Este filme serve de base para mais uma sequência de 

seminários que irão aprofundar a compreensão da influência da frustração, da inveja e da 

solidão, no ciclo relacional realimentado por pessoas que não compreendem aquilo que estão 

sentindo e assim respondem aos instintos/sensações internas sem nenhum direcionamento de 

uma perspectiva mais elevada, mundicêntrica (WILBER, 2008). 

Nos encontros 13 e 14, os grupos apresentam uma análise do filme com base na sua 

temática (frustração, solidão ou inveja). Ao mesmo tempo em que aprofundam teoricamente a 

compreensão destas emoções, eles analisam as relações estabelecidas pelos personagens do 

filme com base em todo o conteúdo estudado. Além deste momento analítico e expositivo, 

pedimos aos grupos para que criem uma pequena dramatização que aponte uma saída mais 

consciente e consistente para a dinâmica que um ou alguns dos personagens estão 

alimentando. Além de procurarmos aprofundar a compreensão da dinâmica relacional em 

uma realidade bem próxima à vida real
46

, procuramos enfatizar a importância da tomada de 

consciência das forças que estão orientando as relações a fim de que os indivíduos 

compreendam o poder que têm de dar um rumo a realidades aparentemente imutáveis. Isto 

exige criatividade direcionada para a harmonização das relações. Como esclarece López 

Quintás (2003), só sabemos escolher quando temos discernimento daquilo que nos edifica 

como pessoa humana no mundo. Cabe à formação clarear os meios para que este propósito 

se efetive na vida prática. 

No décimo quinto encontro, tratamos da individualidade e individuação. Esta aula é 

de grande esclarecimento, pois o individualismo, ou seja, a realização do eu apartado dos 

interesses coletivos, parece ser a compreensão dominante daquilo que se pode construir em 

busca da auto-realização. De certa forma, é comum os alunos atribuírem à construção do EU 

um significado negativo em função do individualismo adjetivar esta tendência. Ressaltar a 

importância da construção de uma individualidade que vislumbra um processo de 

individuação promove a autoconfiança nos alunos ao buscarem a sua auto-realização. A 

confusão entre estar sendo ou não individualista cede espaço para um direcionamento mais 

                                                   
46 Alguns alunos inclusive revelam se identificar com um dos personagens e reconhecem que aquela dinâmica 

familiar não é tão diferente da vida real. Portanto, o filme nos possibilita analisar a vida sem expor a realidade 

íntima de nenhum dos alunos nem do educador. 
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maduro e consciente de um caminho a seguir sem culpas. Neste encontro, esclarecemos que a 

individualidade positiva (PREECE, 2006) é pré-requisito para a individuação. Sem 

cuidarmos da nossa individualidade, não podemos nos individuar. A alegria e sensação de 

preenchimento e sentido de vida (RÖHR 2007) que emanam da auto-realização ao mesmo 

tempo em que nos abrem para servir ao coletivo (individuação), não pode ser confundida 

com individualismo, mas como maturidade que alarga e aprofunda o EU enraizado no 

mundo.  Após estes esclarecimentos teóricos, recorremos mais uma vez a cenas de filmes que 

representam bem estas diferenças. 

Nos encontros 16 e 17, trabalhamos os valores enquanto caminhos norteadores das 

emoções e que, ao não serem inatos, precisam de cultivo para se transformar em guias para as 

nossas ações. Compreendemos que o canal de energia por onde emanam as emoções é o 

mesmo que dá origem às virtudes, só que estas, para se manifestar, requerem uma clareza 

mental de ordem mais elevada, mundicêntrica e individuada. O indivíduo que se pauta por 

valores busca a coerência entre o sentir, o pensar e o agir, em prol da sua integridade e 

integralidade, ou seja, o caminho da individuação. Mais uma vez fazemos uso de um filme 

que traz a história de um professor de história de um colégio interno para meninos cujo foco 

de suas aulas está no desenvolvimento interior dos alunos. Um destes alunos procura se 

sobressair provocando o professor em sala de aula e influenciando os colegas a agirem 

anarquicamente. Este professor, como expressão de um educador individuado, dedica-se a 

este aluno em particular na intenção de desenvolvê-lo internamente. Sem referenciais 

familiares, o aluno decepciona o professor tanto como aluno e mais futuramente como 

profissional. Ao longo desta trama, o professor vivencia emoções diversas que poderiam 

desencadear ações extremamente negativas, no entanto, seus valores demonstram a 

maturidade e sabedoria do seu EU enraizado no mundo. Como este filme está disponível 

comercialmente, não há necessidade de mostrá-lo em aula, apesar de recomendarmos para que 

todos o assistam com antecedência de tal maneira que participem ativamente de sua análise.  

Três grupos são selecionados para analisar o filme e seus personagens focalizando os valores 

com base no texto de López Quintás (2003). Nesta aula, procuramos comparar a figura do 

professor como ser individuado com os personagens do filme anterior. Com base nesta 

correlação, os grupos resignificam teoricamente os valores e mostram cenas do filme com 

respectiva análise a fim de que possamos estudar a tomada de decisões pautadas por alguém 

que livremente escolhe os valores como norte para suas ações.  

No encontro 18, tratamos da alegria, da felicidade e do sentido da vida que têm como 

pressuposto o trabalho interior que vemos apresentando ao longo de toda a disciplina. 
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Estabelecemos a diferença entre prazer e felicidade sendo esta última fruto de decisões que 

tomam por base a liberdade na busca do próprio destino, da plenitude, da integralidade, da 

coerência entre o sentir, o pensar e o agir, do caminho da individuação. Para ilustrar tudo 

isto, apresentamos um documentário sobre os Doutores da Alegria, o qual, além de apresentar 

o desenvolvimento deste trabalho in loco, é enriquecido com a fala dos profissionais a 

respeito da sua motivação interior em realizá-lo. Saímos da ficção e ilustramos o caminho de 

pessoas que aceitaram individuar-se a partir do sentido que extraíram do trabalho que 

realizam em benefício de si, dos seus e de todos.  

Encerraremos esta síntese do componente curricular com um resumo feito por um 

aluno do primeiro semestre de 2010 o qual recentemente concluiu a disciplina: 

A disciplina contribuiu no sentido de que ressaltou o quanto é imperativo 

que o ser humano saiba se auto-afirmar, porém respeitando o ambiente ao 
seu redor e todos aqueles inseridos nele, lembrando-se que “respeito” é um 

conceito totalmente diferente de “submissão”. Acrescentando o fato de que 

o ser humano, ao mesmo tempo em que deve ser ele mesmo, nunca deve 
deixar de cultivar virtudes e saber lidar com suas emoções. O fato é que o 

esforço para se incutir uma virtude em si não é de modo algum uma 

negação da própria personalidade, antes a enriquece que a mitiga! 
Enquanto isso, o controle das próprias emoções não é efetivamente uma 

demonstração de repressão sobre o seu próprio “eu”, mas sim uma 

demonstração da força que esse “eu” tem sobre os impulsos naturais. O 

controle a que me refiro se trata de uma automonitoria somada a uma 
consciência sobre em que intensidade e em quais momentos determinadas 

emoções podem vir à tona. Afinal, vivemos regidos por regras de 

conveniência e respeito mútuo. (ALUNO DO CURSO DE GESTÃO 
AMBIENTAL – C. M.) 

 

 

Tendo concluído a pesquisa ao longo de um ano e meio (agosto/2009 a 

dezembro/2010), elaborando, implementando e testando o componente curricular voltado para 

a formação humana de jovens e adultos do ensino tecnológico do IFPE, amadurecemos a 

teoria ensinada por meio da prática pedagógica e da convivência com os alunos. 

Esta vivência nos fez perceber que o conhecimento que visa chegar a camadas mais 

profundas do ser (QUISUMBING, 2002b) requer muita pesquisa e dedicação por parte dos 

educadores aliado a um comprometimento com o próprio autoconhecimento em direção à 

plenitude do nosso ser. Isto implica uma revisão profunda das motivações que norteiam a 

educação no Brasil. 

 Nos Estados Unidos, por exemplo, desde 1983, alguns teóricos
47

 começaram a 

advogar em favor da espiritualidade na educação, preocupação que tem como marco a 

                                                   
47 Apesar de citar inúmeros teóricos nesta área, Kirk III (2000), em sua tese de doutoramento aprofunda-se nos 

estudos de Parker Palmer, David Purpel e Jack Miller. 
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publicação de um relatório sobre a crise na educação americana intitulado A Nation at Risk 

(Uma Nação em Risco). 

 Segundo Kirk III (2000, p. 3), aqueles que defendem a espiritualidade na educação 

vêem a crise pela qual esta passa como parte de uma crise cultural, política e moral mais 

ampla. Para a educadora holística Kathleen Kesson (1994 apud KIRK III, 2000), na pós-

modernidade, estamos experimentando o colapso de muitos sistemas no mundo, como 

também a perda das formas tradicionais de encontrar sentido nas coisas. Ela ressalta: 

 

É um momento histórico no qual é mais fácil identificar o que está se 
despedaçando do que imaginar aquilo que está por vir. A falta de solidez dos 

nossos tempos tem contribuído não apenas para a falta de significado, mas para 

uma crise de valor e propósito, talvez mais aparente na alienação e anomia da 

nossa juventude. (KESSON, 1994 apud KIRK III, 2000, p. 3 – tradução minha, 
EPBC) 

 

 Estes teóricos criticam o ponto de partida daqueles que tentam implementar alguma 

reforma como solução para a crise na educação americana, ressaltando que as preocupações 

não se aprofundam o suficiente para tratar do significado da educação. Segundo Joseph 

Chilton Pearce (1992) citado por KIRK III (2000, p. 4), para chegarmos ao cerne do 

problema, precisamos nos perguntar: Para que servem as escolas? Quem são aqueles que 

ensinam?  

Para os educadores que defendem a espiritualidade, qualquer reforma que busque 

reeditar o velho currículo e/ou reeditar o sistema de padronização de provas, irá ao fracasso 

pois será concebida dentro de um espectro de visão obtusa, propor-se-á a ser apenas 

“melhorativa” e não transformativa (KIRK III, 2000, p. 4).  

Para Parker J Palmer, precisamos redescobrir o que Thomas Merton chamou de “a 

completude escondida” (“the hidden wholeness”) da vida, que na educação pode ser percebida 

através do sentimento de estarmos apartados, “partidos”, que pode ser experimentado pela 

“dor da desconexão”. 

Eu chamo a dor que permeia a educação, “a dor da desconexão”. Em todos 
os lugares que vou, eu encontro professores os quais sentem-se 

desconectados dos seus colegas, dos seus alunos, e dos seus próprios 

corações. Muitos de nós optam pelo ensino não pela fama ou pela fortuna, 
mas pela paixão de nos conectar. Nós sentimos profunda familiaridade com 

alguns assuntos e queremos trazer os alunos para aquele relacionamento, 

para ligá-los com o conhecimento que nos dá tanta vida; nós queremos 

trabalhar em comunidades com nossos colegas e compartilhar nossos valores 
e vocação. Mas quando as condições institucionais criam mais combate do 

que comunidade, quando a vida da mente aliena mais do que conecta, o 

coração se retira das coisas que fazemos, e sobra pouco para nos sustentar. 
(PALMER, 1983 apud KIRK III, 2000, p. 24 – tradução minha, EPBC) 
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Acreditamos que a “dor da desconexão” é a dor de todos que estamos  buscando um 

modelo alternativo para a vida através de uma educação amorosa que leve em consideração o 

respeito ao ser humano nas suas múltiplas dimensões possibilitando seu despertar e sua 

evolução não apenas do ponto de vista cognitivo, mas também relacional e espiritual. 

Parker Palmer (1983 apud KIRK III 2000) sinaliza que é necessário uma redenção, 

tanto pessoal como social, o que vai exigir uma percepção completamente diferente da 

realidade, uma visão holística. Para que isto aconteça, a reconexão entre tudo e todos é 

imprescindível, com o mundo invisível e com o nosso eu mais profundo. Só assim 

conseguiremos a educação que buscamos. Palmer esclarece:  

 
Se o ensino for reformado nos nossos tempos, ele não será o resultado de 

técnicas de ensino mais dinâmicas e inteligentes. Ele acontecerá porque 

estamos no meio de uma revisão intelectual e espiritual profunda da 
realidade e da maneira como a conhecemos. (PALMER, 1983 apud KIRK 

III, 2000, p. 87 – tradução minha, EPBC) 

  

 

Para Kirk III (2000, p. 87), os argumentos em favor da “espiritualidade” envolvem 

nada menos do que nossa visão da realidade, ou seja, leva-nos a questionamentos antigos 

como: “Qual a natureza da raça humana? Que tipo de universo habitamos, e qual o nosso 

lugar dentro dele? O que tem valor duradouro?  

É respondendo a questões desta ordem que a escola pode contribuir para o despertar 

humano rumo a uma consciência unificadora e amorosa. Sendo assim, a implementação de 

qualquer currículo que contemple a espiritualidade na educação começa a partir do professor 

que entra em contato com seu eu interior. Parker Palmer, esclarece: 

Ensinar, como qualquer outra atividade verdadeiramente humana, emerge do 

mundo interior da pessoa, seja para o bem ou para o mal. Na medida que ensino, eu 
projeto a condição da minha alma para os meus alunos, para minha disciplina, e 

para a maneira de estarmos juntos. O entrelaçamento que experimento na sala de 

aula não passa de convoluções da minha vida interior. Visto por este ângulo, 
ensinar se torna um espelho da alma. Se desejo olhar para aquele espelho sem fugir 

do que vejo, eu tenho a chance de adquirir auto-conhecimento – e conhecer a mim 

mesmo é crucial para o bom ensinamento, como também conhecer meus alunos e  

minha disciplina. (PALMER, 1983 apud KIRK III, 2000 p. 157, tradução minha, 

EPBC) 

 

Reafirmamos que as convicções mais profundas do professor colocam-no numa 

posição central para o desenvolvimento da dimensão espiritual na educação. Mais do que uma 

técnica, ensinar é uma expressão do eu, “o bom método não pode ser reduzido a uma técnica, 
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ele vem da identidade e da integridade do professor” (PALMER, 1998 apud KIRK III, 2000, 

p. 158 – tradução minha, EPBC). 

 Concordamos com Ron Miller quando ressalta que a espiritualidade significa: 

[...] uma consciência de que nossas vidas têm um propósito, uma direção, um 

significado, um objetivo que transcende as particularidades da nossa condição 

física ou cultural. É o reconhecimento que os seres humanos estão de fato 
conectados, profundamente, para a continuidade da evolução na vida e no universo. 

Este reconhecimento pode ou não utilizar linguagens explicitamente teístas para 

descrever a completude Absoluta do universo, ela pode ou não envolver cerimônias 
religiosas e rituais. A essência da espiritualidade é o senso de reverência diante do 

misterioso, espontâneo, desdobramento criativo da vida na natureza e dentro de 

nós. (MILLER, 1990 KIRK III, 2000, p. 45 – tradução minha, EPBC) 

 

É preciso então que a educação assuma o propósito do despertar para esta consciência, 

descomprometendo-se com um sistema educacional tão utilitarista e economicista voltado 

para a meritocracia cognitiva que gera competição, e portanto a falsa impressão de que uns 

são melhores que outros, gerando fragmentações e muito individualismo. A rivalidade começa 

na própria sala de aula. 

O conhecimento científico precisa ser ressaltado como um contribuinte para a 

formação, mas não como um fim em si mesmo, não como “munição” para a “guerra” no 

mercado de trabalho. O conjunto destes fatores, dentre outros, constitui o que entendemos por 

alienação - a escola tem corroborado para que o aluno se aliene de si mesmo, da sua 

interdependência com tudo e com todos, e do sentido da vida. 

A educação precisa oferecer os meios para que o homem se torne consciente da 

plenitude do seu ser e aprenda a conquistá-la no dia-a-dia dos seus relacionamentos, 

coordenando harmonicamente pensamentos, emoções/sentimentos e comportamento. Só desta 

maneira conseguirá ajudar o educando a descobrir o propósito de sua vida e trilhar seus 

caminhos em harmonia com outros seres humanos e com a natureza, ciente de que o bem de 

um é o bem de todos. 

De acordo com os teóricos até então citados, salientamos o equívoco de imaginarmos a 

espiritualidade como um fim em si mesmo ou como algum tipo de fuga da realidade. A 

espiritualidade é ativa, ela é transformadora;  primeiramente somos transformados e só assim 

poderemos contribuir para transformar o mundo. Desta maneira, a convicção da dimensão 

espiritual, a moralidade e a justiça social estão intrinsecamente relacionadas (KIRK III, 2000, 

p. 79). 

O componente curricular que elaboramos representa uma possibilidade de ativação 

desta espiritualidade nas ações práticas. Ele oferece os meios para uma transformação a partir 
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da consciência, para a articulação adequada entre o pensar, o sentir e o agir. Sendo assim, a 

compreensão da dimensão espiritual na educação ou espiritualidade na educação representa o 

pano de fundo teórico-filosófico que tem norteado nossa prática. 

Antes de iniciarmos o percurso metodológico, apresentaremos um quadro teórico 

resumindo as referências que inspiraram nossas discussões e a elaboração da escala de 

atitudes, como já apontamos ao longo do trabalho até aqui.  

 

QUADRO 09 

RESUMO DO REFERENCIAL TEÓRICO POR AUTOR 

A multidimensionalidade e a 

plenitude do ser 

RÖHR (2007, 2010) 

 

A Grande Cadeia do Ser LOVEJOY (2005); SMITH (1992); 

WILBER (2006a) 

A Visão Integral WILBER (2001; 2006ª; 2006b; 2008) 

 

Educação emocional ELIAS et al (2007); BAR-ON (2000) ; 

PARKER; SALOVEY; MAYER 

(2004a, 2004b); McCOWN et al, 

(1998); ELIAS; BUTLER (2005); 

ELIAS (1997); EKMAN (1994, 2008, 

2011); GOLEMAN (2006, 2007a, 

2007b); KUSCHÉ; GREENBERG 

(1994); GRACZYK. p. et al (2000) 

Teoria dos âmbitos 

Processos manipulatórios que 

dificultam o cultivo da humanização 

LÓPEZ QUINTÁS (2003) 

 

 

O caminho da individuação e a 

compreensão do EU 

JUNG (2007a, 2007b, 2008a, 2008b) 

A educação para valores QUISUMBING (2002a); LÓPEZ 

QUINTÁS (2003); UNESCO/ 

APINIEVE (1998, 2002, 2005) 

Fundamentos da Paidéia (JAEGER, 2003) 

       Fonte: Elaboração própria 
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4 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

No corpo teórico desta pesquisa procuramos fundamentar a formação humana como 

sendo este um possível nível mais integral a ser almejado pela educação tradicional. Mais 

integral por adotar a plenitude do ser (RÖHR, 2007) como seu propósito no sentido mais 

aproximativo possível daquilo que o Sistema Operacional Integral proposto por Ken Wilber 

concebe a respeito das diversas dimensões humanas e suas infinitas possibilidades de 

desenvolvimento. Fazendo uso de cinco elementos – estados, níveis, tipos, linhas e quadrantes 

- tal mapeamento cumpre a função de traduzir para uma linguagem inteligível a complexa 

dinâmica que dá origem ao fenômeno humano. Este, por sua vez, para ser captado, depende 

de um eu/ego como referência de tal maneira que possamos tomar ciência do ser relacional 

que somos e do quanto precisamos integrar nossas dimensões internas e externas para 

alcançarmos a plenitude da nossa humanização.  

Ao longo da nossa história, raros foram aqueles que espontaneamente dedicaram-se a 

este fim como propósito de vida. Partimos do pressuposto de que a plenitude humana para 

ser cultivada conscientemente requer processos interventivos, dos quais a educação 

tradicional ainda não dispõe, até porque, não há clareza por parte da maioria dos 

educadores e dos formuladores de políticas, a respeito da relação entre educação e 

finalidade da vida humana.  

Como então medir cientificamente um processo que se dá no interior dos indivíduos e 

que tem por objetivo seu desenvolvimento humano no exercício intra e inter-relacional? 

 Por se tratar de uma pesquisa de cunho exploratório e propositivo, com o objetivo de  

fundamentar, demonstrar e testar a possibilidade de se desenvolver humanamente os 

indivíduos por meio de um processo de autoconhecimento mediado por práticas de auto-

observação e automonitoramento, tomamos, mais especificamente,  a predisposição atitudinal 

dos alunos dos cursos tecnológicos do IFPE como nosso campo de pesquisa uma vez que 

seria impossível testar cientificamente o comportamento dos mesmos. 

 A fim de cercar nosso objeto de pesquisa, procuramos integrar instrumentos de ordem 

quantitativa e qualitativa. Da pesquisa quantitativa, utilizamos como instrumento uma Escala 

de Atitudes Tipo Likert por nós elaborada, aplicada e testada por meio de métodos estatísticos 

amplamente utilizados nas ciências sociais e na psicologia.  

Do ponto de vista qualitativo, utilizamos entrevistas semi-estruturas com sujeitos 

escolhidos mediante máxima e mínima pontuações na escala aplicada e relatos dos alunos 
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sobre a compreensão dos conteúdos estudos e dos seus exercícios de auto-observação e 

automonitoria.  

 Tendo em vista que a utilização de escalas de atitudes ainda não é amplamente 

difundida em pesquisas na área educacional no Brasil, decidimos fundamentá-las 

teoricamente antes de apresentarmos o percurso metodológico propriamente dito. 

 Explicaremos inicialmente o que são atitudes e como elas podem ser medidas, assim como os 

requisitos que as tornam satisfatórias. Por fim, deteremo-nos nas escalas de atitudes tipo 

Likert antes de adentrarmos na metodologia a elas aplicada. 

 

4.1 O que são atitudes?  

 

Louis L. Thurstone (1976) foi considerado um dos maiores psicólogos do século XIX 

por seu pioneirismo no desenvolvimento da psicologia como uma ciência quantitativa
48

. 

Fundou a Sociedade Psicométrica e o jornal Psychometrika (NATIONAL ACADEMY OF 

SCIENCES, 1957). Em seu artigo intitulado Las Actitudes Pueden Medirse (1976) do original 

Attitudes can be Measured publicado inicialmente em 1928 no Jornal de Sociologia da 

Universidade de Chicago, Thurstone abriu caminhos para um dos construtos mais importantes 

da Psicologia Social segundo Gawronski (2007)
49

 considerando-se que para este campo de 

pesquisa o conceito de atitude tornou-se indispensável. 

Conforme Thurstone (1976), atitude pode ser definida como  

[...] a soma total das inclinações e sentimentos, preconceitos e distorções, 
noções preconcebidas, ideias, temores, ameaças e convicções de um 

indivíduo acerca de qualquer assunto específico” (THURSTONE, 1976, p. 

158 – itálico no original – tradução minha, EPBC). 

 

 Para Allport apud Triandis (1974, p. 2), atitude é um estado mental e nervoso de 

disposição, adquirido através da experiência, o qual exerce influência diretiva ou dinâmica 

sobre as respostas do indivíduo a toda classe de objetos e situações com os quais se relaciona. 

Summers (1976) destaca que são inúmeros os conceitos de atitude, no entanto, há um 

consenso geral entre eles no que tange aos seguintes aspectos: (1) a atitude é uma 

predisposição para responder a um determinado objeto, ou seja, influencia mas não determina 

a conduta; (2) a atitude é persistente porém não imutável; (3) a atitude dá origem à 

consistência das manifestações comportamentais por meio da expressão dos sentimentos; (4) a 

                                                   
48 Disponível em: <http://books.nap.edu/html/biomems/lthurstone.pdf>. Acesso em 8 mar. 2011 
49 Disponível em: <http://publish.uwo.ca/~bgawrons/documents/G2007SC.pdf.>. Acesso em: 8 mar. 

2011 

http://books.nap.edu/html/biomems/lthurstone.pdf
http://publish.uwo.ca/~bgawrons/documents/G2007SC.pdf
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atitude tem uma qualidade direcional não implicando necessariamente formação de rotina, 

mas preferências quanto a impressões positivas ou negativas relativas a um determinado 

objeto. 

Katz e Stotland (1959) definem atitude como uma tendência ou uma determinada 

predisposição do indivíduo para avaliar um objeto ou seu símbolo. Avaliar, para estes 

psicólogos sociais, significa atribuir qualidades  que apontam para um desejo ou uma repulsa, 

ou para uma concepção de bem ou mau, por exemplo. Neste sentido, uma avaliação sempre 

apresenta componentes cognitivos e afetivos os quais podem  variar de acordo com a 

intensidade de desejo ou repulsa com relação a um objeto. As atitudes também podem 

apresentar um componente comportamental como o exemplo dado pelos pesquisadores com 

relação a admiradores das artes plásticas que podem ou não mobilizar energia para visitar 

vários ateliers e/ou adquirir obras de arte. Destaca-se o impulso para fazer algo com relação 

ao objeto. Neste caso, a atitude gerou efetivamente uma orientação comportamental coerente 

com a relação de afeto. 

  Sendo uma atitude fruto de uma combinação entre componentes afetivos,  cognitivos 

e comportamentais (KATZ; STOTLAND, 1959), as atitudes não são consideradas 

julgamentos de cunho essencialmente cognitivo, nem avaliações puramente afetivas como 

aquelas relacionadas a um trauma. 

 Para estes pesquisadores, o principal componente de uma atitude é o afetivo pois é ele 

que possibilita a avaliação de um objeto com base no “bem ou mal”, diferenciando-se de uma 

abordagem meramente intelectual. 

Seguindo esta lógica, Katz e Stotland (1959) atribuíram três componentes às atitudes: 

1) um componente cognitivo; 2) outro emocional; e por fim 3) a tendência à ação.  

O primeiro compreende as crenças a respeito de um objeto o que pode variar de pessoa 

para pessoa dependendo dos contextos vivenciados por estas destacando-se as crenças 

avaliativas a respeito do objeto pois são elas responsáveis por diferenciar entre aquilo que é 

desejável e o que é indesejável, aceito ou não, bom ou mau.  

O componente emocional refere-se aos sentimentos ligados ao objeto e 

frequentemente podem se apresentar de forma bipolar como amor-ódio, gosto-desgosto, 

admiração-desprezo etc.   

O terceiro, o componente de tendência a uma ação, indica uma forte predisposição 

para uma ação, mas não garante que se manifestará de acordo com a tendência atitudinal.  

Estes componentes têm analogia com as dimensões do sentir, do pensar e do agir, as 

quais se influenciam mutuamente gerando graus de intensidade diversos e em constante 
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mudança na medida em que novas circunstâncias são vivenciadas e novos conhecimentos 

adquiridos. Por exemplo, pessoas que ainda não têm acesso às novas tecnologias e às 

plataformas virtuais podem criar uma rejeição com relação ao uso do computador, mas ao 

usufruir de um benefício para sua vida pessoal ou dos seus, podem passar a reconsiderar sua 

posição. Outro exemplo, pessoas podem conhecer muito pouco a respeito dos malefícios 

trazidos para a saúde pelo consumo de alimentos fritos e açúcares e ao mesmo tempo 

adotarem o fast-food como modo de vida, mas ao terem contato com esclarecimentos a 

respeito, podem mudar seus hábitos alimentares. Então, a predisposição atitudinal é passiva de 

mudança mediante insights cognitivos, emocionais ou comportamentais. 

As atitudes que resguardam componentes comportamentais são aquelas que podem 

levar a uma ação que visa à proteção e ajuda ou, contrariamente, a uma repulsa, injúria ou 

destruição do objeto. Estas são consideradas respectivamente construtivas ou positivas e 

negativas ou destrutivas. Certamente, almejamos por meio do processo educativo, 

potencializar as tendências construtivas com base no conhecimento das emoções e sua 

decisiva influência nas dimensões do pensar e do agir para então poder administrá-las, por 

exemplo. Todo o componente curricular que elaboramos busca o desenvolvimento consciente 

do cultivo de atitudes positivas. 

Para Katz e Stotland (1959), os componentes cognitivos e comportamentais estão 

intimamente interligados podendo ser simbolicamente representados e até mesmo 

dramatizados considerando-se que os primeiros abrangem conhecimentos/informações que 

levam a percepções apropriadas ou inapropriadas com relação ao objeto. As experiências 

guardadas na memória terão grande influência nesta reserva cognitiva. Por outro lado, 

algumas respostas motoras a estímulos também podem estar desprovidas de elementos 

cognitivos. A mídia investe maciçamente no âmbito das emoções e dos desejos para que estes 

influenciem as ações.  

Da mesma forma, o manipulador atua nos centros de decisão daqueles que ainda não 

adquiriram componentes cognitivos adequados para avaliar as orientações que estão sendo 

postas. Portanto, visamos uma formação que desenvolva uma consciência mais avaliativa e 

crítica a respeito das crenças que nutrem suas relações. Eis a importância de ensinar aos 

alunos a identificar e questionar as crenças socialmente transmitidas principalmente quando as 

mesmas levam a comportamentos que geram segregação e dissociação do outro. Cabe ao 

educador convencer (LÓPEZ QUINTÁS, 2003) os alunos que o processo relacional sadio a 

todo momento se depara com entraves desta natureza e um indivíduo que pratica o 

autoconhecimento em prol de uma atitude mais mundicêntrica (WILBER, 2008) não pode se 
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furtar a este tipo de autoanálise a qual conduz a novos hólons hierarquicamente mais 

complexos. 

Sabendo-se que as atitudes são um fenômeno cognitivo (pensar), afetivo-motivacional 

(sentir) e condutual (inspira a uma ação), uma separação arbitrária e equivocada destes 

aspectos impossibilita a investigação desta dinâmica interior. Ao termos por meta uma prática 

pedagógica que direcione os indivíduos a buscar uma coerência entre o sentir, o pensar e o 

agir, estamos norteando o automonitoramento do indivíduo para uma ação integrativa de si 

mesmo sem a qual o desenvolvimento da consciência para hólons mais elevados no caminho 

da individuação fica truncado e comprometido. Por exemplo, se o indivíduo toma uma 

decisão consciente de não ferir as pessoas por meio de palavras mas não aprende a controlar 

seus impulsos quando acometido pela raiva, ele tem conhecimento daquilo que deseja mas 

não consegue colocar em prática a fim de que suas relações fluam sem as dificuldades dos 

padrões relacionais impostos por esta motivação emocional desgovernada. Os padrões 

comportamentais tendem a se repetir e assim o indivíduo permanece rodando em círculos sem 

ascender em espiral monitorando a energia da raiva para intencionalidades mais construtivas. 

Katz e Stotland (1959) ressaltam três características básicas observadas no 

componente cognitivo, são elas:  

[...] Primeiro, é o grau de diferenciação, isto é, o número de elementos 
cognitivos (i.e. o número de crenças). Segundo, é o grau de integração, a 

organização destes elementos em uma hierarquia padrão. A terceira 

característica da estrutura cognitiva refere-se à generalização ou 
especificação das crenças. Uma atitude com alto grau de generalidade inclui 

muitos objetos particulares sob o mesmo símbolo e assim permite que uma 

mesma avaliação possa ser realizada em várias situações específicas. Uma 
atitude específica, por outro lado, está limitada a um único objeto. (KATZ; 

STOTLAND, 1959, p. 431-tradução minha, EPBC) 

 

Sendo este componente de fundamental importância no contexto educativo-formativo, 

ao elaborarmos o componente curricular, procuramos trabalhar novos graus de diferenciação e 

integração - como é o caso do pensar que leva em consideração o sentir, a inteligência e as 

emoções trabalhando no mesmo grau de hierarquia de tal maneira que cada uma contribua 

com os atributos de sua dimensão para tornar a compreensão sobre o processo de 

humanização o mais amplo e generalizável possível. 

Ao adotarmos uma escala de atitudes do tipo Likert como nosso principal instrumento 

de pesquisa no âmbito quantitativo, procuramos medir as atitudes dos alunos antes e após a 

intervenção do componente curricular para a formação humana. Com este componente, 

objetivamos desenvolver a integração entre o afetivo, o cognitivo e o comportamental, 

levando conhecimento sobre as dimensões mais sutis do nosso ser (QUISUMBING, 2002b) 
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por meio de uma teoria específica para o autoconhecimento, como também pelo incentivo aos 

processos de auto-observação e automonitoramento, dinâmica esta que visa tanto à expansão 

da consciência afetiva quanto intelectual no que tange às relações intra e interpessoais. Com 

isto, procuramos medir a diferença entre as médias obtidas antes e após a intervenção 

aplicando o teste t entre médias de uma mesma amostra a fim de testar a hipótese desta 

pesquisa de que por meio da educação é possível desenvolver humanamente os indivíduos 

quantificando este processo com testes estatísticos adequados os quais permitem a 

generalização dos resultados. 

Além do teste t de médias, também utilizamos testes de correlação entre os índices 

obtidos em cada subescala tendo em vista que, em se tratando de um processo de 

humanização, a compreensão dos conceitos estudados se influenciam mutuamente. Buscamos 

portanto, provar a existência de correlações positivas entre os índices. 

Sherif e Sherif (1976) contribuem com o estudo das atitudes relacionando critérios que 

as distinguem de outros estados internos do indivíduo, são eles: 

As atitudes não são inatas. Pertencem ao domínio da motivação humana 
estudada em forma diversa com os nomes de “pulsões sociais”, 

“necessidades sociais”, “orientações sociais” e outras. Geralmente, admite-se 

que o surgimento de uma atitude depende de uma aprendizagem. 

 
As atitudes não são temporárias, mas estados mais ou menos permanentes 

uma vez formados. É inegável que as atitudes mudam; porém, uma vez 

formadas, adquirem uma função reguladora de modo que, dentro de certos 
limites, não estão sujeitas a mudanças concomitantes ao aumento e 

diminuição do funcionamento homeostático do organismo ou a toda variação 

observável das condições do estímulo. 

 
As atitudes sempre implicam uma relação entre a pessoa e os objetos. Em 

outras palavras, as atitudes não se autogeram psicologicamente. Formam-se 

ou aprendem-se em relação com referenciais identificáveis, sejam pessoas, 
grupos, instituições, objetos, valores, assuntos sociais ou ideologias. 

 

A relação entre as pessoas e os objetos não é neutra mas tem propriedades 
motivacionais-afetivas. Estas propriedades derivam-se do contexto de 

interação social o qual é bastante significativo pois nele muitas atitudes se 

formam. O fato é que os objetos não são neutros para os outros participantes 

e o eu, na medida em que se desenvolve, adquire valor positivo para a 
pessoa. Por conseguinte, a relação entre o eu e o meio social raramente é 

neutra. 

 
A relação sujeito-objeto se dá por meio da formação de categorias que 

distinguem os objetos e a relação positiva ou negativa da pessoa com os 

objetos dentro das diferentes categorias. O referencial de uma atitude 
constitui um conjunto que, teoricamente, pode variar desde um objeto até um 

grande número de elos. No entanto, na atualidade, a formação de uma 

posição positiva ou negativa com relação a um determinado objeto implica 

um tipo de adesão diferenciada dos outros objetos do mesmo domínio. Por 
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exemplo, uma atração singular por uma pessoa implica uma comparação 

com outras pessoas semelhantes mas ao mesmo tempo diferentes. 

Consequentemente, a atitude com relação a uma pessoa inclui as opiniões 
para com as demais com as quais a comparamos. Para tal, não é necessário 

que o processo se dê de forma consciente e deliberada (SHERIF; SHERIF, 

1976, p. 366-367 – itálico no original - tradução minha, EPBC). 

 

Das caracterizações acima assinaladas, para o nosso estudo, ressaltamos o fato de que 

as atitudes são de fato processos afetivos, mentais e comportamentais em constante 

construção a partir da experiência interativa com o meio. Portanto, elas não são inatas mas 

dependem de interatividade. Por outro lado, apesar de serem passíveis de mudança, não são 

flutuantes e instáveis, configuram estados que neste caso têm analogia com o elemento nível 

do Sistema Operacional Integral proposto por Wilber (2008). A estabilidade atitudinal 

possibilita a construção e conhecimento daquilo que entendemos como eu/ego (JUNG, 

2008b). Já o processo de mudança do eu/ego nutre-se daquilo que Jung (2008a) chamou de 

Self, ou, fazendo uso de expressões tecnológicas, o ego vai pouco a pouco fazendo um 

“download” do Self. Na medida em que o indivíduo ganha mais discernimento com relação à 

sua natureza e busca plenificar-se, os insights provenientes do Self são cultivados no caminho 

da individuação.  

A educação formadora tem um papel fundamental neste processo de escolha do 

indivíduo fornecendo o conhecimento necessário ao amadurecimento do indivíduo em um 

determinado estado ou nível (ego/eu), para que aquele encontre motivação em galgar níveis 

ou estados mais abrangentes e complexos (Self) no caminho da individuação e do encontro.  

Podemos inferir, portanto, que a mudança atitudinal na direção da integralidade 

humana em muito depende do conhecimento dos indivíduos com relação ao funcionamento de 

sua própria natureza, pois “com o estabelecimento de um conjunto de relações sujeito-objeto 

constitui-se o perfil de si mesmo” (SHERIF; SHERIF, 1976, p. 367 – tradução minha, EPBC). 

Sendo assim, ao longo deste processo, os grupos dentro dos quais o indivíduo se desenvolve 

não são simplesmente realidades externas com as quais deve se adaptar, mas sim, “grupos de 

referência com os quais se identifica ou luta para fazê-lo” (SHERIF; SHERIF, 1976, p. 367 – 

itálico no original - tradução minha, EPBC). São grupos que por si sós produzem os germens do 

autoconhecimento estimulando nossas escolhas e tomada de decisões. 

Ao buscarmos aliar uma teoria elucidativa no que diz respeito ao funcionamento da 

consciência humana a um processo de auto-observação por meio do qual o aluno atesta em si 

mesmo a validade da informação recebida, estamos aprimorando seu autoconhecimento no 

âmbito da atitudes, ou melhor, estamos oferecendo recursos intelectuais que o levem a 
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patamares de discernimento mais elevados para suas escolhas comportamentais dentro do 

contexto relacional. Neste sentido, a humanização poderia ser compreendida como a busca 

consciente da expansão do autoconhecimento (intrapessoal) na interação com o meio 

(interpessoal). 

Triandis (1974) ressalta que os conflitos são facilmente desencadeados, porém 

dificilmente controláveis pois requerem dos indivíduos uma mudança atitudinal que precisa 

ser na grande maioria das vezes ensinada e cultivada. A pesquisa de uma “tecnologia” 

humana que favoreça a mudança atitudinal objetivando relações intra e interpessoais mais 

saudáveis no ambiente educativo é uma outra maneira de traduzir o objetivo desta pesquisa. 

Para o processo educativo formativo, interessa-nos a constatação de que as atitudes 

podem ser modificadas e existem meios adequados de medi-las considerando-se que elas têm 

direcionamento e intensidade (TRIANDIS, 1974; THURSTONE, 1976).  

 No item a seguir, trataremos dos instrumentos de medição de atitudes. 

 

 

4.1.1 Como medir as atitudes?   

 

Medir é atribuir números às observações segundo Summers (1976). Quando o 

fenômeno observado não permite a observação direta, como é o caso das atitudes, o processo 

de medição torna-se mais complexo. Para tanto, de acordo com esse pesquisador, faz-se 

necessário três subprocessos:  

 

1) Identificação e modos comportamentais aceitos como base para inferências a 

respeito do conceito subjacente – inferências que dependem do conceito de atitude 

e que têm por base exemplos de comportamentos que revelam as crenças e 

sentimentos que motivam as ações. Para nossa pesquisa, estes modos estão não 

apenas na sala de aula, mas na convivência social de uma maneira geral já que 

pesquisamos o grau de consciência humana por meio de diferentes aspectos, como: 

o conhecimento e monitoramento de emoções, cultivo de valores, percepções da 

convivência relacional etc. 

2) Coleta de modos comportamentais - o processo de coleta está relacionado com a 

amostra, portanto, dependendo de qual seja a população, o pesquisador precisa 

definir como vai entrar em contato com os sujeitos para inferir suas atitudes. Isto 

pode ocorrer por meio de entrevistas nas quais o sujeito expressará os pensamentos 
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e sentimentos que motivam suas ações, questionários, grupo focal, observações 

sobre as respostas manifestadas, reação a estímulos etc. Para a construção da 

ECAFH realizamos observações diretas e a partir delas elaboramos as assertivas 

que compuseram a nossa escala de atitudes, a qual foi submetida à nossa amostra 

(alunos do IFPE que cursaram a disciplina de Relações Interpessoais 2009-2010). 

3) Tratamento de modos comportamentais para convertê-los em uma variável 

quantitativa – neste momento, o pesquisador irá transformar os dados coletados 

pelos meios acima citados em assertivas que vão provocar os sujeitos a se 

posicionarem seja concordando, discordando ou optando pela neutralidade com 

relação aos aspectos atitudinais ressaltados. Cada assertiva ou item de uma escala é 

considerado uma variável quantificável uma vez que reproduz os atributos deste 

universo (RICHARDSON; WANDERLEY, 1985). O conjunto e os subconjuntos 

de assertivas formam a escala como um todo e suas subescalas. Para a construção 

da ECAFH, traduzimos nossas observações na fase do pré-teste, em 80 assertivas 

com relação às quais oferecemos aos sujeitos, inicialmente, seis graus de 

intensidade a fim de que pudessem concordar, discordar ou mostrarem-se neutros à 

nossa afirmação a respeito de um determinado aspecto das relações interpessoais, 

por exemplo. Para testarmos tanto o teor conceitual das nossas observações como 

também a maneira pela qual o traduzimos em forma de assertivas que compuseram 

a ECAFH, entrevistamos os dois sujeitos mais pontuados e os dois menos 

pontuados a fim de constatarmos se as atitudes que havíamos inferido estavam 

expressas de forma compreensível e de fato medindo a percepção dos indivíduos 

com relação aos aspectos da formação humana focados por esta pesquisa. A 

análise destas entrevistas estarão presentes no curso desta explanação. 

 

Mas, o que são Escalas de Atitudes? São instrumentos de medição que se referem “a 

uma quantidade de itens ou afirmações que apresentam diversos graus de reação positivas ou 

negativas de um indivíduo, frente a objetos, instituições, conceitos ou outras pessoas” 

(RICHARDSON; WANDERLEY, 1985, p. 169). Apesar de serem utilizadas em larga escala 

no campo da Psicologia, não é comum encontrarmos no Brasil pesquisas em Educação que 

façam uso deste instrumento.  
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Dentre os tipos de escalas, destacamos:  

 

Escala de Distância Social de Bogardus: uma escala que mede o grau de 

conhecimento e simpatia que existe entre duas pessoas ou entre uma pessoa 
e um grupo (distãncia social-pessoal e distância grupo-pessoa). 

 

Escala Tipo Thurstone: uma escala de atitude na qual a pessoa responde a 
uma série de itens dicotômicos ordenados por um grupo de juízes de acordo 

com a intensidade em que representam um determinado estímulo. 

 
Escala Tipo Likert: uma escala de atitude na qual a pessoa responde uma 

série de itens atitudinais escolhendo uma das diversas alternativas dadas: 

muito de acordo, de acordo, indeciso (não sempre utilizada), em desacordo, 

muito em desacordo. 
 

Escala de Guttman: método utilizado para assegurar que uma série de itens 

de uma escala de atitude, é realmente acumulativa. (RICHARDSON; 
WANDERLEY, 1985, p. 169 – grifo no original) 

 

Não são poucos os tipos de escalas cientificamente testadas e que podemos trabalhar. 

No livro intitulado Medição de Atitudes nas Ciências de Conduta, Richardson e Wanderley 

(1985) apresentam ao menos dezessete exemplos de escalas cientificamente testadas, dentre 

elas citamos:  

 

 ESCALA DE ANOMIA (Stole - 1956) – mede o sentimento de uma pessoa em 

relação a sua marginalização social. 

 QUALIDADE DA VIDA ESCOLAR (Epstein, J e McPartland, J – 1975) – 

mede a reação dos estudantes a três  dimensões: 1. Satisfação com a escola; 2. 

Compromisso com o trabalho escolar; 3. Atitudes em relação aos professores. 

 ESCALA DE COMPORTAMENTO DE SUPERVISORES (Fleishman - 

1957) – mede a percepção que tem os subordinados das características de 

liderança demonstradas por seus superirores. 

 ESCALA DE VALORES MORAIS (Rettig e Pasamanick – 1959) – mede o 

grau de severidade nos padrões morais de um indivíduo. 

 ESCALA DE AUTOESTIMA (Rosenberg – 1965) – mede um aspecto da 

autoestima, a aceitação de si mesmo. 

 ESCALA DE AUTORITARISMO (Adorno et elli – 1950) – mede 

simultaneamente esteriótipos étnicos e “tendências facistas”. Ambas 

características são consideradas uma dimensão da personalidade autoritária ou 
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“implicitamente antidemocrática”. (RICHARDSON; WANDERLEY, 1985, p. 

173-216) 

 

No Brasil, podemos encontrar instrumentos disponíveis para avaliação de habilidades 

sociais recomendados pelo Conselho Federal de Psicologia assim como publicados em teses 

de doutoramento
50

.  

 Conforme já mencionamos, elaboramos e validamos uma Escala de Medição de 

Atitudes Tipo Likert a qual denominamos Escala de Compreensão de Aspectos da 

Formação Humana (ECAFH), sobre este tipo específico de escala, discorreremos a seguir. 

 

 

4.1.2 Escala de Atitudes Tipo Likert 

 

 Para a história das Escalas de Atitudes como instrumento de medição, a contribuição 

das pesquisas de Rensis Likert (1903-1981) representa um marco principalmente no que diz 

respeito à simplificação da elaboração deste instrumento.  

 A técnica por ele criada foi primeiramente apresentada em um artigo publicado em 

1932 pelo jornal de Psicologia da Universidade de Columbia, Nova Iorque, intitulado A 

Technique for the Measurement of Attitudes, o qual tivemos acesso na sua versão em 

espanhol, em Summers (1976), Uma Tecnica para Medir Actitudes. Nele, Likert, na condição 

de psicólogo social, destaca a confiabilidade da metodologia utilizada por Thurstone (1976), 

porém, apesar da grande afinidade entre seus estudos e os dele, há uma separação radical entre 

os procedimentos metodológicos no que tange à utilização de juízes. Sua maior crítica a este 

método reside no fato dele ser excessivamente laborioso. Para erradicar esta problemática, 

propõe um método igualmente confiável, porém, mais simples.  

 Com relação a este achado, em 1934, dois anos após a primeira publicação do seu 

método, Likert juntamente com outros dois pesquisadores, Sydney Roslow e Gardner 

Murphy, publica no mesmo jornal científico o artigo A Simple and Reliable Method of 

Scoring the Thrustone Attitude Scales, traduzindo, “Um método simples e confiável de 

pontuar as Escalas de Atitudes de Thrustone”
51

 (LIKERT; ROSLOW; MURPHY, 1934). Esta 

                                                   
50 Disponível em: <http://www.rihs.ufscar.br/avaliacao-de-hs/avaliacao-de-hs>. Acesso em 23 abr. 2011. 
51 No referido artigo os autores concluem: “um método simples de pontuar as Escalas de Atitude de Thurstone é 

discutido, o qual não envolve a utilização de juízes e ainda assim mostra-se consistente e mais confiável do que o 

método original” (LIKERT; ROSLOW; MURPHY, 1934, p. 238). 

http://www.rihs.ufscar.br/avaliacao-de-hs/avaliacao-de-hs%3e.%20Acesso%20em%2023%20abr.%202011
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simplificação passa a ser responsável por uma verdadeira explosão na utilização de escalas 

como instrumento de pesquisa. 

 A construção de uma escala tipo Likert “começa com a coleta de  uma quantidade 

importante de itens que indicam atitudes negativas e positivas sobre um objeto, instituição ou 

tipos de pessoas” (RICHARDSON; WANDERLEY, 1985). Após esta coleta, o pesquisador 

irá elaborar frases (itens) que remetam os sujeitos aos seus anseios, desejos, disposições 

voluntárias e não a uma opinião formada a respeito de um determinado assunto. O 

pesquisador precisa capturar o modo como os indivíduos percebem a realidade a partir da sua 

provocação e ser capaz de transformar esta percepção em frases simples e objetivas como os 

exemplos a seguir presentes na nossa escala: “Observar as expressões faciais das pessoas é 

uma forma de procurar compreender o que está se passando com elas” (ordem direta – maior 

pontuação de concordância =  5,0); “O egoísmo nos oferece justificativas para a deslealdade.” 

(ordem inversa – maior pontuação de discordância = 5,0). 

 Para cada frase, os sujeitos têm 5 ou 6 possibilidades (no caso da ECAFH atual, 

cinco) de se posicionarem concordando, discordando ou permanecendo neutro com relação a 

cada item. Estas possibilidades remetem-nos à compreensão de atitudes como tendências que 

levam à aproximação ou ao distanciamento, a primeira associada a algo favorável e a segunda 

a algo desfavorável (OSGOOD, 1976). Desta forma, às atitudes pode-se atribuir um contínuo 

básico bipolar cujos opostos se distanciam em igual intensidade de um ponto de referência 

neutro ou zero,  

[...] o que implica terem direção e intensidade proporcionando uma base para 

se obter índices quantitativos a elas. Ou, utilizando uma nomenclatura 

diferente, as atitudes são processos implícitos que têm propriedades 

reciprocamente antagônicas e que variam de intensidade” (OSGOOD; 

SUCI; TANNENBAUM, 1976, p. 277-278 – tradução minha, EPBC).  

 

As atitudes são, portanto, resultado de atividades internas atuando como mediadoras 

na maioria das estruturas de estímulo e resposta. Por conseguinte, as principais propriedades 

de uma atitude são: direção e intensidade (OSGOOD; SUCI; TANNENBAUM, 1976). Ao 

pontuarmos de 1 a 5 as possibilidades de concordância ou discordância no que diz respeito à 

resposta do indivíduo às nossas frases a respeito das relações interpessoais, das emoções ou 

virtudes, a pontuação 4 é considerada como uma direção favorável com intensidade a um 

ponto da pontuação máxima, portanto forte. Inversamente, a pontuação 2 indicaria uma 

posição desfavorável àquela da assertiva, distando a um ponto da mínima.  
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 Para construirmos a ECAFH, elaboramos uma “tempestade” de frases contemplando 

os aspectos da formação humana trabalhados no componente curricular lição por lição. 

Inicialmente, selecionamos dentre mais de 100 frases, 80 para testagem do instrumento. Estas 

foram despostas desordenadamente para evitar que um item influenciasse a resposta do outro. 

 Partindo do consenso geral de que uma atitude não é uma conduta efetiva, mas sim 

uma determinada predisposição para possibilidades diversas de respostas comportamentais 

(SUMMERS, 1976) a um estímulo de ordem interna ou externa, entendemos que a Escala de 

Likert como instrumento de medição atende ao nosso objeto de pesquisa. Na construção de 

escalas, o pesquisador almeja medir o  grau de intensidade de concordância, discordância ou 

neutralidade de um sujeito a respeito de um determinado objeto ou símbolo. No pré-teste da 

ECAFH, utilizamos seis graus diferenciados de intensidade com a respectiva pontuação nas 

ordens direta e inversa: 

 

QUADRO 10 

GRAUS DE CONCORDÂNCIA E DISCORDÃNCIA DA VERSÃO TESTE DA ECAFH 
DISCORDO 

TOTAL- 

MENTE 

DISCORDO DISCORDO 

LIGEIRA- 

MENTE 

CONCORDO 

LIGEIRA- 

MENTE 

CONCORDO CONCORDO 

TOTAL- 

MENTE 

1 2 3 4 5 6 

6 5 4 3 2 1 

   Fonte: Elaboração própria 

 

Na escala definitiva, reduzimos a amplitude dos graus para cinco pois as intensidades 

“discordo ligeiramente e concordo ligeiramente” foram motivo de confusão para alguns 

sujeitos. Portanto, na versão final da escala, utilizamos a seguinte gradação: 

 

QUADRO 11 

GRAUS DE CONCORDÂNCIA E DISCORDÃNCIA DA VERSÃO FINAL DA ECAFH 
DISCORDO DISCORDO 

POUCO 

NÃO CONCORDO NEM 

DISCORDO 

CONCORDO 

POUCO 

CONCORDO 

1 2 3 4 5 

5 4 3 2 1 

   Fonte: Elaboração própria 

 

Uma das críticas mais comuns a todas as escalas de atitudes é que elas não permitem 

predizer a conduta efetiva em situações da vida real. A maioria dos especialistas na área 

indicam que elas apontam apenas uma predisposição a certas classes de conduta e tal conduta 

dependerá de seu contexto próprio.  
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Eis a razão de procurarmos desenvolver no aluno seu entendimento e auto-observação 

no que diz respeito às emoções. Normalmente, as circunstâncias da vida real, desencadeiam 

emoções que podem facilmente alterar a predisposição atitudinal de um indivíduo levando-o 

inclusive a agir contrariamente ao que normalmente seria sua predisposição. A raiva é uma 

das emoções básicas que mais faz as pessoas se desconhecerem em seus comportamentos em 

função da rapidez e da intensidade dos impulsos decorrentes das circunstâncias que a 

provocaram. Ao procurarmos fazer com que o indivíduo conheça seu limiar de raiva e busque 

administrar sua impulsividade, estamos procurando fazer com que ele seja mais coerente com 

sua atitude consciente do que instintivamente responsivo às ordens dos impulsos.  

Por meio da educação, é possível colaborar com o amadurecimento sadio dos alunos 

fazendo com que eles próprios passem a julgar os benefícios advindos da diminuição do 

desgaste provocado pela falta de controle. Ao longo das aulas, são inúmeros os relatos de 

alunos que passam a observar seus padrões emocionais e a buscar um melhor gerenciamento 

deles. 

Ao adotarmos uma Escala de Atitudes Tipo Likert como instrumento de medição, 

objetivamos por meio dos dados coletados, gerar índices a fim de podermos aplicar os testes 

estatísticos mais adequados para estes fins. 

Tendo concluído os itens de uma escala, precisamos aplicar uma versão teste da 

mesma a fim de que possamos averiguar se ela atende aos requisitos de confiabilidade e 

validez que veremos a seguir.  

 

4.1.3 Confiabilidade e validez das escalas de atitudes 

 

Confiabilidade e validez são dois requisitos indispensáveis para que uma escala seja 

considerada satisfatória.  

Confiabilidade refere-se a uma medida obtida com percentuais de erros 

estatisticamente aceitáveis (TRIANDIS, 1974). Para ter validade, o instrumento utilizado 

precisa ser apropriado para o tipo de pesquisa que está sendo realizada. 

 Conforme já demonstramos teoricamente ao tratarmos do conceito de atitude, a 

Escala de Atitudes do Tipo Likert atende plenamente aos aspectos quantificáveis da nossa 

pesquisa. Portanto, a ECAFH é uma escala válida para testagem do nosso objeto. Além da 

justificativa teórica, também utilizamos métodos qualitativos e quantitativos para validar a 

ECAFH: entrevistas semiestruturadas com os sujeitos que obtiveram maior e menor 
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pontuação na escala e testes de correlação postos de Spearman entre o índice de cada 

subescala e seus respectivos itens. 

Richardson e Wanderley (1985) fazem uso de um exemplo utilizado por Kerling 

(1964) para melhor elucidar a confiabilidade, vejamos:  um atirador ao alvo dispõe de dois 

rifles, um em boas condições mas com muitos anos de uso e outro fabricado com modernas 

tecnologias. Os disparos realizados com o rifle mais velho e o mais novo a partir de uma 

mesma posição e distância do alvo, podem ser respectivamente exemplificados na figura a 

seguir:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 - Exemplificação do conceito de confiabilidade 
Fonte: RICHARDSON, 1985, p.126 

 

Este exemplo nos leva a concluir que com o rifle mais novo obteve-se menor dispersão 

do que com o mais velho. Portanto, o rifle mais novo oferece maior confiabilidade do que o 

mais velho. Assim também acontece com as pontuações atribuídas a cada item, o coeficiente 

de dispersão empregado irá medir o nível de coerência interna da escala. 

No caso da escala por nós elaborada, a ECAFH, os critérios estatísticos de validade e 

confiabilidade adotados foram o Teste de Correlação Bivariada de Spearman e o teste Alfa de 

Cronbach, respectivamente, sobre os quais discorreremos ao longo do capítulo. 

Existem diferentes métodos para se medir o grau de confiabilidade interna de uma 

escala. Optamos pelo teste de Alfa de Cronbach pelo fato de nos últimos 50 anos ele ter se 

tornado o procedimento mais utilizado pela maioria dos investigadores que trabalham com 

escala.  

 O que indica um valor Alfa de Cronbach? 
 
O índice α estima quão uniformemente os itens contribuem para a soma não 

ponderada do instrumento, variando numa escala de 0 a 1. Esta propriedade 

é conhecida por consistência interna da escala, e assim, pode ser 

Rifle velho Rifle novo 
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interpretado como coeficiente médio de todos as estimativas de consistência 

interna que se obteriam se todas as divisões possíveis da escala fossem feitas 

(CRONBACH, 1951 apud MAROCO; GARCIA-MARQUES, 2006, p. 73 – 
itálico no original) 

 

Ou seja, quanto mais próximo a 1.0, maior a consistência interna da escala. Em termos 

gerais, um α, cujo valor é maior ou igual a 0,70 é classificado como sendo satisfatório. No 

entanto, para alguns cenários que fazem parte da investigação nas ciências sociais, um α 

maior ou igual a 0,60 é considerado aceitável (MAROCO; GARCIA-MARQUES, 2006). Para 

esta pesquisa, adotamos α maior que 0,60 e que apresentaremos detalhadamente no item 

5.1.1. 

A confiabilidade, enquanto critério científico, pode ocorrer de forma interna ou 

externa. A externa diz respeito  

à possibilidade de outros pesquisadores, utilizando instrumentos 

semelhantes, observarem fatos idênticos e a confiabilidade interna refere-se 

à possibilidade de outros pesquisadores fazerem as mesmas relações entre os 
conceitos e os dados coletados com iguais instrumentos (RICHARDSON, 

2010, p 87) 

 

  

No item seguinte, apresentaremos a metodologia de testagem quantitativa da Escala de 

Compreensão de Aspectos da Formação Humana (ECAFH). 

 

 

4.2 Metodologia de testagem quantitativa do componente curricular:primeiro percurso  

 

 

 Remetendo-nos à nossa hipótese geral, a qual busca comprovar que um componente 

curricular estruturado para o desenvolvimento da compreensão do ser humano no que diz 

respeito a questões voltadas para os relacionamentos interpessoais e das emoções
52

, e do 

cultivo de valores e virtudes
53

, promove um ganho substancial em termos de compreensão de 

aspectos da formação humana influenciando no seu processo de conduta e tomada de decisões 

responsáveis
54

, defendemos que se faz necessário um esforço por parte da educação formal no 

sentido de promover este processo a fim de oferecer, no mínimo, maior liberdade de escolha 

aos indivíduos quanto à orientação interior a seguir, cumprindo, dentre outras função sociais, 

                                                   
52 Esta variável é representada pelo índice de relações interpessoais e conhecimento das emoções 
53 Esta variável é representada pelo índice conhecimento e cultivo das virtudes 
54 Esta variável é representada pelo índice de ação e decisões responsáveis 
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aquelas apontadas por López Quintás (2003) como sendo antídoto para o processo 

manipulatório: estar alerta, pensar com rigor e viver criativamente. 

Desta forma, é necessário que a educação sistematize um processo formativo para 

estes fins a fim de que as pessoas tenham condições de compreender isto de uma maneira 

mais ampla e substancial em suas vidas de tal maneira que possam livremente ter condições 

de escolherem e se comprometerem ou não com o seu próprio processo de humanização. 

Consequentemente, a formulação de um componente curricular comprometido com a 

idéia de formação humana poderia ser trabalhado numa instância formal do sistema 

educacional, na tentativa de promover esta compreensão inicial dos alunos. Eis a razão de 

termos adotado como objeto de estudo a elaboração, implementação e teste de um 

componente curricular voltado para formação humana de jovens e adultos do ensino 

tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Pernambuco, 

Campus Recife. 

Desta feita, deparamo-nos com um desafio: que caminho metodológico tomar? 

 Se adotássemos um método exclusivamente qualitativo com entrevistas semi-

estruturadas ou grupos focais antes e depois da implementação do componente, depararíamo-

nos com limitações quanto à abrangência de nossa amostragem, como também, a pesquisa 

ficaria extremamente centrada na ótica da pesquisadora enquanto elaboradora e ministradora 

da pesquisa.  

 Buscávamos um método que nos possibilitasse chegar a generalizações que  pudessem 

representar toda a população potencial de jovens e adultos em cursos tecnológicos de outras 

regiões e estados do Brasil, mesmo reconhecendo que o componente curricular e os dados 

aferidos, só poderiam fazer referência a este componente sendo ensinado por esta 

pesquisadora uma vez que ainda não temos condições de fazer a mesma demonstração do 

componente em si, visto este não ter sido ministrado por mais ninguém até agora. 

 Escolhemos, portanto, adotar um caminho metodológico de cunho tanto qualitativo quanto 

quantitativo, conforme já mencionamos. 

O instrumento de pesquisa de cunho quantitativo adotado foi uma Escala de Atitudes 

tipo Likert a qual denominamos Escala de Compreensão de Aspectos da Formação Humana 

(ECAFH), por nós desenvolvida e aplicada.  

Foram necessárias duas versões para o processo de desenvolvimento da ECAFH: a 

primeira durante o pré-teste com 80 itens e a segunda que se tornou definitiva com 54 itens. 

Três indicadores constituíram esta última versão, são eles: índice de relações interpessoais e 

conhecimento das emoções (SRICE), o índice de conhecimento e cultivo das virtudes (SCCV) 
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e o índice de predisposição para ações e decisões responsáveis (SPADR). Estes índices foram 

extraídos a partir das variáveis que constituíram as três sub-escalas que constituíram as 

ECAFH
55

.  

Em função de termos utilizado duas versões da escala, apresentaremos a seguir o 

tratamento dado para validação da primeira versão e em seguida da versão definitiva. 

 

 

4.2.1 A Escala de Compreensão de Aspectos da Formação Humana (ECAFH) 

 

Composta inicialmente por 80 itens, a ECAFH foi elaborada pontuando de 01 a 06, na 

ordem direta ou inversa e com amplitude de 400 pontos, podendo variar de 80 a 480 pontos. A 

pontuação pode ser explicada da seguinte maneira: quanto maior a pontuação do sujeito 

pesquisado, maior o seu desenvolvimento e compreensão dos aspectos da formação humana.  

Neste primeiro momento, trabalhamos com quatro eixos temáticos para os quais 

desenvolvemos os itens que passaram a compor subescalas, são elas: relações interpessoais; 

conhecimento das emoções; conhecimento e cultivo das virtudes; capacidade de escuta, 

empatia e feedback; e ação e decisões responsáveis. 

A Escala de Compreensão de Aspectos da Formação Humana (ECAFH), foi inspirada 

no referencial teórico apresentado no capítulo primeiro deste estudo e dividida, inicialmente
56

, 

em cinco sub-escalas:  

 

Subescala 1 - Sobre Relações interpessoais (SRI) 

 

 

1. Variável 10. Uma das boas coisas ao se alcançar um bom nível de vida é poder 

escolher pessoas inteligentes e belas para se relacionar. (avaliação inversa) 

2. Variável 15. Procuro ficar atento ao me relacionar com as pessoas, pois a maioria 

delas só está interessada em alcançar benefícios para si, em detrimento dos outros. 

(avaliação inversa) 

3. Variável 41. É muito bom ser bem tratado e respeitado, mas é melhor saber 

respeitar e tratar bem os outros  

4. Variável 47. As relações humanas acontecem o tempo todo e, dependendo das 

circunstâncias, alguém pode tratar mal as outras pessoas. (avaliação inversa) 

5.  Variável 49. A felicidade depende de nós termos algumas coisas, como: saúde, 

dinheiro e ótimas relações. (avaliação inversa) 

                                                   
55 No item 4.2.2 deste capítulo entraremos em detalhes a respeito da redução dos 80 itens iniciais do pré-teste 

para a ECAFH definitiva de 54 itens. 
56 Na segunda e definitiva versão da escala, reduzimos para três o número de subescalas em função dos 

coeficientes obtidos por meio dos Testes de Spearman e Alfa de Cronbach. Isto só foi possível pelo fato de que 

tal redução era compatível com a estrutura conceitual proveniente do referencial teórico. Salientamos que 

nenhum item foi inscrito em um índice sem que tivesse justificativa teórica para tal. 
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6. Variável 57. Embora a educação seja necessária para todos, temos que reconhecer 

que alguns jamais se tornarão boas pessoas, pois nasceram com índole má. 

(avaliação inversa) 

7. Variável 58. A felicidade é algo que depende do momento. É pegar ou largar, 

senão ela vai embora. (avaliação inversa) 

8. Variável 63. Sem percebermos, os meios de comunicação influenciam nossos 

relacionamentos nos mínimos detalhes.  

9. Variável 65. As pessoas mais felizes são as íntegras e verdadeiras  

10. Variável 68. Ninguém é feliz sem ter um bom propósito de vida.  

11. Variável 70. Para ser feliz, é necessário viver de forma produtiva e positiva para 

com as outras pessoas.  

12. Variável 80. Devemos manter uma certa distância das pessoas para sermos 

respeitados e evitar as dificuldades com os relacionamentos (avaliação inversa) 

 

 

Subescala 2 – Conhecimento das emoções (SEM) 

 

1. Variável 21. Quando sinto medo procuro logo alguém que me dê segurança. 

(avaliação inversa) 

2. Variável 32. Se eu obedecer ao impulso da raiva, dificilmente conseguirei me 

controlar  

3. Variável 29. Quando meus planos não se realizam me sinto profundamente abatido ou 

muito irritado. (avaliação inversa)  

4. Variável 33. Quando estou triste não quero que ninguém fale comigo caso contrário 

posso reagir como der na cabeça. (avaliação inversa) 

5. Variável 36. Nas relações, procuro inibir as emoções do outro para me dar ao respeito. 

(avaliação inversa) 

6. Variável 37. As emoções são incontroláveis pela rapidez com que acontecem. 

(avaliação inversa) 

7. Variável 39. Devemos esconder de nós mesmos as nossas emoções mesmo que 

ninguém perceba. (avaliação inversa) 

8. Variável 40. Tenho muitos amigos pela internet, mas às vezes sinto profunda solidão. 

9. Variável 44. Quando nos tornamos corajosos, deixamos de sentir medo. (avaliação 

inversa) 

10. Variável 48. As emoções dificultam muito os relacionamentos, sem elas poderíamos 

ter maior equilíbrio. (avaliação inversa) 

11. Variável 53. Quando sinto raiva minha força flui e assim me imponho para as pessoas 

que estão me provocando. (avaliação inversa) 

12. Variável 56. Alegria é poder fazer aquilo que se deseja, na hora que se deseja e com 

quem se deseja. (avaliação inversa) 

13. Variável 60. Ao sentir medo, posso observar com mais cuidado minhas próprias 

limitações e características  

14. Variável 66. Ao perceber os meus defeitos, entendo que sou uma pessoa ruim e que 

não mereço as coisas boas da vida. (avaliação inversa) 

15. Variável 71. As emoções são feitas para serem vividas e não compreendidas. 

(avaliação inversa) 

16. Variável 75. Em um conflito, o mais importante é ter certeza de que a nossa posição é 

a correta (avaliação inversa) 

17. Variável 78. Na maioria das vezes sou calmo, porém ninguém pode “pisar nos meus 

calos” que viro um bicho. (avaliação inversa) 
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18. Variável 79. As emoções sinalizam como devemos agir. É melhor seguir o sentimento 

do momento do que se arrepender depois. (avaliação inversa) 

 

 

Subescala 3 – Conhecimento e  cultivo das virtudes (CVIR) 

 

1. Variável 01. Ser leal é muitas vezes ter a tarefa de falar sobre o indesejável.  

2. Variável 04. Sem a experiência do respeito a partir do meio familiar, torna-se difícil 

alguém absorver e se comprometer com o respeito para consigo mesmo e com os 

outros.  

3. Variável 05. Generosidade é a capacidade de se doar incondicionalmente. Sem querer 

nada em troca. 

4. Variável 08. O respeito não depende das ações do outro, é um parâmetro interno que 

utilizamos independente das circunstâncias.  

5. Variável 09. O egoísmo nos oferece justificativas para a deslealdade. (avaliação 

inversa) 

6. Variável 13. Não omitir informações importantes para o outro é uma prática de 

lealdade.  

7. Variável 14. Ser leal é ter consideração pelas pessoas mesmo quando nossos 

relacionamentos chegam ao fim.  

8. Variável 16. Em última instância, ninguém é essencialmente mau, mesmo praticando 

atos abomináveis.  

9. Variável 17. A falta de respeito de alguém para comigo não justifica minha falta de 

respeito para com aquela pessoa.  

10. Variável 19. Devemos fazer o que nos é devido sem esperar nenhum agradecimento  

11. Variável 20. A gente só deve respeitar quem nos respeita. (avaliação inversa) 

12. Variável 22. Nossa dignidade depende do quanto somos leais para com nossos 

sentimentos, pensamentos e ações.  

13. Variável 23. Lealdade é concordar com o outro mesmo quando este está sem razão. 

(avaliação inversa) 

14. Variável 25. Quanto mais procuro conhecer o outro, mais tenho condições de 

respeitá-lo.  

15. Variável 29. Não há como ter um relacionamento feliz sem lealdade.  

16. Variável 30. Quando julgo uma pessoa, diminuo as possibilidades de sentir 

compaixão.  

17. Variável 31. A falta de confiança gera instabilidade constante, ansiedade e põe fim 

aos relacionamentos.  

18. Variável 33. Quem respeita a si mesmo não é vingativo, nem violento.  

19. Variável 36. A gratidão depende do reconhecimento de que todos nós dependemos 

uns dos outros.  

20. Variável 43. Quando alguém me fere imensamente, sei que esta pessoa está ferindo a 

si mesma antes de tudo.  

21. Variável 51. No mundo e na vida temos muito mais razões para cultivarmos a 

gratidão do que para sermos ingratos.  

22. Variável 54. Se quisermos ser leais não devemos expressar aquilo que não estivermos 

sentindo. 

23. Variável 64. Devemos confiar desconfiando. Não tem como ser diferente nos dias de 

hoje. (avaliação inversa) 

24. Variável 67. Admiro as pessoas que têm compaixão, mas acho que é coisa de santo. 

No mundo de hoje não dá para confiar em ninguém. (avaliação inversa) 
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25. Variável 72. A compaixão é um discurso bonito mas vazio, porque de fato as pessoas 

só pensam em si. (avaliação inversa)  

26. Variável 74. É preferível ser traído do que trair. Quem trai, trai primeiramente a si 

mesmo.  

27. Variável 77. Um amigo leal não se furta de nos falar aquilo que pode nos constranger 

e se opor à nossa forma de agir e pensar.  

 

 

Subescala 4 – Capacidade de escuta, empatia e feedback (SEEF) 

 

 

1. Variável 03. Observar as expressões faciais das pessoas é uma forma de procurar 

compreender o que está se passando com elas.  

2. Variável 11. Não sei me calar diante de uma provocação. Só me conformo quando 

revido a agressão que recebi. (avaliação inversa) 

3. Variável 12. Muitas vezes estou tão cansado que prefiro fazer de conta que estou 

escutando alguém, ou dou um jeito de me retirar. (avaliação inversa) 

4. Variável 18. A maioria das pessoas discute porque não sabe escutar umas às outras.  

5. Variável 26. Para falar adequadamente é preciso parar para compreender aquilo que 

sentimos e aquilo que pensamos.  

6. Variável 28. Quem fala de forma grosseira pode até estar correto mas perde a razão.  

7. Variável 34. Só conseguimos falar com coerência se escutarmos bem o outro.  

8. Variável 38. Fico agoniado quando as pessoas insistem em discutir uma relação. Não 

vejo muito sentido nisto. (avaliação inversa) 

9. Variável 42. Falamos de forma mais adequada quando prestamos atenção àquilo que o 

outro precisa  

10. Variável 45. Não perco o meu tempo escutando alguém que fala o que não me 

interessa; procuro dar um jeito de mudar de assunto. (avaliação inversa) 

11. Variável 52. É melhor calar do que falar. A fala é muito comprometedora .( avaliação 

inversa) 

12. Variável 61. Sempre me preocupo com a minha fala pois sei que a paz nas relações 

depende dela.  

13. Variável 62. Sou o responsável pelas minhas ações e reações em cada relacionamento.  

14. Variável 73. Nos relacionamentos humanos, cada um deve reagir de acordo com o seu 

jeito de ser e da pessoa com quem se relaciona. (avaliação inversa) 

 

 

Subescala 5 – Ação e decisão responsáveis (SADR) 

 

1. Variável 02. Onde há falta de cooperação, torna-se improvável alcançar qualquer 

coisa e ninguém irá usufruir de prosperidade e felicidade.  

2. Variável 06. É muito difícil a convivência em grupo. Para não criar conflitos, prefiro 

que outros tomem as decisões. (avaliação inversa)  

3. Variável 07. É importante ter uma noção das necessidades do grupo como um todo a 

fim de identificar onde podemos ser úteis.  

4. Variável 24. É necessário encarar os desafios do dia a dia de cabeça erguida, confiante 

de que temos condições de superá-los.  

5. Variável 27. Quando participo de um grupo, procuro participar das decisões tomadas 

pois também sou responsável por elas.  
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6. Variável 46. Para se resolver um problema que afeta a algumas ou várias pessoas, não 

é bom inicialmente ter certeza de que já sabemos a solução mais adequada.  

7. Variável 55. Na vida profissional, é importante ser acessível a fim de que outros 

possam contar conosco para o que for preciso.  

8. Variável 69. Nos trabalhos em grupo, procuro me resguardar pois sempre existem 

aqueles que tentam se escorar nos outros. (avaliação inversa)  

9. Variável 76. Procuro não me envolver com os conflitos; quem os criou que os 

solucione. (avaliação inversa) 

 

 

As temáticas apresentadas foram dispostas na forma de assertivas e misturadas a fim 

de evitar que o sujeito analisado não inferisse uma lógica entre elas. Oferecemos aos sujeitos 

6 possibilidades de respostas assim ordenadas: discordo totalmente, discordo, discordo 

ligeiramente, concordo ligeiramente, concordo, concordo totalmente. Para cada resposta 

estabelecemos uma pontuação a qual poderia se apresentar na ordem direta, crescente, de 1 a 

6, ou inversa, decrescente, de 6 a 1, dependendo do objetivo de cada proposição, conforme 

apresentamos nos Quadro 12. 

 

QUADRO 12 

EXEMPLO DE PONTUAÇÃO DOS GRAUS DE CONCORDÃNCIA E DISCORDÂNCIA 

ASSERTIVA FORMA X PONTUAÇÃO 

Ser leal é muitas vezes ter a tarefa de falar 

sobre o indesejável. 

Caso o sujeito marcasse a opção 

“concordo totalmente”, ele pontuaria 6 na 

ordem direta e crescente. 

Não sei me calar diante de uma provocação. 

Só me conformo quando revido a agressão 

que recebi. 

Como esta proposição está na ordem 

inversa, isto é, a concordância com a 

mesma evidenciaria um sinal de não-

apropriação do sentido da formação 

humana e do desenvolvimento emocional 

e relacional, marcando a opção “discordo 

totalmente”, o sujeito pontuaria 6. 
Fonte: Elaboração própria 

 

 A Escala de Compreensão de Aspectos da Formação Humana (ECAFH) foi inicialmente 

aplicada para fins de testagem, no primeiro semestre letivo de 2009, antes e após a 

implementação do referido componente, na população de alunos cursando a disciplina de 

Relações Interpessoais ministrada pela professora pesquisadora em cursos tecnológicos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Pernambuco, Campus Recife. 

Apresentamos a ECAFH conforme texto abaixo e solicitamos dos sujeitos os seguintes dados 

pessoas: sexo e data de nascimento. 
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IFPE 

Profa. Ms. Eugênia de Paula Benício Cordeiro 

Prof. Dr. José Policarpo Júnior 
 

                                      Apresentação 
Este é um questionário de pesquisa sobre temáticas gerais da vida social. Sua 
opinião real sobre cada um dos itens (frases) abaixo é muito importante para 

a pesquisa. Trata-se de pesquisa estatística e anônima e que, portanto, não 

examinará as respostas de nenhum sujeito em particular, mas só o conjunto 

estatístico. Aqui não há respostas certas ou erradas. Você está à vontade para 
assinalar, em cada item, a alternativa que melhor expressar sua opinião, isto 

é, seu grau de concordância ou discordância, com cada frase. Pedimos sua 

colaboração para assinalar APENAS UMA OPÇÃO em cada item e que 
NÃO DEIXE NENHUM ITEM EM BRANCO. 

Para fins estatísticos, pedimos apenas que informe, nos espaços indicados a 

seguir, seu sexo e data de nascimento. 
Ficamos muito agradecidos por sua contribuição. 

 

SEXO:  masculino   feminino   

Data de nascimento: ______/_______/_______ 

 

Para facilitar a visualização do leitor sobre as etapas da pesquisa, elaboramos o quadro 

a seguir: 

 

QUADRO 13 

DEMONSTRAÇÃO DO PROCESSO DE APLICAÇÃO E TESTAGEM DA ECAFH 
Início do 1º semestre de 2009 Aplicação da escala para todas as turmas totalizando 81 

formulários 

 Totalização das pontuações 

 Entrevistas semi-estruturadas com os 2 sujeitos que obtiveram as 

maiores pontuações e os 2 com as menores pontuações 

 

INTERVENÇÃO AO LONGO DO SEMESTRE 
 

Final do 1º semestre de 2009 Aplicação da escala para todas as turmas totalizando 61 

formulários 

 Totalização das pontuações 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Condicionamos nossa primeira amostragem ao grupo de sujeitos que participou tanto 

do pré-teste como do pós-teste os quais foram respectivamente realizados no início e ao final 

do primeiro semestre letivo de 2009. Na primeira aplicação da ECAFH, estavam presentes: 

28 do total de 32 alunos matriculados no curso de Gestão de Turismo, turno matutino; 17 do 

total de 21 alunos matriculados no mesmo curso no turno vespertino; e 36 do total de 45 
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alunos matriculados no curso de Gestão Ambiental, turno noturno. Este quantitativo totalizou 

81 alunos de 98 do total de matriculados nos referidos cursos do primeiro semestre de 2009. 

Na segunda aplicação da escala, um número menor de alunos participou em função 

de vários motivos os quais não constituíram elemento de pesquisa, mas que ocorrem em 

função de desistência dos cursos, trancamento de matrículas, não comparecimento às aulas no 

fechamento do semestre em virtude do número de provas e trabalhos etc. Aplicamos, na etapa 

final, 61 questionários, dos quais 4 foram entregues incompletos, portanto, recebemos um 

total de 57 questionários respondidos: 22 alunos de Gestão Ambiental; 20 do curso de 

Turismo, turno matutino; 15 do curso de Turismo do turno vespertino. 

Nossa amostragem correspondeu aos alunos que participaram dos dois momentos de 

teste, pré e pós, um total de 46 alunos (n=46). Este foi o número de alunos dos cursos 

tecnológicos supra citados que compuseram a primeira amostragem da nossa pesquisa, 

conforme quadro abaixo: 

 

   QUADRO 14 

AMOSTRA DE ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PRÉ E DO PÓS TESTES  

MOMENTOS DA 

PESQUISA 

 

GESTÃO 

AMBIENTAL 

TURISMO 

MANHÃ 

TURISMO 

TARDE 

TOTAL 

PRÉ-TESTE 45 28 17 81 

PÓS-TESTE 22 20 15 57 

PRÉ E PÓS-TESTE 16 16 14 46 

       Fonte: Elaboração própria 

 

 Desta amostragem, N=46, 29 eram do sexo feminino (64%), e 17 do sexo masculino 

(26%), com idade média de 24 anos (DP = 5,34).  

 

 

4.2.2  Testagem da versão inicial da ECAFH 

 

Antes de descrevermos os procedimentos utilizados para testagem desta primeira 

versão da ECAFH, salientamos que, naquele momento, apenas realizamos o teste t de médias 

para uma mesma amostragem a partir das médias obtidas, ou seja, somando-se a pontuação 

total dos sujeitos pesquisados considerando os resultados da ECAFH como um todo e suas 

subescalas, porém sem criação de índices. Nosso objetivo era assegurar que havia uma 
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diferença estatisticamente significativa entre a aplicação anterior e posterior à intervenção do 

componente curricular a fim de darmos continuidade à versão definitiva da escala.  

Primeiramente, tabulamos a pontuação dos itens de cada formulário preenchido pelos 

sujeitos pesquisados e tratamos os dados em uma tabela do Microsoft Excel, versão 1997-

2003. Com um grupo amostral composto por 46 sujeitos (N=46),  observamos que houve 

pouquíssimos casos de itens em branco e optamos por preenchê-los com a média de todos os 

sujeitos com relação àquele item específico da amostra. Desta forma, acreditamos que nos 

aproximamos da média dos totais com maior exatidão. Em valores numéricos, a variação dos 

totais após esta alteração foi a seguinte: 0,8 pontos entre as médias totais do pré-teste, e 1,8 

pontos no pós-teste; 0,4 pontos entre os desvios padrão do pré-teste e 0,2 pontos  do pós-teste. 

Considerando as grandezas de cada uma dessas categorias, observa-se que a variação é quase 

desprezível, conforme Tabela 01. 

   

TABELA 01 – MÉDIAS DA ECAFH (80 ITENS) PRÉ E PÓS-TESTE, COM E SEM  

                       ITENS EM BRANCO 

 

 

COM ITENS EM BRANCO SEM ITENS EM BRANCO 

MÉDIA TOTAL DESVIO 

PADRÃO 

MÉDIA 

TOTAL 

DESVIO 

PADRÃO 

PRÉ-TESTE  

PÓS TESTE 

345,7 24 346,5 24,4 

355,5 32,6 357,3 32,8 

  Fonte: Elaboração própria 

 

Utilizamos o teste t de médias na direção negativa de t, Xf ≤ Xi tendo em vista a 

necessidade de rejeição da hipótese nula para demonstração de que, com a intervenção 

adequada, é possível elevar o nível de compreensão dos indivíduos com relação a aspectos da 

formação humana na segunda testagem. Portanto, a direção negativa indica maior pontuação 

na aplicação final da escala, ou seja, a média amostral final é maior do que a inicial,  Xi < Xf. 

Conforme convenção estatística, tomamos como base α = 0,05 (p<0,05) para rejeição da 

hipótese nula
57

.  

Com o intuito de facilitar a visualização do leitor, organizamos uma tabela onde 

constam os principais dados encontrados para o cálculo de t. Nas linhas, indicamos os 

seguintes resultados extraídos da tabela: média e desvio padrão para as escalas do pré-teste e 

do pós-teste, somatório das diferenças entre os resultados de cada sujeito no pós e pré-testes 

                                                   
57 Rejeitamos a hipótese apenas se a probabilidade da diferença entre as médias inicial e final for menor que 

0,05. 
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elevados à potência dois (ƩD2), o t obtido com base nos dados achados pela pesquisa, e o t 

tabelado para o teste unilateral (LEVIN, 2004, p. 465). As colunas correspondem aos 

seguintes dados: ECAFH; da sub-escala 1, Relações Interpessoais (SRI); da sub-escala 2, 

Conhecimento das emoções (SEM); da sub-escala 3, Conhecimento e cultivo das virtudes 

(SVIR); da sub-escala 4, Capacidade de escuta, empatia e feedback (SEEF); e da sub-escala 

5, Ação e Decisão responsáveis (SADR).  

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 02, observamos que a hipótese nula 

pode ser rejeitada tanto para a escala ECAFH, como também para as subescalas SRI, SEM e 

SEEF. As sub-escalas SVIR e SADR não apresentaram significância estatística tendo em 

vista que obtivemos p maior do que α = 0,05, valor estabelecido como parâmetro de 

significância. 

 

      TABELA 02 – DADOS REFERENTES À APLICAÇÃO DA ECAFH (80 ITENS)  

                             E DE SUAS SUB-ESCALAS NO PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO 

                             DE 2009 PARA N =46, gl = 45 

DADOS ECAFH 1.SRI 2.SEM 3.SVIR 4.SEEF 5.SADR 

Media pré-teste 346,5 50,1 68,4 62,8 121,9 43,3 

Media pós-teste 357,3 52,3 71,0 64,3 126,2 43,5 

Desv padrão pré 24,4 5,7 8,5 5,2 10,6 4,9 

Desv padrão pós 32,8 6,6 9,8 6,3 14,1 4,7 

ƩD2 37046 1991 3521 1844 7223 917 

t obtido -2,73 -2,36 -2,096 -1,63 -2,45 -0,24 

t tabelado 2,704 2,021 2,021 1,303 2,423 N/A 

α 0,005 0,025 0,025 0,10 0,01 N/A 

         Fonte: Elaboração própria 

 

  

De acordo com os resultados obtidos na tabela acima, observamos que a hipótese nula 

pode ser rejeitada tanto para a escala ECAFH, como também para as subescalas SRI, SEM e 

SEEF. O teste t para as sub-escalas SVIR e SADR não apresentou significância estatística 

tendo em vista que obtivemos p maior do que 0,05, valor estabelecido como parâmetro de 

significância. 

 Os níveis de significância mais rigorosos foram achados nos resultados da escala 

ECAFH e na sub-escala SEEF, p menor do que 0,005 e 0,01, respectivamente. As sub-

escalas SRI e SEM, apresentaram igual nível de significância, 0,025. De todos os testes, o       

t obtido para a escala ECAFH foi o que apresentou maior índice de significância, p < 0,005,  

permitindo-nos generalizar, com margem de erro rigorosa e extremamente aceitável, que o 

componente curricular elaborado, ao ser ministrado por esta pesquisadora, teve condições de 
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elevar significativamente a compreensão sobre aspectos da formação humana de jovens e 

adultos do ensino tecnológico brasileiro. 

 Visualizando os dados numéricos no gráfico em barras abaixo, observamos as diferenças 

entre as médias pré e pós-testes da escala e das sub-escalas, considerando os algarismos: 1-

ECAFH; 2-SRI; 3- SEM; 4-SVIR; 5-SADR. 

                       

      

Gráfico 02 – Diferença entre as médias pré e pós testes por subescala 

Fonte: Elaboração própria 

 

No gráfico abaixo, temos a tendência do conjunto das médias individuais entre a 

primeira testagem e a segunda. 

 

   

Gráfico 03 – Diferença entre as médias individuais  

Fonte: Elaboração própria 
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 O gráfico de área abaixo nos permite visualizar o excedente entre os totais das 

médias individuais da pós testagem. 

 

                       

 

                         Gráfico 04 – Comparativo entre as áreas ocupadas pelas médias individuais  

Fonte: Elaboração própria 

                               

 

Com base na análise dos dados quantitativos, podemos constatar a nossa hipótese de 

que, mediante um esforço por parte da educação no sentido de contribuir para formação 

humana dos indivíduos, estes, ao terem a oportunidade de participar de um processo 

formativo, demonstraram terem adquirido uma concepção mais ampla e significativa 

dos aspectos humanísticos.  

Conforme já mencionamos, a maneira acima descrita, representou a nossa primeira 

aproximação com a metodologia quantitativa para testagem de uma escala de atitudes tipo 

Likert. Trabalhamos com médias e não com índices e, portanto, no segundo percurso 

metodológico tivemos que rever o tratamento aplicado aos nossos dados a fim de usufruirmos 

mais adequadamente dos achados da nossa pesquisa dentro da metodologia quantitativa. Após 

apresentarmos a revisão da ECAFH com a qual reduzimos o número de itens de 80 para 54, 

apresentaremos nosso segundo percurso metodológico no qual recorremos ao Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS versão 17.0). 

  

 

4.2.3 Revisão da ECAFH após primeira testagem  

 

 

 Após experimentação deste primeiro ciclo de elaboração, aplicação e teste do componente 

curricular em questão, avaliamos o instrumento de medição quantitativa adotado. 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

1 10 19 28 37 46 

MEDIAS  PÓS-TESTE 

MEDIAS  PRÉ-TESTE 



193 
 

Intencionalmente, utilizamos um número de proposições acima do necessário, 80, a fim de 

termos margem para selecionar aqueles itens mais adequados aos nossos objetivos, isto é, 

tínhamos o objetivo de reduzir o número de itens da escala quando esta viesse a ser 

reformulada após sua primeira aplicação. Para tal. adotamos quatro critérios: 

 

1. Primeiramente, selecionamos as questões que mais receberam escores 6 e 5 pelos 6 

(seis) sujeitos que obtiveram maior pontuação na segunda aplicação da escala. Como 

na segunda avaliação aplicamos 61 formulários, trabalhamos com 10% desta amostra. 

Partimos do pressuposto de que estes 6 sujeitos, após a intervenção, teriam adquirido 

maior clareza com relação às proposições em que pontuaram 5 e 6. Portanto, caso 

todos os sujeitos tivessem marcado 6 ou 5 numa determinada questão, a mesma seria 

representativa uma vez que teria sido bem avaliada pela totalidade dos sujeitos que 

alcançaram maior pontuação (10% mais altos) na amostra, alcançando seis indicações. 

Feita esta primeira triagem, selecionamos as questões pontuadas apenas uma ou duas 

vezes com escores 5 ou 6 por estes seis sujeitos, pois, inferimos que estes, uma vez 

tendo adquirido uma ótima compreensão dos conteúdos e reflexões ministrados, 

teriam condições de se posicionar adequadamente diante das proposições mais bem  

elaboradas. Sendo assim, após releitura e análise de cada uma destas proposições 

pouco pontuadas na nossa triagem, decidimos então eliminá-las, pois observamos 

problemas da seguinte natureza: falta de clareza na sua elaboração, objetivo vago, 

idéias confusas etc. Com este procedimento, conseguimos eliminar 11 proposições. 

Restando ainda 69 para mais uma triagem uma vez que intencionávamos chegar a um 

número médio de 50 questões para a escala final. 

 

2. Partimos para um segundo critério ainda com o grupo de sujeitos que mais pontuou na 

segunda fase, selecionamos as questões que por eles receberam escores entre 1 e 3. 

Inferimos que, pelo  fato destes sujeitos terem demonstrado mais clareza, as questões 

nas quais eles tiveram os escores mais baixos poderiam também apresentar distorções 

na sua elaboração. Os itens que, dentro desta lógica, foram pontuaddos 1 e 3 por mais 

de três vezes entre os seis sujeitos mencionados, foram por nós reavaliados. Nesta 

segunda triagem conseguimos eliminar mais um item, totalizando 12 eliminações. 

Tínhamos ainda 68 questões a serem reavaliadas. 
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3. O terceiro critério utilizado, foi o seguinte: os itens que receberam os maiores escores 

(5 e 6) por parte dos sujeitos que obtiveram as menores pontuações no pré-teste. 

Inferimos que, no pré-teste, estes sujeitos teriam menos clareza, de modo que aquelas 

proposições nas quais eles atingiram os maiores escores poderiam estar 

substancialmente óbvias e não iriam contribuir consistentemente para o teste almejado. 

Segundo tal entendimento, elas representavam um quantitativo de proposições 

desnecessário provocando cansaço e possível desinteresse por parte dos sujeitos 

pesquisados em se posicionarem diante de tantas provocações. Conseguimos assim 

eliminar mais 12 itens, restando um total de 56 questões na escala. 

 

4. Por fim, solicitamos que indivíduos  não pertencentes à amostra – mas que possuíam 

compreensão aprofundada daquilo que a escala pretendia avaliar – revisassem a escala 

apontando-nos questões por eles consideradas confusas ou óbvias. De posse destas 

observações, modificamos a redação de algumas proposições e decidimos eliminar 

mais 2 questões. Chegamos finalmente a 54 itens o que consideramos um número 

adequado de proposições capazes de estabelecer níveis de compreensão dos sujeitos 

com relação a aspectos humanos e sócio-emocionais. 

 No quadro abaixo, encontram-se os itens excluídos e mantidos na ECAFH após a 

revisão acima explicada.   

   QUADRO 15 

          RELAÇÃO DE ITENS EXCLUÍDOS E MANTIDOS DA ESCALA PRÉ-TESTE 

ESCALA ITENS EXCLUÍDOS ITENS MANTIDOS 

1. SRI 15, 41, 47, 49, 70 10, 57, 58, 63, 65, 68, 80 

2. SEM 21, 32,37, 40,  44, 56, 75 35, 39, 48, 50,  53, 59, 60, 66, 71, 78, 79,  

3. SVIR 8, 14, 16, 23, 25, 30, 31, 

36 

1, 4, 5, 9, 13, 17, 19, 20, 22, 29, 33, 43, 

51, 54, 64, 67, 72, 74, 77 

4. SEEF 18, 26, 28, 52,  73 3, 11, 12, 34, 38, 42,  45, 61, 62 

5. SADR 7, 2, 6, 24, 27, 46 55, 69, 76,  

TOTAL 26 54 
          Fonte: Elaboração própria 

 

 

A partir desta triagem, cada item da ECAFH assumiu uma nova numeração a qual 

iremos demonstrar no Quadro 16 a fim de evitar confusões para o leitor quando 

apresentarmos as tabelas com os testes de correlação de Spearman para validação da escala e 

os testes de consistência interna Alfa de Cronbach para geração de índices no item a seguir. 
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QUADRO 16 

CORRESPONDÊNCIA NUMÉRICA ENTRE OS ITENS MANTIDOS DA ECAFH, 

VERSÃO PRÉ-TESTE (80 ITENS–E80), E A VERSÃO REVISADA PARA 54 ITENS(E54) 

SRI SEM CVIR SEEF SADR 

E80 E54 E80 E54 E80 E54 E80 E54 E80 E54 E80 E54 

10 8 35 21 1 1 43 25 3 3 2 2 

57 34 39 23 4 4 51 30 11 9 6 6 

58 35 48 28 5 5 54 32 12 10 24 16 

63 40 50 29 9 7 64 41 34 20 27 17 

65 42 53 31 13 11 67 44 38 22 46 27 

68 45 59 36 17 12 72 48 42 24 55 33 

80 54 60 37 19 13 74 49 45 26 69 46 

  66 43 20 14 77 51 61 38 76 50 

  71 47 22 15   62 39   

  78 52 29 18       

  79 53 33 19       

Fonte: Elaboração própria 

 

O exercício de aplicação e avaliação deste ciclo inicial permitiu-nos amadurecer tanto 

os conteúdos ministrados ao longo da intervenção, como também as proposições apresentadas 

na escala, além do número de alternativas/graus para cada questão, na tentativa de tornar o 

nosso instrumento de pesquisa mais adequado a um posicionamento dos indivíduos sobre 

temáticas específicas.  

Este primeiro momento foi de fundamental relevância para o nosso amadurecimento 

com relação aos instrumentos utilizados pela primeira vez já que nossa experiência com 

pesquisa limitava-se a métodos qualitativos apenas. 

Os resultados acima expostos foram levados à banca de qualificação na qual um dos 

examinadores com formação em estatística nos orientou a aprofundar a metodologia utilizada. 

Seguindo suas orientações, buscamos aprimorar nossos conhecimentos em estatística 

para darmos continuidade ao processo fazendo uso de um dos programas estatísticos mais 

utilizados no mundo das pesquisas quantitativas, o Statistics Package  for Social Sciences 

(SPSS versão 17.0),  para tratamento dos dados coletados com a aplicação da versão final (54 

itens) da ECAFH.  

Os procedimentos utilizados a partir de então, serão explanados naquilo que 

identificamos como sendo um segundo percurso metodológico. 
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4.3 Segundo percurso metodológico de testagem quantitativa do componente curricular 

 

  

 Conforme mencionado, aquilo que acabamos de relatar corresponde ao nosso primeiro 

contato com o método quantitativo em uma área de pesquisa tradicionalmente de 

característica qualitativo quando se trata de questões pedagógicas. Além do mais, estamos 

tratando de uma área de ensino que foge aos padrões tradicionais - os quais enfocam, 

majoritariamente, o aprendizado lógico-cognitivo e lingüístico - mas que faz ponte com a 

psicologia e a filosofia na tentativa de levar conhecimentos para camadas mais profundas da 

natureza humana.  

Mensurar um objeto de estudo que se passa em áreas internas dos indivíduos exige do 

pesquisador a escolha de instrumentos adequados e confiáveis. Eis a razão de adotarmos uma 

Escala de Atitudes tipo Likert (método quantitativo), a ECAFH,  pelas justificativas que 

expusemos anteriormente, aliada a relatos dos próprios alunos (método qualitativo) sobre o 

aprimoramento da sua autoconsciência a partir do conteúdo trabalhado. 

 Após nosso primeiro contato com a metodologia quantitativa reconhecemos a 

necessidade de aprofundamento para darmos aos dados coletados o tratamento adequado. 

 De acordo com  Levin (2004, p. 18), podemos entender estatística como: “um 

conjunto de técnicas de tomada de decisão que ajudam o pesquisador a fazer inferências de 

amostras  para as populações e, assim, testar hipóteses sobre a natureza da realidade social” 

(itálicos no original). Para que haja decisões no universo estatístico é preciso primeiramente 

que as informações coletadas sejam transformadas em dados quantificáveis, ou melhor, 

variáveis.  

 As variáveis podem ser definidas como “características mensuráveis de um fenômeno, 

que podem apresentar diferentes valores ou ser agrupadas em categorias” (RICHARDSON, 

2010, p. 117). Cada item da nossa escala representa uma variável podendo ser mensurada ao 

atribuirmos diferentes valores quanto aos graus de concordância e discordância do indivíduo 

com relação a uma determinada assertiva. As subescalas, por sua vez, são formadas a partir do 

agrupamento de variáveis por temáticas específicas.  

Para que pudéssemos gerar índices
58

 a partir de cada subescala, precisávamos 

inicialmente validar estatisticamente cada uma delas por meio do teste de correlação posto-

ordem de Spearman (rs ) a fim de obtermos o grau de associação entre cada variável/item e a 

média da respectiva subescala, aliado ao nível de significância estatística dos mesmos. 

                                                   
58 Índices também podem ser compreendidos como variáveis compostas, ou seja, a média resultante de um 

conjunto de variáveis. 
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De todas as estatísticas baseadas em postos, o coeficiente de correlação 

posto-ordem rs de Spearman foi o primeiro a ser desenvolvido e talvez o 

mais conhecido em nossos dias. Ele é uma medida de associação entre duas 

variáveis que requer que ambas as variáveis sejam medidas pelo menos em 
uma escala ordinal, de modo que os objetos ou indivíduos em estudo possam 

ser dispostos em postos em duas séries ordenada. (SIEGEL; CASTELLAN, 

2006, p. 266) 

 

Sabendo-se que o grau de associação é maior quanto mais aproxima-se de 1 e 

distancia-se de zero, conforme Quadro17, para validarmos estas associações, precisávamos 

que a significância estatística das correlações fosse menor que 0,05 (p < 0,05). Portanto, as 

variáveis que apresentassem nível de significância maior que 0,05 (p > 0,05), seriam 

excluídas da subescala.  

Os graus de correlação variam de – 1,00 a + 1,00, de acordo com a seguinte lógica: 

                              

                                                       QUADRO 17 

                                      COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO 

- 1,00 Correlação negativa perfeita 

- 0.60 Forte correlação negativa 

- 0,30 Correlação negativa moderada 

- 0,10 Fraca correlação negativa 

  0,00 Não há correlação 

+ 0,10 Fraca correlação positiva 

+ 0,30 Correlação positiva moderada 

+ 0,60 Forte correlação positiva 

+ 1,00 Correlação positiva perfeita 
                                 Fonte: Levin, 2004, p. 334 

 

Os estudos de correlações de variáveis permitem controlar, simultaneamente, um 

grande número de variáveis e, por meio de testes estatísticos, indicar a intensidade e a direção 

do relacionamento linear entre duas variáveis (RICHARDSON, 2010). Estes estudos ajudam 

o pesquisador a compreender melhor os fatores e elementos que influenciam um determinado 

fenômeno. Por exemplo, em um estudo entre grau de escolaridade e renda, podemos constatar 

que na medida em que o primeiro tente a crescer, a segunda acompanha esta tendência na 

mesma direção, podendo apresentar um grau de associação forte ou fraco no sentido positivo. 

Um exemplo de associação negativa poderia ser dado entre grau de instrução e preconceito 

contra grupos minoritários, ou seja, quanto maior o grau de instrução, o preconceito tenderia a 

diminuir. Os dois crescem em direções opostas configurando uma associação negativa forte 
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ou fraca. Segundo Levin (2004), os gráficos de dispersão são os mais utilizados para 

visualizar esta relação, conforme veremos nos Gráficos 5 e 6 (p. 223).   

Segundo Richardson (2010), para alguns pesquisadores, o estudo correlacional 

apresenta limitações por ser um procedimento predominantemente quantitativo para explicar 

fenômenos psicológicos e sociais complexos como as análises de técnicas de ensino e 

habilidades pessoais. A proposta do componente curricular enquadra-se dentro deste contexto 

de complexidade, razão esta que nos motivou a complementar os testes das nossas hipóteses 

com depoimentos escritos pelos alunos a respeito de sua compreensão com relação aos 

conteúdos estudados.  

 Para fins de generalização dos resultados obtidos em uma determinada amostragem, a 

estatística adota um ideal teórico de distribuição probabilística conhecido como curva normal. 

Para as distribuições amostrais que tendem à normalidade, aplicam-se testes chamados 

paramétricos, e àquelas que não atendem a tal característica, os testes não-paramétricos 

(LEVIN, 2004).  

No caso da nossa pesquisa, o quantitativo de sujeitos pesquisados na amostragem da 

população de alunos do ensino tecnológico do IFPE, foi de 206 sujeitos, ou seja, N=206, 

correspondendo ao conjunto de indivíduos que necessariamente satisfazia a condição de  

terem preenchido a ECAFH tanto antes como após a implementação do componente 

curricular. Portanto, nossa amostragem não aleatória é, na realidade, nosso universo.  

Estas 206 pessoas foram avaliadas em dois momentos: um antes da intervenção 

(inicial) e outro após a intervenção (final). Neste caso, adotamos testes paramétricos e não-

paramétricos para tratamento dos dados obtidos, como o teste t de médias e o teste de 

Correlação Bivariada de Spearman, ou, o teste para obtenção do coeficiente de correlação 

posto-ordem de Spearman, respectivamente.  

Vale salientar que o teste de correlação de Spearman é uma medida de associação 

entre duas variáveis que tem por requisito que ambas sejam medidas pelo menos em uma 

escala ordinal (SIEGEL, 2006), o que acontece com cada item da nossa escala, ao atribuirmos 

graus de concordância ou discordância da ECAFH.  

 Uma vez validados os itens/variáveis de cada subescala, o próximo passo antes da 

criação de índices foi testar a consistência interna de cada um deles por meio do teste Alfa de 

Cronbach. Tendo as subescalas atingido α > 0,60, pudemos então criar os índices para 

realização do Teste t de médias para medição de uma mesma amostra. O que isto significa? 

  “O teste t da diferença entre médias para a mesma amostra medida duas vezes supõe, em 

geral, que os mesmos indivíduos sejam examinados repetidamente – em outras palavras, cada 
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entrevistado é comparado consigo mesmo em outro instante de tempo” (LEVIN, 2004,           

p. 241). 

Desta maneira, para comprovarmos nossa hipótese, precisávamos que houvesse 

diferença entre o segundo resultado e o primeiro, ou melhor, que o segundo fosse 

necessariamente maior do que o primeiro, e que, ao subtrairmos o segundo resultado do 

primeiro, obtivéssemos t na direção negativa,  de acordo com a Tabela 24. 

 Resumindo, para atender aos critérios estatísticos, nossas subescalas tiveram que ser 

submetidas a três formas de testagem: 

1. Teste de Correlação Bilateral de Spearman para validação dos itens; 

2. Teste Alfa de Cronbach para verificarmos a confiabilidade das subescalas obtendo 

o grau de consistência interna de cada uma delas para criação de índices; 

3. E, por fim, após constatarmos que os requisitos dos dois testes anteriores foram 

atendidos, realizamos o Teste t de médias para duas medidas da mesma amostra e 

os testes de correlação entre os índices.  

   

Após esta breve explanação a respeito dos testes estatísticos utilizados nesta pesquisa, 

iremos apresentar os resultados obtidos com os procedimentos utilizados. 

  

 

4.3.1  Tratamento quantitativo dos dados 

 

Para fins de manejo dos dados, mantivemos a planilha Excel para coleta das 

pontuações obtidas por cada sujeito após preenchimento da ECAFH reduzida a 54 itens.  

Contudo, o Excel não permitia a realização do teste de Spearman, nem o teste da 

confiabilidade de Alpha de Cronbach, nem a criação de índices, nem os testes t de médias. 

Neste caso, optamos por utilizar o Statistical Package for Social Sciences (SPSS, versão 

17.0)
59

 pois este pacote estatístico nos permite transpor os dados da tabela Excel para 

desenvolvimento dos testes adequados à pesquisa. 

 A segunda versão da ECAFH foi aplicada no início e ao final dos seguintes semestres 

letivos: 2009.2; 2010.1;2010.2. No Quadro 18 abaixo detalharemos os números de sujeitos 

(N) que preencheram a ECAFH nos dois momentos por curso: 

 

                                                   
59 Traduzindo,  Pacote Estatístico para as Ciências Sociais 
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QUADRO 18 

APLICAÇÃO DA ECAFH POR PERÍODO E CURSO 

PERÍODO CURSO N 
2009.2 CURSO SUPERIOR EM DESIGN GRÁFICO 23 

 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO 

AMBIENTAL 

23 

 CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA DE RADIOLOGIA 17 

 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

13 

2010.1 CURSO SUPERIOR EM DESIGN GRÁFICO 29 

 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO 

AMBIENTAL 

24 

 CURSO SUPERIOR DE TURISMO E HOSPEDAGEM 25 

2010.2 CURSO SUPERIOR EM DESIGN GRÁFICO 23 

 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO 

AMBIENTAL 

16 

 CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA DE RADIOLOGIA 13 

 TOTAL DE SUJEITOS 206 
    Fonte: Elaboração própria 

 

Explicamos no item 4.2.3 a maneira pela qual reduzimos o número de variáveis de 80 

para 54, mantendo ainda as cinco subescalas originalmente concebidas. Conforme já 

mencionamos, a lógica utilizada para o primeiro processo de redução precisava de passar por 

um tratamento estatístico adequado o qual nos permitisse validar cada subescala fazendo uso 

do teste de Correlação Bivariada de Spearman para então testarmos a consistência interna de 

cada uma delas por meio do teste de Alfa de Cronbach. Obtendo α > 0,60, poderíamos assim 

gerar os índices necessários para realização do teste t de significância para duas medições de 

uma mesma amostra, com o qual poderíamos constatar ou refutar nossa hipótese geral. 

Nas tabelas que seguem, demonstraremos os resultados dos testes de Correlação 

Bivariada de Spearman para cada uma das cinco subescalas e seus respectivos itens.         

 

TABELA 3 -  CORRELAÇÕES BIVARIADAS DE SPEARMAN ENTRE A SUBESCALA 

                       SRI E SEUS ITENS 

**Correlação significante ao nível de 0,001 (bi-caudal) 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 

  

  SRI V8 V34 V35 V40 V42 V45 V54 

Coef. de correlação 

Sig. (bi-caudal) 

N 

1,000 0,326
**

 0,532
**

 0,477
**

 0,335
**

 0,423
**

 0,310
**

 0,413
**

 

 000  000 000 000  000 000 000 

412 409 412 411 412 410 411 412 
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TABELA 4 -  CORRELAÇÕES BIVARIADAS DE SPEARMAN ENTRE A SUBESCALA 

                        SEM E SEUS ITENS 

 SEM V21 V23 V28 V29 V31 V36 V37 V43 V47 V52 V53 

Coeficien. 

Correla. 

1,000 ,497
**

 ,324
**

 ,408
**

 ,455
**

 ,424
**

 ,326
**

 ,208
**

 ,243
**

 ,394
**

 ,470
**

 ,391
**

 

Sig.   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 412 412 410 409 410 410 409 410 405 411 411 412 

**Correlação significante ao nível de 0,001 (bi-caudal) 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 
 

TABELA 5 -  CORRELAÇÕES BIVARIADAS DE SPEARMAN ENTRE A SUBESCALA  

                       CVIR E SEUS ITENS 

 
SVIR V1 V4 V5 V7 V11 V12 V13 V14 V15 V18 V19 V25 V30 V32 V41 V44 V48 V49 V51 

Coef 

Corr. 

1,000 ,207
**

 ,233
**

 ,306
**

 ,267
**

 ,321
**

 ,280
**

 ,377
**

 ,341
**

 ,387
**

 ,309
**

 ,440
**

 ,461
**

 ,371
**

 ,373
**

 ,246
**

 ,427
**

 ,405
**

 ,376
**

 ,351
**

 

Sig.  . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 412 412 412 412 407 412 410 407 411 410 412 411 412 410 409 412 411 411 408 410 

**Correlação significante ao nível de 0,001 (bi-caudal) 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 

 

TABELA 6 -  CORRELAÇÕES BIVARIADAS DE SPEARMAN ENTRE A SUBESCALA 

                       SEEF E SEUS ITENS 

 SEEF V3 V9 V10 V20 V22 V24 V26 V38 V39 

Coeficiente 

Correlação 

1,000 ,205
**

 ,296
**

 ,374
**

 ,412
**

 ,429
**

 ,319
**

 ,437
**

 ,413
**

 ,320
**

 

Sig.  . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 412 411 411 411 410 411 408 412 411 412 

          **Correlação significante ao nível de 0,001 (bi-caudal) 

         Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 

                  

TABELA 7 -  CORRELAÇÕES BIVARIADAS DE SPEARMAN ENTRE A SUBESCALA 

                       SADR E SEUS ITENS 

**Correlação significante ao nível de 0,001 (bi-caudal) 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 
 

As tabelas acima apresentam coeficientes de correlação positivos e moderados, sendo 

todos eles significantes ao nível superior a p < 0,001.  

Tendo constatado correlações significativas entre as variáveis de cada subescala, 

pudemos então realizar os testes de consistência interna em cada uma delas medido pelo Alfa 

de Cronbach. Vejamos a tabela a seguir: 

 SADR V2 V6 V17 V27 V32 V33 V46 V50 

Coeficiente 
Correlação 

1,000 ,378
**

 ,347
**

 ,285
**

 ,375
**

 ,405
**

 ,301
**

 ,438
**

 ,500
**

 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 412 409 407 410 412 409 410 411 412 
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                TABELA 8 -  COEFICIENTES ALFA DE CRONBACH DAS SUBESCALAS  

                                       SRI, SEM, SVIR, SEEF, SADR 

 SRI SEM SVIR SEEF SADR 

Alfa de Cronbach 0,364 0,576 0,663 0,459 0,376 

                         Fonte: Levantamento direto, SPSS v. 17.0   

 

De acordo com os coeficientes Alfa de Cronbach obtidos para as cinco subescalas, 

observamos que apenas o da SVIR foi superior a 0,60, ou seja, 0,663. Para atender aos 

critérios quantitativos sem ferir nosso referencial teórico, decidimos, por conseguinte,  

integrar as seguintes subescalas: SRI e SEM, considerando-se que as relações interpessoais 

movem-se em função das emoções por elas estimuladas; e as subescalas SEEF e SADR, 

considerando que escuta, empatia e feedback são ações intrínsecas ao processo inter-

relacional e a forma como estas funções são conduzidas enquadram-se dentro daquilo que 

entendemos por ações e decisões responsáveis.  

Após esta tomada de decisão, reduzimos as subescalas ao número de três, conforme 

podemos verificar abaixo: 

 

SUBESCALA 1 - Relações interpessoais e conhecimento das emoções (SRICE) 

 

Esta subescala é composta pelas variáveis listadas abaixo:  

 

1. Variável 8. Uma das boas coisas ao se alcançar um bom nível de vida é poder 

escolher pessoas inteligentes e belas para se relacionar. (avaliação inversa) 

2. Variável 21 Quando estou triste não quero que ninguém fale comigo caso contrário 

posso reagir como der na cabeça.  (avaliação inversa) 

3. Variável 23 Devemos esconder de nós mesmos as nossas emoções mesmo que 

ninguém perceba. (avaliação inversa) 

4. Variável 28 As emoções dificultam muito os relacionamentos, sem elas poderíamos 

ter maior equilíbrio. (avaliação inversa) 

5. Variável 29 Quando meus planos não se realizam me sinto profundamente abatido ou 

muito irritado. (avaliação inversa) 

6. Variável 31 Quando sinto raiva minha força flui e assim me imponho para as pessoas 

que estão me provocando. (avaliação inversa) 

7. Variável 34. Embora a educação seja necessária para todos, temos que reconhecer que 

alguns jamais se tornarão boas pessoas, pois nasceram com índole má. (avaliação 

inversa) 

8. Variável 35 A felicidade é algo que depende do momento. É pegar ou largar, senão 

ela vai embora.  (avaliação inversa) 

9. Variável 36 Nas relações, procuro inibir as emoções do outro para me dar ao respeito. 

(avaliação inversa) 
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10. Variável 37 Ao sentir medo, posso observar com mais cuidado minhas próprias 

limitações e características  

11. Variável 40 Sem percebermos, os meios de comunicação influenciam nossos 

relacionamentos nos mínimos detalhes. 

12. Variável 42 As pessoas mais felizes são as íntegras e verdadeiras
60

 

13. Variável 43 Ao perceber os meus defeitos, entendo que sou uma pessoa ruim e que 

não mereço as coisas boas da vida. (avaliação inversa) 

14. Variável 45 Ninguém é feliz sem ter um bom propósito de vida.
61

 

15. Variável 47 As emoções são feitas para serem vividas e não compreendidas. 

(avaliação inversa) 

16. Variável 52 Na maioria das vezes sou calmo, porém ninguém pode “pisar nos meus 

calos” que viro um bicho. (avaliação inversa) 

17. Variável 53 As emoções sinalizam como devemos agir. É melhor seguir o sentimento 

do momento do que se arrepender depois. (avaliação inversa) 

18. Variável 54 Devemos manter uma certa distância das pessoas para sermos respeitados 

e evitar as dificuldades com os relacionamentos (avaliação inversa) 

 

 

SUBESCALA 2 - Conhecimento e cultivo das virtudes (SCCV) 

 

1. Variável  01 Ser leal é muitas vezes ter a tarefa de falar sobre o indesejável.  

2. Variável  04 Sem a experiência do respeito a partir do meio familiar, torna-se difícil 

alguém absorver e se comprometer com o respeito para consigo mesmo e com os 

outros.  

3. Variável  05 Generosidade é a capacidade de se doar incondicionalmente. Sem querer 

nada em troca.  

19. Variável  07 O egoísmo nos oferece justificativas para a deslealdade. (avaliação 

inversa) 

4.  Variável 11 Não omitir informações importantes para o outro é uma prática de 

lealdade.  

5. Variável  12 A falta de respeito de alguém para comigo não justifica minha falta de 

respeito para com aquela pessoa.  

6. Variável 13 Devemos fazer o que nos é devido sem esperar nenhum agradecimento  

7. Variável  14 A gente só deve respeitar quem nos respeita. (avaliação inversa) 

8. Variável 15 Nossa dignidade depende do quanto somos leais para com nossos 

sentimentos, pensamentos e ações.  

9. Variável  18 Não há como ter um relacionamento feliz sem lealdade.  

10. Variável  19 Quem respeita a si mesmo não é vingativo, nem violento.  

11. Variável  25 Quando alguém me fere imensamente, sei que esta pessoa está ferindo a 

si mesma antes de tudo.  

12. Variável  30 No mundo e na vida temos muito mais razões para cultivarmos a 

gratidão do que para sermos ingratos.   

13. Variável 32. É necessário encarar os desafios do dia a dia de cabeça erguida, 

confiante de que temos condições de superá-los. 

14. Variável 41Devemos confiar desconfiando. Não tem como ser diferente nos dias de 

hoje.  

                                                   
60 Para fins de maior coerência teórica, a variável 42 foi passada para a subescala de Conhecimento e Cultivo das 

Virtudes na versão definitiva da subescala SCCV 
61 Para fins de maior coerência teórica, a variável 45 foi passada para a subescala de Conhecimento e Cultivo das 

Virtudes na versão definitiva da subescala SCCV 
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15. Variável 44 Admiro as pessoas que têm compaixão, mas acho que é coisa de santo. 

No mundo de hoje não dá para confiar em ninguém.  (avaliação inversa) 

16. Variável 48 A compaixão é um discurso bonito mas vazio, porque de fato as pessoas 

só pensam em si.  (avaliação inversa)  

17. Variável  49 É preferível ser traído do que trair. Quem trai, trai primeiramente a si 

mesmo.  

18. Variável 51 Um amigo leal não se furta de nos falar aquilo que pode nos constranger 

e se opor à nossa forma de agir e pensar.  

 

 

SUBESCALA 3 – Predisposição para ações e decisões responsáveis (SPADR) 

 

1. Variável  02 Onde há falta de cooperação, torna-se improvável alcançar qualquer 

coisa e ninguém irá usufruir de prosperidade e felicidade.  

2. Variável  03 Observar as expressões faciais das pessoas é uma forma de procurar 

compreender o que está se passando com elas.  

3. Variável  06 É muito difícil a convivência em grupo. Para não criar conflitos, prefiro 

que outros tomem as decisões.  (avaliação inversa)  

4. Variável  09 Não sei me calar diante de uma provocação. Só me conformo quando 

revido a agressão que recebi.  (avaliação inversa) 

20. Variável  10 Muitas vezes estou tão cansado que prefiro fazer de conta que estou 

escutando alguém, ou dou um jeito de me retirar.  (avaliação inversa) 

5. Variável  16 É necessário encarar os desafios do dia a dia de cabeça erguida, 

confiante de que temos condições de superá-los.  

6. Variável  17 Quando participo de um grupo, procuro participar das decisões tomadas 

pois também sou responsável por elas. 

7. Variável  20 Só conseguimos falar com coerência se escutarmos bem o outro.  

21. Variável  22 Fico agoniado quando as pessoas insistem em discutir uma relação. Não 

vejo muito sentido nisto.  (avaliação inversa) 

8. Variável  24 Falamos de forma mais adequada quando prestamos atenção àquilo que o 

outro precisa.  

22. Variável 26 Não perco o meu tempo escutando alguém que fala o que não me 

interessa; procuro dar um jeito de mudar de assunto.  (avaliação inversa) 

9. Variável  27 Para se resolver um problema que afeta a algumas ou várias pessoas, não 

é bom inicialmente ter certeza de que já sabemos a solução mais adequada.  

10. Variável 33 Na vida profissional, é importante ser acessível a fim de que outros 

possam contar conosco para o que for preciso. 

11. Variável  38 Sempre me preocupo com a minha fala pois sei que a paz nas relações 

depende dela.  

12. Variável  39 Sou o responsável pelas minhas ações e reações em cada relacionamento.  

13. Variável 46 Nos trabalhos em grupo, procuro me resguardar pois sempre existem 

aqueles que tentam se escorar nos outros.(avaliação inversa)  

14. Variável 50 Procuro não me envolver com os conflitos; quem os criou que os 

solucione.  (avaliação inversa) 

 

 

Tendo obedecido critérios de ordem tanto quantitativa como qualitativa para 

chegarmos às três subescalas acima, observamos a necessidade de realocar alguns itens para 

melhor atender aos critérios teóricos que vimos apresentando. Portanto, da subescala de 
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Relações Interpessoais e Conhecimento das Emoções (SRICE), passamos as variáveis 42 e 45 

para a subescala de Conhecimento e Cultivo das Virtudes (SCCV): 

 Variável 42 As pessoas mais felizes são as íntegras e verdadeiras 

 Variável 45 Ninguém é feliz sem ter um bom propósito de vida. 

   

Feitas as alterações acima, chegamos às versões finais das subescalas da ECAFH e 

replicamos o mesmo tratamento dado às cinco subescalas anteriores.  

Primeiramente, realizamos os testes de Correlação Bivariada de Spearman para 

validação das variáveis, conforme demonstraremos nas tabelas a seguir: 
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TABELA 9 -  CORRELAÇÕES BIVARIADAS DE SPEARMAN ENTRE A SUBESCALA SRICE E SEUS ITENS 

 

                                        
 

 

 

 

**Correlação significante ao nível de 0,001 (bi-caudal) 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 

 

 

TABELA 10 -  CORRELAÇÕES BIVARIADAS DE SPEARMAN ENTRE A SUBESCALA SCCV E SEUS ITENS 

 SCCV V1 V4 V5 V7 V11 V12 V13 V14 V15 V18 V19 V25 V30 V32 V41 V42 V44 V45 V48 V49 V51 

Coef.*  

Corr. 
1,000 ,234 ,244 ,294 ,267 ,325

**
 ,242

**
 ,344

**
 ,298

**
 ,362

**
 ,308

**
 ,424

**
 ,439

**
 ,380

**
 ,332

**
 ,227

**
 ,492

**
 ,402

**
 ,288

**
 ,386

**
 ,373

**
 ,355

**
 

Sig . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 412 412 412 412 407 412 410 407 411 410 412 411 412 410 409 412 410 411 411 411 408 410 

**Correlação significante ao nível de 0,001 (bi-caudal) 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 

 

TABELA 11 - CORRELAÇÕES BIVARIADAS DE SPEARMAN ENTRE A SUBESCALA SPADR E SEUS ITENS 

 SPADR V2 V3 V6 V9 V10 V16 V17 V20 V22 V24 V26 V27 V33 V38 V39 V46 V50 

Coeficiente 

Correlação 
1,000 ,248

**
 ,159

**
 ,271

**
 ,253

**
 ,261

**
 ,240

**
 ,253

**
 ,347

**
 ,375

**
 ,304

**
 ,430

**
 ,294

**
 ,356

**
 ,377

**
 ,226

**
 ,377

**
 ,442

**
 

Sig.  . ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 412 409 411 407 411 411 412 410 410 411 408 412 412 410 411 412 411 412 

**Correlação significante ao nível de 0,001 (bi-caudal) 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 

 SRICE V8 V21 V23 V28 V29 V31 V34 V35 V36 V37 V40 V43 V47 V52 V53 V54 

Coeficiente de Correlação 1,000 ,322
**

 ,433
**

 ,365
**

 ,380
**

 ,365
**

 ,370
**

 ,387
**

 ,434
**

 ,373
**

 ,096 ,197
**

 ,215
**

 ,378
**

 ,425
**

 ,344
**

 ,390
**

 

Sig.  . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,052 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 412 409 412 410 409 410 410 412 411 409 410 412 405 411 411 412 412 
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 Os testes de Correlação Bivariada de Spearman para as três subescalas definitivas mostraram 

que as correlações permaneceram positivas e moderadas com nível de significância menor 

que 0,001, p < 0,001, exceto para a variável V37 da subescala SRICE cujo coeficiente de 

correlação foi positivo, porém, fraco, 0,096, e o nível de significância maior que 0,05, ou seja,  

p = 0,052. Esta variável, portanto, foi excluída do teste de confiabilidade Alfa de Cronbach 

por meio do qual obtemos a consistência interna das subescalas, como apresentaremos nas 

tabelas a seguir: 

 

                           TABELA 12 -  COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH  DA SUBESCALA  

                                            SRICE                                          

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach baseado 

em itens padronizados 

n. items 

 

0,659 0,651 15 

                   Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 

 

 

TABELA 13 - COEFICIENTES ALFA DE CRONBACH  DA SUBESCALA SRICE CASO  

                        OS ITENS  SEJAM EXCLUÍDOS                                          

 
Média de escala se 

o item for excluído 

Variância de escala 

se o item for 

excluído 

Correlação do item 

total corrigido 

Quadrado da 

correlação múltipla 

Alfa de Cronbach 

se o item for 

excluído 

V8 52,0821 63,335 0,208 0,098 0,651 

V21 52,3615 59,198 0,358 0,214 0,630 

V23 51,8231 62,861 0,293 0,200 0,641 

V28 52,4179 59,771 0,313 0,225 0,636 

V29 53,7359 61,794 0,259 0,157 0,644 

V31 52,6872 59,557 0,317 0,195 0,636 

V34 52,5154 59,834 0,302 0,166 0,638 

V35 52,7795 56,692 0,427 0,227 0,617 

V36 51,7538 63,764 0,261 0,160 0,645 

V40* 52,2487 67,190 0,014 0,039 0,674 

V43 51,7000 66,390 0,106 0,074 0,661 

V47 53,5436 60,105 0,268 0,132 0,644 

V52 52,9308 59,149 0,332 0,186 0,633 

V53 53,1051 61,169 0,246 0,158 0,647 

V54 51,9769 61,349 0,323 0,180 0,636 

* Variável excluída na versão final da SRICE 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 

 

 

 A subescala SRICE tendo obtido α > 0,60, exatamente, α = 0,659, atingiu o coeficiente de 

validação interna exigido para pesquisas em ciências sociais (MOROCO; GARCIA-
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MARQUES, 2006). No entanto, o teste Alfa de Cronbach indicou que se a variável V40 fosse 

excluída, seu coeficiente poderia ser elevado para 0,674. Observamos também que no Teste 

de Spearman, esta mesma variável apresentou um coeficiente de correlação considerado fraco, 

apesar de estatisticamente significante. A combinação destes resultados nos levou a optar por 

sua exclusão e obtivermos o Alfa de Cronbach final para a subescala SRICE no valor de 

0,674. 

O mesmo procedimento foi realizado com a subescala SCCV, vejamos: 

 

                   TABELA 14 -  COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH  DA SUBESCALA  

                                            SCCV                                         

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach baseado 
em itens padronizados 

n. items 
 

 
0,693 

 
0,714 

 
21 

                    Fonte: Levantamento direto 2001 (SPSS v. 17.0) 
 

 

TABELA 15 -  COEFICIENTES ALFA DE CRONBACH  DA SUBESCALA SCCV CASO 

                         OS ITENS SEJAM EXCLUÍDOS                                          

 

Média de escala se 

o item for excluído 

Variância de escala se 

o item for excluído 

Correlação do item 

total corrigido 

Quadrado da 

correlação 

múltipla 

Alfa de Cronbach se 

o item for excluído 

V1 80,1201 96,488 0,128 0,094 0,696 

V4 79,7990 96,952 0,196 ,127 0,688 

V5 79,7572 95,174 0,291 ,146 0,681 

V7* 81,0940 95,541 0,107 ,050 0,702 

V11 80,2245 94,400 0,208 ,122 0,688 

V12 79,9034 95,669 0,220 ,135 0,686 

V13 79,9582 93,239 0,336 ,189 0,677 

V14 80,1593 93,742 0,264 ,221 0,682 

V15 79,7676 94,603 0,332 ,205 0,679 

V18 79,6057 96,355 0,311 ,168 0,682 

V19 79,9896 91,162 0,427 ,298 0,669 

V25 80,8825 87,455 0,405 ,299 0,666 

V30 79,9112 93,380 0,336 ,140 0,677 

V32* 80,9191 94,043 0,140 ,093 0,699 

V41 81,5979 95,597 0,141 ,116 0,695 

V42 80,4648 87,967 0,443 ,267 0,663 

V44 80,0078 93,395 0,312 ,261 0,679 

V45 80,4308 94,659 0,183 ,147 0,691 

V48 80,2872 92,210 0,312 ,238 0,678 

V49 80,8433 91,101 0,280 ,166 0,681 

V51 80,0209 93,345 0,303 ,204 0,679 

* Variáveis excluídas na versão final da SCCV 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 
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No caso da subescala SCCV, desde os primeiros testes de consistência interna, foi a 

que apresentou o maior valor de Alfa, α = 693. Mesmo assim, como pesquisador, decidimos 

obter o melhor valor de Alfa possível, portanto, excluímos as variáveis V7 e V32 com base 

nas indicações do teste Alfa de Cronbach e obtivemos o alfa final para a subescala SCCV no 

valor de 0,711. No caso da exclusão da V7, já havíamos observado a dubiedade conceitual da 

mesma o que reforça a complementariedade entre as metodologias quantitativa e qualitativa. 

 Por fim, chegamos à testagem da subescala SPADR. O valor de Alfa de Cronbach inicial foi 

de 0,609, mas, com a exclusão da variável V10, atingiríamos α = 0,623, conforme tabelas 

abaixo.  

 

                   TABELA 16 - COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH  DA SUBESCALAS 

                                           SPADR                                          

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach baseado 
em itens padronizados 

n. items 
 

 

0,609 

 

0,664 

 

17 

                    Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 
 

 

TABELA 17 -  COEFICIENTES ALFA DE CRONBACH  DA SUBESCALA SPADR  

                         CASO OS  ITENS SEJAM EXCLUÍDOS                                          

 

Média de escala se 

o item for excluído 

Variância de escala 

se o item for 

excluído 

Correlação do item 

total corrigido 

Quadrado da 

correlação múltipla 

Alfa de Cronbach 

se o item for 

excluído 

V2* 68,2225 41,543 ,158 ,118 ,607 

V3 67,6726 43,795 ,155 ,186 ,603 

V6 68,0281 41,433 ,228 ,184 ,594 

V9* 68,3836 42,365 ,126 ,079 ,611 

V10* 69,0435 41,590 ,104 ,084 ,623 

V16 67,4425 44,278 ,292 ,230 ,599 

V17 67,5320 42,993 ,380 ,340 ,588 

V20 67,8031 40,969 ,383 ,282 ,576 

V22 68,3069 40,100 ,249 ,150 ,591 

V24 67,6394 42,518 ,304 ,188 ,589 

V26 68,6803 38,346 ,340 ,194 ,573 

V27 67,8031 41,430 ,278 ,143 ,587 

V33 67,6701 42,047 ,342 ,164 ,584 

V38 68,0997 40,305 ,329 ,167 ,579 

V39 67,8312 43,679 ,093 ,101 ,613 

V46 68,7315 39,761 ,228 ,129 ,596 

V50 68,7980 40,080 ,242 ,150 ,592 

* Variáveis excluídas na versão final da SPADR 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 
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Com a exclusão da V10, obtivemos α = 0,623 e por indicação do próprio teste de Alfa 

de Cronbach, caso excluíssemos as variáveis V9 e V2, chegaríamos ao coeficiente de 

consistência interna no valor de 0,626. Ao realizarmos estas últimas exclusões, conseguimos o 

melhor valor de alfa para a SPACR, ou seja, 0,631.   

 

TABELA 18 -  COEFICIENTES ALFA DE CRONBACH DA SUBESCALA SPADR CASO 

                         OS ITENS SEJAM EXCLUÍDOS                                          

 

Média de escala se 

o item for excluído 

Variância de escala 

se o item for 

excluído 

Correlação do item 

total corrigido 

Quadrado da 

correlação múltipla 

Alfa de Cronbach 

se o item for 

excluído 

V 2* 64,9184 37,666 ,133 ,108 ,626 

V 3 64,3597 39,218 ,188 ,173 ,612 

V 6 64,7245 37,295 ,219 ,178 ,608 

V 9* 65,0689 38,172 ,122 ,077 ,626 

V 16 64,1301 40,006 ,288 ,230 ,611 

V17 64,2194 38,878 ,362 ,329 ,601 

V 20 64,4898 36,895 ,376 ,271 ,589 

V 22 64,9923 35,910 ,252 ,151 ,604 

V 24 64,3265 38,062 ,333 ,179 ,597 

V 26 65,3648 34,555 ,322 ,189 ,590 

V 27 64,4898 37,279 ,276 ,142 ,600 

V 33 64,3571 37,683 ,362 ,162 ,594 

V 38 64,7908 36,043 ,340 ,165 ,589 

V 39 64,5179 39,273 ,102 ,101 ,625 

V 46 65,4184 35,415 ,242 ,128 ,607 

V 50 65,4821 35,770 ,253 ,149 ,604 

* Variáveis excluídas na versão final da SPADR 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 

 

Na tabela abaixo, resumimos os resultados do teste Alfa de Cronbach obtidos para as 

três subescalas. 

 

TABELA 19 – RESULTADOS FINAIS DO TESTE DE CONFIABILIDADE  

                         ESTATÍSTICA DAS SUBESCALAS DA ECAFH (54 ITENS) 

 

Alfa de  

Cronbach 

Alfa de Cronbach baseado em 

itens padronizados N° de Itens 

SRICE 0,674 0,670 14 

SCCV 0,711 0,720 19 

SPADR 0,631 0,671 14 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 
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Com as escalas acima atingindo alpha maior que 0,60, pudemos então criar índices 

estatísticos para realizarmos o Teste t para medição de uma mesma amostra como também os 

testes de correlação pertinentes para testagem das nossas hipóteses.  

Sabendo-se que índices são variáveis compostas, apresentaremos a seguir as variáveis 

de cada subescala para composição de tais índices. Chamamos atenção para o fato de que, 

após o tratamento estatístico, o número de itens da ECAFH passou de 54 para 47 formando as 

subescalas apresentadas no quadro a seguir: 

 

QUADRO 19 

 COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES 

SRICE V8, V21, V23, V28, V29, V31, V34, 

V35, V36, V43, V47, V52, V53, V54 

(14 variáveis) 

Índice de compreensão das relações 

interpessoais e conhecimento das 

emoções 

SCCV V1, V 4, V5, V11, V12, V13, V14, 

V15, V18, V19, V25, V30, V41, V42, 

V44, V45, V48, V49, V51 

(19 variáveis) 

Índice do conhecimento e cultivo das 

virtudes 

 

SPADR V3, V6, V16, V17, V20, V22, V24, 

V26, V27, V33, V38, V39, V46, V50 

(14 variáveis) 

Índice de predisposição para ações e 

decisões responsáveis 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tendo explicado os procedimentos adotados dentro de uma abordagem quantitativa, 

no capítulo seguinte apresentaremos as análises dos dados estatísticos como também os 

instrumentos utilizados na abordagem qualitativa da nossa pesquisa. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

  

No capítulo anterior, discorremos sobre a metodologia utilizada para o tratamento 

estatístico dos dados quantitativos obtidos a partir da aplicação da Escala de Compreensão de 

Aspectos da Formação Humana (ECAFH). Os referidos testes foram pré-requisitos para que 

pudéssemos realizar os testes de correlações para comprovar ou refutar nossas três primeiras 

hipóteses e o teste t para medidas de uma mesma amostragem a fim de comprovarmos a 

quarta hipótese.  

Abaixo listamos as quatro hipóteses que servirão de base para a análise dos dados 

obtidos por meio dos critérios estatísticos acima descritos.  

 

 Hipótese 1 – O índice de predisposição para ações e decisões responsáveis 

dos alunos dos cursos tecnológicos do IFPE apresenta uma correlação positiva 

na relação com o índice de compreensão das relações interpessoais e 

conhecimento das emoções, independentemente do período que estes 

participam de tais cursos.  

 

 Hipótese 2 : O índice de compreensão e cultivo das virtudes apresenta uma 

correlação positiva com relação ao índice de compreensão das relações 

interpessoais e conhecimento das emoções independentemente do período que 

estes participam de tais cursos. 

 

 Hipótese 3: O índice de conhecimento e cultivo das virtudes apresenta uma 

correlação positiva com relação ao índice de predisposição para ações e 

decisões responsáveis independentemente do período que estes participam de 

tais cursos. 

 

 Hipótese 4: Os índices de predisposição para ações e decisões responsáveis, 

compreensão das relações interpessoais e conhecimento das emoções, e  

conhecimento e cultivo das virtudes por parte dos sujeitos pesquisados, não 

apenas se diferenciam entre o momento anterior à implementação do 

componente curricular e o momento posterior à implementação do mesmo, 
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mas são maiores, no momento posterior, conforme demonstrado pelo teste t 

para medidas de uma mesma amostragem. 

 

Para análise dos dados, vamos considerar o modelo de elaboração proposto por Paul 

Lazarsfeld (2006). Este procedimento é necessário para evitar erros relacionados à presença 

de correlações espúrias (fato corriqueiro em diversos estudos estatísticos). Além disso, serve 

também para mostrar se nossas hipóteses podem ser corroboradas ou refutadas. Neste caso, a 

presença de variáveis de controle é necessária, pois são elas que vão determinar se a relação 

original entre as variáveis que compõem cada hipótese é verdadeira ou se existe apenas uma 

coincidência. Utilizaremos os períodos inicial e final como variáveis de controle. 

Nossa primeira hipótese mostra que há uma correlação positiva entre a  compreensão 

das relações interpessoais e conhecimento das emoções desenvolvidas pelos alunos dos 

cursos tecnológicos do IFPE e a predisposição para ações e decisões responsáveis por parte 

destes alunos. No teste desta hipótese, vamos utilizar o período em que a disciplina de 

relações interpessoais é ministrada como variável de controle. Neste sentido, verifica-se o 

momento anterior à oferta da disciplina e o momento posterior. 

Nossa segunda hipótese mostra que há uma correlação positiva entre a compreensão 

do cultivo das virtudes e a compreensão das relações interpessoais e conhecimento das 

emoções. No teste desta hipótese, também vamos utilizar o período em que a disciplina de 

relações interpessoais é ministrada como variável de controle. Neste sentido, verifica-se o 

momento anterior à oferta da disciplina e o momento posterior. 

Nossa terceira hipótese mostra que há uma correlação positiva entre o conhecimento 

e cultivo das virtudes e a predisposição para ações e decisões responsáveis. No teste de 

hipótese, também vamos utilizar o período em que a disciplina de relações interpessoais é 

ministrada como variável de controle. 

Nossa quarta hipótese se diferencia das outras três porque não busca verificar se há 

relação entre as variáveis envolvidas e, sim, verificar se há uma diferença em termos de 

predisposição para ações e decisões responsáveis dos sujeitos em relação aos períodos 

anteriores e posteriores à implementação do componente curricular. Do mesmo modo, a 

hipótese busca verificar se há diferença também em termos de cultivo das virtudes e 

compreensão das relações interpessoais e conhecimento das emoções em relação aos 

momentos pré e pós a implementação do componente curricular voltado pra formação 

humana. Neste caso, o teste estatístico mais adequado é o teste de médias entre os dois 

momentos que pode ser realizado através de um teste t para médias de uma mesma amostra.  
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Anteriormente aos testes de correlações e ao teste de médias, foi necessário fazermos 

um teste de confiabilidade, como foi dito anteriormente, para a construção de cada índice e, 

iniciaremos nossas análises verificando estes testes. Em seguida, passamos a analisar as 

relações entre as variáveis e, posteriormente, os testes de médias. 

Nosso estudo, como já foi assinalado, tem um caráter misto, ou seja, quantitativo e 

qualitativo, por isso, após as análises quantitativas passaremos para as análises qualitativas. 

 

 

5.1 Análise dos testes de Correlações 

 

Para testarmos a primeira hipótese foi feito um cruzamento entre os seguintes 

índices
62

: compreensão das relações interpessoais e conhecimento das emoções (SRICE) e a 

predisposição para ações e decisões responsáveis (SPADR). Por meio do teste de correlação 

de Spearman obtivemos uma correlação positiva e moderada entre tais variáveis, pois o valor 

do teste estatístico utilizado neste cruzamento foi de 0,441. Neste caso, encontramos uma  

probabilidade de erro de 0,000, ou seja, menos de 1 caso em 1000. Isto quer dizer que quanto 

maior a compreensão das relações interpessoais e conhecimento das emoções desenvolvidas 

pelos alunos dos cursos tecnológicos do IFPE, maior é a predisposição para ações e decisões 

responsáveis destes alunos, e vice-versa. 

 

TABELA 20 – TESTE DE CORRELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES DAS SUBESCALAS  

                        SRICE E SPADR  

  

Valor 

Probabilidade 

de erro amostral. 

Ordinal por Ordinal Correlação de Spearman 0,441 0,000 

Nº de casos válidos 375  

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 

 

Desse modo, poderíamos acreditar que de fato há uma influência de uma variável em 

relação à outra, mas para evitar que cometêssemos o erro de termos uma relação falsa, 

utilizamos o período pré e pós intervenção com o componente curricular voltado para a 

formação humana nos cursos tecnológicos do IFPE entre os semestres de 2009.2 a 2010.2, 

como variável de controle e os resultados foram replicados, ou seja, as correlações se 

mantiveram, tanto no período inicial, cujo valor foi de 0,324 (correlação positiva moderada), 

                                                   
62 Para fins de esclarecimento, índices são variáveis compostas por um conjunto de variáveis. No caso desta 

pesquisa, os itens ou variáveis de cada subescala. 
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quanto no período final, cujo valor foi de 0,500 (correlação positiva substancial). Então, 

podemos afirmar que há de fato uma correlação positiva significativa entre estas duas 

variáveis, o que corrobora com a nossa hipótese, demonstrando ainda maior grau de 

correlação no período final, o que fortalece a ideia de que a formação ajuda o sujeito a 

discernir melhor tais conceitos da mesma maneira que tais conceitos contribuem com a 

formação. 

 

TABELA 21 – TESTE DE CORRELAÇÃO (COM A VARIÁVEL DE CONTROLE)  

                         ENTRE OS ÍNDICES DAS SUBESCALAS SRICE E SPADR POR  

                         PERÍODO DE ENTRADA E SAÍDA 

PERÍODO  Valor 

Probabilidade 

de erro amostral. 

INICIAL 
 

 

 

Ordinal por  Ordinal Correlação de 

Spearman 

0,324 0,000
c
 

No. de casos válidos 194  

FINAL Ordinal por Ordinal Correlação de 

Spearman 

0,500 0,000
c
 

No.de casos válidos 182  

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 

 

Se os números apontam uma correlação positiva significativa, teoricamente, como já 

fundamentamos, ao levarmos em consideração a multidimensionalidade humana, 

compreendemos que as ações estão intrinsecamente relacionadas à habilidade do indivíduo 

monitorar suas emoções a fim de reduzir a impulsividade e o automatismo para dar lugar a 

uma forma criativa de agir fazendo uso do automonitoramento. Neste caso, as dimensões do 

sentir e do pensar estariam funcionando de forma mais integrada ou emocionalmente 

inteligente, predispondo a uma forma de agir mais responsável. 

Para testagem da nossa segunda hipótese, observamos que há uma associação positiva 

significativa e moderada entre o conhecimento e cultivo das virtudes e a compreensão das 

relações interpessoais e o conhecimento das emoções desenvolvidas pelos alunos dos cursos 

tecnológicos do IFPE, pois o valor do teste de correlação foi de 0,326, como observaremos na 

Tabela 22. Esta correlação é estatisticamente significativa porque a probabilidade de erro foi 

menor que 1%, ou seja,  p = 0,000. Isto quer dizer que quanto maior o conhecimento e cultivo 

das virtudes, maior será a compreensão das relações interpessoais e do conhecimento das 

emoções e vice-versa. 
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TABELA 22 – TESTE DE CORRELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES DAS SUBESCALAS  

                         SCCV E SRICE 

  

Valor 

Probabilidade 

de erro amostral. 

Ordinal por Ordinal Correlação de Spearman 0,326 0,000 

Nº de casos válidos                                                                  369 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 

 

Podemos, desse modo, afirmar que há uma correlação positiva significativa entre 

estas duas variáveis, uma vez que, quando controlamos a relação a partir do momento pré e 

pós implementação do componente curricular, a correlação se mantém, tanto no que diz 

respeito ao período inicial, quanto para o período final. No período inicial o valor da 

correlação de Spearman foi de 0,285, considerada fraca, porém significativa, pois o valor de   

p foi igual a 0,000,  p = 0,000. No período final, esta correlação também aumentou, ficando 

em 0,341 e  p = 0,000. 

 

 

TABELA 23 -  TESTE DE CORRELAÇÃO (COM VARIÁVEL DE CONTROLE)  

                        ENTRE OS ÍNDICES DAS SUBESCALAS SCCV E SRICE POR  

                        PERÍODO DE  ENTRADA E  SAÍDA 

PERÍODO  Valor 

Probabilidade 

de erro amostral. 

INICIAL 

 

 
 

Ordinal por Ordinal Correlação de 

Spearman 

0,285 0,000
c
 

No. de casos válidos 190  

FINAL Ordinal por Ordinal Correlação de 

Spearman 

0,341 0,000
c
 

No. de casos válidos 179  

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 

 

 

Esta correlação enquadra-se perfeitamente nos pressupostos teóricos que apresentamos 

tendo em vista que para que a dimensão espiritual torne-se guia na vida do indivíduo, é 

necessário que este se comprometa com a mesma (RÖHR, 2007) o que implica a necessidade 

de maior compreensão do funcionamento da dimensão emocional para que suas ações de fato 

reflitam este nível de consciência mais pleno e humanizado quando comparado a um estágio 

de consciência no qual o indivíduo se rende aos seus impulsos sensoriais e emotivos. A 

correlação positiva exibida pelos números reflete a codependência entre as dimensões, ou 
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seja, o movimento em busca da plenitude se dá de forma coordenada, o desenvolvimento de 

uma dimensão impulsiona o da outra na mesma direção.  

Para testagem da nossa terceira hipótese, observamos que há uma associação positiva 

significativa e substancial entre o conhecimento e cultivo das virtudes (SCCV) e a 

predisposição para ações e decisões responsáveis desenvolvidas pelos alunos dos cursos 

tecnológicos do IFPE, pois o valor do teste de correlação foi de 0,466, como observaremos na 

Tabela 24. Esta correlação é estatisticamente significativa porque a probabilidade de erro foi 

menor que 1%, ou seja,  p = 0,000. Isto quer dizer que quanto maior o conhecimento e cultivo 

das virtudes, maior será a predisposição para ações e decisões responsáveis e vice-versa. 

 

TABELA 24 – TESTE DE CORRELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES DAS SUBESCALAS  

                         SCCV E SPADR 

  

Valor 

Probabilidade 

de erro amostral. 

Ordinal por Ordinal Correlação de Spearman 0,466 0,000 

Nº de casos válidos                                                                  375 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 

 

Podemos, desse modo, afirmar que há uma correlação positiva substancial entre estas 

duas variáveis, uma vez que, quando controlamos a relação a partir do momento pré e pós 

implementação do componente curricular, a correlação se mantém, tanto no que diz respeito 

ao período inicial, quanto para o período final. No período inicial o valor da correlação de 

Spearman foi de 0,424, considerada moderada e significativa, pois o valor de p foi igual a 

0,000,  p = 0,000. No período final, esta correlação apresentou um leve aumento, ficando em 

0,457 e  p = 0,000. 

 

TABELA 25 -  TESTE DE CORRELAÇÃO (COM VARIÁVEL DE CONTROLE)  

                        ENTRE OS ÍNDICES DAS SUBESCALAS SCCV E SPADR POR  

                        PERÍODO DE  ENTRADA E  SAÍDA 

PERÍODO  Valor 

Probabilidade 

de erro amostral. 

INICIAL 

 

 
 

Ordinal por Ordinal Correlação de 

Spearman 

0,424 0,000
c
 

No. de casos válidos 193  

FINAL Ordinal por Ordinal Correlação de 

Spearman 

0,457 0,000
c
 

No. de casos válidos 182  

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 
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Esta correlação reforça a tendência das correlações já apresentadas enquadrando-se 

perfeitamente nos pressupostos teóricos que apresentamos tendo em vista que a dimensão 

espiritual ao nortear as ações do indivíduo por meio do comprometimento (RÖHR, 2007), 

tende a aumentar sua predisposição para agir e decidir responsavelmente e menos 

impulsivamente.  

 A fim de ilustrar os números apresentados nas tabelas acima, nos Gráficos 05, 06 e 07 

podemos visualizar a dispersão entre os índices SPADR e SRICE, e SRICE e SCCV, SCCV e 

SPADR respectivamente: 

 

                   

 

                    
Gráfico 05 – Dispersão entre os índices SPADR e SRICE 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 
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Gráfico 06 – Dispersão entre os índices SRICE e SCCV 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 

 

                                            

 

   Gráfico 07 – Dispersão entre os índices SCCV e SPADR 

      Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 
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5.2 Teste t de médias para uma mesma amostra                                                                                                                                                                                                         

 

 

Para testarmos a quarta hipótese efetuamos o teste t de médias para uma mesma 

amostra a fim de constatar se há diferença em termos de compreensão das relações 

interpessoais e conhecimento das emoções em relação aos períodos anteriores e posteriores à 

implementação do componente curricular. Além disso, a hipótese considera também se há 

diferença em termos de conhecimento e cultivo das virtudes e predisposição para tomadas de 

decisões e ações responsáveis em relação aos momentos anterior e posterior à implementação 

do componente curricular.  

Antes de apresentarmos os resultados do teste t, mostraremos na tabela abaixo as 

diferenças das médias dos índices obtidas antes e após a implementação do componente 

curricular. Observamos que em todos os casos houve um aumento entre as médias no período 

posterior (final) à intervenção conforme Tabela 26. 

 

TABELA 26 – DIFERENÇAS ENTRE AS MÉDIAS DOS ÍNDICES ANTES E APÓS A  
                         IMPLEMENTAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR 

 

PERÍODOS N Médias 

Desvio 

Padrão 

Erro padrão 

das médias 

ÍNDICE COMPREENSÃO DAS 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E 

CONHECIMENTO DAS EMOÇÕES 

INICIAL 198 3,6659 0,58 0,04 

FINAL 192 3,8002 0,58 0,04 

ÍNDICE DE CONHECIMENTO E 

CULTIVO DAS VIRTUDES 

INICIAL 198 3,9848 0,51 0,04 

FINAL 192 4,1853 0,46 0,03 

ÍNDICE DE COMPREENSÃO DAS 

AÇÕES E DECISÕES 

RESPONSÁVEIS 

INICIAL 201 4,2942 0,42 0,03 

FINAL 194 4,4087 0,41 0,03 

Fonte: Levantamento Direto 2011 (SPSS v.17) 

  

Para fins de visualização, elaboramos o Gráfico 07 no qual podemos visualizar estas 

diferenças entre as médias dos índices:      
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Gráfico 08 – Diferenças entre as médias dos índices nos momentos anterior e 

   posterior à implementação do componente curricular 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

 Resta-nos verificar agora se as diferenças obtidas entre as médias são ou não 

estatisticamente significativas. Eis a razão de aplicarmos o teste t de médias para uma mesma 

amostra. 

 Apresentamos na Tabela 27 os resultados referentes aos testes t de médias 

considerando os índices até aqui já tratados. Para o entendimento da tabela mencionada, é 

preciso observar que:   

[...] o SPSSPW usa um teste chamado de teste de Levene para igualdade de 

variâncias [...]. É usado para verificar se as duas condições têm variâncias 
iguais. Quando duas ou mais  condições apresentam variâncias iguais, temos 

a denominada ‘homogeneidade de variâncias’. Alguns testes estatísticos, 

como o teste t, supõem que as variâncias entre os grupos ou amostras são 
iguais. O teste de Levene pode ser usado para verificar essa suposição. O 

teste t, realizado pelo SPSSPW, fornece dois conjuntos de resultados – um 

para usar quando satisfazemos a suposição (p. ex., as variâncias são iguais) e 
um para usar quando não conseguimos satisfazer a suposição (p. ex., as 

variâncias são diferentes). [...] 

O teste de Levene é um teste de homogeneidade de variâncias que não 

depende da suposição de normalidade. Quando estamos decidindo se 
satisfazemos ou não a suposição de variâncias iguais, precisamos olhar para 

o valor p dado ao lado do valor F. Para sermos consistentes com a convenção 

tradicional, devemos concluir que nossas variâncias são diferentes 
(desiguais) se nosso valor p é menor que 0,05. Se o valor p é maior que 0,05, 

admitimos que as variâncias são aproximadamente iguais. O SPSSPW usa o 

critério de p < 0,05 para decidir se as variâncias são iguais. (DANCEY; 
REIDY, 2006, p. 234) 

 

Variância é a medida que afere a variação dos itens em torno de sua média numa 

população ou amostra determinada. No caso do teste de Levene incluído pelo SPSS no teste t 
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de médias, a igualdade de variância entre as médias final e inicial de cada índice indica maior 

homogeneidade na dispersão dos resultados em cada grupo o que confere maior rigor na 

aferição do teste t. Portanto, iremos encontrar na Tabela 24 dois conjuntos de resultados 

dentro de cada linha, isto é, um conjunto superior (igualdade de variâncias) e outro inferior 

(desigualdade de variâncias). De acordo com o exposto, portanto, assumiremos os valores 

contidos nos conjuntos superiores de cada linha uma vez que o teste de Levene para cada um 

dos testes t teve p > 0,05, correspondendo à igualdade de variâncias entre os momentos final e 

inicial.  

Conforme o exposto, a Tabela 27 abaixo mostra que há uma igualdade de variâncias 

quando consideramos a compreensão das relações interpessoais e conhecimento das 

emoções, pois o valor do F foi menor que dois e não houve representatividade estatística, pois 

o   p = 0,710. Em termos de médias podemos afirmar que houve diferença significativa entre 

o período anterior e o período posterior à implementação do componente curricular, uma vez 

que o t foi maior que dois e a probabilidade de erro foi menor que 0,05.  

Quanto ao conhecimento e cultivo das virtudes também houve igualdade entre as 

variâncias, pois o valor do F foi menor que dois e não houve significância estatística,              

p = 0,460. Isto se deve ao fato da possibilidade do erro amostral ser maior que o permitido, ou 

seja, ser maior que 5%. Em termos de médias, verificamos que há diferença estatística 

significativa em termos de conhecimento e cultivo das virtudes, uma vez que o t apresentou 

valor maior que 2 e a probabilidade de erro foi menor que o permitido, ou seja menor que 5%. 

Quanto ao índice predisposição para ações e decisões responsáveis também houve 

igualdade entre as variâncias, pois o valor de F foi menor que dois e não houve 

representatividade estatística, pois p foi maior que 5%, ou seja, p = 0,879. Em relação às 

médias dos períodos anteriores e posteriores à implementação do componente, verificamos 

existir diferença significativa de médias pois o t apresentou valor maior que dois e houve 

representatividade em termos estatísticos, pois p foi menor que 5%. 

Diante do exposto, observamos através do teste t, que há uma diferença 

estatisticamente significativa na compreensão dos conteúdos ministrados por meio de um 

componente curricular voltado para a formação humana, o que comprova a nossa hipótese de 

que sendo a espiritualidade uma filosofia prática ela norteia o indivíduo para a plenitude do 

seu ser. 
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TABELA 27 – TESTE T PARA DIFERENÇA OU IGUALDADE DE MÉDIAS 

Fonte: Levantamento direto 2011 (SPSS v. 17.0) 

 

 No que tange os aspectos quantitativos da nossa pesquisa, demonstramos que os testes 

estatísticos aplicados, corroboraram as quatro hipóteses levantadas.  

 Retomando a nossa hipótese geral, no que tange ao tratamento quantitativo dos 

dados, constatamos que é possível desenvolver humanamente os indivíduos por meio de uma 

intervenção pedagógica comprometida com a formação plena do ser.  

 Esta constatação estatística fundamenta-se nos testes aplicados para comprovação das 

hipóteses 1, 2, e 3, conforme resumiremos a seguir: 

 

 Teste de 
Levene para 

diferença ou 

igualdade de 

Variâncias 

Teste t para diferença ou igualdade 

de médias 

95% Intervalo de 

confiança da 

diferença 

 

F Sig. T 

Sig. bi-

caudal) 

Dif. 

Médias 

Dif de  

Erro 

Padrão Menor Maior 

ÍNDICE 

COMPREENSÃO 

DAS RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS E 

CONHECIMENTO 

DAS EMOÇÕES 

Igualdade de 

variâncias 

assumida 

0,138 0,710 -2,276 ,023 -,13428 ,05899 -,25025 -,01831 

Igualdade de 

variâncias 

não 

assumida 

  

-2,276 ,023 -,13428 ,05899 -,25025 -,01830 

ÍNDICE DE 

CONHECIMENTO E 

CULTIVO DAS 

VIRTUDES 

Igualdade de 

variâncias 

assumida 

,547 ,460 -4,065 ,000 -,20046 ,04931 -,29741 -,10351 

Igualdade de 

variâncias 

não 

assumida 

  

-4,071 ,000 -,20046 ,04924 -,29727 -,10364 

ÍNDICE DE 

PREDISPOSIÇÃO 

PARA AÇÕES E 

DECISÕES 

RESPONSÁVEIS 

Igualdade de 

variâncias 

assumida 

,023 ,879 -2,742 ,006 -,11445 ,04174 -,19650 -,03239 

Igualdade de 

variâncias 

não 

assumida 

  

-2,743 ,006 -,11445 ,04173 -,19648 -,03241 
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1. Para corroboração da nossa primeira hipótese, utilizamos o teste de correlação de 

Spearman entre os índices relações interpessoais e conhecimento das emoções e 

predisposição para ações e decisão responsáveis. O teste apresentou uma correlação 

positiva e moderada, demonstrando que  o processo de humanização depende de 

conhecimentos adequados para compreensão do funcionamento das camadas mais 

internas do ser de tal maneira que o próprio indivíduo se conscientize da necessidade 

de conhecer e monitorar suas emoções a fim de promover relações intra e interpessoais 

mais saudáveis. A condição para que isto aconteça implica a tomada de decisões para 

que possa se predispor a agir responsavelmente no mundo. 

 

2. Para corroboração da nossa segunda hipótese, também aplicamos o teste de 

correlação de Spearman entre os índices que representam o conhecimento e o cultivo 

das virtudes e o das relações interpessoais e conhecimento das emoções. Sabendo-se 

que o cultivo das virtudes depende de comprometimento, este, uma vez estabelecido 

conscientemente, estimula o monitoramento das emoções em prol do bem-estar 

comum. Neste caso, na medida em que o cultivo consciente da dimensão espiritual se 

intensifica, aumenta a capacidade do indivíduo de monitorar suas emoções e assim 

desenvolver relações interpessoais menos desgastantes e mais sadias. 

 

3. Para corroboração da nossa terceira hipótese, aplicamos também o teste de correlação 

de Spearman entre os índices conhecimento e cultivo das virtudes e predisposição 

para ações e decisões responsáveis. Com base na teoria, o indivíduo uma vez 

comprometido com a dimensão espiritual tende a agir com maior responsabilidade, ou 

seja, quanto maior o comprometimento, maior também o grau de responsabilidade nas 

ações e decisões. 

 

4. As correlações positivas achadas nas três primeiras hipóteses colaboraram para que 

pudéssemos provar a nossa quarta hipótese por meio do teste t de médias para uma 

mesma amostragem. Os resultados do teste t comprovaram o aumento da compreensão 

de aspectos da formação humana no momento posterior à intervenção do componente 

curricular por meio das diferenças estatisticamente significativas entre os índices de 

relações interpessoais e conhecimento das emoções, conhecimento e cultivo das 

virtudes, e predisposição para ações e decisões responsáveis. 

 



225 
 

 Entendemos portanto que, a busca por uma coerência entre o sentir, o pensar e o agir 

é um exercício continuo e que pode ser cultivado conscientemente com a ajuda de um 

processo pedagógico direcionado para esta finalidade como foi o componente curricular por 

nós elaborado para realização desta pesquisa.  

 O que os números já constataram será ratificado no item a seguir pelos relatos dos 

alunos a respeito das suas autopercepções estimuladas por uma intervenção pedagógica 

voltada para formação humana. 

 

5.3 Análise qualitativa dos dados 

 

A dimensão qualitativa desta pesquisa também consistiu de dois percursos 

metodológicos. No primeiro, validamos a ECAFH por meio de entrevistas semi-estruturadas 

com os sujeitos que obtiveram as duas maiores e as duas menores pontuações ainda por 

ocasião da escala composta por 80 itens, como também criamos um instrumento a fim de 

medir conceitualmente aspectos trabalhados ao longo dos semestres, tomando por base as 

avaliações realizadas com os alunos. Dentre tais aspectos, mencionamos: compreensão das 

emoções, compreensão do caminho da individuação, aprimoramento da escuta e da empatia, 

compreensão das virtudes, exercício de autoconhecimento e automonitoria, menção dos 

alunos quanto ao seu desenvolvimento humano a partir da disciplina. 

No segundo momento, procuramos aprofundar nossos achados por meio de análises 

dos relatos dos alunos a respeito dos seus processos de auto-observação e automonitoramento 

tendo por base os conteúdos ministrados. No item 5.2.3 descreveremos os procedimentos 

utilizados para esta análise. 

Chamamos atenção do leitor para o fato de que os procedimentos qualitativos aliados 

aos quantitativos utilizados nesta pesquisa, tiveram como principal propósito a ratificação dos 

resultados numéricos. Portanto, procuraremos apresentar nossas análises sem o mesmo 

detalhamento de pesquisas que se respaldam exclusivamente no método qualitativo. Assim 

sendo, destacaremos a partir dos relatos dos alunos, a maneira pela qual os conhecimentos 

levados às camadas mais profundas do ser mobilizaram estados de consciência mais 

abrangentes os quais podem ou não se transformarem em estágios mais abrangentes de 

consciência uma vez que tal constatação foge ao escopo desta pesquisa. 
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5.3.1 Primeiro percurso (2009.1): validação qualitativa da ECAFH por meio de 

entrevistas semi-estruturadas 

 

A partir da data de nascimento e do sexo, identificamos os alunos que tiveram maior e 

menor pontuação na primeira testagem. Precisávamos deste artifício para identificar os 

sujeitos com os quais iríamos aplicar uma entrevista semiestruturada e mais aprofundada com 

a finalidade de averiguar a correlação entre os resultados da escala e sua compreensão mais 

aprofundada dos aspectos formativos acima listados, testando, assim, a legitimidade do 

instrumento em aferir aquilo a que se propunha. Totalizados os pontos de cada formulário 

preenchido, selecionamos para entrevista quatro sujeitos: os dois que obtiveram a pontuação 

menor (295 e 296), e os dois que obtiveram a pontuação maior (392 e 393).  

Aos sujeitos que menor pontuaram atribuímos nomes fictícios: Marcela (295) e Abel 

(296). E aos que maior pontuaram: Jeane (392) e Carlos (393). 

O roteiro desta entrevista encontra-se abaixo: 

1. Se você tivesse o poder de realizar todos os seus sonhos, o que e como você 

gostaria que sua vida fosse? (O que você gostaria de ser, de fazer, de ter, onde 

gostaria de viver, com quem gostaria de conviver, etc.) 

2. Qual(is) a(s) diferença(s) entre sua vida atual e a dos seus sonhos? (o que 

precisaria mudar em sua vida, em qualquer aspecto) 

3. Por que você está fazendo este curso de ..........? Qual o seu objetivo em cursá-lo? 

4. Você gosta de se relacionar com as pessoas? Em que âmbito? O que mais o(a) 

alegra ou satisfaz nas relações com as pessoas? Por quê? 

5. O que mais lhe causa insatisfação ou desagrado nas relações com as pessoas? Por 

quê? O que você acha que poderia ser feito em relação a esses aspectos? 

6. O que você procura oferecer em suas relações com os outros? 

7. Em sua opinião, como é que surgem os principais problemas nas relações 

humanas? 

8. Você reserva algum tempo para ouvir a si mesmo(a) freqüentemente? Acha que 

isso é importante ou não? Por quê? 

9. Na sua opinião, por que é que as pessoas cometem más ações? Do que é que essas 

pessoas precisariam para não cometer tais ações? 

10. E em relação a você: você é capaz de identificar se às vezes pratica alguma má 

ação e a razão por que o faz? 

11. Para você, existe alguma relação entre o que nós sentimos e o modo como agimos 

ou deixamos de agir? Pode explicar?  

12. Em sua opinião, como devemos lidar com a raiva, com a tristeza, com o medo e 

com a frustração? 

13. Quando você precisa tomar uma decisão ou resolver um problema, o que você leva 

em consideração e como procede? 

14. Se você pudesse dar um conselho a alguém, como você diria para essa pessoa agir 

e se relacionar com as pessoas e com o ambiente em redor? 

15. Se alguém lhe perguntasse o que deveria fazer para alcançar a felicidade, o que 

você diria a essa pessoa? 

 



227 
 

Analisaremos a seguir as falas dos alunos pelas quais inferimos qualitativamente a 

legitimidade da escala em aferir aspectos da formação humana.  

Observamos que ambos os alunos entrevistados que obtiveram maior pontuação (392 e 

393 pontos), ao discorrerem sobre seus sonhos, demonstraram uma necessidade de realização 

interior, extrapolando as questões imediatas de conquista material. Aquele que mais pontuou 

vinculou a perseguição do sonho à ideia de motivação como uma alavanca para sua vida e 

expressou sua compreensão sobre o enfrentamento de  dificuldades como uma razão de viver. 

Podemos inferir, desta maneira, que a compreensão do sentido da vida, para este determinado 

sujeito, não está necessariamente vinculada ao fato de alcançar os objetivos, mas à superação 

dos desafios na caminhada para atingi-los. A possibilidade de encontrar motivação neste 

processo alimenta este indivíduo de um sentido mais interno, amplo e dinâmico para a vida do 

que um olhar voltado para a conquista de bens representativos da segurança e do conforto, os 

quais apesar de terem sua devida importância, não correspondem necessariamente a um 

processo de crescimento e realização interior. Nos mais pontuados, encontramos indícios de 

uma perspectiva em busca da própria individualidade, condição primeira para a individuação. 

[...] nos meus desejos mais íntimos, eu apenas sinto ao mesmo tempo  

cobrança por parte minha para que eu possa alcançar todos os meus 
objetivos. Eu também sinto como se fosse uma espécie de [...] alavanca, de 

motivação até para que eu possa conquistar todos eles. Eu sei que não é 

nada fácil, independente de qualquer que seja o sonho, independente do 

homem, independente da pessoa. Mas, ao mesmo tempo em que eu vejo 
grandes dificuldades também para alcançá-los, é também uma razão de 

viver. (CARLOS) 

 
[...] com relação a sonhos, eu gostaria de me realizar profissionalmente. 

Acho que essa seria a minha primeira meta, pra poder, como tenho[..]. 

filhos, ter uma vida melhor e poder dar uma vida melhor para eles. (JEANE) 
 

 

Ao passo que, os sujeitos que menos pontuaram apresentaram como objetivos de vida 

a aquisição de bens e a superação de dificuldades imediatas sem se remeterem ao seu 

crescimento interior. ABEL apontou uma tendência de preencher o vazio com “coisas” 

(segundo a sociedade), ou continuar no vazio. MARCELA, inclusive, insinuou a possibilidade 

de ficar em casa com os amigos como algo desejável, se isto fosse possível, 

[...] meu sonho agora é ter minha casa, tô lutando para ter minha casa, 

também lutando para ver se eu passo em algum concurso público pra ter 
estabilidade. Ganhar muito eu não quero porque quanto mais você ganha 

mais você gasta. Para mim, o razoável para eu viver bem. O meu sonho é só 

esse mesmo, por enquanto, e ter saúde pra alcançar tudo isso, que seria, ter 

uma casa, um carrinho [...] porque andar de ônibus ninguém merece [...] ter 
estabilidade e casar[...] Você sempre vai buscar algo para satisfazer o vazio 

que você sempre vai levar. Você nunca vai tapar o buraco de jeito nenhum, 
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porque você sempre vai querer ter mais coisas[...] Hoje em dia o que eles 

lançam pra gente o que é felicidade pra que a gente gaste[...] É um absurdo. 

(ABEL) 

 
Gostaria de ter um a vida despreocupada sem ter que correr de um lado 

para o outro, sem ter trabalho, escola, problemas para resolver, ter uma 
vida tranqüila. (MARCELA) 

 

  

Perguntamos então a MARCELA se ficar sem trabalho e sem estudos seria uma opção, 

o qual respondeu: 

 Para mim não seria uma opção realista, mas falando de sonhos, com 

certeza. Poder ficar em casa, com meus amigos, numa festa. Viver uma vida 
de divertimento, sem preocupação. (MARCELA) 

 

 Quando perguntamos aos sujeitos se eles gostam de se relacionar, observamos naqueles que 

menos pontuaram a necessidade de estabelecer preferências, o que é bastante natural, porém 

um tanto restritivo quando se imagina alguém com uma visão mais mundicêntrica das 

oportunidades relacionais. ABEL expressa que relaciona-se no trabalho por obrigação e é no 

lazer, que faz suas escolhas. Enquanto MARCELA, tem preferência clara por uma relação 

mais íntima considerando superficial o “falar com todo mundo”. Isto tanto pode ser positivo 

como pode ser simplesmente medo ou fuga. ABEL relatou que houve momentos em sua vida 

nos quais as relações incomodavam, mas a superação disto surgiu a partir de uma 

conscientização a respeito da necessidade de comunicação.  

Há sete anos atrás eu diria com que não gostava de me relacionar, eu era 
anti social. Hoje em dia não, foi necessário que eu me relacionasse com as 

pessoas. Hoje em dia eu gosto de me relacionar. Depende do ambiente, 

vamos supor, gosto mais de me relacionar quanto está na hora do lazer, 
quando você realmente expressa quem você é. No trabalho você é obrigado 

a se relacionar. Mas quando você está no seu ambiente de lazer, você se 

relaciona com quem realmente você quer conversar, quer saber algo, não é 
aquela coisa tão necessária. E hoje em dia se relacionar é necessário. É 

aquele negócio, se você não se comunica se intrubica. Hoje em dia você tem 

que se relacionar gostando ou não da pessoa (ABEL) 

 
 

Eu gosto de ter uma relação mais íntima com as pessoas. Por exemplo, 

quando eu cheguei aqui[....] eu me relacionei com uma ou outra pessoa. 
Não tenho relação com todo mundo, só com um ou outro. Com o passar do 

tempo vou me relacionando com as outras pessoas. Gosto de uma coisa mais 

íntima, não de falar com todo mundo superficialmente. (MARCELA) 
 

Consideramos extremamente positivo o fato de ambos os sujeitos acima terem uma 

idéia das suas preferências relacionais e conseguirem expressá-las, no entanto, comparando 

com os que mais pontuaram, observamos que não houve uma preocupação em ressaltar uma 
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priorização, mas sim, ampliar o circuito relacional ao máximo. Por exemplo, CARLOS, ao 

superar sua timidez, não coloca o processo relacional como obrigação, mas sim, decorrente de 

um envolvimento necessário com as pessoas e que passou a fazer parte do seu modo de ser 

próprio. Outro ponto que nos chamou muita atenção, foi o fato deste sujeito ter a maturidade 

para perceber que os problemas relacionais se referem aos nossos próprios entraves e não aos 

dos outros. Ao admitir isto, automaticamente inferimos a prática da auto-reflexão. 

Certamente, esta é uma compreensão avançada da dinâmica interna que rege a 

interpessoalidade. No caso de JEANE, pelo fato de se favorecer de um temperamento 

extrovertido, gosta de se relacionar com todos e em ambientes diversos. 

Eu vou dizer à senhora que eu aprendi a conviver com as pessoas porque eu 
era uma pessoa muito tímida. Eu era uma pessoa muito introspectiva, sabe. 

Contudo, quando você é lançado a fazer determinadas coisas, é necessário 

que você venha a se envolver, que você venha a se comunicar um pouco 
mais, então eu aprendi a me comunicar muito mais,  é algo que hoje eu 

consigo arrancar mais de mim porque hoje está mais do que nunca definido 

no meu caráter. Hoje eu me comunico com qualquer tipo de pessoa. Hoje eu 
aprendi mesmo diante de todas as tomadas de decisão das pessoas, eu 

aprendi a respeitar as tomadas de decisão delas[...](CARLOS) 
 
[..]. Eu ouvi uma frase que achei fantástica, que na realidade quando nós 

temos problemas na nossa vida sentimental, quando nós temos um problema 

na nossa vida até pessoal, de ordem relacional, o maior problema não é 

aquela pessoa, maior problema não é nossa namorada, não são as pessoas 
com quem a gente está se comunicando, é um problema que nós temos que 

resolver com nós mesmos. Para mim, eu sou uma pessoa extremamente bem 

resolvida comigo, apesar de que, como qualquer ser humano, tenho os meus 
conflitos, tenho os meus defeitos, minhas qualidades. Eu sempre gosto de 

refletir um pouco sobre mim, o que é que eu estou fazendo, onde eu estou, o 

que é que eu devo fazer, o que é que eu devo buscar, mas, através desta 
autoreflexão, eu aprendi a conviver com as pessoas[...] Por mais que uma 

idéia seja contrária à minha, eu aprendi a conviver, isto é que é ser ser 

humano. (CARLOS) 
 

 

Eu gosto muito de me relacionar com as pessoas até porque eu sou muito 
extrovertida, muito comunicativa, gosto muito de falar e conhecer todo 

mundo[...] Graças a Deus não tenho problema com ninguém. No âmbito 

profissional, onde quer que seja, em casa, amigos no trabalho, onde quer 

que seja, eu gosto de me relacionar, até porque é bom conhecer cada um. 
(JEANE) 

 

 Ao perguntarmos sobre aquilo que procuramos oferecer aos outros nas relações, os 

sujeitos com menor pontuação responderam: “[...] muita brincadeira, eu sou muito 

brincalhona” (MARCELA); ABEL também referiu-se ao bom humor, conversas alegres e 

expressou que não gosta de falar de assuntos tristes. 
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 Os que mais pontuaram, adotaram mais uma vez uma perspectiva mais abrangente. O 

CARLOS, resumiu tudo em uma só frase: “Sinceridade acima de tudo”. Enquanto JEANE, 

trouxe a perspectiva da ajuda, independentemente de qual seja a relação. Ou seja, virtudes 

como solidariedade e disponibilidade fizeram-se presentes. 

Eu procuro dar o melhor de mim. Ajudar sempre que preciso sem medir 

conseqüências ou retribuições àquele ato. Eu procuro ser eu mesma, 

tentando ajudar. Sempre estar ali para qualquer coisa. Contar comigo 
sempre independente se eu vou precisar daquela pessoa, se ela vai me 

ajudar ou não. Independente da relação qual seja, seja de amizade, seja um 

companheiro, um namorado, seja com a mãe, um parente, independente do 

que seja. Eu procuro sempre estar vivendo bem com as pessoas. (JEANE) 

 

 Ao indagarmos a respeito da prática de escutar a si mesmos, MARCELA respondeu 

que, mesmo reconhecendo o quanto isto é importante, no seu tempo livre prefere não pensar a 

respeito de si mesma. O processo de autoconhecimento não é algo que a motiva. Enquanto  

ABEL afirmou que nos dias de hoje reserva mais tempo, principalmente quando briga com o 

namorado. 

Eu acho que isso é realmente importante, mas no meu tempo livre, eu 
procuro fazer coisas que agradam, que me divirtam. Realmente eu não 

penso muito no que eu sou,  no que estou fazendo, no que eu quero da vida, 

eu prefiro só viver[...] Eu não para entender o porquê das coisas. Só 

vivendo. (MARCELA) 
 

Eu reservo, hoje em dia eu reservo muito. E principalmente quando 

eu brigo com o meu namorado, aí é que eu reservo mesmo. É 

importante porque você vai ver aonde foi que você errou, porque você 

errou, se você fizesse de outra forma. (ABEL) 

 

JEANE afirmou estar sempre se autoanalisando e acredita que isto é essencial para a 

convivência com as pessoas. Ao passo que  CARLOS reconhece o quanto isto é essencial para 

que o indivíduo avance, planeje seu futuro e alcance seus sonhos. A dimensão do 

autoconhecimento assume um entendimento mais amplo e já faz parte da dinâmica de vida 

destas pessoas.  

 
[...] sempre estou analisando sobre mim mesma. O que acho que estou 

errada, o que acho que deveria mudar. Eu sou muito de ouvir e não falar. 

Uma agressão, não costumo retribuí-la. Eu guardo aquilo, mas aquilo fica 
batendo, eu fico pensando, repensando, porque aquela pessoa teve aquela 

atitude. O que foi que eu fiz que magoou? Acho que o convívio entre as 

pessoas é essencial. (JEANE) 
 

Acho isso fundamenta[l..]. é necessário que nós por diversas vezes 

venhamos a saber onde estamos, o que estamos fazendo e para onde 
queremos chegar. Sem se autoanalisar, o homem não pode galgar passos 
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maiores, não pode planejar a vida, não pode planejar o futuro, não pode 

realizar os seus sonhos.(CARLOS) 

 

 

Quando argüidos a respeito das razões que levam as pessoas a realizarem ações “más”, 

três dos sujeitos entrevistados atribuíram isto à criação, educação de forma geral, ou à falta de 

percepção de que está agindo erroneamente. Neste caso, observamos que não houve distinção 

entre um dos mais pontuados e os dois menos pontuados. 

Já CARLOS, remete-nos a Jung (2008a) quando este afirma que o homem em busca 

da sua integralidade depara-se com o “mal” dentro de si. Este reconhecimento, mesmo que 

atestado apenas intelectualmente, sofre a influência das forças internas que interferem no 

processo decisório de um indivíduo. Este ao reconhecer tais interferências e mesmo assim 

responsabilizar-se por sua conduta, demonstra um nível de consciência mais elevado do que 

os demais sujeitos. Reforçando esta postura, este sujeito mostra o seu senso de autonomia e 

liberdade para agir conforme o que considera bom partindo de um referencial próprio, 

“principalmente para mim”, como também para os outros. A individualização positiva 

apresenta-se como um pré-requisito para a individuação e observamos que esta encontra-se 

bem definida por CARLOS: 

Na realidade, o homem, ele luta contra sua própria natureza [..]. Todos nós 

estamos adeptos a tomar boas ou más decisões, sermos bons, ou sermos 

maus. O que diferencia o homem de ser um homem bom e ser o homem mal, 
isto eu não falo em termos de perfeição[...] Porque o homem por mais que 

ele seja bom ele vai ter que tomar decisões aparentemente más. Por mais 

que o homem seja mal, algumas vezes ele vai ter que tomar algumas 
decisões aparentemente boas. O que faz diferença é a principal visão dele a 

respeito daquela tomada de decisão ou aquilo que ele pretende ser. Eu 

quero ser bom não apenas para as pessoas, mas principalmente para mim. 

Vai depender do homem, o homem é que vai tomar sua própria escolha. 
(CARLOS) 

 

 Com relação à influência dos sentimentos nas ações, CARLOS demonstrou uma 

compreensão da importância do autocontrole: 

[...] você tenta controlar por diversas vezes, até para não machucar a  
pessoa que está ao teu lado, porque normalmente as pessoas que te 

machucam são as pessoas que te amam e as pessoas que você ama. Então 

você tenta.. É como mais uma vez a gente volta a frisar: todas essas coisas é 
necessário a gente aprender. É necessário a gente aprender a viver, a 

conviver, a amar, então, isso é um processo contínuo, e é um processo que 

todo homem ele deve passar, aprender a se controlar mesmo diante das 

emoções, sendo elas fortes ou não[..].  

 

Quando arguido sobre os automatismos, afirma que já foi muito mais assim, porém 

hoje respira antes, “até porque as palavras que dizemos poderão ser usadas contra nós, e em 
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todos os aspectos. Então, para que a gente não venha falar besteira e perder  a amizade, é 

melhor ficar caladinho” (CARLOS). 

 JEANE procura pensar antes de falar pois desta forma se sente “[...] mais segura no 

que vou falar, no que vou fazer, naquela atitude que estou tomando”.   

 ABEL diz que sua reação é automática, procura logo revelar o que está sentindo, o 

que demonstra que ainda não compreendeu a importância do automonitoramento para o curso 

das relações.   

Se eu sentir qualquer coisa a minha reação é automática.  Se eu não gostar 

ou se eu gostar eu já[..]. se eu gostar eu vou ficar muito feliz, eu vou logo 
realmente retribuir, se eu não gostar da mesma forma. Eu digo não gostei, 

assim, assim, assim e pronto, eu já ajo de uma forma diferente. E se eu não 

gostar eu posso ser até um pouco agressiva, dependendo do que for. Vai 

muito de como aquilo fez com que eu agisse. Se foi bem, se não foi. [...] É 
automático[...]  é tão rápido que os movimentos que você faz, você nem 

chega a perceber que reagiu daquela forma. (ABEL) 

 

MARCELA fica entre o automatismo e o autocontrole, o que consideramos positivo, 

de certa maneira, porém, ao tratar de autocontrole, assim o faz porque outros coíbem e não 

porque isto seja mais apropriado. Mesmo assim, consideramos sua percepção um pouco mais 

elaborada quando comparado com ABEL. 

 
[...] algumas coisas você sente e põe pra fora, algumas coisas a gente sente 
e não pode falar nem pode agir conforme a gente sente porque é coibido, 

algumas pessoas coíbem. [...] nem tudo que a gente sente a gente pode 

colocar para fora. Tem algumas coisas que são quase automáticas na vida 
da gente, a gente não pensa muito antes de fazer. Só depois que faz, a gente 

pensa. Com a experiência, você controla mais aquilo que você diz, com as 

experiências negativas, né? Quando tem alguma coisa positiva, que aquilo 

realmente funcionou, leva você a querer fazer sempre do mesmo jeito. 
(MARCELA) 

 

Quando consultados sobre a felicidade
63

, observamos que os sujeitos que menos 

pontuaram atrelaram a felicidade a condições bem pragmáticas: ABEL acredita que ela 

depende da superação de preconceitos, enquanto MARCELA, condiciona-a a uma vida 

tranquila no campo, sem aperreios. No entanto, JEANE demonstrou uma percepção mais 

aguçada, relata que a felicidade depende de uma realização interior a qual está relacionada 

com o autoconhecimento. Vejamos a falas a seguir:  

 
Ela tem que passar por cima de muitos preconceitos e o principal, ela tem 

que passar pelo preconceito dela. Porque a gente é que impõe alguns 

preconceitos. A gente é que fica, puxa, fulano vai falar[...] Não vou fazer 

isso por conta de fulano. Você para ser feliz tem que se importar mais com 

                                                   
63 A resposta do sujeito que mais pontuou, CARLOS, foi omitida a fim de evitar sua identificação 
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você e o que os outros dizem você tira o lado bom, o lado que vai fazer 

efeito na sua vida, se não for, descarte. Hoje eu busco minha felicidade 

fazendo isso, passando por cima de preconceitos que eu impus, fui obrigada 
a impor até pela criação [...] (ABEL) 

 

[...] como aquela música de Elis Regina, Casa de Campo, você viver isolada 

de tudo, numa paisagem bem bucólica onde você sabia que não ia acontecer 
nada mal também não ia acontecer nada de extraordinário. Ter uma vida 

simples em muito aborrecimento. Você meditando, lendo um livro, 

brincando, acho que é isso [..]. Sentido pra vida pra mim é esse, conseguir 
alguma coisa que me faça chegar naquele ponto, viver tranquilamente[...] 

(MARCELA) 

 
[...] Primeiro ela tem que se realizar dentro dela mesma porque a gente 

pode ser feliz de qualquer forma independente da nossa situação financeira 

ou intelectual[...] Mas tem que se conhecer primeiro, saber de você o que 
você quer. [...] começa dentro de você. (JEANE)  

 

 

 As falas dos sujeitos entrevistados nos permitiram constatar que a Escala de 

Compreensão de Aspectos da Formação Humana (ECAFH) é capaz de averiguar  concepções 

que podem ser utilizadas como indicadores de uma compreensão a respeito das relações e do 

desenvolvimento humano. Observamos que os sujeitos que mais pontuaram de fato 

apresentaram um grau de discernimento um pouco mais abrangente ao tratarem das relações, 

do autoconhecimento, do controle das emoções e da busca pela felicidade.  

Esta foi a maneira que inicialmente medimos a validade da ECAFH.  

 como instrumento capaz de medir o discernimento dos sujeitos quanto a aspectos da 

formação humana.  

No item 4.3, já demonstramos os procedimentos adotados para validação quantitativa 

da escala utilizando o teste de correlação bivariada de Spearman.  

A seguir, apresentaremos o primeiro instrumento qualitativo criado para medir a 

compreensão dos alunos com relação aos conteúdos ministrados no primeiro semestre de 

2009 como parte do processo de testagem tanto do componente curricular como da ECAFH. 

 

 

5.3.2 Primeiro percurso (2009.1): análise qualitativa das temáticas trabalhadas no 

componente curricular 

 

 Dentre os métodos qualitativos utilizados, já mencionamos as entrevistas para 

validação da escala com os sujeitos que obtiveram maior e menor pontuações. Utilizamos dois 

outros instrumentos que são: uma avaliação após o sétimo encontro e uma avaliação final. 
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 Com base nestes dois instrumentos avaliativos, analisamos os trabalhos de 40 sujeitos 

constituintes do universo N=46, sujeitos estes que compuseram nossa amostragem teste na 

qual aplicamos a ECAFH com 80 itens.  

Selecionamos as seguintes categorias para análise dos relatos: maior 

autoconhecimento/ automonitoria após a disciplina, melhor compreensão sobre as emoções, o 

entendimento sobre individuação, maior conscientização da importância da escuta/empatia e 

compreensão das virtudes. Para fins avaliativos, atribuímos os conceitos ótimo (O = 8 a 10) , 

bom (B = 7), razoável (R = 6) e insuficiente (I = 0 a 5).  Também analisamos alguma 

referência por parte do alunos quanto à melhoria na compreensão das relações antes e depois 

da disciplina, assim como a contribuição da disciplina para o autoconhecimento e 

automonitoramento. Vejamos o quadro a seguir para melhor visualização: 

 

QUADRO 20 

RELAÇÃO DAS CATEGORIAS AVALIADAS NOS TESTES E DOS  

CONCEITOS QUE LHES FORAM ATRIBUÍDOS 

CATEGORIAS 

 

CONCEITOS 

COMPREENSÃO DAS EMOÇÕES O – B -R – I 

COMPREENSÃO DO CAMINHO DA INDIVIDUAÇÃO O – B -R – I 

ESCUTA/EMPATIA O – B -R – I 

COMPREENSÃO DAS VIRTUDES O – B -R – I 

DISCIPLINA AJUDOU NA MELHORIA DA 

COMPREENSÃO ANTERIOR EM RELAÇÃO À ATUAL  

SIM/NÃO 

MAIOR AUTOCONHECIMENTO/ AUTOMONITORIA SIM/NÃO 
            Fonte: Elaboração própria 

 

Com base nesta lógica, chegamos aos seguintes dados: 90% dos alunos demonstraram 

compreensão ótima e boa com relação às emoções, 5% razoável e 5% não discorreram sobre 

emoções. Quanto à compreensão da individuação, este foi o único item em que o percentual 

bom (35%) superou o ótimo (28%), mesmo assim totalizando 63% dos alunos avaliados neste 

percentual. 20% não fizeram menção à individuação ou não dispúnhamos da avaliação, e 2% 

foram considerados insuficientes. A escuta e a empatia foram bastante resignificados e 

praticados, totalizando 72% dos sujeitos, 3% obtiveram razoável conscientização e 25% não 

dispúnhamos de dados para analisar ou não mencionaram. No que diz respeito a uma 

compreensão mais abrangente das virtudes, 68% pontuaram entre ótimo e bom, 2% razoável e 

30% não mencionaram ou não dispúnhamos da avaliação. Resumimos no quadro abaixo os 

resultados: 
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TABELA 28  - PERCENTUAIS ATRIBUÍDOS ÀS CATEGORIAS APÓS ANÁLISE 

CATEGORIAS ÓTIMO BOM RAZOÁVEL INSUFIC NÃO
64

 
EMOÇÕES 75% 15% 5% 0% 5% 
INDIVIDUAÇÃO 28% 35% 15% 2% 20% 
ESCUTA/EMPATIA 40% 32% 3% 0% 25% 
VIRTUDES 38% 30% 2% 0% 30% 

    Fonte: Elaboração própria 

 

Para fins de visualização, o gráfico em barras abaixo mostra-nos um comparativo entre 

as quatro categorias:        

            

 
Gráfico 09 – Comparativo entre as categorias analisadas 

Fonte: Elaboração própria 

     

 

 

Dando seguimento às nossas análises de cunho qualitativo, analisaremos a seguir  os 

relatos dos sujeitos que compuseram o grupo no qual aplicamos a escala definitiva, ou seja, 

aquela com 54 itens, e a partir dos dados coletados pudemos criar os índices mencionados 

como também realizar os testes que comprovaram nossas hipóteses. Os exercícios reflexivos e 

avaliativos foram realizados durante o período do segundo semestre de 2009 ao segundo 

semestre de 2010. 

  

                                                   
64

 Não dispúnhamos da avaliação ou o aluno não mencionou. 
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5.3.3. Segundo percurso (2009.2 a 2010.2): análise qualitativa com base nos relatos dos 

alunos a partir dos exercícios reflexivos aplicados 

 

  

Conforme já mencionamos anteriormente, no decorrer das aulas não tínhamos 

condições de avaliar o quanto os conteúdos apresentados estavam de fato atingindo os níveis 

mais profundos do ser, pois, aparentemente, o cenário da sala não se diferenciava muito do 

tradicional a não ser no que tange a uma maior interatividade entre os alunos a partir das 

próprias experiências relacionais.  

Na verdade, os conteúdos se expandiam na medida em que os exemplos das 

experiências e percepções pessoais iam sendo expressos e discutidos. Não tínhamos condições 

de analisar o quanto os conteúdos teóricos estavam iluminando os caminhos internos. Em 

função disto, decidimos criar três instrumentos que além de serem utilizados como avaliação 

das primeira e segunda unidades, eles nos davam sinais do quanto o componente curricular 

propiciava ou não compreensão sobre as camadas mais profundas do ser. 

Como os instrumentos de pesquisa ao mesmo tempo compunham o processo 

avaliativo da mesma, tínhamos que devolver aos alunos os seus trabalhos. No entanto, lhes 

explicávamos que estávamos realizando uma pesquisa e portanto os deixávamos livres para 

devolvê-los a fim de que pudéssemos extrair algumas partes do texto para análise. 

Selecionamos os trabalhos devolvidos pelo grupo de alunos que participou da amostragem da 

nossa pesquisa, ou seja, preencheram a ECAFH satisfatoriamente antes e após a intervenção 

nos três semestres em que a aplicamos: 2009.2, 2010.1 e 2010.2. De um grupo amostral de 

206 sujeitos, selecionamos aqueles que haviam devolvido pelo menos duas das avaliações 

realizadas e chegamos a um total de 135 trabalhos. A estes, adicionamos os trabalhos de três 

alunas que também participaram do processo mas não da pesquisa quantitativa os quais 

consideramos relevantes pelo seu poder de síntese dos conteúdos, são eles: uma aluna do 

curso de gestão ambiental Darlene
65

; as alunas do curso de design gráfico, Laura e Leonor.  

Ao longo da leitura destes trabalhos, observamos que muitos deles se repetiam em sua 

essência ao tratarem do processo de auto-observação das emoções como uma prática nova 

mais de grande utilidade em suas vidas, ou do quanto perceberam que não escutam 

adequadamente.  O mesmo ocorria com o processo de individuação comumente relacionado a 

autorrealização. Em nenhum dos trabalhos observamos críticas ao componente curricular, 

mesmo por parte daqueles que ao início da disciplina acharam-na “chata” e sem sentido para o 

                                                   
65 Todos os nomes presentes nos relatos dos alunos são fictícios. 
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curso tecnológico no qual estavam lotados, mas que ao longo do processo perceberam a sua 

importância. Em sua grande maioria, os alunos expressaram o quanto os conteúdos 

contribuíram para o crescimento em suas vidas. Selecionamos, portanto, os relatos que melhor 

combinaram a experiência individual e ao mesmo tempo foram significativamente 

representativos do universo de alunos, a fim de facilitar a percepção do leitor com relação à 

experiência interior dos sujeitos neste processo. 

Ao concluirmos a seleção dos relatos, apresentaremos neste capítulo a expressão de 45 

alunos diferentes com relação às suas mais diversas impressões sobre o componente 

curricular. 

Organizamos os relatos dos alunos de acordo com os três ciclos da disciplina, ou seja, 

um conjunto de conteúdos afins, os quais compunham pequenos módulos dentro do 

componente. Ao final de cada um deles elaboramos uma atividade reflexiva tanto para ajudar 

o aluno a sintetizar os conteúdos estudados como também para que, na condição de professor, 

pudéssemos acompanhar a compreensão deles com relação àquilo que estava sendo 

ministrado. Em muitas ocasiões, quando observávamos que o aluno não havia aprofundado 

adequadamente os conteúdos, devolvíamos o seu trabalho para fins de reconstrução. 

Analisaremos os relatos selecionados correspondendo aos três ciclos da disciplina e, 

ao final do terceiro ciclo, adicionaremos um quarto item a respeito da visão dos alunos com 

relação à importância de componentes semelhantes a este presentes na educação formal do 

Brasil.  

 

 

5.3.3.1 Primeiro ciclo do componente: educação emocional e relacional 

 

 O primeiro exercício avaliativo era solicitado após o sétimo encontro quando já 

havíamos trabalhado e concluído os seminários sobre as emoções juntamente com a análise do 

filme “No Limite das Emoções” (2003), dirigido por Gabriele Muccino.  Esse era dividido em 

duas etapas: uma questão teórica sobre emoções e outra que exigia do aluno a aplicação desta 

teoria no seu processo de auto-observação, conforme apresentamos abaixo: 

 
PRIMEIRO TRABALHO AVALIATIVO DA DISCIPLINA 

 
Este trabalho consiste em duas etapas: uma teórica e outra prática. Na 

teórica, peço que você discorra a respeito das emoções como um todo, e 

mais especificamente sobre medo, raiva e tristeza. Para a parte prática, é 
necessário que você se auto-observe no sentido de perceber as implicações 
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das emoções na sua maneira de sentir, pensar e agir. Neste momento, não 

tenho interesse em qualquer intimidade sua, mas peço que registre 

percepções que podem contribuir para que seus relacionamentos intra e 
interpessoais se tornem mais saudáveis naquilo que diz respeito à sua 

responsabilidade enquanto ser relacional. Vamos aos dois momentos: 

 

 
1. A partir das discussões em aula, observações e leituras, discorra 

teoricamente sobre emoções em geral e aprofunde mais especificamente 

seu entendimento sobre raiva, medo e tristeza. 
 

2. Agora é hora de aplicar esta teoria no seu dia-a-dia. Por uma semana ou 

mais, observe em você como funcionam a raiva, o medo e a tristeza. 

Observe estas emoções no seu corpo, os pensamentos gerados em função 
delas e suas ações mais comuns. De que maneira as auto-observações 

contribuem para o controle e monitoramento das emoções? Como você 

tem sido sua experiência com relação a esta atividade? Registre aquilo 
que considerar mais relevante. Para ajudar neste exercício, relacionei 

abaixo perguntas que nos ajudam neste processo de auto-observação. 

Não espero que você responda a elas, mas apenas reflita sobre elas 
para elaborar sua auto-observação. Estas perguntas foram construídas 

por alunos das turmas anteriores e servem apenas de exemplo. Crie seus 

próprios questionamentos, isto é o mais importante. Trata-se de saber 

fazer a pergunta certa a si mesmo para tomar a decisão mais adequada 
para seu processo de diferenciação e integração. 

 

 Você se acha uma pessoa fria? 

 Você procura saber a razão de sentir inveja?  

 Você se considera uma pessoa dissimulada? 

 Meus medos têm alguma relação com traumas de infância? 

 De que você tem mais medo? 

 Você c controla sua raiva? Você já pensou a a raiva pode ter   

     controle? 

 O que me entristece mais, palavras ou ações? 

 Qual minha ação diante de alguma provação que me deixa com raiva? 

 Que emoções você observa em você quando convive com pessoas que  

    não simpatiza? 

 O que você seria capaz de fazer se ninguém estivesse olhando? 

 Você recrimina seus pensamentos negativos e destrutivos ou observa- 

            os como fonte de autoconhecimento? 

 Qual o sentimento é mais freqüente no seu dia a dia, alegria ou  

     tristeza? 

 Qual sua atitude diante de um preconceito contra você? 

 Como você age diante de situações que lhe deixam impaciente? 

 Qual reação que tenho diante da raiva da traição? 

 Com que freqüência tenho raiva? Será que alimento minha raiva além    

     da conta? 

 Que atitude toma quando tem medo? Procura entender  as razões que  

     levam a isto? 

 O que devo fazer para acabar com minha ansiedade?  

 Qual reação tenho quando sou contrariada? 

 Que reação tenho quando estou estressada? Procuro entender as causas  

    do meu estresse? 
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 Sua raiva leva você à vingança? Você reage com vingança diante da 

     raiva? 

 Você desconta nas outras pessoas sua raiva? 

 Qual seu primeiro impulso numa situação de medo, raiva ou tristeza? 

 Que pensamentos ocorrem quando sente raiva, medo ou tristeza? 

 Qual a primeira palavra que vem à sua mente quando  sente raiva? 

  

Para o embasamento teórico do estudos das emoções, utilizamos três referências 

básicas, são elas: 

 O livro Como lidar com as emoções destrutivas – para viver em paz com você 

e os outros do Dalai Lama com narração do psicólogo e cientista americano 

Daniel Goleman (2003) 

 O livro das emoções : reflexões inspiradas na psicologia do budismo tibetano, 

de Bel césar (2005) 

 Educação Emocional na Escola: a emoção na sala de aula, um livro do Dr Jair 

de Oliveira, publicado pela Faculdade Castro Alves em Salvador/BA, no ano 

de 2000, talvez uma das primeiras publicações brasileiras nesta área de estudo. 

Este livro encontra-se disponível eletronicamente e foi de grande contribuição 

para nossos estudos. Ele serviu de base para os seminários apresentados pelos 

alunos sobre as emoções. É importante subsidiar os alunos com referenciais 

teóricos na área a fim de lhes oferecer a possibilidade de tratar o assunto com 

bases científicas evitando que se fixem na superficialidade dos meios 

eletrônicos como a internet. 

 

Em comum, todas fundamentam-se na psicologia budista. A razão disto deve-se ao 

fato de que hoje, a experiência contemplativa dos monjes juntamente com o legado das 

religiões asiáticas que aliam a psicologia a uma prática para disciplina e governo da mente,  

passou a ser assimilada pela psicologia ocidental (LAMA; GOLEMAN, 2003), 

principalmente pela linha transpessoal (GROF, 2003; WILBER, 2007). O que nos chamou 

atenção foi a simplicidade com que os textos tratam de temáticas complexas para 

compreensão de um mundo interior só conhecido por meio de práticas contemplativas. 

O conhecimento extraído dos estados contemplativos no que tange ao funcionamento 

das emoções faz com que esta complexa temática seja tratada de forma acessível e sintética, 

simplificação decorrente de um profundo domínio do assunto tratado. 

  Os relatos que iremos analisar complementam aquilo que comprovamos fazendo uso 

dos testes quantitativos apresentados. Se os testes quantitativos apontam para uma influência 
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estatisticamente significativa como resultado da intervenção implementada com um 

componente voltado para formação humana, a análise dos relatos abaixo irá nos oferecer o 

conhecimento de um despertar interior que só pode ser percebido, no contexto em que 

trabalhamos, na medida em que o indivíduo traduz suas impressões de dentro para fora.  

Do ponto de vista do educador, estes primeiros relatos são aguardados com certa 

ansiedade, pois, até termos acesso a eles, não podemos avaliar o quanto o componente 

curricular está indo na direção desejada, salvo alguns comentários nos corredores ou ao final 

das aulas, como: “professora, este conteúdo é muito interessante, nunca havia pensado sobre 

minhas emoções”, “sua disciplina está mexendo comigo”, “professora, algumas coisas estão 

fazendo sentido para mim”, “nunca estudei isto na minha vida”, etc. Por outro lado, há alunos 

que ficam calados ou não participam, daí inferimos que haja algum desinteresse e a disciplina 

pode estar parecendo-lhes pouco atraente. Na verdade, o professor fica um tanto curioso para 

saber se os alunos estão ou não experimentando o exercício da auto-observação. 

Ao solicitarmos este trabalho escrito e individual para ser realizado em casa, 

pretendemos que eles se sintam mais à vontade para manifestarem o que pensam e sentem. 

 Normalmente, introduzimos o estudo das emoções por meio da sua identificação nas 

expressões faciais disponíveis em fotos na internet. Este é um momento lúdico e bastante 

criativo que chama atenção dos alunos para a importância de olharmos atentamente para 

nossos interlocutores a fim de capturarmos pistas daquilo que sentem. Daí apresentamos 

algumas descrições de estados fisiológicos para que infiram a emoção envolvida naquele 

momento, como por exemplo: 

Na hora, sentiu a cabeça confusa, sem poder distinguir bem as coisas,  o 

coração disparou, como se quisesse sair pela boca, a respiração ficou 

acelerada, as mãos ficaram frias e suando muito, o rosto quente, o sangue 

"fervendo", a boca seca, os braços e as mãos ficaram contraídos. 
 

As batatas das pernas ficaram frias, as extremidades das mãos também, não 

conseguia me mover, minha garganta secou, meus pelos ficaram arrepiados, 
meu coração começou, não conseguia pensar em nada, pensei que ia 

desmaiar, até que [...] 

 

 Com isto, buscamos ampliar a percepção dos alunos com relação as reações 

fisiológicas provocadas pelas emoções no seu organismo. Falamos um pouco de nós mesmos 

e damos abertura para quem quiser trazer suas observações pessoais. Estes momentos vão 

criando um clima de descontração em sala e a possibilidade de dividir com o colega desafios 

que são absolutamente humanos e que dizem respeito a todos. Ninguém é melhor do que 

ninguém neste âmbito já que as emoções surgem e a única atitude que podemos ter com 



241 
 

relação a elas é o direcionamento dos pensamentos e das ações. Vejamos algumas definições 

dadas pelos autores estudados sobre emoções: 

A palavra emoção vem do latim emovere, que significa abalar, sacudir, 

deslocar. Esta, por sua vez, deriva de movi, que significa literalmente 
movimento, mover. Logo, emoção significa movimento, energia em 

movimento. “Sem emoção, nada avança”.  (CESAR, 2004, p. 33 – itálico no 

original) 
 

[...] a emoção é algo que põe a mente em movimento, tanto para atividades 

prejudiciais, quanto neutras ou positivas. (RICARD, 2003, p. 89) 
 

[...] é uma reação do organismo humano em resposta a estímulos que vêm de 

fora do corpo ou de dentro dele. A emoção é uma forma de energia mental 

que produz reações no organismo vivo. (OLIVEIRA, 2000, p. 24) 

 

 A diferença entre estudar as emoções e observar sua dinâmica interna, e os conteúdos 

lógico-linguísticos, é que os efeitos dos primeiros são imediatos em termos de benefício para 

o indivíduo. Logo, logo, passam a fazer sentido em suas vidas, enquanto, em relação aos 

segundos, eles fazem parte de uma cultura meritocrática e muitas vezes o aluno não encontra 

uma razão para aquele aprendizado a não ser “passar de ano”. Vejamos a importância do 

estudo das emoções nos relatos
66

 a seguir: 

A partir das aulas, eu pude entender, analisar e dissecar os sentimentos e os 

efeitos que eles mantinham sobre mim. Foi muito importante estudá-los, 
porque as conclusões que eu pude obter me fizeram entender de que 

maneira eu deveria lidar com meus sentimentos. Objetivamente, eu sempre 

soube como controlar meus sentimentos, mas entendê-los foi um passo 

importante para que eu pudesse não só controlá-los, mas evitar que eles 

trouxessem efeitos negativos demais para mim. (ALUNO DO CURSO DE 

DESIGN GRÁFICO – NICOLAU – grifo nosso) 
 

Enfim, este conteúdo foi de grande relevância pois a educação emocional e 

o entendimento das nossas emoções tem uma finalidade preventiva, ou 

seja, ela serve para que as pessoas adquiram atitudes e habilidades que 

permitam a identificação e o controle de suas emoções e com isso a prática 

da empatia. A emoção é uma forma de energia mental que provoca reações 

no nosso organismo, contudo, com a educação emocional podemos 
controlar e aprender a expressar melhor nossas reações, e ela nos 

proporciona seguramente boas expectativas no sentido de diminuir a raiva, 

o medo e a tristeza e também nos ajuda a construir um mundo melhor a 
partir de pessoas autoconscientes. (ALUNA DO CURSO DE GESTÃO 

AMBIENTAL – SOFIA – grifo nosso) 

   

 Emoção é uma resposta do organismo humano a estímulos que mobilizam um tipo 

específico de energia, a emocional, a qual pode levar a mente a objetivar ações prejudiciais, 

neutras ou positivas (LAMA; GOLEMAN, 2003). Compreendendo a abrangência da 

                                                   
66 Todos os nomes atribuídos aos alunos são fictícios 
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influência emocional nas múltiplas dimensões do nosso ser, pedimos aos alunos para 

observarem com maior atenção o funcionamento delas no seu corpo, na mente e nas ações. 

 Observemos como alguns conseguem descrever bem seus estados emocionais. 

Reconhecer em si os efeitos fisiológicos das emoções é o primeiro passo para exercer algum 

controle sobre o comportamento induzido por elas. Cientes de que emoções são sinais, ao 

detectá-los já podemos buscar um direcionamento para os mesmos a fim de tomar decisões 

que não os intensifiquem como é o caso muito comum da raiva. Vejamos os relatos a seguir: 

 
Na raiva, percebi algumas reações como: pele avermelhada, olhos 
esbugalhados, aumento do tom de voz, e a respiração aumentada de tal 

forma que parece que o coração vai sair pela boca. No medo, algumas 

sensações são parecidas com as que sentimos na raiva como: os olhos que 
também ficam esbugalhados, e o aceleramento cardíaco, porém, percebi 

outras reações como suor frio, testa franzida e principalmente no meu caso, 

pernas bambas e trêmulas. Na tristeza, a reação é o isolamento, a vontade 
de ficar sozinha sem falar com ninguém, depressão, desânimo, tudo 

acompanhado de uma preguiça que altera a capacidade de produzir tanto 

nos afazeres domésticos como também no trabalho. (ALUNA DE GESTÃO 

AMBIENTAL – SOFIA) 
 

Diante da raiva fico muito agitada, percebo que minhas mãos ficam geladas, 

trêmulas, a respiração ofegante, as orelhas ficam quentes e vermelhas, fico 
fora de controle, capaz de fazer coisas das quais me arrependo depois. 

Geralmente falo mais do que devo e coisa ofensivas. Dependendo da causa, 

relembro coisas passadas como se vomitasse algo que ficou entalado. 

Quando estou com muita raiva choro em forma de desabafo pois minha 
vontade é de pular sobre a pessoa e mordê-las ou batê-la. Ainda preciso 

aprender muito a me controlar. (ALUNA DO CURSO DE GESTÃO 

AMBIENTAL – W.A.S.- grifo nosso) 
 

Durante esse período de observação das minhas emoções, percebi o quanto 

a raiva faz parte de meus pensamentos, ações, sonhos e planos. Agora 
consigo entender a minha inquietude (parecendo um animal selvagem em 

uma gaiola de um zoológico público) quando não consigo enfrentar ou fugir 

das agressões emitidas sobre minha pessoa e alimentadas pelo desejo 

inconsciente de se obter mais raiva. A reação corporal, agora identificada, é 
um grande indicador desse sentimento. Face e músculos contraídos e hostis 

estão sendo minimizados pelo diálogo interno. (ALUNO DO CURSO DE 

GESTÃO AMBIENTAL – IRAN) 

 

 

Nestes casos, os efeitos fisiológicos são observados seguidos da sua influência na 

mente e no comportamento. No primeiro relato, a aluna faz uma síntese das sensações e das 

reações comportamentais estimuladas pelas três emoções básicas estudadas. A segunda, 

relaciona os efeitos mentais provocados por estas sensações levando-a a pensar em morder e 

bater nas pessoas envolvidas reconhecendo a necessidade de se controlar, o que é um começo 

para a mudança dos padrões emocionais. O terceiro aluno, percebe o quanto a raiva passa a 
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ocupar seus pensamentos, ações, até sonhos e planos. A partir desta constatação, o aluno 

começa a compreender sua inquietude e o seu desejo de obter mais raiva. Certamente, esta 

percepção é o início de um diagnóstico para motivar mudanças nos padrões comportamentais. 

Reconhecer no corpo e na mente os efeitos das emoções é o primeiro passo para a 

tomada de consciência do que está ocorrendo na dinâmica interna a fim de possibilitar que o 

indivíduo passe a pensar na melhor maneira de agir evitando ser regido totalmente pelas 

reações imediatas decorrentes das emoções, conforme conclui a aluna a seguir: 

Depois de ter conhecido de uma maneira mais aprofundada sobre as 

emoções, comecei a observar as reações ocorridas comigo mediante 
algumas situações. Consegui perceber como o meu comportamento é 

afetado diante de sensações desagradáveis. Estas reações estão presentes no 

meu organismo quando sinto medo, raiva, tristeza. Constatei que é uma 

questão fisiológica, ou seja, já nascemos com as emoções. No entanto, 

aprendi que é importante ter consciência de que os sentimentos brotam dos 

pensamentos é preciso estar a par deles no momento e nas circunstâncias 

em que as emoções ocorrem. Assim, saberemos nos prevenir das reações 

que ela nos causa. Quando a pessoa está ciente do aparecimento de 

determinadas emoções ela consegue ter controle, ou seja, se penso em 

momento se fatos felizes, sinto alegria; se recordo momentos tristes, tenho 

uma sensação melancólica; quando imagino coisas irritantes, sinto raiva. 

Quando deixamos de pensar, as emoções simplesmente desaparecem. Por 

isso, se soubermos conduzir os pensamentos, poderemos direcionar nossas 

emoções. (ALUNA DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – SOFIA.- 
grifo nosso) 

 

No relato a seguir, o aluno diferencia os sinais desencadeados pelas emoções no corpo 

e na mente. Percebe o quanto sua raiva pode evoluir para a fúria e isto ajuda-o na decisão de 

acumular menos a raiva e demonstrar o que sente a fim de não se deixar levar por ela. 

Interessante quando revela que o conhecimento teórico sobre as emoções levou a uma análise 

crítica do seu comportamento e a se autoquestionar a respeito de suas causas até conseguir 

uma forma de superá-los. A mente aqui está sendo motivada a criar soluções e não a alimentar 

emoções que obscurecem.  

 
Eu observei meus sentimentos por uma semana e percebi que eles agem de 
maneira diferente no meu corpo e mente. A tristeza me causou 

desorientação, fraqueza corporal, sensação de impotência, e me fez pensar 

de maneira negativa e pessimista. A raiva me cegou, minando meu senso 

crítico e me fazendo ter pensamentos irracionais e inconseqüentes. Eu 
percebi que sou o tipo de pessoa que acumula raiva e depois a libera em 

uma explosão de fúria. A observação da raiva me ajudou a demonstrar mais 

meus sentimentos não deixando-os me enfraquecer. E o medo é um 
sentimento, pelo que percebi, que me causa a vontade de não tê-lo, e isso é 

bom porque me mostra que, pelo menos com relação ao medo, eu estou em 

avançado processo de desenvolvimento crítico, impedindo que ele me torne 
uma pessoa frágil. Pelo que pude perceber, sem uma base emocional nesse 

aspecto eu não teria conseguido o criticismo de questionar meus medos, 
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perguntando-me se eles são fundamentados e como poderia superá-los. 

(ALUNO DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO – NICOLAU – grifo nosso) 

 

Em um breve relato, a aluna ratifica a importância de reconhecer os efeitos emocionais 

para evitar conflitos e crescer pessoalmente e socialmente. Esta é uma das conclusões que os 

alunos podem extrair da disciplina pois nossa intenção é elevar a consciência dos efeitos do 

nosso comportamento no todo social.  

 
Saber reconhecer as emoções no momento que estão nos envolvendo é um 

passo muito importante para o crescimento tanto pessoal  quanto social, 

nos dá uma certa “vantagem” pois quem se conhece bem tem maior 

facilidade de lidar com o próximo e, quem sabe, evitar tantos conflitos que 

sabemos que existem no mundo. (ALUNA DE GESTÃO AMBIENTAL – 
ELEN  – grifo nosso) 

 

Como bem resume o Dalai Lama: 

 
Grande parte do sofrimento humano origina-se de emoções destrutivas, 

como o ódio leva à violência, ou a ansiedade ao vício. Uma das 

responsabilidades mais importantes dos seres humanos dedicados ao 

próximo é aliviar o desgaste provocado pelas emoções fora de controle. 
(LAMA; GOLEMAN, 2003, p. 9) 

 

Outra aluna retrata o árduo trabalho diário do autocontrole que na realidade é para toda 

a vida tendo em vista as circunstâncias que surgem no dia-a-dia. Ela traz o diálogo interno, 

algo que a teoria em muito ajuda neste processo pois ilumina os tortuosos caminhos aos níveis 

mais profundos do nosso ser. Isto a motiva a praticar o autoconhecimento para construir 

relações interpessoais mais harmoniosas e saudáveis. Estas orientações passam a nutrir a 

mente com uma bússola espiritual. Sem tal compreensão, dificilmente o indivíduo sente-se 

estimulado o suficiente para exercitar a autarquia socrática. 

 

O medo, a raiva e a tristeza desencadeiam reações semelhantes em mim. 

Situações de medo me deixam ansiosa e triste, e essa tristeza me faz ser 

menos tolerante às pessoas. Analisar meu comportamento, diante de 

emoções tão singulares contribui com o controle de futuras manifestações 
dessas emoções. Ajuda a parar e refletir um pouco mais antes de reagir de 

imediato porque estaremos cientes de que nossas reações nos levarão a 

determinadas conseqüências. Faço auto-observações constantemente mas 

ainda não aprendi a ser menos impulsiva em situações de raiva, medo e 

tristeza. Acredito que esse autocontrole venha com o exercício diário do 

autoconhecimento. Com o diálogo interior constante. Compreendo que o 

amor à vida e às pessoas que fazem parte dela é um fator de motivação a 

estar sempre evoluindo e construindo relações interpessoais mais 

harmoniosas e felizes. (ALUNA DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO – 

LAURA – grifo nosso) 
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No relato abaixo, a aluna conclui  que o controle das emoções é importante para evitar 

o distanciamento das pessoas e para tal faz-se necessário o amadurecimento emocional. 

Interessante esta observação pois é exatamente isto que estamos propondo, um tipo de 

evolução mesmo, de amadurecimento integrado entre o emocional, o mental e 

comportamental. 

A tristeza desperta o choro, o sentimento de angústia, falta de apetite, 
quando estou triste costumo refletir sobre a vida ou sobre o que causou a 

tristeza. Com todas essas reações, o comportamento e as atitudes são 

alteradas com mudanças repentinas de humor, sendo mais agressiva ou se 
retraindo. Desta maneira é possível perceber o quanto é necessário ter um 

melhor conhecimento das emoções para saber a forma correta de lidar 

com elas para evitar que as pessoas se distanciem pela falta de controle. Só 

assim é possível obter um amadurecimento emocional. (ALUNA DO 
CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – LEA - grifo nosso) 

 

Como vimos, emoção é algo que põe a mente em movimento, portanto, estudamos 

estados mentais construtivos - amor próprio, auto-estima, integridade, compaixão, 

benevolência - e negativos - baixa auto-estima, excesso de confiança, abrigar emoções 

negativas, inveja e ciúme, incapacidade de ter relações íntimas etc – (LAMA; GOLEMAN, 

2003, p. 83) e o quanto eles intensificam ou reduzem os efeitos das emoções. Inclusive, 

dividimos a turma em pequenos grupos e entregamos a cada um separadamente e 

reservadamente uma emoção e um estado mental a fim de que elaborassem uma pequena 

dramatização exemplificando a combinação da influência entre estas duas dimensões entre si 

e, principalmente, no comportamento. Cabia aos grupos perceber qual emoção e qual estado 

mental estava envolvido em cada trama encenada. 

Este exercício facilita a percepção da ligação direta entre os efeitos das emoções e as 

criações mentais ao mesmo tempo em que desperta para o fato de que, uma vez 

compreendendo estes efeitos, podemos atuar mais conscientemente a fim de escolher a melhor 

maneira de agir. 

Graças a conhecimentos que estou adquirindo nas aulas de relacionamento 

interpessoais, percebo que é possível aprimorar o meu relacionamentos não 

com as pessoas que amo, como também com as pessoas que estão ou surgem 
no meu dia-a-dia. Graças também a esses conhecimentos percebi que estou 

me esforçando para cultivar estados mentais mais positivos, como 

compreensão e a auto-estima como forma de evitar todo pensamento 

negativo que geralmente surge quando estou sobre a influência de alguma 
dessas emoções. Finalmente, agradeço a oportunidade que está me sendo 

dada de trabalhar todas essas situações tão importantes na vida do ser 

humano que acabam sendo jogadas para um segundo plano graças a toda 
correria e cobrança do dia-a-dia. Acredito que toda forma de 

conhecimento é válida, mas devo confessar que nunca acreditei que com 

atitudes tão simples minha vida poderia ser mudada para melhor de uma 
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maneira considerável. Essa mudança não está sendo percebida só por 

mim, como também por pessoas que estão próximas a mim e que amo 

tanto. Ou seja, minha evolução também está trazendo melhorias para a 

vida de outras pessoas o que de uma forma geral me deixa muito satisfeita 

e com mais vontade de aprender mais a trabalhar todas as dificuldades 

emocionais que possam aparecer ao longo da minha vida. (ALUNA DO 

CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – SANDRA – grifo nosso) 
 

A auto-observação serviu para entender melhor como estas emoções 

funcionam, quais os impactos que elas causam e que tipo de atitudes e 
comportamentos estou apta a desenvolver como mecanismos de reação em 

conseqüência de situações cotidianas. Pude controlar durante a semana e 

monitorar diversos aspectos, ao mesmo tempo em que contribuiu para uma 

melhor análise das minhas relações interpessoais e de que forma eu posso 

aproveitar estas emoções de uma forma construtiva em detrimento aos 

pontos negativos. Caso esta atividade seja elaborada de uma forma 

contínua, será possível um melhor aprimoramento de técnicas que podem 

ser utilizadas para o controle destes sentimentos quando também seria 

possível manter um melhor equilíbrio físico e mental do indivíduo, 

gerenciando inclusive suas próprias relações interpessoais. (ALUNA DO 
CURSO DE DESIGN GRÁFICO – LÍGIA – grifo nosso) 

 

 A aluna de gestão ambiental acima além de se expressar articulando muito bem a 

teoria como monitoramento consciente dos estados mentais e das emoções, revela que esta 

compreensão tem resultado em mudanças comportamentais significativas que foram 

observadas por outras pessoas. Observamos também a autorrealização da aluna em perceber 

que o seu amadurecimento também pode trazer benefícios para os outros. Uma aluna de 

design gráfico, por meio da auto-observação, concluiu que pode aproveitar as sinalizações das 

emoções de forma construtiva dando continuidade do processos que favorecem o equilíbrio 

físico e mental do indivíduo.  

As alunas a seguir retratam bem esta relação entre pensamentos e emoções por meio 

da sua própria experiência interior e a segunda enfatiza a necessidade de mantermos estados 

mentais saudáveis para o aprimoramento das relações e a minimização dos conflitos. 

Durante a semana de observação atentei mais do que nunca para o fato de 

que somos seres extremamente emocionais, estamos sobre o controle das 

emoções a todo momento, pois, o nosso pensamento é desenvolvido em 
função das emoções sejam elas mais ou menos intensas. (ALUNA DO 

CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – LORENA) 

 

Conhecendo melhor o que se passa em nosso corpo e mente diante desses 
momentos é possível aprimorar as relações pois somos capazes de controlar 

nossas reações e contornar os conflitos. Em nossa mente é preciso cultivar 

a auto-estima, pensamentos positivos, é preciso manter autocontrole para 

manter nossa mente em estado saudável e gerar ações construtivas mesmo 

diante de situações difíceis. (ALUNA DO CURSO DE GESTÃO 

AMBIENTAL – LEA – grifo nosso) 
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 Um exemplo prático da geração de estado mental positivo,  encontra-se no relato do 

aluno a seguir que passou a criar espaços mais íntimos com pessoas de sua confiança para 

desabafar e ainda percebeu que a retenção das emoções negativas enchiam seu corpo de 

toxinas, observação bastante apurada e sábia dos efeitos negativos desta energia. 

Concluindo, eu apreciei muito o estudo dos sentimentos e pude perceber que 

os sentimentos são uma associação de elementos corporais com elementos 

mentais. Estudá-los me ajudou a tentar não só superar meus medos, mas 
também o estresse da raiva e a negatividade da tristeza. Percebi que devo 

me abrir com alguém que confie para desabafar meus receios e tristezas. 

Eu pude também sentir que os sentimentos negativos exacerbados 

corroíam meu corpo enchendo-o de toxinas e que só dependia de mim 

controlar esse processo. Poder controlar os meus sentimentos me traz 

imensa satisfação, assim como saber que a convivência diária comigo pode 

se tornar mais agradável e sadia. (ALUNO DO CURSO DE DESIGN 
GRÁFICO – NICOLAU.- grifo nosso) 

 

A aluna a seguir observa que seu estado de tristeza faz com que ela relembre outros 

momentos semelhantes, como se a vida se resumisse a eles, provocando, assim,  o 

prolongamento desnecessário desta sensação e estado emocional. Esta observação por si só é 

de fundamental importância para que compreenda o quanto precisa estimular seus estados 

mentais positivos a fim de não intensificar desmedidamente uma tristeza, mas sim vivenciá-la 

de modo que faça os aprendizados necessários transformando estes momento em algo 

construtivo. Sabemos que podemos nos apegar a bens materiais, mas também a estados 

emocionais e mentais. Em ambos os casos o indivíduo precisa ter esclarecimento quanto à 

importância da sua tomada de consciência para exercício de seu papel regulador destes 

processos. 

Quando estou triste acontece algo que é muito chato e que preciso trabalhar 

que é o fato de ficar relembrando outros momentos de tristeza como se 
minha vida se resumisse nisso, fazendo com que a sensação se intensificasse 

e se prolongue. (ALUNA DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – LEA) 

 

 

 No próximo relato, a aluna observa o ciclo no qual envereda quando se comporta 

grosseiramente em função da raiva que acaba gerando tristeza, e este mal gerenciamento 

dificulta sua convivência social e o próprio bem-estar. Ou seja, traz prejuízos para si e para os 

outros. Durante as aulas, enfatizamos bastante o quanto somos interligados e o quanto uma 

emoção mal conduzida pode afetar em cadeia as pessoas que vão se relacionar tanto conosco 

como com quem ofendemos. Quando damos margem a um desgaste emocional, este pode 

multiplicar-se em uma amplitude que nunca teremos condições de avaliar. Da mesma 

maneira, os efeitos do autocontrole também têm um raio de influência que jamais saberemos 

estimar conscientemente. Portanto, ao gerarmos ondas de vibrações emocionais sadias temos 
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mais chances de nos envolver em atmosferas mais construtivas e saudáveis. Se todos 

ampliarem sua percepção mundicêntrica, encontrarão motivação para promover 

transformações internas em prol do bem-estar comum. O estágio de compreensão 

mundicêntrico por si só é auto-educativo pois o ser humano rapidamente conclui o quanto é 

importante integrar o sentir, o pensar e o agir a partir de um norte espiritual, pleno e livre.  

 
Pude também observar que sempre que tenho raiva de algo ou fico zangada 

com alguém não paro pra pensar nas minhas atitudes antes de tomá-las e 
isso acaba quase sempre fazendo com que eu me arrependa depois. Outro 

aspecto observado em relação à raiva é que eu nunca deixo o meu cérebro 

racional agir e isso faz com que eu quase sempre seja grossa e egoísta com 

pessoas que muitas vezes não mereciam esta forma de tratamento. Depois de 

agir de maneira grosseira para com as pessoas e me arrepender fico triste. 

A partir do momento que parei para analisar esse fato tomei conta de 

como as emoções formam um ciclo e de como o mal gerenciamento delas 

pode dificultar a convivência social e o próprio bem-estar. Com base 

nessas observações pude notar o quanto é importante dar atenção ás 

emoções e pararmos sempre antes de deixar que elas tomem conta do 

nosso corpo. (ALUNA DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – 
LORENA - grifo nosso) 

 

Estudamos que todas as emoções são imprescindíveis na medida em que sinalizam, 

isto é, atuam como sensores internos e externos. Captamos os estímulos externos por meio das 

nossas sensações e emoções. Eis a razão de não podermos nos separar do sentir como 

captador de sinais/informações sobre nós mesmos, para então pensar e coerentemente buscar 

uma forma de agir contemplando nosso interior e o exterior.  As emoções são códigos vitais 

que surgem para nos dizer que há algo acontecendo dentro de nós. Conhecer o seu 

funcionamento é imprescindível para tomar a decisão comportamental mais harmônica e 

mundicêntrica. Portanto, reprimir as emoções não é a saída para um dinâmica saudável entre o 

sentir, o pensar e o agir, mas aprender a nortear os impulsos para ações construtivas. Vejamos 

o que diz a aluna a seguir: 

Ao reprimir o medo, reprimimos junto com ele outras emoções como a 

alegria e o prazer. Quando percebemos a existência de emoções antes 
reprimidas, a energia que era gasta nesta repressão pode ser canalizada 

para tarefas produtivas e para energias positivas, tipo alegria e amor. Com 

isso nossa auto-censura e a censura aos outros cai, e nas relações 
interpessoais tornamo-nos mais criativos, flexíveis e produtivos. (ALUNA 

DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – CRISTIENE.) 

 

A aluna, a partir de suas auto-observações, tomou ciência do desgaste ocasionado pela 

repressão do medo e que junto a esta repressão também ficavam a alegria e o prazer. Ela 

percebeu que podemos transformar os sinais das emoções negativas em positivas e praticar 
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seus antídotos como alegria e amor. Observou ainda que o cultivo destes reduz o julgamento e 

promove a criatividade para construção dos processos relacionais.  

O aluno a seguir também enfatiza a importância de canalizarmos a energia das 

emoções para criar soluções saudáveis ao invés de cultivar emoções, sensações e pensamentos 

destrutivos. Ressalta o papel da educação neste processo de orientação, e por experiência 

própria, passou a prestar mais atenção às emoções para lidar com as falhas no 

comportamento. 

Precisamos sim aprender a canalizar a energia das emoções para criar 

soluções saudáveis e construtivas ao invés de alimentar emoções, 

sensações e pensamentos desagradáveis e destrutivos. Agir 

criativamente nestes momentos é um aprendizado relacional da maior 

importância. Cabe à formação orientar os indivíduos nesta tarefa criativa 

pois o bem-estar da humanidade irá depender da contribuição de cada um 
individualmente. A partir desta atitude interior podemos começar a nos 

colocar a serviço do bem-estar universal. As discussões levantadas a 

respeito das emoções, bem como seu impacto negativo sobre as atividades 

humanas, me fizeram mudar de ação no sentido de lidar com estas falhas 

de comportamento. Acredito que a reflexão mais detalhada sobre estas 

emoções é o caminho para o autoconhecimento, o enfrentamento e a 

superação dos impactos negativos das emoções. Isto vale tanto para a 

raiva, como para o medo e a tristeza: conhecer a causa, a situação 

motivadora desses sentimentos, é um remédio eficaz no redirecionamento 

da nossa consciência para que tracemos soluções. (ALUNO DO CURSO 
DE DESIGN GRÁFICO – POLICARPO - grifo nosso) 

 

Já mencionamos a importância do estudo dos níveis mais profundos e vejamos como 

uma aluna ao ter contato com a possibilidade de se criar antídotos para as emoções negativas, 

elegeu este como sendo seu maior aprendizado na disciplina.  

Entender como, quando e de que maneira ocorrem os sentimentos 

destrutivos comigo, deixa espaço para que eu possa encontrar um antídoto, 
o sentimento construtivo contrário ao sentimento negativo, assim vou 

interagir com a emoção de maneira positiva. Saber usar os antídotos contra 

as emoções negativas foi o melhor aprendizado. Só com autoconhecimento 

é que conseguiremos melhorar nossa vida, nossas relações, torná-las menos 
instáveis pelo uso de razão acima da emoção. Pra mim, outra coisa de 

grande valia é poder passar tais conhecimentos adiante, para pessoas de 

meu convívio, tentando fazer com que elas convivam melhor, e também se 

conheçam mais. Sinto-me uma pessoa mais tranqüila, mais segura depois 

de entender com usar a emoção a meu favor e não contra mim. (ALUNA 

DO CURSO DE GESTÃO EM TURISMO – JOANA – grifo nosso) 

 

 De acordo com a psicologia budista (LAMA; GOLEMAN, 2003), podemos distinguir 

as emoções construtivas das destrutivas de acordo com a motivação que as inspira, e para 

tanto podemos lançar mão de antídotos que neutralizem os efeitos negativos das emoções. 

Definindo o ódio como o desejo deliberado de prejudicar ou arruinar com os outros, o cultivo 
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da emoção ou valor oposto a este, o amor, serve como antídoto tendo em vista que não se 

pode sentir amor e ódio ao mesmo tempo por uma determinada pessoa. Consequentemente: 

 
[...] quanto mais se cultiva o amor afetuoso, a compaixão, o altruísmo – 

quanto mais eles dominam a mente – mais o seu oposto, o desejo de 

prejudicar, é obrigado a diminuir e, possivelmente, desaparecer. Também 
quando dizemos que uma emoção é negativa, não é tanto por estar 

repudiando alguma coisa, mas porque é negativa no sentido de menos 

felicidade, menos bem-estar, menos lucidez e liberdade, mais distorção. 

(LAMA; GOLEMAN, 2003, p. 91)  

 

 

Ressaltamos o quanto uma educação voltada para estes fins pode levar a insights 

preciosos para o autoconhecimento das pessoas a fim de que façam uso de diferentes 

estratégias que resultem em soluções para minimizar os desgastes inerentes às relações.  

Dentre os insights despertados destacamos a ênfase do aluno em desenvolver a honestidade 

necessária para o autoconhecimento, pois,  do contrário, a comunicação interior fica 

comprometida. 

Como resultado desta avaliação, concluo que ainda tenho que trabalhar 
bastante o controle de minhas emoções para que possa lidar melhor com 

elas e que estas auto-avaliações são necessárias para que isto ocorra. O 

autoconhecimento é um caminho trilhado em honestidade para consigo e 

que arrogância, medo, ignorância, entre outros prejudicam essa 
comunicação verdadeira com o seu interior. (ALUNO DO CURSO DE 

GESTÃO AMBIENTAL – GILBERTO – grifo nosso)  

 

Nas conversas com os alunos, chamamos atenção para o fato de que nossas vitórias 

pessoais, por serem algo do nosso interior, portanto, oculto aos olhos da maioria, não gozam 

do reconhecimento externo relacionado ao sucesso financeiro, beleza e fama, mas se 

observarmos mais de perto, quando as reconhecemos, elas nos preenchem, nos fazem sentir 

orgulhosos de nós mesmos elevando nossa autoestima e amor próprio. A questão é aceitarmos 

a mudança de foco e darmos mais atenção às vitórias internas do que as externas. Se ficarmos 

vulneráveis aos julgamentos externos, certamente, temos mais chances de não nos sentirmos 

realizados tendo em vista que os apelos publicitários são baseados na geração de insatisfação 

a fim de alimentar a necessidade de consumo. 

Ao mudarmos a ótica destas valorizações para nossas vitórias interiores, podemos ser 

mais livres para nos orgulhar de nossas conquistas internas as quais poucos de fato irão 

perceber;  mas, a libertação dos efeitos das emoções negativas é uma das maiores vitórias que 

um ser humano pode conquistar em prol do seu bem-estar e dos outros. Portanto, se 

compreendermos isto com profundidade, daremos sentido a todo e qualquer trabalho interior, 
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fazendo dele nosso maior compromisso de vida.  Vejamos como a educação pode levar 

esclarecimentos neste sentido:  

[...] É natural que as pessoas passem por mudanças de personalidade ao 

longo da vida, mas a mudança que passei foi consciente e, o mais 

importante, voluntária. Eu percebi que minha falta de controle sobre os 

sentimentos prejudicava minha avaliação e eu depois me arrependia dos 

meus atos. Lidando com a inveja, minha competitividade, meu orgulho e 

autoritarismo, pude valorizar e praticar sentimentos melhores para mim e 

para os que estão à minha volta, como a empatia e o desprendimento. Sei 

que sou muito novo e ainda tenho muito a aprender, mas minha vontade 

de melhorar me tornará cada vez mais habilidoso socialmente e mais 

satisfeito comigo mesmo. Aprender a lidar com os sentimentos não quer 

dizer reprimi-los, mas aceitá-los. É um amadurecimento que muitos não 

alcançam e que ainda precisa de muitos esclarecimentos, como julgar uma 

pessoa debilitada emocionalmente? Por isso é preciso estimular a 

autoconsciência na formação escolar para que não cresçam adultos 

frágeis e confusos. (ALUNO DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO – 
JURACI -  grifo nosso) 

 

 Os relatos acima apontam caminhos para a possibilidade real de um processo 

formativo contribuir para o autoconhecimento, do mesmo modo, a compreensão dos 

mecanismos que envolvem a dimensão emocional conforme constatados por todos os teóricos 

que vêm pesquisando a educação emocional como Mark Greenberg e Karol Kusché (1994), 

Daniel Goleman (2007), Reuven Bar-on (2007), dentre outros, é de fundamental importância 

para este processo.  

 Os relatos acima nos levam às seguintes conclusões: 

 A compreensão das emoções do ponto de vista teórico, aliada a um processo de 

auto-observação – o que faz com que a teoria passe a ser credenciada por uma 

vivência pessoal -, dá sinais de que pode favorecer o autocontrole, tendo, portanto 

uma função preventiva no sentido de reações descontroladas; 

 A teoria tende a contribuir para que o indivíduo passe a refletir e dialogar 

internamente com suas emoções a fim de amadurecer seu processo relacional, 

como também pode despertar para atenção e reconhecimento das reações 

fisiológicas por elas geradas/ativadas; 

 A compreensão da influência das emoções nos pensamentos pode levar a um 

entendimento sobre a sua abrangência, possivelmente favorecendo o autocontrole 

e, consequentemente, este estado de consciência, favorece a redução do desgaste 

relacional, ou seja, pode evitar o desdobramento negativo no âmbito 

comportamental; 
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 A familiarização do sujeito com os efeitos das emoções no seu comportamento 

pode ativar a criatividade para lidar com elas adequadamente; 

 O estudo das emoções tende a favorecer o cultivo consciente de estados mentais 

positivos para lidar criativamente com as emoções desgastantes; 

 Alguns sujeitos demonstram ter passado a perceber que os outros também 

observam seu amadurecimento emocional e este objetivo alcançado pode se tornar 

um meio de realização pessoal; 

 Alguns sujeitos passaram a perceber que as emoções negativas são contagiantes e 

podem desencadear outras que geram ciclos de negatividades. A compreensão 

destas propriedades das emoções pode levar à consciência a decisão de controlá-

las. Os efeitos negativos das próprias emoções ao serem observados por alguns 

alunos, os estimularam a decidir controlá-las;  

 Alguns sujeitos perceberam que ao reprimirem  as emoções também podiam 

reprimir sua criatividade; 

 A formação humana ao incluir a SEL, pode estimular a criatividade emocional e 

não a sua repressão oferecendo alternativas ou antídotos no sentido de buscar 

orientar para decisões comportamentais responsáveis por inspiração de 

sentimentos positivos que, em muitos casos, podem neutralizar os negativos;   

 

No item a seguir, daremos continuidade às análises do segundo ciclo do componente 

curricular. 

 

 

5.3.3.2 Segundo ciclo do componente: habilidades relacionais e da comunicação   

 

Após a conclusão deste primeiro ciclo teórico que vai desde as influências do entorno 

que geram aquilo que chamamos de manipulação (LÓPEZ QUINTÁS, 2003), passando pelo 

estudo das emoções, iniciamos o ciclo que trata das ferramentas relacionais como: escuta, 

empatia, automonitoria e feedback na dinâmica do sentir, do pensar e do agir. Com estes 

conteúdos, geramos novas dinâmicas e exercícios interativos em sala de aula. O foco aqui é 

o trabalho em duplas e em pequenos grupos. 

Enfocamos a diferença entre ouvir e escutar. Segundo a autora Maitê Melendo 

(1998), ouvimos sons, ruídos e palavras independente da nossa vontade, no entanto, a escuta 

é um ato consciente e voluntário, para escutarmos é preciso que queiramos escutar. Este 
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pequeno e objetivo texto, Sabemos escutar? (MELENDO, 1998, p. 19) juntamente com as 

dinâmicas de escuta realizadas, despertam os alunos para um processo de auto-observação 

que pode ser constatado a seguir: 

[...] Era freqüente eu não deixar o outro completar a frase que eu já falava 

por cima, fui reavaliando isto com o conteúdo da disciplina e confesso que 

ainda estou em processo de “recuperação”. Por mais simples que seja, o 
outro sempre tem algo a dizer que pode influenciar na vida ou simplesmente 

naquele momento. (ALUNO DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO – 

JUAREZ) 
 

Melhorando minhas relações profissionais e familiares, passando a ouvir 

mais o próximo, sendo mais maleável nas opiniões e acatando mais as 
sugestões dos outros, não agindo através do impulso e me policiando para 

evitar o erro. Acho que de tudo o maior destaque é no ouvir mais, pois, 

antes minha opinião era tida como a mais certa, no entanto, hoje, por 

ouvir mais as pessoas meus relacionamentos têm sido diferentes, inclusive, 

havendo comentários positivos dizendo que eu estava diferente para 

melhor. (ALUNO DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – 

GENIVALDO - grifo nosso) 
67

 

 

Trabalhamos empatia com base em três autores: Maitê Melendo (1998) e Zila e Almir 

Del Prette (2001) e Bel César (2004). Nossa intenção, na verdade, era resignificar e 

aprofundar este conceito para ir além do tão comum e automático “se colocar no lugar do 

outro”. Procuramos textos curtos e objetivos a fim de proporcionar leitura em sala, discussões 

e vivências. 

 Melendo (1998) traz um provérbio indígena que associa empatia à condição de 

compreender o outro na sua realidade, nas condições e circunstâncias de sua vida: “Oh, 

grande espírito, não permita que eu opine sobre o caminhar alheio até que tenha caminhado 

muitas léguas com os seus sapatos” (MELENDO, 1998, p. 26). A verdadeira empatia começa 

com a prática do não julgamento, mas, que, da tentativa de compreensão do outro, ou seja, 

para se colocar de fato no lugar de alguém, precisamos policiar nossos julgamentos. A autora 

traz empatia como sinônimo de compreensão e aponta três condições para que isto seja 

possível: congruência, aceitação incondicional do outro e o esforço por captar o mundo do 

outro. Congruência no sentido de mantermos o contato com aquilo que sentimos e pensamos a 

fim de que possamos falar e agir com honestidade. É preciso ser congruente para manter a 

coerência entre o nosso mundo interno e aquilo que externalizamos. Precisamos estar 

conscientes de nós mesmos, da nossa individualidade afim de não ser forçados pela situação 

                                                   
67 É comum os alunos utilizarem o ouvir no sentido de escutar conforme estudamos. Nosso interesse é que eles 

compreendam que existe um nível de percepção auditiva apenas dos sons e outro para o qual voluntariamente 

nos dedicamos com vistas a compreender o outro. 
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ou pelo outro. Precisamos estar sensíveis para escolher a melhor maneira de agir sem se 

confundir com o outro. 

A aceitação incondicional diz respeito ao despojamento de qualquer preconceito, à 

intenção de compreender sem tentar mudar ou manipular quem quer que seja. Na verdade, 

acreditamos que nossa função é contribuir para que o outro se compreenda melhor e chegue às 

suas próprias conclusões a respeito da circunstância em que se encontra. 

O esforço para captar o mundo interior do outro é o trabalho pessoal que precisamos 

exercitar a fim de manter nossa individualidade e ao mesmo tempo compreender o outro da 

maneira como sente a situação na qual se encontra, suas limitações e possibilidades. Afinal de 

contas, empatia vem do grego empátheia que significa “entrar no sentimento” (CESAR, 

2004), algo extremamente complexo pois sempre tomamos como referencial as nossas 

próprias experiências internas. Procurar diferenciar as nossas experiências internas das do 

outro é um exercício que vai muito além do simples “se colocar no lugar de”. 

Almir e Zilda Del Prette (2001) definem empatia como: “a capacidade de compreender 

e sentir o que alguém pensa e sente em uma situação de demanda afetiva, comunicando-lhe 

adequadamente tal compreensão e sentimento” (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2004, p. 86). 

Desta maneira, para ser empáticos, mobilizamos três componentes: 

a) O cognitivo (adotar a perspectiva do interlocutor, ou seja, interpretar e 

compreender seus sentimentos e pensamentos); 

b) O afetivo (experimentar a emoção do outro, mantendo controle sobre ela); 

c) O comportamental (expressar compreensaão e sentimentos relacionados às 

dificuldades ou êxito do interlocutor) (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2004, p. 86) 

 

A aluna a seguir relata sua intenção consciente de praticar a empatia e enfoca a atenção 

no outro e em si mesma demonstrando a busca pelo entendimento do outro. 

Ultimamente passei por situações em que tive de me colocar no lugar da 

pessoa e entendê-la, tentar saber como ela está passando por tal momento, o 

que sente, o que não sente, o que pensa [...] isso tudo, sem deixar de saber 

realmente o que eu penso daquele dado momento, é tele-transportar para a 
mente da outra pessoa sem perder a essência de si mesmo. É difícil porque 

quando eu faço isso, na maioria das vezes não consigo sentir a mesma coisa 

que ela [...] acho que porque não passei por tal situação ainda, mas de 
qualquer forma tento entendê-la e ajudá-la. (ALUNO DO CURSO DE 

DESIGN GRÁFICO – RAIMUNDO.) 

 

Observamos que as abordagens acima encontram ressonância entre si. No entanto, 

Almir e Zilda Del Prette (2001) apresentam a pró-empatia, uma variância sutil da empatia que 
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ilumina nossa incoerência. No Quadro 21 abaixo exemplificaremos como a comunicação 

empática se diferencia da pró-empatica. 

Os exemplos pró-empáticos expõem frases tão arraigadas na nossa cultura que na 

realidade vão na contramão de uma relação verdadeiramente empática na medida em que 

trazem o julgamento do que o outro sente, um certo descaso com o sofrimento do outro por 

julgá-lo um tanto “bobo”, uma postura arrogante ao dizer como o outro deve reagir, a 

imposição de um comportamento cultural incoerente com que o outro está sentindo no 

exemplo do menino corajoso e valente, a incapacidade de dividir com o outro a alegria de 

uma boa notícia pois já tinha-a como algo esperado. Em suma, a pró-empatia é o “fazer de 

conta” da empatia.  

     

QUADRO 21 

COMUNICAÇÃO EMPÁTICA X COMUNICAÇÃO  PRÓ-EMPÁTICA 

COMUNICAÇÃO EMPÁTICA COMUNICAÇÃO PRÓ-EMPÁTICA 

    Penso que é bastante razoável a sua 

indignação 

Você não deve ficar tão chateada 

assim.    

Parece que isto o está deixando muito 

triste 

Daqui a algum tempo você nem vai 

lembrar o quanto chorou pelo 

rompimento do namoro. 

Seu aborrecimento comigo seria 

devido à crítica que lhe fiz? 

Você não precisa se aborrecer, não 

leve minhas críticas tão a sério. 

Entendo bem esse seu medo, também 

já passei por isso. 

Nada justifica o seu medo. 

Sei que não é nada fácil para você 

enfrentar essa situação. 

A situação não é tão grave como você 

está dizendo! 

Eu sei que dói, deixe-me abraçá-lo, 

meu filho! 

Você é valente, quem é corajoso nem 

sente dor! 

Que notícia boa!!! Fico feliz! Tá vendo só, Deus tarda mas não 

falha! 
   Fonte: Del Prette e Del Prette (2001, p. 89) 

 

 Após lerem a diferenciação entre uma e outra, os alunos passam a enxergar o quanto 

todos nós muitas vezes “fazemos de conta”, queremos nos livrar do outro ao invés de praticar 

a empatia. Esta diferenciação ilumina e muito a autopercepção no que diz respeito à nossa real 

intenção por trás dos relacionamentos. 

 Vejamos como os autores definem a segunda: “Reações pró-empáticas são respostas 

com conteúdo prescritivo ou aconselhativo que, embora possam consolar, geram, na maioria 

das vezes, atitudes conformistas” (p. 88 – grifo no original). 
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 O aluno a seguir demonstra que começou a perceber a diferença entre “jogar” 

qualquer resposta e de fato procurar compreender o que outro tem a dizer: 

Outro ponto importante, foi saber a diferença entre escutar o outro e 

aconselhar de maneira pertinente ou simplesmente “jogar” qualquer 
resposta para rapidamente confortá-lo. Isso esclareceu meus pensamentos e 

melhorou meu comportamento diante do outro pois creio que numa amizade 

verdadeira é preciso ter sinceridade e não apenas palavras felizes 24 horas 
por dia. (ALUNO DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO – JUAREZ) 

 

 Estabelecemos um ciclo para estas ferramentas da comunicação que se inicia com a 

escuta, depois a empatia, a automonitoria e o feedback. Fazendo analogia com o ciclo do 

sentir, do pensar e do agir, entendemos que com a escuta e a empatia, exercitamos 

predominantemente o sentir, na automonitoria, o pensar, e o feedback, no sentido de 

realimentação, o agir. A fim de desenvolver relações sadias, precisamos primeiramente fazer 

o contato com os sinais emitidos por nossas emoções/sentimentos, para então pensar e depois 

canalizar nossas ações considerando as nossas necessidades e as dos outros. Quando não 

compreendemos muito bem este processo, normalmente sentimos e respondemos de maneira 

automatizada, conforme sinalizam nossas sensações e emoções.  

 O conhecimento do “sentir, pensar e agir” me abriu um mundo novo de 

não apenas me preocupar comigo e com o que passa dentro de mim, mas 

de qual maneira eu posso externar isso de uma forma que não venha a 

ferir ou magoar o receptor dos meus incômodos. Essa, com toda a certeza, 

foi a parte que mais contribuiu com a minha convivência com as pessoas. 
Sempre pensara que a minha sinceridade, a forma “crua” a qual me 

expressava em certos momentos para as pessoas fosse uma qualidade que 
não precisaria nunca de ajustes, mas percebi que este foi o campo que mais 

precisei ajustar em mim, pois minha preocupação não era como as pessoas 

me entenderiam, e sim que eu estaria exteriorizando tudo e que me sentiria 

bem falando o que me incomodava, o que tinha me chateado ou o que tinha 
me magoado. Percebi que, mesmo isso acontecendo com pessoas que tenho 

absoluto sentimento e que quero sempre protegê-las, nestes momentos não 

demonstrava o mínimo zelo e proteção para com aquela relação, para com 
aquela pessoa. Então, tomar a consciência do “Sentir, Pensar e Agir”, me 

fez entrar num processo de automonitoria ferrenho, onde a minha meta é 

o “Pensar”, pensar muito, aliviar o meu processo do “Sentir”, ponderar, 

refletir o por quê, para assim agir de maneira clara, porém comedida para 

não desnutrir as minhas relações e não machucar a quem estou me 

dirigindo. Como diz o provérbio chinês: “Há três coisas na vida que nunca 

voltam atrás: a flecha lançada, palavra pronunciada e a oportunidade 
perdida”. Posso afirmar que esta disciplina atuou como um diferencial na 

maneira de como encaro as minhas relações e de como estou inserida na 

sociedade. Ela quebrou barreiras, me fez quebrar os limites do meu eu, 

agir de forma mais saudável e evitar erros que certamente seriam 

cometidos por mim e reparar erros já cometidos dentro das minhas 

relações. (ALUNA DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – DARLENE) 
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 Mais um relato que constata a importância de orientar a organização de um fluxo de 

energia que muitos alunos chamam SPA (sentir, pensar e agir), o qual é gerado a partir de 

percepções capturadas pelas dimensões sensorial e emocional, mas que precisam ser 

processadas pelo mental – o que denominamos automonitoria - até que conscientemente 

possamos escolher o modo de encaminhamento dessa energia por meio das nossas ações
68

.  

Automonitoramento é o termo utilizado por Almir e Zilda Del Prette no seguinte sentido: 

 

Considerando as interações com o ambiente social, podemos conceber o 
automonitoramento como uma habilidade metacognitiva e afetivo-

comportamental pela qual a pessoa observa, descreve, interpreta e regula 

seus pensamentos, sentimentos e comportamentos em situações sociais. 
(DEL PRETTE; DELPRETTE, 2001, p. 62 – grifo no original) 

  

 O automonitoramento não significa se autocondicionar, mas pensar conectado ao 

sentir de tal maneira que as ações sejam resultado de uma consciência que atua com objetivo 

de integrar todas as dimensões do ser humano. E este é um trabalho interno que pode ser 

despertado por um processo formativo de tal maneira que o ser humano compreenda a 

complexidade da sua constituição e mobilize-a para o próprio bem-estar (egocentria), dos 

mais próximos (etnocentria) e de todos (mundicentria) enfim.  

 O automonitoramento consciente requer o desenvolvimento de estados contemplativos 

ainda não tão comuns no modo de vida ocidental, mas de fundamental importância para gerar 

autoconhecimento e equilíbrio interior. 

 Segundo Del Prette e Del Prette (2001, p. 63), esta habilidade possibilita: 

 Melhora no reconhecimento das emoções próprias e do outro; 

 Experiência direta da relação emoção-pensamento-comportamento; 

 Maior probabilidade de sucesso no enfrentamento de situações complexas; 

 Análise e compreensão mais acuradas dos relacionamentos; 

 Melhora na auto-estima e na autoconfiança; 

 Ajuda a outras pessoas na solução de problemas interpessoais.  

 

 A compreensão do automonitoramento por parte dos alunos após o estudo das 

emoções, possibilitou que eles passassem a perceber melhor os efeitos das emoções nos seus 

comportamentos e pensamentos, conforme descreve o aluno de Gestão Ambiental: 

 
Falando mais particularmente, usando essa técnica conheci mais  meus 

sentimentos, quando eles afloram, a intensidade que eles aparecem, em que 

situações eles se mostram e graças ao auto-monitoramento foi possível eu 

me controlar e não sair, por exemplo, sair extravasando toda raiva em 

                                                   
68 Sabemos que o automonitoramento nem sempre é viável em situações de risco. Mas no dia-a-dia do jogo 

relacional ele é fundamental para que possamos agir mais responsavelmente com relação às outras pessoas. 
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qualquer coisa ou pessoa. Aprendi a canalizar essas sensações, e de certa 

forma dominá-las de modo que elas mesmas não me dominassem. 

Confesso que no começo é meio estranho, mas como qualquer situação na 
vida, com a prática você aprende e se acostuma. (ALUNO DE GESTÃO 

AMBIENTAL – CONFÚCIO - grifo nosso) 

 

 

 A possibilidade de exercitar o autocontrole, “canalizar a raiva” como muito bem 

coloca o aluno, é motivo de autoconfiança e autoestima. O ser humano passa a perceber que 

ele é capaz de interferir criativamente no conjunto das relações. Viver criativamente tendo 

como objetivo o bem-estar comum é uma dos antídotos contra a manipulação (LÓPEZ 

QUINTÀS, 2003). 

 A aluna abaixo relata que o automonitoramento mudou sua relação com o cultivo das 

virtudes pois passou a se observar mais de perto, e na realidade perceber que para sermos de 

fato virtuosos, precisamos estar constantemente nos automonitorando. Assim praticando, 

assumindo a responsabilidade pela construção da própria humanidade, passou a sentir-se uma 

pessoa melhor, e certamente, a gerar maior bem-estar interno que se reflete no externo. 

Minha autoavaliação com relação a cultivo das virtudes mudou muito após 
a cadeira de Relações Humanas no Trabalho, pois comecei a me 

automonitorar, observando meus erros e tentando interpretá-los, ajudando 

no meu crescimento pessoal e mental. Esta cadeira contribuiu também ao 

esclarecer a diferença de ouvir e escutar, coisa que eu não sabia ao certo o 
significado e quando estava conversando com uma pessoa, não dava a 

atenção a qual a mesma merecia. Aprendi a colocar tudo isso em prática e 

me tornar uma pessoa melhor. (ALUNA DO CURSO DE RADIOLOGIA – 
PETRÚCIA. – grifo nosso) 

 

 Um aluno expressa que julgou o exercício de auto-observação das emoções e 

automonitoramento um tanto “bobo”, no entanto, após realizá-lo, ficou surpreso com a própria 

reflexão e autoanálise, proporcionando mais autoconhecimento. 

A priori, achei esse exercício um tanto bobo e que não conseguiria 

observar minhas reações diante das emoções abordadas. Tenho que dizer 

que me surpreendi com minha reflexão e que até foi um momento muito 

bom de auto-análise. Infelizmente, não sou dos mais teóricos no que não 
consegui comentar tão bem quanto à teoria estudada em sala de aula. Esse 

exercício foi mais um relato, ou até um desabafo, como queira chamar, de 

dias cheios de emoções e sentimentos na vida de mais um simples aluno. 

Se foi relevante? Sem dúvidas que foi. Já posso dizer que me conheço um 

pouco mais. (ALUNO DO CURSO DE TURISMO – HÉRCULES – grifo 

nosso) 

 

A aluna abaixo relaciona o controle das emoções com o real controle da vida, e talvez 

até tenha razão quando imaginamos que as emoções são energias que nos impulsionam para o 

movimento. Controlar este movimento, as condutas, está, de fato, intrinsecamente relacionado 
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ao controle das relações ao longo da vida. Passou a sentir-se mais “dona de si”, ou seja a se 

apropriar de si mesma, a se empoderar, e amadurecer como ser humano. Afirma ainda que 

este é um pré-requisito para a felicidade, com a qual concordamos.  

O estudo de nossas emoções propicia a alternativa do controle emocional. 

Entendendo nossas emoções não iremos ser escravos delas e poderemos 

alcançar o real controle de nossas vidas, e não apenas uma satisfação 
ilusória. Sendo assim, real donos de nossas vidas e ações, podemos crescer 

mentalmente e amadurecer. Dessa forma, poderemos alcançar enfim a real 

felicidade. (ALUNA DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO – PERLA) 

 

Por fim, trabalhamos o feedback no sentido de realimentação (MELENDO, 1998). 

Realimentamos nossas relações de acordo com a qualidade e coerência dos nossos feedbacks. 

Muitos entendem feedback como avaliação do chefe, retorno da empresa quanto ao 

desempenho de um funcionário. Procuramos ampliar este conceito para todo e qualquer sinal 

que emitimos e damos continuidade aos ciclos relacionais nas nossas vidas. Estes ciclos 

podem ser bem curtos como quando compramos algo e nos relacionamos com um vendedor, 

por exemplo. Podem ser colegas com quem nos relacionamos ao longo de um semestre, por 

exemplo. Como também esta realimentação pode ser de longo prazo como ciclos e mais ciclos 

de feedbacks. Isto acontece com nossas relações mais íntimas como também com o meio 

social e natural. Na verdade, basta estarmos vivos para estarmos realimentaremos algum ciclo 

relacional. Dentro desta perspectiva, associamos feedback a resposta e a responsabilidade. 

Somos responsáveis por todos os feedbacks voluntários e involuntários. O que sai de nós é de 

nossa total responsabilidade, independentemente do quanto tenhamos sido provocados ou não, 

independente do nosso estado de consciência ou inconsciência. A decisão de agir de uma 

determinada maneira é a liberdade que temos de realimentar o ciclo da vida à nossa maneira. 

Então, como na lei da física, compreendemos que somos responsáveis por um ciclo de causa-

efeito, atos e conseqüências que levam nossa “assinatura”, carregam um pouco de nós e 

podem ter efeitos que nem vamos ter noção da sua abrangência. 

 Por exemplo, quando destratamos alguém, não sabemos como aquela pessoa irá 

conduzir aquele mal-trato, podendo ser gatilho para tantas outras formas de agressões que vão 

contaminando as pessoas totalmente fora daquele contexto. Ao atribuirmos esta magnitude à 

expressão dos nossos atos, chamamos atenção para a importância de nos automonitorarmos 

com a intenção de desencadearmos ciclos construtivos sempre. Esta é a essência do processo 

de humanização na direção da plenitude do ser pois ela abre “rodovias relacionais” cada vez 

menos obstruídas. Desta maneira a criatividade flui e a alegria e a felicidade se instalam ao 

longo da caminhada. Ao nos percebermos mais felizes, aproximamo-nos do sentido da vida. 
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Pessoalmente,os conteúdos ministrados de Relações Interpessoais me 

abriram um leque de sentimentos e atitudes intrínsecas que preciso corrigir. 

Me fez enxergar como nós somos complexos e minuciosos, mas que se 

tivermos uma automonitoria é possível reverter situações também 

complexas com algum sucesso. (ALUNA DO CURSO DE GESTÃO 

AMBIENTAL – ISADORA – grifo nosso) 

 
As relações desenvolvidas na sociedade por mais insignificantes que alguém 

as considerem são desenvolvidas com base nas emoções e as nossas 

emoções causam impactos nas pessoas com quem nos relacionamos. Por 
isso, foram importantes os conteúdos ministrados, muitas vezes eu 

simplesmente eu não dava atenção e não escutava fazendo com que essa 

relação não tivesse para mim a mínima importância e ao mesmo tempo 

devolvendo um feedback negativo e não me colocando no lugar de quem 
estava recebendo essas ações. Agora busco não apenas escutar mas, ouvir, 

dar atenção àquilo que me é dirigido e que acontece ao meu redor deixando 

de lado o ego. (ALUNA DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – 
LORENA.) 

 

Só o fato de conhecer esses temas (escuta, feedback e empatia) já contribuiu 
para a distinção das nossas ações e daqueles que convivem ou que obtêm 

algum contato conosco. Para nós, designers e artistas gráficos, cada um 

desses fatores coopera para nossa função. Saber escutar o cliente, o público 

ou entrevistado é tão importante quanto um simples feedback dessas mesmas 
pessoas que podem variar do mais longo comentário sobre o seu trabalho a 

apenas um semblante ou olhar no primeiro momento em que enxergam sua 

obra ou peça gráfica. Foi de muita importância conhecer cientificamente 

essas coisas que sentíamos, fazíamos, mas não sabíamos nem o que eram e 

muito menos os nomes. Acredito que uma boa disciplina não é aquela que 

nos ensina apenas uma matéria ou assunto específico, para mim uma boa 

disciplina é aquela que sei que vou usar aquilo que aprendi não só como 

conhecimento técnico, mas também irei usar para o meu dia-a-dia e 

carregarei sempre comigo como uma grande e boa experiência de vida. 
(ALUNO DE DESIGN GRÁFICO – SALVADOR – grifo nosso) 

  

 Nos três relatos acima, observamos que os conteúdos estudados juntamente com as 

reflexões e dinâmicas, contribuíram para elevar a percepção dos alunos no que diz respeito à 

maneira deles se relacionarem com as outras pessoas. Esperamos que este exercício seja 

carregado para a vida conforme expressa um dos alunos. 

 Fechamos esta etapa de habilidades relacionais e da comunicação com um texto 

adaptado do livro de Jack Kornfield, Um Caminho com o Coração: Causa-Efeito - o coração 

é o nosso jardim, cuja idéia central encontra-se resumida no trecho abaixo: 

O coração é o nosso jardim e, junto com cada ação, existe uma intenção que 

é plantada como uma semente. Podemos usar uma faca afiada para cortar 

alguém; se a nossa intenção é ferir, seremos um assassino. Podemos 
executar uma ação quase idêntica, mas, se somos um cirurgião, nossa 

intenção é curar e salvar vidas. A ação é a mesma; no entanto, dependendo 

de seu propósito ou intenção, tanto poderá ser um ato terrível quanto um ato 
de compaixão. (KORNFIELD, 2005, p. 249) 
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Neste texto por nós adaptado, trazemos a visão do autor no que diz respeito aos 

padrões desenvolvidos na dinâmica “causa-efeito” a qual é realimentada por meio de nossas 

condutas (feedback), nossas tendências e hábitos que vão se instalando e criando o nosso jeito 

de ser. Tomar ciência dos padrões que alimentamos é uma condição para vivermos 

sabiamente no mundo. O aluno a seguir ratifica aquilo que o autor do texto aborda: 

No processo de estabelecimento de relações, raramente nos questionamos 

sobre o quão acertadas estão sendo nossas ações ao lidarmos com nossos 
semelhantes. Isso ocorre porque nosso comportamento é fruto de padrões 

condicionantes que repetimos de forma automática e, dificilmente, paramos 

para analisar de que forma isto interfere em nossa vida. E é a visão que 

temos dela que norteia nosso procedimento e, em conseqüência, o das 
pessoas que nos cercam. Atitudes mentais que se repetem por muito tempo, 

passam a constituir a personalidade do indivíduo, criando um 

condicionamento de difícil superação e que interfere em todos os aspectos 
da sua vida. Torna-se necessário cultivar uma compreensão interior, 

assimilando o significado do binômio causa-efeito. O desenvolvimento 

duma percepção consciente permite-nos reconhecer a intenção ou atitude 

que levamos a cada situação da vida. Como citado no texto: uma faca 
serve para ferir ou para salvar. (ALUNO DO CURSO DE GESTÃO 

AMBIENTAL – VINCESLAU - grifo nosso)  

 

Os insights proporcionados tanto pelos esclarecimentos do  texto de Kornfield como 

pelas discussões em classe, contribuíram para que uma aluna do curso de Gestão Ambiental 

passasse a compreender melhor as ações e relações humanas a  partir de mudanças 

comportamentais que fizeram-se perceber na dinâmica causa-efeito em sua vida pessoal no 

exemplo que relata abaixo: 

Hoje, presto mais atenção às minhas ações ao longo do dia, buscando 

constantemente o desejo de aprender e compreender ainda mais os 

aspectos relacionados às ações e relações humanas. Aprendi a dizer eu te 

amo e consequentemente a dinâmica do binômio causa-efeito me fez ouvir 

a frase de volta. Livrei-me das dores nas costas, da gastrite emocional e 

hoje consigo expressar de maneira mais cônscia. Aprendi também o valor 
do silêncio para não magoar alguém; aprendi que as respostas a 

determinadas situações ou ações só devem ser proferidas quando o coração 

estiver receptivo e generoso, caso contrário estaremos ferindo e magoando 
a nós mesmos. Somos responsáveis por fazer surgir em nossas vidas 

circunstâncias exteriores benéficas ou não, a escolha é nossa. (ALUNA 

DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – ELIENE. – grifo nosso) 

 

 Até passarmos a observar mais de perto as dinâmicas comportamentais que 

escolhemos e assumirmos a responsabilidade pelas conseqüências cíclicas por elas geradas, 

conduzimos nossas vidas por meio de ações automatizadas que podem se repetir  por muitos 

anos ao longo de nossas vidas.  Despertar, para Kornfield (2005), significa, portanto, sair do 

automatismo para agir conscientemente. Para isto, não temos dúvidas de que um processo 
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formativo esclarecedor tem muito a contribuir para que os indivíduos percebam o quanto 

antes o ciclo causa-efeito que estão alimentando. 

Nossa tarefa é aprender muitas coisas sobre esse corpo e sobre essa mente, e 

despertar dentro deles. Compreender o jogo resultante da dinâmica “causa-
efeito” (N.T)

69
 é um aspecto do despertar. Se não estivermos conscientes, 

nossa vida simplesmente irá seguir, infinitas vezes, o padrão dos nossos 

hábitos passados. Mas, se formos capazes de despertar, estaremos aptos a 
fazer escolhas conscientes quanto ao modo de responder às circunstâncias da 

nossa vida. Nossa resposta consciente irá então criar uma nova dinâmica 

para o binômio “causa-efeito”. Podemos ser ou deixar de ser capazes de 
mudar as circunstâncias externas, mas, com percepção consciente, podemos 

sempre mudar nossa atitude interior, e isso é suficiente para transformar a 

nossa vida. Mesmo nas piores circunstâncias externas, podemos escolher se 

vamos ao encontro da vida com medo e ódio ou com compaixão e 

compreensão. (KORNFIELD, 2005, p. 252) 

 

 

 As teorias podem ser equiparadas a lentes que apuram o nosso olhar para compreender 

a realidade. Quando se trata de uma realidade subjetiva como aquela que se passa no nosso 

interior, este olhar requer exercício contemplativo e teorias adequadas a fim de que 

consigamos enxergá-la apropriadamente. Porém, a partir do momento em que paramos para 

nos perceber e exercitar um pouco este olhar, as constatações começam a aparecer e o sujeito 

credencia aquele aprendizado a partir da própria experiência. Vejamos o que expressa a aluna 

a seguir ao observar seus automatismos nas relações: 

As aulas de relações me fizeram perceber atitudes que eu tomava de forma 

automática, mas que podemos modificar certos comportamentos de parar 

pra pensar, sentir e aí depois agir, lição aprendida nos faz parar para 

seguir pra que as respostas venham de forma a não complicar ainda mais 
situações adversas. (ALUNA DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – 

ISADORA) 

  

Encerramos este ciclo intermediário, pedindo aos alunos para refletirem sobre o texto 

adaptado associando-o às ferramentas relacionais estudadas em forma de trabalho de escrito: 

Com base no texto “CAUSA-EFEITO”: O CORAÇÃO É NOSSO 
JARDIM”, adaptado do livro Um Caminho com o Coração de Jack 

Kornfield, discorra sobre o processo de construção de relações saudáveis a 

partir de uma tomada de consciência dos padrões que realimentam o ciclo 

escuta – empatia – automonitoria – feedback. 

 

 Vejamos como um aluno do curso de gestão ambiental sintetiza este processo: 

Nos relacionamentos, a manifestação do binômio causa-efeito pode ser 

constatado no simples ato de escutar. Não simplesmente ouvir. Escutar 

                                                   
69 No original, o autor utiliza a palavra Karma, a qual procuramos evitar em função do viés religioso infundido 

neste conceito. Como nos comprometemos com um ensinamento laico, mantivemos o conceito traduzindo-o para 

“binômio causa-efeito”. 
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como um ato consciente, com real interesse, no sentido de compreender 

outro. A esta compreensão, segue-se invariavelmente, a empatia. O se 

colocar no lugar do outro sem abrir mão da própria personalidade. A 

aceitação do outro passa a ser conseqüência. A partir daí, desenvolvemos o 

conceito de automonitoria no qual passamos a ter uma visão mais ampla 

das particularidades inerentes à convivência. Consequentemente, 

passamos a regular nosso comportamento, nossos sentimentos, tudo dentro 

duma ótica racional e voluntária. Passamos a fase de realimentação ou 

feedback na qual o que falo, penso ou faço é recebido por outro e 

devolvido a mim, produzindo mudanças nos meus pensamentos, palavras e 

atitudes. Inicia-se um ciclo que favorece o autoconhecimento e contribui 

de forma decisiva para o estabelecimento de relações saudáveis. (ALUNO 

DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – VINCESLAU.- grifo nosso)  

  

De uma maneira geral, os relatos apresentados corroboram com aquilo que Almir e 

Zilda Del Prette (2001) constataram a respeito do processo de automonitoramento e que os 

conteúdos voltados para melhor compreensão do significado de escuta, empatia, feedback e 

automonitoramento ajudam a integrar as dimensões do sentir e do pensar com a maneira de  

agir, podendo contribuir para que o indivíduo passe a tomar decisões mais conscientes e 

respensáveis.  

 A formação pode levar a uma reflexão sobre ações automatizadas como discernir 

entre os momentos de ouvir e aqueles de escutar; 

 Fundamentar teoricamente a empatia, o feedback e o automonitoramento também 

nutre a mente de instrumentos para uma auto-observação mais apurada, podendo 

levar maior consciência na maneira de agir; 

 Orientar a congruência e integração entre o sentir, o pensar, e o agir pode 

contribuir para uma organização do fluxo de energia que alimenta o ciclo causa-

efeito; 

 A compreensão cognitiva do ciclo do sentir, pensar, agir, pode facilitar o 

autoconhecimento e a reflexão sobre as consequências das nossas ações, ou seja, 

pode gerar maior responsabilidade no processo decisório; 

 A compreensão da importância da escuta possivelmente favorece a auto-

observação, refletindo diretamente na construção mais saudável das relações intra e 

interpessoais; 

 O automonitoramento pode favorecer o empoderamento, ou seja, tem probabilidade 

de levar o  sujeito a se sentir mais responsável por suas decisões e ações nas 

relações; 

 O automonitoramento pode favorecer o desenvolvimento da autoestima e 

autoconfiança; 
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 O cultivo consciente das virtudes pode ser facilitado pelos processos de auto-

observação e de automonitoramento; 

 A compreensão aprofundada sobre as consequências dos nossos atos, por meio do 

binômio causa-efeito, tende a contribuir para o processo de ações e decisões 

responsáveis. 

 

 

5.3.3.3 Terceiro ciclo da disciplina: da compreensão do EU ao caminho da individuação 

 

  

Após estudarmos o ciclo das habilidades relacionais e da comunicação, procuramos 

trazer a compreensão de EU/EGO e do caminho da individuação com base em Carl Jung 

(2008b) a fim de sintetizar e dar sentido a todo o conteúdo estudado até o momento. 

Explicamos que por meio do EU/EGO damos conta da realidade e tomamos 

consciência da nossa personalidade e jeito de ser. Enfatizamos, portanto, que precisamos 

compreender o EU/EGO  como nosso ponto de partida para construirmos um processo de 

humanização. Na verdade, quando apontamos a plenitude do ser, estamos falando da busca 

pela integração das múltiplas dimensões do EU/EGO. Observando nosso EU/EGO agir no 

mundo, vamos construindo novas alternativas de sentir, pensar e agir tendo por meta o 

caminho da individuação e o encontro. 

Vejamos como uma aluna discorre sobre a descoberta do EU e como isto tem ajudado 

a decidir conscientemente aquilo que deseja para si como pessoa humana. Observamos que 

este conteúdo é relevante na medida em que traz clareza de sentido para o trabalho de 

autoconhecimento por meio da compreensão da vulnerabilidade do ego frente às influências 

do entorno. 

Geralmente, sempre realizei tarefas que me proporcionavam realizações, 

apesar de não parar e pensar no meu eu, foi aí a grande contribuição desta 

disciplina. Parar e tentar me achar, naquilo que desejo para mim como 
pessoa. Acredito que já me achei pois hoje sei exatamente o que me satisfaz, 

tenho objetivos que estou aos poucos tentando concretizar, já tenho uma 

personalidade (sei dizer um não e um sim) claro que não nego a influência 
do meio social, mas hoje eu sou uma pessoa menos vulnerável do que 

quando tinha 15 anos. Mas seria muita prepotência minha afirmar que eu 

encontrei meu eu, acredito que estou no caminho certo, porém vou começar 

a observar minha individualização, às vezes eu acentuo muito minhas 
qualidades, subestimo os outros em certas ocasiões, quero de qualquer 

maneira ser notado por certos atos que no final das contas não me 

satisfazem (quer dizer, agir para pertencer a um grupo ou então pra ser 
notado em um). Preciso melhorar esta questão, não deixar que meu ego e 

as influências sociais tomem conta da minha vida, preciso me vigiar para 
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poder desenvolver relações saudáveis sejam elas profissionais e pessoais. 
(ALUNA DO CURSO DE TURISMO – SANDRA. – grifo nosso) 

 

Conforme nos esclarece Jung (2008b), o ego é o centro das nossas atenções sem o qual 

não teríamos um ponto de referência. A elaboração teórica do EU, ajudou o aluno abaixo a 

organizar seus pensamentos e a ter novos insights no seu processo de autoconhecimento. 

A disciplina me ajudou a construir um pouco mais do “EU”, ela ajudou a 

organizar pensamentos e me atinar de novas idéias; já havia em mim uma 

busca incessante pelo “EU” que recebeu novo gás com o material 

estudado, também trouxe material para reflexão e também discussões para 

por à prova conceitos bastante particulares. Acredito que as relações 

interpessoais são a base de nossa sociedade e são inatas ao homem em sua 
essência, embora quando posto a prova sua natureza individualista se 

expõe, mas independente de visões diferentes dos temas abordados a 

disciplina foi de grande proveito e continuará a ser exercitada da minha 
parte. (ALUNO DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – PATRÍCIO – 

grifo nosso) 

 

 A compreensão do EU é pré-requisito para a compreensão do caminho da 

individuação e do cultivo de valores. Cientes da complexidade destas temáticas, concluímos 

este ciclo solicitando o seguinte exercício reflexivo: 

 

TERCEIRO EXERCÍCIO REFLEXIVO DA DISCIPLINA DE 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 
“[...] Indivíduo é aquele que não pode ser subdividido, de modo nenhum, 

como a Unidade ou o Espírito; chama-se indivíduo ao que, por sua solidez, 

não pode ser dividido [...]” (BOÉCIO apud HORKHEIMER; ADORNO, 
1973, p. 46) 

 

 Contrapondo o processo de individuação desenvolvido por Jung com o da 

individualização resultante da nossa cultura competitiva e fragmentada, de 

que maneira os conteúdos ministrados na disciplina de Relações 
Interpessoais contribuíram para a sua re-significação da convivência humana 

a partir de um processo consciente entre indivíduos comprometidos com a 

própria felicidade enquanto sentido da vida e, portanto, buscando relações 
harmoniosas na vida profissional e pessoal?  

 Estudamos algumas diferenças entre emoções e virtudes. Enquanto as 

emoções são inatas e requerem automonitoria, as virtudes dependem de 

muito cultivo. À luz do conteúdo ministrado, como você analisa os ciclos de 
realimentação das relações estabelecidas entre os  principais personagens dos 

filmes “O Limite das Emoções” e o “Clube do Imperador”? De que maneira 

a compreensão da multidimensionalidade do “eu” pode ajudar ou dificultar 

nestes processos? 

 Como você se autoavalia com relação ao cultivo das virtudes? 

 De que maneira a disciplina de Relações Interpessoais contribuiu para sua 

melhor percepção das relações humanas? 
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Para a grande maioria dos alunos, o termo individuação é absolutamente novo. É como 

se não existisse com contraponto positivo para o individualismo. Existe a clareza do que seja 

uma pessoa de boas intenções, “do bem”, mas não existe um caminho que teoricamente nutra 

a mente de clareza para organizar uma caminhada consciente. A dimensão mental, de certa 

maneira, medeia as informações/sinais advindos das dimensões sensoriais e emocionais, com 

o refinamento proposto pela dimensão espiritual. Desta maneira, a dimensão mental quanto 

mais integrada estiver à espiritual, mais habilitada estará para clarear percepções e 

pensamentos, mais conscientemente ela atua na direção de dar sentido a toda a experiência no 

contato com as realidades de ordem intra e interpessoais, ao mesmo tempo em que assume a 

função de co-criadora no desenrolar dos acontecimentos almejando sempre a eudemonia ou 

harmonia com tudo e todos. Os insights inspirados pela dimensão espiritual são 

potencializados quando a mente está nutrida de meios adequados para dar formas a estes 

códigos sutis nas ações do dia-a-dia. Em outras palavras, a mente na função de articuladora de 

informações, quanto mais preparada estiver para compreender os sinais advindos das outras 

dimensões, maior capacidade terá de integrar e impulsionar a dinâmica da vida de forma 

harmônica contemplando todas as necessidades humanas. 

O estudo da multidimensionalidade humana desperta a mente para perceber a 

contribuição de cada dimensão orientando-se para uma direção integradora, mundicêntrica, 

plena. Formar humanamente um indivíduo é prepará-lo para recriar a realidade inspirado 

pelos sinais, informações e conhecimentos que emanam das suas várias dimensões, que apesar 

de terem suas peculiaridades, plenificam-se quando funcionam de forma integrada à dimensão 

espiritual. 

Vejamos como uma aluna do curso de radiologia desenvolveu sua compreensão a 

respeito da individuação e da individualidade: 

[...] De início começamos a definir individuação que significa tornar-se um 

ser único, segundo Jung é entendida como a grande jornada do ego na 

busca e no aumento da consciência do Self (o verdadeiro ser do homem), 
porém, individualidade, entendemos nossa singularidade mais íntima, última 

e incomparável, significando também que nos tornamos o nosso próprio Si-

mesmo. A individuação não acontece automaticamente, mas antes, é uma 

questão de opções éticas e vontade. Já a individualidade acontece de forma 

natural quando o indivíduo só pratica atos unânimes de seu agrado. 

(ALUNA DO CURSO DE RADIOLOGIA – LILÁSIA – grifo nosso) 

  

   

Observamos que alguma noção de Self, como algo mais pleno que o EGO, passa a 

existir na concepção da aluna e ela coloca-o como o verdadeiro ser do homem. A 

possibilidade de existir uma dimensão do EU mais abrangente contribui para que sua 



267 
 

dimensão mental passe a buscar novos caminhos que não apenas a versão egóica da realidade. 

Ela demonstra ter absorvido bem a idéia da individualidade relacionando-a a nossas 

singularidades e nosso processo de diferenciação do outro. No entanto, confunde-o um pouco 

com individualismo que seria uma tendência negativa da individualidade ao fechar-se em si 

mesma motivada por aquilo que considera  agradável e não pelo bem-estar comum. 

Demonstra entendimento com relação à necessidade de cultivo da individuação a 

partir de opções éticas e do uso da vontade e da decisão. A possibilidade de elaborar esta 

compreensão evidencia uma organização mental saudável capaz de direcionar suas escolhas 

para um caminho mais consciente e virtuoso. 

Na verdade, o individualismo não é uma oposição, mas uma condição sine 
qua non da individuação. O individualismo em si não é um problema, o 

problema é quando este aparece como uma mera casca oca, sem ter em 

contra-partida essa auto-consciência/conhecimento, e consequentemente a 
consciência do alheio. O individualismo por isso gera atitudes egoístas e 

frustração por não se conseguir atender a determinadas expectativas. Só um 

ser humano que passou por um processo de individuação adequado 
consegue ser compreensivo consigo mesmo e com outrem, mantendo-se 

acima das pressões sociais. (ALUNO DO CURSO DE GESTÃO 

AMBIENTAL – VINCESLAU) 

 
Os conteúdos de individuação e individualização me proporcionaram um 

conhecimento sobre seus conceitos, suas diferenças e seus aspectos positivos 

e negativos que até então eu nunca tinha analisado. Adquiri o conhecimento 
de que o individualismo pode ser benéfico se utilizado de forma correta, 

tornando o indivíduo menos vulnerável a algumas coisas, além de ter uma 

maior confiança nos seus sentimentos. A individuação pode proporcionar a 

autorealização pois facilita a descoberta da qualidade pessoal. Já o 
individualismo é um processo negativo, pois causa separação é um processo 

negativo pois causa separação e preocupação, ocorrendo o isolamento 

desta pessoa com as outras. Aprendendo a dosar, a individuação pode 

proporcionar relações harmoniosas na vida profissional e pessoal, pois 

tem como conseqüência uma realização melhor e mais completa das 

qualidades coletivas do ser humano tornando-se um fator determinante de 
um melhor rendimento social. (ALUNA DO CURSO DE GESTÃO 

AMBIENTAL – GLAUCE – grifo nosso) 

 

Os dois alunos acima apesar de não distinguirem apropriadamente individualidade de 

individualismo, conseguem discorrer sobre os aspectos negativos de uma individualidade 

quando esta se fecha e se separa dos outros, ou seja, tende para o individualismo. Tendo este 

contrapondo claro, eles conseguem elaborar teoricamente de forma satisfatória, o conceito de 

individuação. Este, ao nosso ver, ainda em processo de amadurecimento, foi compreendido 

como autorrealização e desenvolvimento de qualidades coletivas em prol do bem-estar social. 

Em função do pouco tempo que tivemos para amadurecer este conceito, acreditamos que levar 

para os alunos esta possibilidade de norte para a construção do eu/ego, foi bastante relevante.  
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Ao tratarmos da individualização como o meio termo entre o individualismo e a 

individuação,  ou seja, individualização no sentido da nossa diferenciação saudável dos 

outros, a nossa personalidade e suas singularidades; e individualismo como a atenção 

desmedida ao próprio ego levando à separação dos outros e à ilusão de que somos ora 

melhores ora piores do que os outros. Ou seja, o enfoque exagerado nas qualidades pessoais, 

que leva a  uma dissociação dos outros e todos a várias ilusões narcisísticas inerentes ao 

individualismo, seria uma consequência negativa da individualização. Já a individuação 

passaria a ser o extremo oposto derivada das tendências positivas da individualização que de 

tanto se conhecer e buscar realizações, passa a enxergar perceber o coletivo como o meio no 

qual pode dar continuidade ao processo de expansão de suas qualidades positivas, um 

verdadeiro transbordamento de uma individualidade autorrealizada que só encontra no 

coletivo o sentido de dar continuidade ao seu desenvolvimento.  

A mesma análise aplica-se ao relato abaixo no qual a aluna identifica individuação 

basicamente como autoconhecimento ao mesmo tempo em que entende a disciplina como 

uma facilitadora deste caminho pelos conteúdos trazidos. Podemos inferir, portanto, que o 

conteúdo teórico da disciplina proporcionou uma expansão no entendimento da aluna com 

relação às possibilidades de movimento para o seu eu/ego.  

  

A individuação é isso, conhecer a si mesmo, como também seus potenciais e 
limitações. Isso foi instigado durante todo esse semestre, através de 

exercício e leituras sobre nossas emoções e nossos comportamentos diante 

de determinadas situações. Momentos de meditação, fazendo com que 

refletíssemos sobre nós mesmos, sobre o sentido das nossas vidas, nossas 
ações e reações diante de algumas pessoas ou situações. Fazendo-nos 

refletir, passamos a nos questionar, por que agimos de determinada forma? 

Por que não agimos de outra maneira? (ALUNA DO CURSO DE DESIGN 
GRÁFICO – GLEIDE) 

 

  

 A aluna abaixo de fato consegue situar bem a tendência individualista do ego e a 

possibilidade de expandir-se no caminho da individuação enquanto autoconhecimento, 

realização consciente do potencial de cada um visando a melhoria das relações coletivas. 

Dentre os benefícios da individuação ela destaca a segurança emocional. Sem dúvidas, o 

monitoramento emocional contribui definitivamente para uma conduta individuada. Segundo 

ela, a teoria estudada contribuiu para um discernimento entre individualismo e individuação. 

 

Os conteúdos que foram ministrados em sala de aula foram de grande 

relevância para mim, principalmente no que diz respeito à individuação, 

pois ela faz com que sejamos mais conscientes e tenhamos bastante 
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segurança emocional. Entendi que o individualismo é dar ênfase 

deliberadamente somente a sua opinião, ao que você pensa sem se 

preocupar com as considerações e obrigações coletivas. Já a individuação, 

no entanto, consiste na realização melhor possível e mais completa das 

qualidades de um ser humano. É o fator determinante de um melhor 

rendimento social. Esse tema realmente me fez rever minhas atitudes diante 

de vários acontecimentos do dia-a-dia na minha vida. Fez-me entender que 
a individuação é um processo pelo qual nos tornamos psicologicamente 

individuais, é aprendemos a conhecer a nós mesmos, porém nunca deixando 

de lado a nossa personalidade, a nossa índole que é inata, pois entendi que 
tudo isso induz a soma total dos conteúdos conscientes e inconscientes, 

portanto individuar-se significa a realização consciente do potencial de 

cada um, no entanto, sempre aproveitando esses conhecimentos para 

melhorar a nossa individuação e personalidade principalmente em nossos 

relacionamentos tanto na vida pessoal quanto na vida profissional 

levando-se em conta a realidade tanto pessoal como coletiva do meio em 

que vivemos. Esses conteúdos que jamais tinham sido vistos por mim em 

outros tempos, me deram a oportunidade de entender a diferença entre o 

individualismo e a individuação que antes para mim tinha um único 

significado. (ALUNA DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – SOFIA - 
grifo nosso) 

 

 A aluna a seguir relaciona a individuação com condutas que seguem o princípio de 

ferir ninguém, harmonia interior que se reflete em ações pacíficas e amorosos no exterior, o 

desenvolvimento de habilidades empáticas, enfim a plenitude do ser. Ela além de teorizar 

adequadamente o conceito, consegue traduzi-lo para uma realidade prática do dia-a-dia o que 

é mais relevante, resumindo-o à capacidade verdadeira de amar o outro. 

[...] todo este processo de individualismo temos um conceito bastante 

salutar que é o da individuação, que para Jung é entendida como a grande 
jornada do ego na busca e no aumento da consciência do “Self” que é a 

soma total dos conteúdos conscientes e inconscientes, ou seja, individuar-se 

é entender que somos capazes de conduzir as nossas vidas, sendo capazes 

de trabalhar o ego de forma responsável, sem ferir ou machucar o outro, 

pois infelizmente, quando estamos tomados pelo egoísmo exacerbado, 

ficamos muitas vezes cegos e deixamos de perceber o outro e entendê-lo. A 

individuação nos leva a uma harmonia interior e conseqüentemente reflete 

na vida cotidiana quando o ser humano está bem consigo mesmo, 

consegue através das emoções, atos, vontades, etc, transmitir paz, amor, a 

sinceridade, estar mais próximo do outro e tentar de alguma forma ajudar, 

não é uma tarefa fácil, visto que é uma mudança de atitude perante a 

própria vida. No processo de individuação é possível potencializar nossa 

capacidade de amar pois quando passamos a enxergar o outro da mesma  

forma que nos enxergamos, com seus problemas, seus conflitos, seus 

anseios, suas virtudes, suas qualidades e que nos colocamos em seu lugar, 

fazemos por onde eles se sintam bem e felizes, quer seja com um gesto, 

com uma palavra, um carinho, amar é ajudar o outro mesmo estando 

distante fisicamente, é saber escutar, é parar um pouco em meio tanta 

correria do dia a dia, enfim é estar inteiramente disposto ao exercício de 

amar. O amor que é a expressão mais completa, na minha opinião, pois 

quando amamos despertamos todo um sentimento positivo, o verdadeiro 

amor reflete em todos os sentidos, o estar bem consigo mesma e com as 
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pessoas que se amam e que te amam, é a plenitude da vida. (ALUNA DO 

CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – MAGALI – grifo nosso) 

 

 De forma semelhante, um aluno associa individuação à potencialização do amor a 

partir da autorrealização, o que facilita a universalização do seu ser. 

[...] Portanto, o ensino ministrado na cadeira de Relações Interpessoais 

contribuiu de forma significativa para que eu, reavaliasse meus valores 
pessoais e coletivos fazendo-me despertar no sentido de buscar uma 

harmonia nas minhas relações pessoais com o próximo. Creio que o 

processo de individuação pode colaborar para a potencialidade do amor 

uma vez que estando plenamente realizado, sentindo-se bem consigo 

mesmo, isso facilita o processo de universalidade do meu ser, fazendo-me 

considerar, adequadamente, as qualidades coletivas do ser humano, 

corroborando para a potencialidade do amor cultivado no meu coração. 
Tudo isso proporciona um melhor rendimento social. (ALUNO DO 

CURSO DE DESIGN GRÁFICO – GILMAR – grifo nosso) 

 

 Uma aluna de design gráfico, relaciona individuação com evolução, ampliação da 

consciência que leva o indivíduo a guiar-se mais pelas orientações da própria personalidade, 

seu autoconhecimento, do que manipulado pelo entorno. A mente ao ter contato com esta 

teoria específica engendra um processo de consciência que permite ao indivíduo acompanhar, 

dar interpretações às suas vivências internas. Neste sentido, a aluna afirma que poderá viver 

mais harmoniosamente e menos influenciada pela massificação das idéias que reproduzem 

tendências comuns aos eus/egos sem que as pessoas se dêem conta.  

[...] A individuação seria uma evolução, uma ampliação da consciência no 

qual o indivíduo deixa cada vez mais de ser influenciado pelo meio e segue 
as orientações da sua própria personalidade. Mesmo sem saber o que era 

individuação, considero que sempre refleti sobre o poder que a sociedade 

tem sobre o homem. É claro que sei que ainda não possuo uma mente 
evoluída e que sou completamente imune a manipulação, acredito que 

ninguém seja, mas como sempre fui estimulada pelos meus pais desde 

pequena a não acreditar em tudo e no que todos dizem e pensar muito antes 

de agir, não devo ser mais uma na massa da população que acredita em 
tudo. Agora, entendendo o que é individuação acredito que posso viver de 

forma mais harmoniosa já que estou trabalhando para não possuir as 

características comuns a toda espécie humana. Uma questão ainda a ser 

vista é a do ego pois sou orgulhosa, mas o fato de já admitir me faz, 

também, pensar quando estou somente satisfazendo o meu ego. (ALUNA 

DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO – LEONOR  – grifo nosso) 

 

Para o aluno abaixo, o contato com a teoria que explica o caminho da individuação 

desencadeou a sua autopercepção no sentido de que estava se tornando uma pessoa fria e não 

empática. Esta teoria teve uma função reguladora uma vez que o fez reconhecer a necessidade 

de reintegrar-se a uma dinâmica coletiva. A percepção da sua individualidade expandiu-se na 

medida em que houve uma compreensão do si-mesmo e da totalidade da sua personalidade 
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individual. Constatamos aqui o quanto os conteúdos adequados podem levar conhecimento às 

nossas áreas mais profundas e mobilizar novas propostas de condutas. Reafirmamos, mais 

uma vez que, a formação humana é uma das áreas de pesquisa mais relevantes no momento 

em que os avanços tecnológicos se aceleram. A criação de meios adequados para ajudar o ser 

humano no caminho da sua plenitude e humanização, sem apego a credos ou ritualísticas, mas 

como para um estudo científico da sua própria natureza, torna-se cada vez mais urgente na 

educação/formação. 

[...] Citando um exemplo: os debates sobre os sentimentos e as virtudes 

realizado durante as aulas me ajudaram a resolver um sério problema que 

eu tinha de repressão dos meus sentimentos, eu estava me tornando cada 

vez mais frio e indiferente aos problemas dos outros. Um dos motivos desta 

falta de empatia é que eu estava tão preocupado em melhorar para viver 

melhor comigo mesmo que eu acabei me esquecendo de melhorar para 

viver melhor com quem está ao meu redor e que faz parte da minha vida. 

As noções sobre individuação explanadas como conteúdo didático me 

deram uma nova percepção de minha individualidade e meu papel no 

coletivo. Através desse processo, o indivíduo identifica-se menos com as 

condutas e valores encorajados pelo meio no qual se encontra e mais com 

as orientações emanadas do Si-mesmo, a totalidade de sua personalidade 

individual.  (ALUNO DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO – JURACI – 
grifo nosso) 

 

No relato a seguir, o aluno associa individuação a tornar-se autêntico e ao mesmo 

tempo engajado na sociedade.   

[...] Perceber o caminho da individualidade por si só é contrastante, pois ao 

mesmo tempo em que as pessoas não se aproximam umas das outras, 
desejam ser aprovadas e aceitas. Por isso, a individuação deve entrar em 

seu lugar, para fazer de cada pessoa um ser próprio, autêntico, mas 

preocupado e engajado com a sociedade que o cerca. Vários exemplos, 
recursos digitais, discussões em sala, tudo isso foi utilizado na disciplina de 

relações interpessoais para enriquecer a aula e permitir a compreensão 

desse processo, da adequada inserção do indivíduo no meio em que vive. 

(ALUNO DE DESIGN GRÁFICO – PEIXOTO – grifo nosso) 

 

Já o aluno abaixo percebe a individuação como uma conseqüência positiva de uma 

individualidade bem trabalhada e isto abre um olhar para o seu interior ao observar sua 

tendência de evitar envolver-se em polêmicas. A partir desta consciência, passa a pensar no 

coletivo e modificar sua conduta no sentido de expressar sua opinião para que “no coletivo 

minha individualidade seja expressa”.  Ressaltamos o quanto um conteúdo esclarecedor é 

capaz de mobilizar um conhecimento que se traduz na prática relacional impulsionando os 

indivíduos para buscar a realização da sua individualidade também no coletivo: na família, no 

trabalho e com os colegas do curso.  

Bem, ao final deste período e após realização da leitura do texto de Jung, o 

que eu posso dizer sobre minha convivência humana é que temos a 
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necessidade de sermos individuais, mas não significa vivermos sós, essa 

individualidade foi trabalhada passando a a se pensar no coletivo, pois 

devemos mesmo mantendo nossa individualidade interagirmos com os 

demais. No início do período, dentre meus colegas de turma, eu evitava me 

envolver em assuntos polêmicos e que no meu entender não me diziam 

respeito. Hoje, procuro expressar minha opinião para que no coletivo 

minha individualidade seja expressa. Sinto a mesma coisa no meu 

trabalho e na minha casa, minhas relações profissionais melhoraram e 

com minha família também. (ALUNO DO CURSO DE GESTÃO 

AMBIENTAL – DÁRIO – grifo nosso)  

 

 O conteúdo teórico sobre individuação fez com que uma aluna de Gestão Ambiental 

compreendesse uma determinada fase da sua vida na qual sentiu um vazio existencial em 

função da falta de autoconhecimento, impulsionando-a para uma “busca profunda” em seu 

interior. Este é um ótimo exemplo do quanto o conhecimento dos nossos processos mais 

profundos dão significado às nossas experiências internas, tornando-as mais familiares, 

aliviando o sofrimento de nos tornarmos estranhos para nós mesmos. Outro ponto bastante 

lúcido ressaltado pela aluna é o fato da individuação não ser compreendida como perfeição 

(JUNG, 2008a) mas com a aceitação/integração de tendências opostas inerentes à natureza da 

realidade dual. Considera-se hoje uma pessoa mais feliz por procurar ser quem realmente é, 

ou seja, mais coerente consigo mesma. 

Em determinadas fases de nossa vida, pensamos ser aquilo que os outros 

pensam que somos, talvez pelo fato de não sabermos ao certo qual nossa 

identidade, nos tornamos dependentes. [...] Consequentemente, após 

longos anos, surgiu um vazio existencial; e parecia me faltar algo, estava 

cansada de realizações externas, foi então que aos trinta anos resolvi 

mudar, retirei a máscara, sofri, chorei e busquei. Iniciei uma busca 

profunda em meu interior por mim mesma. Sem saber estava realizando o 

processo de individuação que não é um processo linear mas que conduz a 

um novo centro psíquico e que Jung denominou como Self (si mesmo). É 

bom frisar que aquele que busca individuar-se não tem a mínima 

pretensão de tornar-se perfeito. Ele visa completar-se e isso implica em 

aceitar o fardo de conviver conscientemente com tendências opostas, 

irreconciliáveis, inerentes à sua natureza. Hoje me sinto uma pessoa bem 

mais completa, sem a necessidade de atender aos padrões pré-estabelecidos 

para ser feliz. Hoje sou simplesmente eu, e isso me basta. (ALUNA DO 

CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – ELIENE - grifo nosso)  

 

 Oferecer conhecimentos que facilitam o diálogo interior e a compreensão destes 

processos que se dão nas camadas mais profundas do nosso ser ratificam a importância da 

educação atuar em todas as linhas/múltiplas inteligências levando todos os conhecimentos 

necessários para que o ser humano viva o gozo da sua plenitude proporcionado por um 

processo mais e mais consciente de desenvolvimento da sua própria natureza. Vejamos como 

um aluno discorre sobre este processo de conscientização a partir da teoria: 
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O assunto realmente abriu meus olhos para questões que até então não 

tinha parado para pensar, pois só entendia o conceito de individualização e 

o via como o único e exclusivo motivo para seguir meus objetivos, e agora 

percebo que é preciso entender mais sobre a convivência do dia a dia, 

sempre procurando agir da melhor maneira possível, participar mais para 

poder se integrar com os outros e desenvolver uma relação mais saudável, 

mais compreensiva e sempre tentar reverter os pensamentos que só levam 

a discussão, a intriga ao preconceito. E sei que para se conseguir ser uma 

pessoa mais consciente é preciso primeiramente entender a si mesmo, 

obter o controle de si próprio do ponto de vista emocional para não agir de 

qualquer maneira e causar transtorno a si próprio e aos outros. Sei que 

um dos fatores muito importantes para construir relações mais 

harmoniosas é saber que apesar de sermos individualistas sempre estamos 

precisando dos outros e que o trabalho e a alegria em conjunto é muito 

mais consistente e gratificante, pois a união leva à prosperidade para todos 

e a felicidade não é tão feliz individualizada com todos felizes pelo mesmo 

motivo. 

 

Compreendo agora um pouco sobre a individuação. Percebo que somos 

muito apegados a partes do nosso ego que dificultam o nosso 
relacionamento com os outros, que sempre procuramos ter o status que 

muitas vezes só dividem as pessoas, pois é como se vestíssemos uma 

rotulagem que nos classificam uns diferentes dos outros e assim entrando no 

campo das divisões que prejudicam o convívio. Devemos ser mais flexíveis, 
mais abertos aos outros, a outras opiniões, outras decisões, porque muitas 

vezes pensamos que sabemos de tudo e acabamos diminuindo os outros, e 

assim diminuindo a si próprio pela falta de compreensão e do saber lidar 
com os outros. (ALUNO DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO. – 

DAGMAR - grifo nosso) 

 

 Estudamos os valores/virtudes como integrantes da dimensão espiritual e atribuímos a 

eles uma função norteadora de todas as outras dimensões. Diferentemente das emoções, as 

virtudes precisam de cultivo, pois elas são resultado do refinamento das emoções. Por 

exemplo, podemos transformar o medo em prudência, a raiva em coragem, a tristeza em 

solidariedade etc. A dimensão emocional é uma grande fonte de energia que precisa da mente 

consciente para aproveitá-la da melhor maneira possível.  Transformar os sinais provenientes 

da dimensão emocional para que sejam canalizados da forma mais saudável e construtiva 

possível para si e para os outros, é uma habilidade que pode ser desenvolvida com 

autoconhecimento, automonitoria e constante atenção às relações intra e interpessoais. 

Tomamos por base o estudo teórico das virtudes realizado por Alfonso Lopez López 

Quintás (2003) como exemplo de um processo de individuação pelo cultivo e estudo das 

virtudes, trabalhamos o filme “O Clube do Imperador” dirigido por Michael Hoffman, 2002. 

 Vejamos como o estudo das virtudes trouxe esclarecimento a um aluno de Design Gráfico o 

qual acreditava que como as emoções, as virtudes eram inatas, e seu cultivo, portanto, não 
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fazia parte de sua atenção. Descobriu o valor que precisa ser dado a elas e o quanto podem 

contribuir na sua caminhada.  

Primeiramente, devo confessar que antes não dava a devida atenção ao 

cultivo das virtudes, pois erroneamente, pensava que como as emoções, as 

virtudes eram também inatas. Porém, depois do estudo das mesmas, pude 

notar que sem esse cultivo, as virtudes poderão desaparecer, por estarem 

em desuso. Logo, confesso que até este momento, não me preocupava o 

necessário com o cultivo das virtudes, mas, a partir desse estudo, 

comprometo-me a dar o devido valor às virtudes na minha vida, pois são 

elas que muitas vezes abrirão novas portas para o novo caminho. (ALUNO 
DE DESIGN GRÁFICO – PTOLOMEU - grifo nosso) 

 

 O relato da aluna a seguir demonstra a consciência da necessidade de um cultivo por 

meio de exercício diário. Isto a faz reconhecer, ao mesmo tempo, virtudes que precisam ser 

desenvolvidas como é o caso da paciência.  

Como as virtudes são um processo de hábito contínuo, que assim leva ao 

aperfeiçoamento das mesmas, procuro exercitar algumas das minhas 

virtudes, sendo estas as mais claras e destacadas na minha personalidade. 
Com o convívio em grupo ao qual estou cotidianamente inserida, o exercício 

destas virtudes me alimenta quanto à compreensão sobre as outras pessoas 

e me ajuda a sempre procurar melhorar nas imperfeições quanto ao 
convívio com as minhas relações. A consciência deste cultivo me leva, não 

apenas a tentar exercitá-las ainda mais, como enxergar possíveis virtudes 

que eu possa vir a desenvolver. Um exemplo de virtude a ser desenvolvida 

por mim é a paciência. Esse reconhecimento de que as minhas virtudes 

devem ser cultivadas e exercitadas me fez reconhecer o quanto de virtudes 

que tenho a desenvolver e a paciência é possivelmente a mais clara e 

evidente a ser desenvolvida e a partir das aulas e das leituras percebi que 

posso não apenas cultivar as que tenho, mas desenvolver as que preciso 

pra obter relações mais harmoniosas, nutridas e nutritivas. (ALUNA DO 

CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – DARLENE – grifo nosso) 

 

 No relato abaixo observamos que a aluna compreende a possibilidade de se extrair um 

aprendizado das inúmeras situações que vivenciamos, no entanto, reconhece a dificuldade de 

olhar por este ângulo. Desta forma, entende o cultivo das virtudes como um exercício diário. 

Reconhece a importância do autoconhecimento para o amadurecimento e melhoria das 

relações. 

O cultivo das virtudes é um exercício do dia-a-dia através das diversas 

situações enfrentadas. Para mim é difícil, pois, nem sempre é possível 

olhar a situação pelo ângulo da aprendizagem. Todas as situações servem 
para o amadurecimento e conhecimento próprio, às vezes, esquecemos disso 

e deixamos que as emoções extravasem de qualquer jeito machucando 

pessoas que não merecem. Quando entendemos a nós mesmos podemos 

agir da maneira “certa” (o que é certo e errado varia um pouco de pessoa 

para pessoa) melhorando o convívio, os relacionamentos pessoais e 

profissionais. (ALUNA DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – GLICE 
- grifo nosso). 
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Para um aluno do curso de gestão IRAN, a busca das virtudes está relacionada à busca 

do autoconhecimento por meio da compreensão daquilo que sentimos e pensamos. Este 

exercício direciona suas escolhas no sentido de lidar com os conflitos de forma mais coerente 

para nutrir relações mais harmoniosas.  

A busca das virtudes está estreitamente ligada à busca e conhecimento de 

si. Como irei procurar, achar e cultivar tais virtudes se não conhecer o que 

sinto e penso? Sem estar consciente desse fluxo energético que percorre em 
meu corpo? Agora busco e continuarei em direção a uma relação 

harmoniosa com o mundo ao meu redor (sem estar necessariamente no 

centro), levando em consideração os conflitos, mas agora em uma posição 

mais coerente, pois sei que ele existe, existirá e terá de ser enfrentado. 
(ALUNO DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – IRAN - grifo nosso) 

 

 Interessante constatar o quanto os conteúdos ministrados e as reflexões realizadas são 

apreendidas pelos alunos de acordo com seu estágio/nível de autoconhecimento. Apesar de 

não podermos mensurar o quanto os insights resultaram em mudanças comportamentais 

efetivas, os relatos nos levam a inferir que proporcionaram um novo olhar para dentro de si 

mesmos, ou seja, predisposições para a tomada de decisões e ações responsáveis. Todos os 

relatos respaldam a significância estatística dos testes realizados com o componente 

curricular. 

Em vista dos conteúdos ministrados eu me auto-avalio com em 

desenvolvimento das virtudes, pois até pouco tempo atrás achava que 

retribuir algo bom era uma virtude e na verdade não é. Virtude é aquilo que 

é desenvolvido mesmo quando recebemos uma palavra ou um ato negativo 

e isso em função do meu ego que vinha sendo altamente influenciado 

pelos padrões de vida ocidental. Agora busco desenvolver mais as virtudes 

para que as relações interpessoais desenvolvidas por mim sejam mais 

harmoniosas. (ALUNA DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – 

LORENA -grifo nosso) 

 

 

Os relatos dos alunos nos levam a concluir que tanto o caminho da individuação 

teorizado por Jung (2008a; 2008b), como o cultivo consciente das virtudes em López Quintás 

(2003) e a compreensão do EU/EGO (JUNG, 2008b) enquanto uma estrutura 

multidimensional que depende do esforço consciente para se tornar mais plena e humanizada, 

tende a orientar o indivíduo a buscar a plenitude do ser (RÖHR, 2007; 2010). Portanto, com 

base nos relatos dos sujeitos, observamos as seguintes tendências: 

 A tomada de consciência de que existe uma dimensão mais abrangente do EU, o 

Self, ao passar a fazer parte do universo teórico-cognitivo dos indivíduos, pode 

contribuir para o processo criativo na direção da autorrealização; 
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 A compreensão teórica do caminho da individuação pode favorecer o entendimento 

da tomada de decisões pautada por valores éticos; 

 A distinção entre individualismo e construção de uma individualidade saudável, 

tende a favorecer a compreensão do conceito de individuação; 

 A teoria que fundamenta/esclarece os processos vivenciais da nossas camadas mais 

profundas tende a possibilitar o diálogo interior, podendo gerar maior 

autoconfiança e autoconhecimento; 

 O reconhecimento de que as virtudes não são inatas, pode favorecer o seu cultivo 

consciente. 

 

No item a seguir, iremos tratar da avaliação do componente curricular por parte dos 

alunos. 

 

 

5.3.3.4 Avaliação dos alunos sobre o componente curricular 

  

Estas análises foram resultado do questionamento que fizemos aos alunos no terceiro 

exercício avaliativo no que diz respeito à contribuição da disciplina para sua compreensão das 

relações interpessoais. 

As avaliações dos alunos servem como constatação de que os conteúdos selecionados 

ofereceram novas possibilidades de olhar para dentro de si mesmos contribuindo para 

desencadear mudanças conscientes no sentido da própria harmonização interna e com seus 

pares para promover o autoconhecimento, o sentimento de integração, a busca pelo ser único 

e não-dividido, a coerência entre o sentir, o pensar e o agir, enfim, a caminhada na direção da 

plenitude do ser, da integralidade. Vejamos as colocações dos quatro alunos a seguir: 

[...] a partir do momento que me preocupo com a forma que estou vivendo e 

convivendo com as pessoas me tornarei uma pessoa mais feliz, pois o fato de 

me autoavaliar me proporciona encontrar pontos que estão errados nas 

minhas atitudes quando enfrento o mundo, e a reflexão é sempre a melhor 
forma de nos ajudarmos a convivermos com todos o que nos cercam, 

incluindo o meio ambiente. De antemão, posso assegurar-lhe que as aulas 

ministradas serviram-me como um processo terapêutico de quebra de certos 
limites do meu eu e de um autoreconhecimento altamente profundo. Nunca 

pensara que as minhas relações, a harmonia no meio em que estou 

inserida, dependeriam tanto do que ocorre dentro de mim e das maneiras 
como me relaciono com todo o produto produzido por mim. Na disciplina 

de relações interpessoais foi posto em foco o indivíduo e como tomar 

atitudes para chegar a esse autoconhecimento, não creio que tenha me 

tornado realmente “Uno”, mas a disciplina ajudou a organizar vários 
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pensamentos e a esquematizá-los pondo em foco essa construção do eu, 

também foi posto as conseqüências de nosso egoísmo e como isso 

atrapalha nossa vida e a vida das pessoas próximas a nós. (ALUNO DO 
CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL – PATRÍCIO -grifo nosso) 

 

A disciplina foi importante para nos fazer entender a nós mesmos, buscar 

nossas interiorização e nossos valores, para quebrar com os lados 

negativos do individualismo e através da individuação conseguir atingir o 

autoconhecimento e a realização, nos tornando mais conscientes com 

nossos atos e emoções, bem como optando por melhores escolhas diante 

dos desafios e ajudando a tornar nossas relações mais harmoniosas. A 

individuação nos ajuda a redescobrir nossas qualidade pessoal, ligada 

intimamente com a experiência do todo. (ALUNA DO CURSO DE 

DESIGN GRÁFICO – LÍGIA - grifo nosso) 
 

Entender o funcionamento dos mecanismos de realimentação, praticar a 

escuta e a empatia, dosados de automonitoramento, foram algumas das 
principais lições aprendidas ao longo desse curso. Esses padrões de 

consciência quando colocados em prática contribuem plenamente para a 

construção das relações saudáveis. O cultivo das virtudes juntamente com o 
processo de individuação, são frutos de ações gratuitas nossas, quando 

agimos na intenção de fazer o melhor sem esperar nada em troca. Acredito 

que essa disciplina me ajudou a conceituar as coisas que eu já conhecia, e 

isso acaba por facilitar a percepção e as tomadas de atitude. Por último, as 

aulas contribuíram para que eu pudesse ter maior apreço pela vida, maior 

capacidade de superação e melhor entendimento do valor da humildade. 
(ALUNO DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO – PAULINO -grifo nosso) 
 

É difícil dizer todas as contribuições que esta disciplina me trouxe, mas a 

seguir falarei algumas. Ao estudar a cadeira de relações interpessoais, 

pude observar o quanto é importante compreendermos o nosso “eu”, pois 

dessa forma podemos ajudar as demais pessoas que nos cercam. Aprendi 

também que devemos tentar entender o nosso próximo, ouvi-lo com total 

atenção, tentando assim compreender a situação vivida e se for possível 

ajudá-lo. Pude ver que preciso melhorar minhas emoções pois muitas 

vezes ajo sem pensar e acabo magoando algumas pessoas que estão a 

minha volta. Essa disciplina é importante pois muitas vezes eu agia de 

forma impulsiva, porém agora eu tento analisar antes o que vou falar. 

Minha relação com as demais pessoas mudou pois agora eu tento ouvir 

realmente o que elas me falam, observando o modo, a intensidade com que 

elas se expressam. (ALUNA DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO – 
LUZIA - grifo nosso) 

 

Todos estes relatos nos ajudam a legitimar uma formação comprometida em 

desenvolver conteúdos que ajudem os alunos a se instrumentalizarem cognitivamente 

facilitando o processo de integração das suas múltiplas dimensões por meio do exercício da 

congruência entre o sentir, o pensar e o agir. Vejamos o relato da aluna abaixo:  

Os conteúdos ministrados na disciplina fizeram com que eu nomeasse uma 

parte de mim que não sabia como me referir a ela. Eu sempre fui 

individualista, como filha única aprendi a ser sozinha, a fazer tudo 

sozinha, a ser auto-suficiente. Mesmo nunca desejando isso de fato. Eu 

sempre fui dividida, sempre sentia que não era uma só por dentro. Gostava 
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de ser auto-suficiente, mas ao mesmo tempo sentia que precisava de mais 

pessoas ao meu redor. Depois das aulas, refleti sobre o assunto e percebi 

que as duas XXXX (EPBC)que existiam dentro de mim estão virando 

apenas uma. Logo, eu sei que com o tempo serei um indivíduo homogêneo. 
(ALUNA DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO – SÔNIA - grifo nosso) 

 

Ressaltamos a percepção do aluno abaixo sobre a disciplina no sentido do cuidado com 

o individuo primeiramente, indo além da técnica, para dar ênfase ao desenvolvimento 

consciente de habilidades coletivas saudáveis e assim favorecer novas experiências dentro e 

fora da sala de aula. Ao adotarmos a formação humana como caminho pedagógico, 

compreendemos que o processo de humanização de um indivíduo não se dá naturalmente 

como o crescimento biológico da infância à idade adulta. Estamos nos referindo a um 

processo que depende exclusivamente da livre escolha do indivíduo em se comprometer com 

seu próprio processo de tornar-se pleno. Assim sendo, qualquer intervenção que se proponha a 

formar humanamente assume a função de facilitadora, esclarecedora e estimuladora, 

conforme percebemos a seguir: 

Passei a compreender melhor o processo de automonitoria das emoções e 

como essa percepção é importante para o nosso dia-a-dia. Através do 
conhecimento das minhas emoções posso entender e construir melhor o meu 

“eu’. As aulas ministradas abordaram temáticas que considero primordiais 

para o desenvolvimento de um profissional de qualquer área: ética, moral, 
caráter etc. Foi uma disciplina que cuidou do aluno como pessoa 

primeiramente, para que saiba se relacionar com pessoas com 

personalidades diferentes, e ser um profissional completo e bem sucedido. 

Não teve por objetivo somente a parte técnica, mas investiu na vivência 

coletiva que favoreceu novas experiências dentro e fora da sala de aula. 
(ALUNO DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO – MAGELA – grifo nosso) 

 

Um aluno do curso de design reconhece que o papel de um professor de relações 

interpessoais é buscar nas turmas em que leciona uma construção conjunta, um encontro, indo 

além da transmissão de conceitos. Ressalta ainda a importância de estabelecer um trabalho de 

colaboração, abrindo espaço para que aluno e professor exponham seus pontos de vista e 

visões de mundo.  

[...] o papel de um professor que se dispõe a lidar com as emoções e 

relações interpessoais dos seus alunos vai além da simples explanação de 

conceitos abordados por filósofos clássicos, psicanalistas ou religiosos. 

Faz-se necessário um esforço de construção conjunta, de encontro, 

colaboração e reciprocidade, no sentido de ambas as partes exporem seus 

pontos de vista, visões de mundo,e assim, se construírem como indivíduos e 
profissionais. Em minha opinião, a professora seguiu este desafio, apesar de 

muitas vezes não haver uma colaboração responsiva da turma. (ALUNO 

DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO – JURANDIR – grifo nosso) 
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 Concordamos que as características atribuídas pelo aluno a um educador que se 

propõe a lidar com a formação são essenciais. 

 Da avaliação abaixo, destacamos como contribuição da disciplina o desenvolvimento 

do olhar interior no sentido de integrar a dimensão espiritual e a emocional como resultado de 

uma maior consciência de mecanismos intrapessoais monitorados (autarquia) no intento de 

gerar mais harmonia (eudemonia) nas relações, considerando a felicidade como sendo a  meta 

para vida. 

Eu pude ressignificar o meu conceito de convivência humana ao me 

utilizar da individuação promovida por Carl Jung. Isso é, procurando 

compreender os meus sentimentos e as minhas virtudes, me utilizando da 

automonitoria para analisar os meus sentimentos e emoções e poder 

controlá-los melhor, de maneira a me beneficiar e aos que convivem 

comigo, lutando assim contra os fatores, tanto externos quanto internos 

que provocavam em mim o processo de individualização egocêntrica. 

Considerando a felicidade como um projeto e uma expectativa que todos 

têm para suas vidas, os assuntos ministrados foram de extrema 

importância, já que eles puderam me ensinar com lidar comigo mesmo 

tanto no nível sentimental quanto no racional, através da automonitoria, 

da observação da minha maneira de interagir com as pessoas e que 

conclusões eu podia tirar através dessa observação, o que de maneira 

direta me levou a aprimorar meus canais de comunicação estabelecendo 

assim relações harmoniosas com meus companheiros. (ALUNO DO 

CURSO DE DESIGN GRÁFICO – NICOLAU - grifo nosso)  

 

 Por meio dos relatos abaixo, percebemos claramente que há preconceitos com relação 

a disciplinas desta natureza. Concluímos que, com esclarecimentos adequados e estímulo à 

experiência pessoal de auto-observação, o indivíduo é capaz de chegar às próprias conclusões 

no que diz respeito à dinâmica relacional e à importância desta orientação ser trabalhada nas 

instituições de ensino. Como nos diz López Quintás (2003), basta que proporcionemos as 

experiências adequadas para que os valores falem por si sós.  

Apesar de não me considerar teórico e confessar que não tinha muitas 

expectativas para com a disciplina no sentido de que a princípio, ou seja, 

antes de cursá-la, eu achava que quase tudo que tratamos em sala como a 
questão das emoções, virtudes, causa-efeito, não passavam de processos 

meramente comportamentais e que davam-se através da vivência e que não 

era possível se preparar ou melhorar comportamento, atitudes etc, através 

da teoria. Mais adiante, percebi que as relações humanas devem sim ser 

estudadas principalmente no que se refere à auto-avaliação, que para 

mim, foi um dos melhores exercícios realizados durante esse período. 

Parar para refletir de fato contribuiu para uma melhor percepção das 
relações humanas que vivenciamos diariamente, reflexão importante para 

nos prepararmos para uma convivência harmônica e de respeito para com o 

meio em que vivemos. (ALUNO DO CURSO DE TURISMO – 
HÉRCULES.- grifo nosso) 
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No início do período confesso que achei a disciplina muito chata. Porém, 

no decorrer do curso aprendi a gostar muito e entender que a disciplina nos 

ajuda a conviver melhor com as pessoas e a nos autoconhecer. Temas como 
raiva, medo, tristeza, estresse, entre outros, jamais havia sido analisado por 

mim principalmente dessa forma tão profunda abordada em sala de aula. 

Aprendi que desde cedo a criança deve se habituar a expressar suas 

emoções e a lidar com elas, devendo para isto receber apoio e ajuda dos 
pais. Principalmente, as emoções negativas e suas assemelhadas, senão 

serão adolescentes e adultos incapazes de se relacionarem adequadamente, 

com dificuldades de relacionamento emocional. Com certeza foi de uma 
suma importância o estudo da disciplina de relações interpessoais tanto 

para nossa vida profissional enquanto gestores ambientais quanto na nossa 

vida pessoal. No meu caso, me ajudou a lidar melhor com meu marido e 

tentar ensinar desde já a minha filha a compreender e expressar suas 

emoções. A diferença entre a individuação e a individualidade, conhecer o 

nosso “Eu”, nosso ego, a escuta, acrescentou demais na minha concepção 

de vida. Agradeço a paciência e perseverança com que foi ministrada essa 
disciplina que acrescentou e muito na nossa vida. (ALUNA DO CURSO 

DE GESTÃO AMBIENTAL – SOFIA – grifo nosso) 

  

 O relato abaixo ajuda-nos a perceber a importância de uma orientação adequada para 

o desenvolvimento de um olhar e de um diálogo interior. A consciência das múltiplas 

dimensões e a função de cada uma delas para nossa compreensão da realidade favorece o 

trabalho de coerência e integração interior em meio aos processos relacionais. Para uma aluna 

do curso de turismo, a disciplina ajudou a realizar mudanças comportamentais com maior 

consciência a partir do momento que passou a se tornar menos impulsiva percebendo os 

sentimentos e monitorando-os por vontade própria. 

[...] quero muito agradecê-la professora Paula por todos os debates em sala 

de aula realizados. Sinceramente me ajudaram a me entender melhor, eu 
estou tentando desvendar meus sentimentos do jeito que a senhora 

aconselhou. Quando me sinto triste, questiono o porquê desta tristeza e o 

que ela me causa fisicamente e mentalmente. Suas aulas me fizeram 

perceber características minhas que sozinha seria bem difícil, além de me 

ajudar sem saber nos dias em que me senti pra baixo, sem motivação. Essa 

disciplina me ajudou principalmente no meu comportamento em casa. 

Está ainda em processo, não vou mentir, mas já dá pra notar algumas 

mudanças em mim. Minha relação com minha irmã melhorou muito. 

Estou tentando ficar mais calma e não descontar em ninguém minha raiva 

que de vez em quando aparece por causa do estresse. A disciplina de 

Relações Interpessoais contribuiu na mudança de minhas atitudes 

impulsivas e despertou em mim a vontade de me conhecer cada vez mais. 

Sou o que chamamos de uma pessoa introspectiva e a disciplina me deu o 

norte para me abrir um pouco mais as relações humanas. (ALUNA DO 
CURSO DE TURISMO – GLEIDE - grifo nosso)  

 

 De acordo com o aluno a seguir, a disciplina foi comparada com uma “consulta 

psicológica aberta ao público” despertando-o para compreender melhor suas emoções e 

observar mais de perto suas reações com relação ao outro buscando mais equilíbrio, pensando 
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antes de agir, sendo mais solidário e menos egocêntrico. Lições, segundo o aluno, que o 

ajudarão na melhoria contínua tanto na vida profissional como pessoal.  

Nesse semestre produzi um “vasto” material sobre coisas que somente 

pairavam meu imaginário, mas não sabia o que era na realidade. Essas 
coisas eram principalmente as emoções, que imaginava ter perdido no 

tempo e espaço da vida, mesmo com tão pouca idade (27 anos e cinco 

meses). Através de uma abertura, nesse mundo acadêmico mecanicista e frio 
do IFPE, dado pela professora Paula Cordeiro, pude ver que tinha algo 

errado com o andamento que vinha dando às ações ligadas às relações 

interpessoais. O mais interessante é ter servido de exemplo, em quase todas 
as aulas, de certas práticas que precisariam ser se não mudadas, mas 

amenizadas no meu comportamento. Foi uma espécie de consulta 

psicológica aberta ao público que mudou não totalmente, mas fez com que 

despertasse um sentimento de que nem sempre estou certo, ou que sou o 

maior, ou o mais simpático, ou o mais chato. Tudo tem que ser no meio 

termo, na não agressão antes da reação alheia, do ouvir mais que falar, do 

ser solidário e menos egocêntrico. Então, essas são as principais lições que 

levo para uma melhoria contínua tanto na vida profissional quanto no 

âmbito pessoal. (ALUNO DO CURSO DE TURISMO – LICURGO – grifo 

nosso) 

 

Na percepção de um aluno de gestão ambiental, a disciplina “acendeu postes” que 

mostram caminhos na direção do Si mesmo por meio de um processo consciente de mudança 

comportamental a partir da coerência entre o sentir, o pensar e o agir, tendo como norte o 

cultivo da generosidade. 

O conteúdo desta disciplina acendeu “postes” que mostram caminhos, 

ainda apagados em seu horizonte, mas com a certeza de que com a 

vontade/necessidade de trilhá-lo outras luzes acenderão, talvez não mais 

em linhas retas, mas em encruzilhadas, onde nos levarão cada vez mais em 

direção à complexidade do conhecimento de Si Mesmo. Através dessa 

iniciação de um processo consciente pude perceber a mudança de meu 

comportamento perante os outros seres humanos. Querer ouvir o outro, 

dialogar na mesma língua, no mesmo objetivo. Sentindo, pensando e 

agindo, consciente das emoções e percepção do automonitoramento. A 

generosidade é a mola mestra para a proliferação de encontros sociais, 

que por sua vez, criará um âmbito de trocas solidárias de informação, 

conhecimento e ação. (ALUNO DO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL 

– IRAN  – grifo nosso) 

 

 Mais um exemplo da contribuição da disciplina para a compreensão do outro e  

melhoria na percepção das relações intra e interpessoais resultando em decisões 

comportamentais menos egocêntricas e mais voltadas para o bem-estar de todos. 

Durante muito tempo fiquei me questionando o porquê de termos uma 

disciplina de relações interpessoais incluída na grade curricular do curso 

de Gestão Ambiental. Hoje, percebo que como futuros gestores não 

poderíamos trilhar um caminho de respeito e crescimento profissional sem 
entender as relações humanas, relações essas que fazemos parte. A 

disciplina de relações interpessoais me ajudou a perceber melhor a 

essência das pessoas, me ajudou a perceber que às vezes por traz de uma 
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pessoa que age com desprezo e maldade, pode estar uma pessoa fragilizada 

pelo sofrimento ao longo da vida, que encontrou na rispidez uma forma de 

defesa. Contudo, devo principalmente aos conceitos aprendidos e 

empregados em minha vida uma melhor significativa nas relações que 

tenho com a minha família. Ao refletir sobre minha vida pude perceber de 

que forma agia com as pessoas mais próximas a mim, às vezes com 

arrogância, prepotência e principalmente com rispidez e assim pude 
melhorar e levar essa melhora para outros ambientes da minha vida como 

meu trabalho e até mesmo na faculdade. Por fim, só tenho a agradecer tudo 

que foi ensinado e mostrado em sala de aula pois ao me auto-avaliar tenho 
orgulho das relações que estou construindo com as outras pessoas. 

(ALUNA DO CURSO DE GETSÃO AMBIENTAL – SANDRA - grifo 

nosso) 

 

 Observamos a alusão por parte de alguns alunos quanto à importância da educação 

emocional na escola em função da própria experiência com o componente curricular 

ministrado. Consideramos tal percepção como um exemplo de desenvolvimento do senso de 

responsabilidade com o coletivo e comprometimento social que constituem características 

fundamentais para aqueles que começam a entender seu papel mundicêntrico como também 

dos que estão na trilha da individuação.  

Tratamos os depoimentos a seguir como “vozes do povo” para os formuladores das 

políticas educacionais brasileiras no sentido de estimularem e priorizarem com urgência as 

pesquisas voltadas à educação emocional e relacional nas escolas conforme já se encontram 

em franco desenvolvimento há mais de vinte anos em outros países. 

O objetivo principal do estudo da educação emocional é o de tornar a 

nossa vida e nossas relações interpessoais mais sadias, mais coerentes com 

o nosso verdadeiro ser. Conhecendo as emoções, saberemos que não 

somente elas devem dominar nossas ações. O que não é comumente 

ensinado em instituições de educação formal é o que pode fortalecer a 

importância das relações saudáveis e a busca pela real sabedoria que é que 

faz com que as pessoas evoluam, se compreendam mais, se aceitem mais. 

Falta nas escolas transmissão de uma educação embasada na importância 

das emoções positivas, felicidade e compaixão são algumas delas, com 

perspectivas que nos dêem a possibilidade de ter  mais confiança, 

segurança, vontade de regeneração, motivações, aprendizado de como 

controlar impulsos, descobrindo tempo certo das coisas, diminuindo a 

ansiedade e aumentando a autoconfiança. Pois são esses os efeitos das 

emoções positivas. Apesar de terem as importância, as emoções negativas, 

raiva, medo e tristeza, por exemplo, precisam ser bem conhecidas e 

trabalhadas, pois podem servir tanto para a evolução como o contrário, 

essas podem nos deixar confusos, inseguros, intolerantes e sem perspectiva 

de futuro, perde-se a habilidade de mover-se para novas possibilidades. É 

preciso um trabalho de educação, de autoconhecimento com exercícios 

habituais. Os debates em sala de aula a cerca do tema emoções e as leituras 

recomendadas, trazem à tona uma série de questionamentos e avaliações 
pessoais. Reconhecer o que são e como instrumentalizar as emoções de 

maneira positiva no nosso dia-a-dia, pode melhorar a nossa vida 

principalmente nos aspectos relacionais. É preciso não se deixar dominar 



283 
 

pelas emoções destrutivas, mas sim dominá-las. As emoções mexem com o 

organismo das pessoas e sem controle  elas podem fazer muito mau à mente 

e ao corpo das pessoas. Cada emoção modifica a ação dos hormônios 
estimulando diretamente as ações “padrão”, o corpo responde em ações 

involuntárias (quando estamos felizes normalmente rimos muito, nosso 

coração bate num bom ritmo para a circulação do sangue), ou morais, 

(quando estamos com raiva alteramos nosso tom de voz, agredimos, 
denegrimos a imagem de outra pessoa sem pensar em conseqüências). 

(ALUNA DO CURSO DE GESTÃO EM TURISMO – JOANA  – grifo 

nosso) 
 

Com embasamento em minhas pesquisas e nas aulas de relações 

interpessoais, entendo que as emoções negativas são parte da existência 

humana, sendo necessárias, contudo elas devem ser passageiras, durando 

apenas o tempo certo de cumprir sua funcionalidade. Cabe a nós 

identificá-las e canalizar a energia gasta por elas em coisas boas. Para 

muitas pessoas é uma coisa difícil, isso se deve à falta de educação 

emocional, a maioria nunca praticou o exercício de controlar suas 

emoções, por isso enfrentam dificuldade ao tentar praticá-los, de repente. 

As com o exercício contínuo, elas conseguem educar suas emoções. É 

preciso incentivar a educação emocional, visto que o homem é um ser 

social e vive das relações interpessoais, sendo as emoções a base de 

qualquer relação. O descaso com a educação emocional tem acarretado 

em graves doenças psicológicas com depressão e o pânico, além de ser um 

fator influente para a violência e problemas como depressão e pânico, 

além de ser um fator influente para a violência e o problema da 

desestruturação familiar, como separação, brigas e até assassinatos. Tudo 
isso por não saberem controlar suas emoções. É importante também visto 

que as pessoas que sabem controlar melhor o que sentem são os que 

conseguem maior sucesso na carreira, pois se saem melhor na entrevista de 
emprego e conseguem ser mais sociáveis com seus colegas de trabalho. 

(ALUNA DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO – SOCORRO – grifo nosso) 

 

 

  Os relatos dos alunos demonstram o seu reconhecimento da importância dos 

conteúdos ministrados serem integrados ao ensino tradicional corroborando com as hipóteses 

constatadas as quais apontam para a possibilidade de edificarmos os pilares de uma formação 

humana dentro do atual contexto educativo. Iremos ressaltar abaixo os aspectos mais 

significativos ressaltados pelos alunos: 

 

 Os conteúdos ministrados possivelmente passaram a fazer sentido para vida dos 

alunos e não apenas para sua profissão; 

 Conteúdos filosóficos e psicológicos tratados pedagogicamente podem favorecer o 

processo de autoconhecimento na medida em que ajudam a compreender a 

interdependência entre impulsos, emoções, pensamentos e ações, para então 

monitorá-los em prol de relações intra e interpessoais construtivas; 
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 Vale a pena levar conteúdos para as áreas mais internas do ser pois eles: podem 

servir de “postes” (iluminam), oferecem possibilidades de superação, servem como 

“consulta psicológica pública”, desenvolvem a criatividade relacional, favorecem o 

cultivo de valores; 

 

Este capítulo, um tanto extenso por sua natureza, revela o alcance de um componente 

curricular voltado para formação humana ministrado dentro de uma estrutura tradicional de 

ensino. 

Os relatos acima  legitimam a importância de pesquisas nesta área de formação a fim 

de que a educação formal acompanhe o processo de desenvolvimento da humanização do 

homem, promovendo-lhe o autoconhecimento de forma a se comprometer com a manutenção 

e instauração da paz, da harmonia e da felicidade em nosso planeta. 

No capítulo seguinte, teceremos as considerações finais sobre esta pesquisa. 

  



285 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Para tecer as considerações finais deste trabalho de pesquisa, iremos, inicialmente, 

buscar inspiração nos três sentidos atribuídos por Gardner (2007) a um bom trabalho, são eles:  

 

[...] O trabalho pode ser bom no sentido de ser excelente em qualidade – em 

nossos termos, é altamente disciplinado. Esse tipo de trabalho pode ser bom 

no sentido de ser responsável – leva em conta suas implicações para toda a 
comunidade na qual está inserido. E pode ser bom no sentido de a pessoa 

que o realiza se sentir bem – é envolvente e dotado de sentido, 

proporcionando o sustento, mesmo em condições difíceis. (GARDNER, 

2007, p. 111 - itálicos no original) 

 

No que tange à qualidade, deixaremos este sentido a cargo da banca avaliadora. No que 

se refere ao âmbito da responsabilidade, podemos afirmar que, ao longo de todo o processo de 

elaboração, implementação e testagem do componente curricular voltado para a formação 

humana em cursos tecnológicos do IFPE, levamos profundamente em consideração as 

implicações da fragmentação do atual processo educativo para o desenvolvimento humano e 

procuramos levar conhecimentos para camadas mais internas do ser (QUISUMBING, 2002b) 

na intenção de integrar o processo de amadurecimento intelectual, lógico e linguístico, ao intra 

e interpessoal.  

O terceiro sentido de um bom trabalho, segundo Gardner (2007), é aquele que mais se 

aproxima da motivação que nos trouxe até o final deste ciclo de estudos e pesquisas. 

Paulatinamente, fomos envolvidos pelas condições difíceis ou desafios inerentes à aquisição e 

criação de conhecimentos teóricos e práticos, e, na medida em que os configurávamos eles 

também iam nos reconfigurando de tal maneira que estabelecemos uma relação de encontro 

(LÓPEZ QUINTÁS, 2003) com o nosso objeto de estudo.  

Um trabalho dotado de sentido carrega um magnetismo próprio que nos impulsiona a 

exercitar nossa força criativa principalmente quando se trata de uma área ainda incipiente na 

cultura escolar de uma forma geral. O desenvolvimento de uma perspectiva pedagógica para o 

desenvolvimento do autoconhecimento, automonitoramento e co-criação consciente da 

realidade, com base na coerência entre o sentir, o pensar e o agir, exige do educador um 

preparo diferenciado daquele promovido pelo ensino tradicional,  pois ele precisa fazer da sua 

própria experiência humana um objeto de estudo antes de partir para o campo de pesquisa. 

  Mais do que um doutorado no sentido acadêmico tradicional, estes últimos anos 

representaram um processo de organização e compreensão do nosso próprio caminho de 
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individuação. O referencial teórico aqui apresentado, e que serviu de inspiração para construção 

do componente curricular e de sua testagem científica, iluminou nossos diálogos interiores 

promovendo maior consciência das nossas intencionalidades, resultando em escolhas 

responsáveis para objetivação do nosso propósito ao longo desta caminhada. 

Nosso objeto de estudo - a elaboração, implementação e teste de um componente 

curricular voltado para a formação humana em jovens e adultos dos cursos tecnológicos do 

IFPE - concentrou-se no desenvolvimento de níveis mais integrais da consciência humana nos 

dois quadrantes interiores (WILBER, 2008),  o EU e o NÓS, e nas dimensões corporal, 

sensorial, emocional, mental e espiritual (RÖHR, 2007), buscando levar conhecimentos que 

iluminassem a linha do raciocínio cognitivo-reflexivo, e as linhas das relações intra e 

interpessoais, além de estimular estados contemplativos nos processos de automonitoramento. 

Se partimos da condição de que não podemos vislumbrar uma formação humana sem 

que o educador tenha clareza daquilo que o educando desconhece e precisa atingir 

(POLICARPO JÚNIOR, 2006), ao adotarmos a plenitude do ser como um ideal aproximativo, 

fez-se necessário a proposição de dois nortes teóricos: um para o território interior do 

indivíduo, o quadrante EU – o caminho da individuação sob a ótica de Carl Jung (2008a); e o 

outro para o interior coletivo, o quadrante NÓS - a teoria dos âmbitos de Alfonso López 

Quintás (2003). 

Com este escopo teórico, enfrentamos o maior desafio deste processo: a sua 

transposição para a prática pedagógica. As nossas clarezas teóricas pouco valeriam se não 

encontrássemos um meio de levar os conhecimentos defendidos teoricamente para as camadas 

mais internas dos alunos (QUISUMBING, 2002b). Como fazer o outro se interessar por 

realidades que se passam desapercebidas dentro dele mesmo? Com fazer desse processo algo 

estimulante sem cair no risco da moralidade, do medo e da culpa? Como fazer um ser humano 

entender que além de estudar, trabalhar e dar conta de tantos afazeres, ele também precisa se 

ocupar com o próprio processo de humanização a fim de dar sentido a tudo aquilo que faz e 

almeja? Como fazê-lo perceber que a consciência tem níveis – egocêntrico, etnocêntrico, 

mundicêntrico – e que a chave da felicidade reside no processo de autoconhecimento e 

automonitoramento visando a nos tornarmos mais individuados, espiritualizados, 

mundicêntricos, enfim, integrais? Como estabelecer uma ligação entre as múltiplas dimensões e 

orientá-las para valores?  

Questionamentos não nos faltavam: Por onde começar? Como conduzir tudo isto dentro 

de um tempo pedagógico tão restrito? 
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No momento do doutorado, intencionávamos fazer algo mais propositivo do que crítico 

em relação às instâncias educacionais. No capítulo três, discorremos a respeito do nosso 

percurso interior como educadora em processo de autoformação e apresentamos uma visão 

geral do resultado final do componente curricular elaborado e trabalhado com os nossos 

sujeitos (N=206) na forma de uma proposta implementada e testada cientificamente como 

resposta a tais questionamentos.  

Outro grande desafio desta pesquisa foi o estudo e compreensão da metodologia 

quantitativa com seus testes estatísticos e significados próprios para um pesquisador que só 

havia utilizado testagem qualitativa. Escalas de atitudes tipo Likert, teste de correlação de 

Spearman, teste de médias t, hipótese nula, curva normal, etc., tudo isto era muito novo para 

integrarmos ao nosso universo de pesquisa, mas necessário, pois como afirma Wilber (2001), 

todas as teorias contribuem com verdades parciais da realidade, portanto, quanto mais 

integrarmos ao invés de excluirmos, dissociarmos e fragmentarmos, mais probabilidades 

teremos de chegar a verdades mais abrangentes.  

A análise dos nossos dados nos mostraram que escolhemos os caminhos metodológicos 

compatíveis com nosso objeto de pesquisa e, ao final, ambos os métodos mostraram-se 

complementares, conforme resumiremos a seguir: 

 

1. Resultados obtidos com a aplicação de uma metodologia quantitativa – 1. 

Constatamos uma correlação positiva significativa entre os índices SPADR e SRICE, 

independente do período; 2. Constamos uma correlação positiva significativa entre os 

índices SCCV e SRICE, independente do período; 3. Constamos uma correlação 

positiva significativa entre os índices SCCV e SPADR, independente do período; 4. O 

teste t de médias para uma mesma amostragem demonstrou uma diferença substancial 

dos índices SRICE, SCCV e SPADR entre o momento anterior e o posterior à 

implementação do componente, ou seja, os índices apresentaram um aumento 

significativo no momento posterior.  

 

2. Resultados obtidos com aplicação de uma metodologia qualitativa - No que tange 

ao processo de testagem qualitativa, analisamos os relatos dos alunos a respeito do 

conteúdo estudado e suas auto-observações os quais ratificaram os achados estatísticos 

corroborando com a nossa hipótese geral: a formação humana precisa ser estimulada e 

pode ser viabilizada dentro do ensino tradicional, partindo da constatação de que o 

desenvolvimento do conhecimento a respeito das relações interpessoais, da 



288 
 

compreensão das emoções, do conhecimento e cultivo de valores e virtudes, 

promovem um ganho substancial em termos de compreensão de aspectos do interior 

do ser humano influenciando positiva e significativamente na sua predisposição para 

ações e decisões responsáveis. 

 

Uma vez comprovadas as nossas hipóteses, tanto no que se refere à correlação entre as 

variáveis – (a) relações interpessoais e conhecimento das emoções, (b) predisposição para a 

ação e decisão responsáveis, (c) conhecimento e cultivo das virtudes; o que demonstra que o 

processo de formação humana se reflete em todos esses âmbitos –, quanto à eficácia do 

processo formativo estruturado no componente curricular que elaboramos, é mister ressaltar 

também os limites deste trabalho de investigação. 

Um dos limites da pesquisa se define pelo fato de que fomos a única pessoa a 

ministrar o referido componente curricular até agora. Devido ao nosso comprometimento 

pessoal com todas as temáticas constantes do referido componente, e pelo fato adicional de 

que fomos também autores do mesmo, não podemos a priori garantir que resultados 

semelhantes venham a ocorrer quando do ensino do mesmo componente por outros 

professores. Aliás, não negamos, muito pelo contrário, a importância do comprometimento 

pessoal do professor com as temáticas formativas ali dispostas. Em decorrência de tal 

entendimento, compreendemos como necessária a formação adequada de educadores que se 

proponham a trabalhar com esse tipo de conteúdo, a fim de que aquilo que venham a ensinar 

seja inseparável do próprio modo de compreenderem a si mesmos. 

Outro limite da investigação deriva das características da amostra estudada. Tendo em 

vista que, segundo a terminologia técnica especializada, esta é uma pesquisa de caráter quase 

experimental, de amostra por conveniência e não aleatória, não há base para generalizarmos 

seus resultados. Considerando, entretanto, a consistência destes últimos, corroborada com 

dados advindos dos procedimentos qualitativos, admitimos ser justificável assumir a natureza 

formativa desse componente curricular, embora tal formulação deva necessariamente 

submeter-se ao crivo de pesquisas científicas futuras que tenham o referido componente por 

objeto em amostragem definida aleatoriamente. Apresentam-se, por conseguinte, ideias para 

novas pesquisas que derivam desta agora encerrada. 

Estamos cientes ainda de outra limitação que se relaciona ao referencial teórico por 

nós adotado na pesquisa. Apesar de estarmos convictos da grande congruência entre os 

elementos teóricos por nós selecionados e estruturados e da plena adequação dos mesmos ao 

entendimento do objeto de estudo que nos ocupou durante esta pesquisa, estamos também 
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convencidos de que teoria alguma é plena e totalmente satisfatória para elucidar o fenômeno 

humano e seu processo formativo. O arcabouço teórico em que nos fundamentamos nos 

esclarece que o ser humano não é substância acabada e que sua própria compreensão exige 

uma relação de encontro, da qual fala López Quintás (2003). Em relação a esse ente – e 

possivelmente em relação a todos os demais fenômenos – nenhuma teoria ou compreensão, 

por mais sofisticada e abrangente que seja, pode se arvorar a ter o monopólio da verdade e do 

sentido. Segundo o antecedente, portanto, reconhecemos limitações de nossa investigação 

originadas do caráter necessariamente determinado do referencial teórico adotado. Tal limite, 

como já afirmado, é intrínseco a todo trabalho científico, filosófico, artístico, sem exceção, 

mas é importante que o afirmemos explicitamente, a fim de que não venhamos a contribuir 

com o fortalecimento de dogmatismo algum. Em decorrência, entendemos que não só 

pesquisas empíricas, mas também as teóricas se fazem necessárias para o cultivo de mais 

ampla e profunda compreensão do fenômeno humano. 

Quanto às possíveis repercussões deste estudo no campo educacional, gostaríamos de 

nutrir a esperança de que o mesmo pudesse adicionar modesta contribuição ao imenso esforço 

que precisa ser empreendido no sentido de que as compreensões teóricas, práticas, processuais 

e curriculares da formação humana dos educandos no sistema escolar não se limitem ao 

aspecto cognitivo ou das operações formais da mente humana. Segundo a estrutura 

significativa do estudo que empreendemos, o ser humano não é apenas um ser pensante, mas 

igualmente um ser senciente, corpóreo, aberto à transcendência do outro, da sociedade, do 

mundo e do mistério do Ser. De igual modo, e também em conformidade com tudo o que 

apresentamos ao longo deste trabalho, o ser humano não se realiza a não ser por meio de um 

processo pessoal de unificação em si mesmo de todos esses aspectos, e do direcionamento a 

eles conferido – compreensão que neste trabalho identificamos pelo conceito de individuação. 

Do mesmo modo e simultaneamente, não há realização do ser humano sem que este se 

esforce e se interesse em estabelecer relações integradas e elevadas com os diversos âmbitos e 

sujeitos da realidade, tal como nos esclarece o conceito de encontro de López Quintás. Em 

conformidade com o exposto, gostaríamos que nosso estudo contribuísse, juntamente com o 

concurso de diversas outras intervenções e proposituras, para a institucionalização política, 

social, cultural e educacional da compreensão ampla da formação humana na sociedade 

brasileira e no sistema oficial de ensino em particular. 

Não olvidamos o fato de que há vários documentos e parâmetros oficiais que 

estabelecem como desiderato uma formação mais ampla do humano. Todavia, na maior parte 

das vezes, os anúncios de tal meta não se fazem acompanhar de entendimento específico e 
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apropriado à inter-relação de todos esses aspectos no ente humano, bem como não 

demonstram conhecer meios processuais pelos quais se possa encaminhar tal formação. Nesse 

caso, aqueles anúncios soam mais como se se tratasse de uma declaração formal de princípios, 

do que de um compromisso com sua efetivação. Podemos inferir o desconhecimento real a 

respeito da formação humana naqueles documentos e princípios porque, via de regra, eles não 

se fazem acompanhar de um entendimento profundo e amplo de aspectos fundamentais como 

as emoções e sentimentos, os relacionamentos, a introspecção, a automonitoria, etc.. Por essa 

razão, é que nutrimos a esperança de que estudos como este possam, contínua e 

progressivamente, ajudar a promover a sensibilização e chamamento ao compromisso de 

todos os entes que atuam no âmbito da educação para com a ideia de formação humana. 

Encerramos, portanto, mais um ciclo da história de um ego buscador que levou quase 

meio século para integrar trabalho, sustento, sentido e realização profissional. 

Deste encontro do ego com o seu Self resultou uma “filha metafísica” que ganhou a 

forma de tese de doutoramento para contribuir com a construção de uma educação mais 

abrangente no Brasil: a formação humana. 
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APÊNDICE 

 
APÊNDICE A - COMPONENTE CURRICULAR: OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

 

ENCONTROS 1 E 2 – REFLETINDO SOBRE AS RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS E SEUS ELEMENTOS DIFICULTADORES E 

FACILITADORES  

 

6 h/a 

OBJETIVOS GERAIS 

 Estimular a interação entre os alunos através da reflexão sobre sua compreensão a 

respeito das relações interpessoais e o papel das emoções nas nossas relações 

 Compreender a visão do outro sobre as relações interpessoais e sobre as emoções 

 Identificar/reconhecer e expressar elementos/tendências que facilitam ou dificultam 

as relações interpessoais  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Introduzir a disciplina 

 Explicar sobre os exercícios práticos semanais 

 Oportunizar a interação entre os alunos a partir da compreensão das relações 

humanas e das emoções 

 Trabalhar em grupo para identificar e discutir sobre os elementos/tendências que 

facilitam ou dificultam as relações interpessoais 

 Elaborar definições sobre relações interpessoais 

 Oportunizar a apresentação dos alunos 

 

 

 

 

 

ENCONTRO 3 – AS MÚLTIPLAS INFLUÊNCIAS DO ENTORNO NAS 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

3 h/a 

OBJETIVOS GERAIS 

 Analisar as múltiplas influências do contexto macro nas relações interpessoais 

 Desenvolver a atenção para as interferências destas influências nas relações inter e 

intrapessoais 

 Aprofundar e ressignificar os conceitos de manipulação e liberdade 

     

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar através de imagens as influências do entorno social nas relações intra e 

interpessoais 

 Conhecer a percepção do outro sobre estas influências 

 Refletir e discutir sobre manipulação e liberdade 

 Mostrar um vídeo que retrate estas influências 
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ENCONTROS 4 e 5 – O QUE SÃO AS EMOÇÕES E DE QUE MANEIRA 

ELAS INTERFEREM NAS NOSSAS RELAÇÕES INTRA E 

INTERPESSOAIS 

6 h/a 

OBJETIVOS GERAIS 

 Compreender as emoções e a importância de procurar interpretá-las a fim de 

buscar uma coerência entre o sentir, o pensar e o agir  

 Analisar os meios pelos quais o mercado de consumo utiliza as emoções para 

vender seus produtos e serviços 

 Refletir sobre o papel das emoções nas relações inter e intrapessoais 

 Compreender as emoções como um fenômeno totalizante o qual afeta nossa 

dimensão mental, fisiológica e comportamental 

 Reconhecer a auto-observação como um mecanismo fundamental para o 

gerenciamento das emoções na nossa vida   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Praticar o reconhecimento das emoções a partir de expressões faciais  

 Distinguir os efeitos construtivos e destrutivos das emoções nos comportamentos 

 Compreender as emoções como uma linguagem universal entre homens de 

qualquer parte do planeta 

 Compreender a necessidade de observarmos nosso mundo emocional, seu 

funcionamento e como podemos usufruir dele da melhor maneira possível 

 Compreender a influência dos estados mentais positivos e negativos no 

favorecimento ao equilíbrio e desequilíbrio emocionais 

 

 

 

 

 

ENCONTROS 6 E 7 – MEDO, RAIVA E TRISTEZA: APROFUNDANDO 

A INFLUÊNCIA DAS EMOÇÕES NO SENTIR, NO PENSAR E NO 

AGIR 

6 h/a 

OBJETIVOS GERAIS 

 Aprofundar o significado e a compreensão das seguintes emoções básicas: medo, 

tristeza e raiva 

 Analisar a influência destas emoções no corpo, no pensamento e na escolha das 

ações. 

 Desenvolver uma estratégia de autogerenciamento destas emoções de forma que as 

ações/comportamento gerem harmonia para si e para os outros 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proporcionar aos alunos a possibilidade de falar sobre estas emoções através de 

suas apresentações 

 Refletir sobre as próprias ações diante da raiva, medo e tristeza 

 Desenvolver a habilidade de investigar as causas da raiva, do medo e da tristeza 

 Conscientizar-se sobre a importância de refletir antes de agir quando tomado pela 

raiva e pelo medo 

 Através de cenas de filmes, observar reações motivadas por estas emoções na 

ficção e na vida 

 Possibilitar que os alunos estudem, reflitam e apresentem estas temáticas em forma 

de seminários 
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ENCONTRO 8 – RESSIGNIFICANDO A IMPORTÂNCIA DA ESCUTA 

E DA EMPATIA 

3 h/a 

OBJETIVO GERAL 

 Re-significar o valor da escuta e da empatia nas relações intra e interpessoais 

através de reflexões e vivências 

 Compreender a importância da escuta e da empatia no processo relacional 

 Exercitar a escuta e a empatia em atividades em sala de aula 

 Aprimorar a escuta e a empatia para melhor contextualizar e analisar as causas da 

raiva/medo/tristeza e emoções derivadas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Discutir em grupo sobre a importância da escuta e da empatia nas relações 

 Vivenciar a escuta em sala de aula através de dinâmicas 

 Diferenciar a atitude de ouvir sons da atitude deliberada de parar para escutar o 

outro 

 Escutar as próprias emoções para buscar agir com equilíbrio e harmonia 

 Re-significar empatia nas relações interpessoais 

 Analisar a estreita relação e inter-dependência da escuta e da empatia 

 A percepção das emoções do outro como uma porta para a empatia 

 A escuta e a empatia na superação de conflitos 

 Aceitar e respeitar melhor o outro a partir da compreensão da sua perspectiva 

 

 

 

 

ENCONTRO 9 -  REALIMENTANDO RELAÇÕES HARMONIOSAS: 

FEEDBACK E AUTOMONITORIA 

3 h/a 

OBJETIVOS GERAIS 

 Compreender e analisar o feedback nas relações enquanto sinônimo do ciclo de 

realimentação das relações 

 Compreender a importância da automonitoria/autogerenciamento para criar e 

manter ciclos harmoniosos  

 Aprofundar a percepção da responsabilidade na realimentação dos ciclos da vida 

 Compreender a importância do autoconhecimento para agir responsavelmente nos 

relacionamentos  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Retomar a temática da empatia através das observações e experiências dos 

alunos 

 Ampliar o sentido de feedback de forma que ele inclua toda maneira de 

realimentação das relações 

 Praticar o feedback em sala de aula e na vida automonitorando as emoções  

 Compreender a importância do gerenciamento dos sentimentos para agir com 

responsabilidade 

 Compreender o automonitoramento como um meio de aumentar a autoestima e 

a autoconfiança. 

 Dramatização em grupo das emoções vivenciadas com estados mentais 

positivos e negativos 

 

 

 



302 
 

ENCONTRO 10 – CAUSA-EFEITO: SENTINDO, PENSANDO E 

AGINDO COM RESPONSABILIDADE 

3 h/a 

OBJETIVOS GERAIS 

 Compreender as causas e conseqüências do ciclo do sentir, do pensar e do agir 

 Analisar os padrões que se estabelecem a partir das ações que os realimentam 

 Compreender a prática da escuta-empatia-automonitoria-feedback como um 

ciclo que ajuda no gerenciamento das causas e conseqüências do sentir, do 

pensar e do agir de forma consciente e responsável,   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Refletir sobre causas e conseqüências das ações 

 Exemplificar possíveis padrões estabelecidos pelas pessoas 

 Estimular os alunos a identificarem seus próprios padrões 

 Exercitar o ciclo escuta-empatia-automonitoria-feedback com objetivo de 

harmonizar as relações 

 Leituras e reflexões a respeito desta temática 

 

 

 

 

 

 

ENCONTRO 11 – COMPREENDENDO O PRÓPRIO EU PARA VIVER 

EM HARMONIA COM O NÓS 

3 h/a 

OBJETIVO GERAL 

 Refletir sobre aquilo que entendemos por “EU”  

 Refletir sobre os apegos decorrentes da nossa visão de “EU” 

 Refletir sobre a vulnerabilidade do “EU” à manipulação 

 Compreender o desencadeamento das emoções a partir da nossa compreensão de 

“EU” 

 Compreender algumas definições do ‘EU”, como na perspectiva de Carl Jung e na 

psicologia budista 

ar 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estimular discussões sobre o EU  

 Discutir a visão do EU na perspectiva de Carl Jung e na psicologia budista 

 Avaliar os processo de aversão e atração decorrentes da sua compreensão de EU 

 Exibir cenas de filmes representativas de um EU vivenciado com apego e com 

sabedoria 
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ENCONTRO 12 –FRUSTRAÇÃO, SOLIDÃO E INVEJA: A ARTE 

IMITANDO A VIDA (APRESENTAÇÃO DE FILME) 

3 h/a 

OBJETIVOS GERAIS 

 Aperfeiçoar a compreensão do conteúdo estudado por meio de um filme que 

retrate situações significativas para o nosso estudo 

 Analisar contextos nos quais as pessoas agem guiadas pelas emoções na 

ausência de uma compreensão das mesmas 

 Aprofundar as seguintes emoções secundárias: frustração, solidão e inveja 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Escolher filme que se adeque a este propósito 

 Esclarecer à turma o propósito pelo qual o filme está sendo apresentado 

 Dividir os grupos que irão apresentar os seminários sobre frustração, solidão e 

inveja com base na análise do filme 

  

 

 

 

ENCONTROS 13 E 14 - FRUSTRAÇÃO, SOLIDÃO E INVEJA: 

COMPREENDER PARA TOMAR DECISÕES RESPONSÁVEIS 

6 h/a 

OBJETIVOS GERAIS 

 Compreender de que maneira os processos emocionais mal entendidos podem 

gerar ciclos prolongados de inveja, frustração e solidão  

 Refletir sobre as circunstâncias nas quais estas emoções são desencadeadas no 

nosso dia a dia 

 Aprofundar teoricamente a compreensão das emoções por meio de seminários 

 Debater sobre possíveis alternativas de como lidar com cada um destes 

sentimentos na ficção e na vida 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apresentação de seminários aprofundando a compreensão teórica sobre frustração, 

solidão e inveja, juntamente com uma análise do filme 

 Estimular os alunos a expressarem sua compreensão sobre cada um destes 

sentimentos 

 Analisar as atitudes dos personagens estimulados pelas emoções 

 Observar aspectos positivos e negativos em cada emoção 

 Apreender a compreensão e experiências dos colegas sobre cada um destes 

sentimentos 

 Analisar o ciclo causa-efeito motivado por cada um destes sentimentos 
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ENCONTRO 15 – INDIVIDUALIDADE E INDIVIDUAÇÃO: 

INTEGRANDO DUALIDADES PARA VIVER A UNIFICAÇÃO 

3 h/a 

OBJETIVOS GERAIS 

 Compreender as influências do entorno nas construção da individualidade 

 Compreender os aspectos positivos e negativos da individualidade 

 Compreender o caminho da individuação como uma conseqüência positiva do 

processo de individualização 

 Compreender a individuação como um caminho que nos aproxima da integralidade  

 Compreender a importância da automonitoria para perseguir o caminho da 

individuação 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apresentar a distinção entre individualidade e individuação 

 Contribuir para o discernimento entre a individualidade que leva ao individualismo 

e a individualidade que leva à individuação 

 Debater estas temáticas em aula 

 Apresentar filmes que facilitem tal distinção 

 

 

 

 

ENCONTRO 16 E 17 – NORTEANDO AS ENERGIA EMOCIONAL 

COM VALORES: APRENDENDO A DECIDIR EM PROL DO AMOR, 

DA COMPAIXÃO E DA FELICIDADE  

6 h/a 

OBJETIVO GERAL 

 Compreender a importância de estabelecer princípios como antídotos para as 

emoções que podem gerar comportamentos negativos 

 Compreender que na ausência de princípios, as emoções governam as ações 

aprisionando-as em ciclos 

 Aprofundar teoricamente a compreensão de valores 

 Analisar filme no qual os personagens norteiam-se por valores e compará-los 

com os do filme anterior 

 Compreender a impossibilidade de cultivar e aprofundar relações sadias na 

ausência de valores 

 Compreender que estes princípios são fatores determinantes para a paz e a 

felicidade 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Escolher os grupos para discussão e apresentação de valores ilustrado por 

filme previamente escolhido 

 Refletir sobre a maneira como as emoções podem contribuir ou dificultar a 

vivência dos valores  

 Reconhecer a importância de tomar decisões interiores norteadas por valores 

 Estimular os alunos a exemplificarem situações nas quais a ausência de 

valores levou a vivências dolorosas 

 Compreender que o controle das emoções está diretamente ligado ao 

discernimento sobre os valores 

 Compreender que os valores nos remetem a comportamentos seguros, sadios e 

éticos 

 Ao exercitar os valores estamos cuidando de nós mesmos, dos outros e da 

natureza 
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ENCONTRO 18 – ALEGRIA E FELICIDADE COMO SENTIDO DA 

VIDA 

3 h/a 

OBJETIVO GERAL  

 Estimular reflexões em torno da felicidade como sentido para a vida e refletir de 

que maneira os conteúdos estudados contribuem para esta finalidade 

 Compreender a felicidade como um caminho norteador para nossas ações 

 Compreender que a felicidade pressupõe um trabalho interior, um caminho em 

busca da auto-realização, o caminho da individuação 

 Compreender que a disposição mental para ser feliz decorre de uma decisão 

interior 

 Compreender que a felicidade depende tanto de uma individualização positiva e se 

expande com a individuação  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar a exploração da “felicidade” como forma de manipulação 

 Analisar como a felicidade se desenvolve nas várias situações do dia a dia em que 

o controle e gerenciamento das emoções contribuem para o bem estar pessoal e 

alheios 

 Compreender a importância do contentamento interior 

 Diferenciar satisfação e prazer de felicidade 

 Compreender a importância do valor interior para discernir sobre a felicidade 

 Tomar decisões comprometidas com a própria felicidade e a felicidade alheia  

 Aprender a dizer “não” aos impulsos desgovernados 

 

   Fonte: Elaboração própria 
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