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pais também tentam melhorar a quali-
dade do ensino. O terceiro setor, por meio
de ONGs como o Instituto Ayrton Senna
e o CPCD - Centro Popular de Cultura e
Desenvolvimento, de Tião Rocha, faz sua
contribuição. Mas todos ainda estão en-
gatinhando. Resultados, nesse setor, só
aparecem a médio e longo prazos.

MODELOS
Em termos mundiais, especialistas e pes-
quisadores estão começando a perceber
que, por mais variados e localizados que
sejam os problemas, existe um que é o
principal obstáculo à evolução: o mode-
lo pedagógico cm vigor. O Brasil, como a
maioria dos países ocidentais, adota um
sistema de educação que foi criado em
1890, portanto, há quase 120 anos. De lá
para cá, as mudanças ocorridas em todo
o planeta foram maiores do que nos últi-
mos cinco mil anos.

Por exemplo: os alunos, de maneira
geral, aprendem sete ou oito disciplinas
(com temas muito pouco atualizados) em
todos os anos dos ensinos Fundamen-
tal e Médio. Um modelo ultrapassado, se
considerarmos que no século 20 as desco-
bertas da humanidade em todas as áre-
as são inumeráveis. Matemática, Física,
Química, Biologia, História, Geografia,
Línguas, Psicologia, Filosofia - os conhe-
cimentos em todas as ciências se amplia-
ram e sofreram modificações e revisões.

Como se não bastasse esse aumen-
to na quantidade de informações, a mí-
dia se sofisticou e, a cada dia, milhares de
novos dados podem ser coletados com to-
da a facilidade através do rádio, televisão,
internet. Isso significa que estudantes de
qualquer grau podem, e precisam, apren-
der muito mais na mesma quantidade de
horas letivas. Como fazer isso? Como co-
locar tanta informação importante e di-
versificada na mente das crianças? Não
se pode adotar uma solução simplista, co-
mo aumentar o horário das aulas e, con-
seqüentemente, o tempo que os alunos
permanecem na escola. É improdutivo.
Não haverá tempo para outras atividades,
tampouco para lições, deveres, pesquisas
e trabalhos. E então, o que fazer?

EVOLUÇÃO
É aqui que entra o que há de mais no-
vo em termos educacionais, resulta-

do de pesquisas de autoridades como
o professor americano Marion Brady,
que viaja pelos EUA divulgando sua
nova proposta: uma mudança radical
nos sistemas pedagógicos, implantando
imediatamente a educação emocional.
É a utilização dos dois lados do cérebro,
o treinamento efetivo da memória que
nos faz gravar tudo que desejamos, para
sempre. As idéias do professor Brady se-
rão discutidas em suas colunas, que pu-
blicaremos a partir desse mês, c em re-
portagens nas próximas edições.

Nesta matéria, queremos apresen-
tar a competência emocional, a essên-
cia revolucionária na educação, apre-
sentada e analisada no livro Pedagogia
Emocional - sentir para aprender, dos ca-
nadenses Daniel Chabot, professor de
psicologia, e Michel Chabot, conselhei-
ro pedagógico, recém-lançado no Brasil
pela Sá Editora. Ambos são defensores
do método pedagógico das competên-
cias emocionais. "Queremos espalhar a
importância do 'sentir' para 'aprender',
pois o aspecto tradicional cognitivo não
é mais suficiente e capaz de dirimir to-
das as questões do aprendizado e suas
dificuldades", escreve Daniel. O livro é
dividido cm duas partes: a primeira fa-
la sobre os fundamentos biológicos da
inteligência emocional e do aprendiza-
do. A segunda é mais executiva e práti-
ca, pois trata da aplicação, ou seja, in-
corporação da pedagogia emocional ao
ensino.

A idéia principal dos autores é abrir
novas perspectivas para pais, profes-
sores e educadores. Nesse sentido, eles
fundaram o Instituto de Pedagogia
Emocional, onde professores do mundo
inteiro podem aprender sobre os con-
ceitos. Para eles, a educação precisa ser
revista em relação ao que foi feito du-
rante mais de um século. Às competên-
cias tradicionais, é preciso acrescentar
mais um elemento, que foi cientifica-
mente comprovado como fundamen-
tal para qualquer aprendizado: o valor
emocional.

O aprendizado, como conhecemos,
é essencialmente cognitivo. Ele se fun-
damenta em atividades de tratamento
da informação. O que os irmãos cana-
denses propõem é "abordar a questão
de outro ângulo. Não porque acredita-



mos que o aspecto cognitivo não seja
importante, mas porque ele nos parece
insuficiente e incapaz de responder a to-
das as questões relativas ao aprendizado
e as suas dificuldades", dizem eles.

As propostas vão muito além do
que já se discutiu em qualquer lugar do
mundo sobre educação. Daniel Chabot
ousa ao dizer que "o objetivo é o de
fundar os primeiros alicerces teóricos
de uma nova visão da Pedagogia e do
aprendizado. (...) propor aplicações con-
cretas e integradas da inteligência em
nossas estratégias pedagógicas".

Até pouco tempo atrás, a última co-
luna do quadro abaixo, a emocional,
não existia. Chabot afirma que, tradi-
cionalmente, são considerados como
grandes campos somente as competên-
cias técnicas e as cognitivas. Estas últi-
mas, associadas ao saber c ao conheci-
mento, são as mais solicitadas na escola.
As competências técnicas, por sua vez,
estão associadas ao "saber fazer" e a tu-
do que diz respeito às habilidades técni-
cas, tanto manuais, como a mecânica, a
hidráulica ou a eletricidade, como inte-
lectuais, como a programação do com-
putador, a contabilidade e a prática de
Direito. Ainda é possível acrescentar a
essas as competências relacionais, que
permitem interagir com as pessoas

O novo elemento, ou seja, as com-
petências emocionais, "permitem sen-
tir as coisas, experimentar emoções, e,
em conseqüência, reagir a elas". Pode-
se afirmar que a utilização dessa com-
petência emocional, trabalhando em
conjunto com as anteriores, c que vai
permitir aos estudantes assimilar e
compreender grande quantidade de in-
formação, dispondo do mesmo tempo
letivo de sempre.

DIFERENTES MEMÓRIAS
Não se trata de uma simples teoria de
professores interessados em revolucio-
nar a educação. Os Chabots não apenas
pesquisaram o assunto durante anos,
como fizeram experimentos cm labo-
ratórios, analisaram estudos neurológi-
cos, acompanharam projetos que envol-
viam avançadas tomografias cerebrais
e uma série de experiências produzidas
por cientistas do ramo. A conclusão foi
que as principais estruturas nervosas
implicadas no aprendizado cognitivo
são o hipocampo e o córtex pré-frontal.
"Assim, o aprendizado das competên-
cias cognitivas é possível graças à me-
mória declarativa (memória semântica,
episódica), cujos substratos neurológi-
cos são o hipocampo e o córtex frontal.
Por outro lado, o aprendizado das com-
petências técnicas relativas ao 'saber fa-
zer' e às habilidades apóia-se na memó-
ria procedimental, ou seja, na memória
das ações c dos saberes operatórios. E
ambas funcionam em completa inde-
pendência", afirma o psicólogo Michel
Chabot. O aprendizado das competên-
cias relacionais ainda é menos conheci-
do, mas acredita-se que também tenha
sua própria estrutura nervosa e uma
memória especifica.

O aprendizado emocional utiliza um
modo de assimilação chamado de asso-
ciativo. "Durante muito tempo, acredi-
tamos que, para tomar boas decisões e
dirigir bem nossas vidas, deveríamos ser
lógicos, racionais e inteligentes. Mas as
experiências provaram que pessoas as-
sim não conseguem administrar a vida
c o conjunto de dificuldades que temos
de enfrentar", afirma Daniel.

O livro mostra também que, quan-
do estudantes apresentam dificulda-

des de aprendizado, o reflexo imedia-
to dos professores é sempre questionar
suas competências cognitivas ou téc-
nicas. É muito raro que alguém se vol-
te para as competências emocionais de
alguém que apresenta dificuldades em
Matemática, Ciências ou Português.

Os irmãos Chabot defendem que as
competências emocionais constituem o
cerne do aprendizado. Sem a intenção
de subestimar as demais habilidades,
é forçoso constatar que a competência
emocional é provavelmente a mais im-
portante dentre elas. A razão para isso é
simples e está clara no livro: "o ser hu-
mano c fundamentalmente afetivo". O
objetivo principal dos autores é tornar
como norma o princípio de que o verda-
deiro aprendizado se faz quando senti-
mos, e não quando entendemos algo.

ORGANIZAÇÃO
A competência emocional permite
guardar tudo que se aprende no "lu-
gar correto" do cérebro, ou seja, de for-
ma organizada, na memória mais im-
portante. Permite também desenvolver
a inteligência emocional, que segue os
seguintes princípios básicos, inspira-
dos nos estudos de John Mayer e Peter
Salovey:
• identificar as próprias emoções e as

emoções alheias;
• expressar corretamente as próprias

emoções e ajudar os outros a faze-
rem o mesmo;

• compreender suas próprias emoções
e as emoções alheias;

• gerir suas próprias emoções e adap-
tar-se às emoções dos outros;

• utilizar emoções e habilidades pró-
prias da inteligência emocional nas
diferentes esferas de atividade, espe-
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cialmente para se comunicar bem,
tomar boas decisões, administrar
com êxito suas prioridades, moti-
var-se e motivar os outros, possuir
boas relações sociais, etc.

Esta é apenas uma amostra do
que o livro Pedagogia Emocional pode
fazer pela educação. Vamos debater
e analisar o assunto nas próximas
edições da revista. Especialistas
brasileiros vão analisar cada um
dos pontos que envolvem as com-

petências emocionais e sua impor-
tância para o aprendizado atual.
Como essa nova variável pode me-
lhorar a capacidade de assimilação
e otimizar o tempo dos alunos?

A segunda parte do livro, que
estaremos analisando futuramen-
te, traz conselhos e dicas úteis pa-
ra administrar corretamente uma
classe de aula, assim como me-
lhorar o aproveitamento dos es-
tudantes, permitindo que eles
"se apaixonem" pelas disciplinas.

Capítulos como "Provocar emo-
ções favoráveis ao aprendizado" e
"Ajudar o aluno a administrar suas
emoções" são imprescindíveis para
o educador moderno e comprome-
tido a melhorar suas aulas e capa-
citar corretamente seus alunos. M
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