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RESUMO 
Este trabalho apresenta os resultados parciais da pesquisa: A Educação Biocêntrica na 
formação de professores, realizada na Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. 
Participaram do estudo vinte e dois estudantes matriculados na disciplina optativa Educação 
Biocêntrica. Trata-se de um estudo de abordagem metodológica qualitativa e exploratória. 
Para fundamentar a coleta de dados e sua análise foram estudados os conceitos de afetividade 
e de Educação Biocêntrica. Os dados recolhidos foram obtidos a partir da técnica Grupo Focal 
(GF), e das observações das vivências, cuja finalidade foi conhecer a influência da disciplina 
Educação Biocêntrica no desenvolvimento da competência afetiva dos estudantes. Para 
análise dos depoimentos transcritos, recorremos a três fases da técnica de análise de 
conteúdos de Bardin (2001): pré-análise, a categorização e a interpretação. Essa operação 
resultou em três categorias que deram conta de nossa análise: a) o reconhecimento da 
afetividade no mundo atual; b) o desenvolvimento da afetividade; c) as vivências e o 
sentimento afetivo. Os resultados revelaram o despertar para a expressão da afetividade, a 
valorização dos sentimentos e emoções para melhorar a qualidade de vida e a prática do 
futuro professor, na medida em que ele se instrumentaliza, mediante a competência afetiva, a 
acolher os seus alunos, a estabelecer vínculos, a proteger e respeitar as diferenças, 
promovendo um comprometimento com a formação de um ser integral, para a vida. 
Palavras-chave: Educação Biocêntrica, afetividade, relação professor-aluno. 
 
RÉSUMÉ 
Ce travail présente les résultats partiels de la recherche : L'éducation de Biocêntrica dans la 
formation des professeurs, exécutée à l'université de l'Etat de la foire de Santana - UEFS. Ils 
avaient participé de l'étude vingt et deux étudiants ont enregistré l'éducation facultative de 
Biocêntrica de discipline. On est au sujet d'une étude de qualitatif, d'exploratória et de 
metodológica embarquant descriptif. Pour baser la collecte des données et son analyse les 
concepts d'affectivité et de l'éducation de Biocêntrica avaient été étudiés. Les données 
rassemblées avaient été obtenues de la technique Grupo focales (GF), et des commentaires 
des expériences, dont le but était de savoir l'influence de l'éducation de Biocêntrica de 
disciplines dans le développement de la capacité affective des étudiants. Pour l'analyse des 
dépôts transcrits, nous lançons un appel les trois phases de la technique de l'analyse du 
contenu de Bardin (2001) : payer-analyse quotidienne, le categorização et l'interprétation. 
Cette opération a eu comme conséquence trois catégories qui avaient fait l'exposé de notre 
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analyse descriptive : ) l'identification de l'affectivité dans le monde courant ; b) le 
développement de l'affectivité ; c) les expériences et le sentiment affectif. Les résultats 
avaient révélé wakening pour que l'expression de l'affectivité, l'évaluation des sentiments et 
les émotions améliorent la qualité de la vie et la pratique du futur professeur, dans la mesure 
où il s'instrumentaliza, au moyen de la capacité affective, de recevoir ses pupilles, d'établir 
des liens, de protéger et respecter les différences, favorisant un comprometimento avec la 
formation d'avoir lieu intégral, pendant la vie. 
Mot-clef : Éducation de Biocêntrica, affectivité, professeur-pupille de relation.  
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Desde muito tempo já se pensa em uma educação voltada para o desenvolvimento 

integral do Ser. O filósofo Dewey (1978) definiu a aprendizagem como o próprio exercício da 

vida.  

No entanto, percebe-se, hoje, uma grande influência nas práticas escolares de um 

modelo científico que prioriza a razão, o raciocínio, o intelecto. A educação tornou-se 

essencialmente racionalista e cognitivista (VIEIRA, 2002), daí o questionamento: por que o 

Curso de Pedagogia ainda continua priorizando a formação intelectual e não dá a devida 

importância à dimensão afetiva, principalmente do ponto de vista vivencial?   

Com efeito, os estudos mais recentes na área da educação (BECKER, 2001; 

CAVALCANTE, 2000; RIBEIRO, 2005; VECCHIA, 2002) vêm reconhecer a importância de 

uma pedagogia que integre o conhecimento escolar ao conhecimento da vida. Ainda que 

exista resistência, o aspecto afetivo, antes discriminado e considerado desmerecido, vem aos 

poucos sendo discutido e incluído nas pesquisas científicas e na prática educativa dos 

professores. É o caso do curso de Graduação em Pedagogia, que ousa incluir na formação do 

pedagogo a dimensão afetiva.  

Com o objetivo de desenvolver os aspectos sócio-afetivos e de respeito à vida, a 

disciplina optativa Educação Biocêntrica foi oferecida no curso de Licenciatura em 

Pedagogia, para que o educador em formação resgatasse os potenciais de vitalidade, afeto, 

criatividade, sexualidade e transcendência, de forma que percebesse a importância desses 

aspectos para a aprendizagem integrada com as demais dimensões do ser humano. 

Este trabalho visa apresentar os resultados da investigação realizada nessa disciplina, 

cujo objetivo geral foi compreender se a Educação Biocêntrica interfere no modo de sentir e 

de pensar dos estudantes sobre a vida e sobre seus próprios comportamentos diante dela. Os 

resultados desse estudo serão apresentados a seguir. 
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1. QUADRO TEÓRICO  

COMPREENDENDO A AFETIVIDADE 

 

A afetividade é um termo que apresenta uma multiplicidade de sentidos. No 

Dicionário Aurélio (1999) a afetividade está definida da seguinte forma: 

Psicologia: “Conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de 

emoções, sentimentos e paixões acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de 

satisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza...” 

Na psicanálise, segundo Ballone (2003),  

 

a afetividade é compreendida por um estado de ânimo ou humor, os sentimentos, as 
emoções e as paixões, e reflete sempre a capacidade de experimentar sentimentos e 
emoções. A afetividade é quem determina a atitude geral da pessoa diante de 
qualquer experiência vivencial, promove os impulsos motivadores inibidores, 
percebe os fatos de maneira agradável ou sofrível, confere uma disposição 
indiferente ou entusiasmada e determina sentimentos que oscilam entre dois pólos, 
a depressão e a euforia (p.1). 

 

Na concepção de Wallon, a afetividade tem um papel imprescindível no processo de 

desenvolvimento da personalidade na criança, dando início à primeira etapa por ela percorrida 

(ALMEIDA,1999). Para Piaget, a afetividade e a inteligência são indissociáveis e envolve os 

sentimentos, a vontade, o interesse, os desejos, os valores, componentes que são essenciais 

para o processo de equilibração, que é onde o desenvolvimento do conhecimento acontece 

(WADSWORTH, 1997). Já para Vygotsky ela deve estar associada ao desenvolvimento 

cognitivo, onde as relações sócio-culturais são pontos de partida para a construção das 

emoções e sentimentos (LA TAILLE, 1992).           

Como vimos, a dimensão afetiva pode ser compreendida em diversas perspectivas. Os 

conceitos de afetividade não se esgotam nas pesquisas destes autores citados acima. Neste 

trabalho a afetividade será fundamentada na concepção toriana.  A afetividade é 

compreendida por Toro (1997, p.2), como “um estado de afinidade profunda com o ser, 

originando sentimentos de amor, amizade, altruísmo, maternidade, paternidade, fraternidade”.  

No ponto de vista toriano, a afetividade é vista em duas perspectivas: biológica e 

social. Do ponto de vista biológico, a afetividade é um dos potenciais genéticos do 

desenvolvimento embriológico do ser humano. A expressão do afeto é inerente ao instinto do 

ser humano, que sente a necessidade de doar e receber amor (TORO, 1997). Desde a etapa 

intra-uterina até a maturidade o ser humano necessita de estímulos afetivos para crescer 

saudável e normal. Quando lhe é negado esse amor, a criança pode apresentar sérios 
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problemas de saúde. Em sua pesquisa com recém nascidos, Spitz (1991) concluiu que nos 

bebês a falta de estímulo sensorial e a carência afetiva podem causar retardo na linguagem, no 

comportamento e até mesmo mental. Concordando com Spitz (1991), Burgierman (1998) 

mostra que a forma como a gestação é conduzida também influencia na formação do 

indivíduo, pois essa fase pode determinar a personalidade e a inteligência da criança. Com 

efeito, se a criança não for desejada e recebida com muito carinho e amor, ela pode vir a 

apresentar distúrbios psicológicos. A gênese biológica afetiva corresponde com a expressão 

da identidade do ser humano através de tendências altruístas e aos rituais de vínculos 

desenvolvidos nas vivências (instante vivido).  

Toro (1997) amplia as idéias de Goleman (1995) sobre a inteligência emocional e 

postula a existência da inteligência afetiva. A inteligência emocional, para Goleman (1995), é 

uma capacidade que afeta todas as habilidades mentais, pois pode facilitar ou dificultar o 

desenvolvimento da inteligência no ser humano. Para este autor a emoção é expressa através 

de impulsos, movidos por sentimentos que geram uma ação. Para Toro (1997), a inteligência 

afetiva tem sua base na afetividade. Isso significa que todas as capacidades de aprendizagem, 

de memória e percepção vão estar condicionadas pelos estímulos afetivos. Para Toro (1997), 

não basta ser inteligente, é preciso saber usá-la de forma afetiva, em benefício da humanidade. 

Por isso, o desenvolvimento da inteligência afetiva envolve a evolução integrada de todas as 

formas de inteligência, de maneira que organize a percepção e o pensamento. Assim, se torna 

necessário o autoconhecimento do ser, de modo que ele assuma suas fraquezas, expresse seus 

sentimentos e aprenda a lidar com suas emoções. Por exemplo, controlar a expressão da 

afetividade negativa, como a raiva, o ciúme, a inveja, o ódio.  

Quanto ao aspecto social da afetividade, segundo Toro (1997), resulta dos processos 

culturais de repressão afetiva, os quais desencadeiam uma série de fatores que desregulam o 

organismo do indivíduo, que pode apresentar tendências ao desânimo, à depressão e às 

enfermidades psicossomáticas (TORO, 1997). As relações interpessoais, afetadas pela forma 

de organização social, demonstram como isso vem acontecendo nos dias atuais, pois não 

existe uma preocupação com o outro. As pessoas não se cumprimentam mais, não conhecem 

o próprio vizinho, a comunicação é restrita e objetiva. Toro (1997) destaca que sentimentos, 

como o medo da diversidade, geram a dificuldade das pessoas de estabelecer vínculos com o 

outro, o que pode ser visto em pessoas que não desenvolveram seu potencial afetivo. 

O amor é o princípio fundamental da afetividade, que pode ser manifestado a partir de 

duas dimensões: quando dedicado a alguém é definido por Toro (1997) como amor 

“diferenciado”, mas se dedicado à humanidade, torna-se “indiferenciado”. Uma pessoa afetiva 
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sabe manifestar a afetividade positiva, busca fazer o bem, ser uma pessoa amável, respeitar a 

natureza, valorizar a vida e tentar evitar os sentimentos negativos, pois procura equilibrar as 

expressões afetivas para tornar-se um ser melhor, evitando o proliferamento das patologias 

sociais. 

Classificada por Toro (1997) como um “relativismo ético”, a forma patológica da 

afetividade é conseqüência de um modelo político, econômico, social e educacional que 

reprime os potenciais genéticos, como a expressão afetiva e criativa. Essas atitudes estão 

presentes nas ações da sociedade atual, através da discriminação social, das injustiças, dos 

impulsos autodestrutivos. 

Uma pessoa afetiva, na concepção de Toro (1997), aumenta os níveis de comunicação 

de forma sutil, apresentando uma postura sincera, gestual e verbal. Nesse sentido, todas as 

maneiras de expressão demonstradas pelo indivíduo assumem um significado que estabelece 

relação com o componente afetivo. Sendo assim, o modo de expressar a comunicação, seja 

gestual ou verbal, revela o nível de receptividade e afetividade entre os indivíduos (TORO, 

1997). Por exemplo, se não existir sentimentos bons entre duas pessoas, essa comunicação 

deve ser feita com respeito. Ao contrário, as pessoas agem de forma indiferente ou agressiva. 

Em outros casos, desqualificam o outro. Nesse sentido, os defeitos da pessoa poderão ser 

ressaltados no momento de se elogiar a roupa que está usando e lamentar que não fica bem 

nela. Esta é uma forma sutil de desqualificá-la. A comunicação gestual, segundo Toro (1997), 

força a construção de vínculos: “o sorriso e o olhar são as chaves para o vínculo 

interior”(TORO, 1997, p. 10). 

O contexto social, cultural, ambiental e os fatores genéticos e filosóficos determinam a 

afetividade. Por isso, é necessário o desenvolvimento de uma afetividade que integre todos os 

seus fatores. O indivíduo deve ser capaz de integrar-se, compreender e respeitar a diversidade, 

ser altruísta e estabelecer vínculos afetivos.  

Nesse sentido, a escola por transmitir o conhecimento e valores, que irão conduzir as 

ações dos indivíduos, pode ser lugar de produção de desigualdades, principalmente se seu 

currículo estiver fundamentado no que Bourdieu (1998) chama de capital cultural da classe 

dominante. Dessa forma, o professor ao invés de promover a socialização dos educandos 

acaba contribuindo para perpetuar práticas de inclusão e exclusão diante da relação com os 

seus alunos. A educação, nesse contexto, deve buscar a melhoria da qualidade pedagógica e a 

socialização dos processos de aprendizagem. Dessa forma, o educador precisa assumir a 

postura de mediador na construção do conhecimento, encarando o educando como sujeito da 
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sua aprendizagem, proporcionando uma relação dialógica e afetiva. Assim, poderá ter 

subsídios para trabalhar com a pluralidade cultural na escola. 

Portanto, o reconhecimento da dimensão afetiva como base para despertar a 

inteligência, torna-se uma importante aliada do educador para “formar seres humanos em que 

a criatividade e a ternura sejam necessidades vivenciais e elementos definidores dos sonhos 

de felicidade individual e social” (ASSMANN, 1998, p.29).  

O passo inicial para uma afetividade completa e integrada, para Toro (1997), é 

proporcionar o autoconhecimento, para que não tenhamos medo de assumir nossa própria 

identidade. Devemos, pois permitir o contato com o outro através do toque e do abraço, 

tornando-nos capazes de dar e receber afeto e permitir que o outro se sinta valorizado.  

 
EDUCAÇÃO BIOCÊNTRICA 
 

A Educação Biocêntrica vem oferecer um ensino que sugere integração do 

pensamento, da emoção e da ação. A intenção da Educação Biocêntrica é formar um homem 

capaz de se perceber no mundo, modificando a maneira de agir sobre ele. Um ser que não 

aceite a opressão, mas torne-se ativo, criativo e amoroso. O objetivo dessa proposta educativa 

é possibilitar ao educando formas de estabelecer vínculos com a vida, através de uma 

pedagogia que não priorize apenas a formação intelectual, mas que busque prepará-lo para 

viver e conviver, cultivando seu núcleo afetivo, ampliando sua percepção e o conscientizando 

da postura ética diante da sociedade (CAVALCANTE apud VECCHIA, 2002). 

Dessa forma, essa concepção de ensino busca a construção mediada pelo diálogo a 

serviço da vida, em que a aprendizagem fundamenta-se na autodescoberta, proporcionada por 

vivências integradoras facilitadas pela música-movimento-emoção; que despertam expressões 

dos potenciais afetivos, criativos, e estimulam a criação de vínculos do sujeito consigo 

mesmo, com o outro e com a totalidade. O educador, nesse contexto, deve assumir a postura 

de mediador na construção do conhecimento, encarando o educando como sujeito da sua 

aprendizagem, proporcionando uma relação dialógica e afetiva. Para que essa aprendizagem 

aconteça de forma efetiva e significativa, é necessário que o professor conheça e acredite nos 

pressupostos dessa educação, partindo de uma visão racional, ecológica e cósmica do homem, 

guiando o agir humano através de estímulos de contato e de reconhecimento para a construção 

de um mundo melhor (FREIRE, 1986; BECKER, 2001; MORAES, 1999; VECCHIA, 2002). 

A base epistemológica dessa proposta é o Princípio Biocêntrico, que tem como ponto 

de partida a valorização, potencialização, centralização e evolução da vida. Esse princípio 
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pode ser compreendido como uma proposta anterior à cultura, pois concebe a vida como o 

centro do universo, formado pelo sistema vivente maior, para permitir a evolução de tudo o 

que existe: elementos, astros, plantas ou animais, incluindo o homem como ser transformador. 

A partir do Princípio Biocêntrico o homem se reconhece como parte integrante do universo, 

percebe a grandeza da vida e luta para cultivá-la e respeitá-la (TORO, 1999). 

Portanto, a Educação Biocêntrica torna-se uma importante aliada do educador que 

busca a transformação de sua prática conservadora e fragmentada, pois propõe uma nova 

forma de viver, de conviver e de encarar a vida, a partir de uma pedagogia que valorize a 

totalidade do ser humano e desperte uma inteligência que associe o aspecto afetivo com o 

cognitivo.   

 

2. O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Para atingir o objetivo deste estudo, que foi compreender se a disciplina Educação 

Biocêntrica influencia no desenvolvimento da competência afetiva dos estudantes em 

formação, percorremos a trajetória metodológica descrita a seguir. 

Trata-se de um estudo de abordagem metodológica qualitativa. Segundo Minayo 

(1996, p.10), “Metodologias de Pesquisa Qualitativa são entendidas como aquelas capazes de 

incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações 

e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 

transformação, como construções humanas significativas”.  

Nossa pesquisa pode ser classificada como exploratória e explicativa. Segundo Gil 

(1991) a pesquisa é exploratória quando têm como principal objetivo aprimorar as idéias ou as 

descobertas de intuições ou hipóteses levantadas pelo pesquisador. E é explicativa porque 

busca identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, 

que nesse caso é a influência da disciplina no despertar do potencial afetivo nos participantes.  

Os sujeitos da pesquisa foram 22 alunos, na faixa de vinte anos, que cursaram a 

disciplina optativa Educação Biocêntrica oferecida no curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. A turma foi formada em sua maior parte 

por mulheres (21) e um homem, sendo dois alunos do curso de Licenciatura em História e os 

demais do quarto semestre de Pedagogia. Todos os estudantes assinaram o termo de 

consentimento que foi livre e esclarecido para a participação na pesquisa. 

As observações permitem evidenciar os aspectos das questões de pesquisa, além de 

proporcionar um envolvimento com os participantes, registrar demonstrações espontâneas, 
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como também o comportamento e as reações dos participantes. A intenção foi ser um 

observador participante, que segundo Lüdke e André (1986, p.29) “deve revelar apenas parte 

do que pretende para não provocar alterações no cotidiano do grupo observado”. As 

observações além de planejadas eram registradas em anotações escritas que descreveriam 

eventos em que se constatavam os aspectos do problema, uma espécie de diário de campo, 

instrumento de inspiração etnográfica que caracteriza a maioria das pesquisas participantes. 

Os dados foram coletados mediante a técnica Grupo Focal, também chamada Grupo 

de Discussão e através das observações das vivências nas aulas.  

Segundo Geoffrion (2003), o Grupo Focal possibilita a compreensão das percepções, 

atitudes e representações sociais a partir de sessões grupais, em que os indivíduos 

compartilham um traço comum e discutem vários aspectos de um tema específico. Essa 

técnica tem como objetivo conhecer a situação, a partir dos envolvidos e reunir informações 

detalhadas sobre um tópico particular do objeto de estudo. 

Nessa perspectiva é que as aulas de vivência da disciplina eram preparadas e 

desenvolvidas, buscando estimular as linhas do desenvolvimento embriológico de cada 

estudante através das músicas que sugeriam exercícios com o objetivo de despertar e de 

desenvolver as potencialidades. As aulas respeitavam uma curva de movimentos: 

relaxamento-ativação-relaxamento, com o intuito de promover a regulação orgânica e 

psíquica.  

A duração de cada sessão de Grupo Focal varia entre uma hora e meia a duas horas, 

conforme o número de participantes e a polêmica da temática (GEOFFRION, 2003). No 

nosso caso, geralmente eram destinados cerca de quarenta minutos para que os alunos se 

pronunciassem. As discussões eram gravadas e posteriormente transcritas para a realização da 

análise e interpretação dos dados.  

O banco de dados foi organizado a partir das gravações das falas dos participantes e 

das observações de cada encontro, sendo transcritas, reagrupadas, categorizadas, para que 

pudessem ser analisadas com uma visão total e não parcial, levando em consideração todos os 

aspectos percebidos durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Para a análise dos dados, levou-se em consideração: o que os participantes disseram; o 

que isto queria verdadeiramente dizer; o impacto sobre o tema de análise e as opiniões 

estratégicas, o que exigiu do animador e do observador, nesse momento, fazer relação entre as 

colocações dos participantes, as observações e os objetivos da pesquisa.  
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3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Os dados obtidos através das observações e transcrições contribuíram para nossa 

reflexão acerca do desenvolvimento das potencialidades genéticas de afetividade. Para análise 

dos depoimentos transcritos recorremos a três fases: a pré-análise, a categorização e a 

interpretação (BARDIN, 2001). Essa operação resultou em três categorias que deram conta de 

nossa análise descritiva: a) a afetividade no mundo atual; b) o despertar da afetividade na 

disciplina Educação Biocêntrica; c) as vivências e o sentimento afetivo. 

 

Afetividade no mundo atual 
 

Somente agora o aspecto afetivo vem conquistando espaço e ganhando importância 

nos estudos. Por conta da influência do modelo racional que direcionou pesquisas, teorias e 

discursos durante muito tempo, fomos educados a pensar com a razão, a esconder os 

sentimentos para não demonstrar fraqueza. O mundo capitalista em que vivemos nos exige 

segurança, determinação, competência, criatividade, flexibilidade e inteligência, quesitos 

necessários para nos tornarmos pessoas bem sucedidas.  Felizmente, esse sistema não deu 

certo, começou a apresentar defeitos, detectados no próprio ser humano. A máquina falhou! 

Esqueceram ou preferiram acreditar que o homem sobreviveria sem o potencial afetivo. Hoje, 

muitos estudiosos comprovam através de suas pesquisas com fetos, bebês, crianças e adultos 

que sem a expressão afetiva não sobreviveríamos, daí a necessidade que todos nós temos de 

dar e receber afeto (BURGIERMAN, 1998; SPITZ, 1991; TORO, 1997). 

As relações estão ficando cada vez mais objetivas e individualizadas, a educação ao 

invés de assumir o papel para formar educandos integrais, conscientes e éticos, ainda continua 

reproduzindo um modelo tradicional de ensino, valorizando apenas o aspecto cognitivo, 

preparando “campeões” para vestibulares cada vez mais concorridos. As universidades, por 

sua vez, continuam esse trabalho de desenvolvimento do intelecto, tornando o conhecimento, 

cada vez mais específico, compartimentado, o que pode ser percebido nos depoimentos dos 

participantes. 

 

O despertar da afetividade na disciplina Educação Biocêntrica 

A disciplina optativa Educação Biocêntrica teve como proposta proporcionar aos 

estudantes uma revisão voltada para o viver, mediante a qual o educando vai aprendendo, não 

somente pelo cognitivo, mas também pela percepção, pelo sensorial, pela intuição, pelo 

vivencial, pois o instante vivido tem uma força de realidade que compromete todo o corpo. 
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Além de conhecer e discutir a teoria que fundamenta a disciplina, os participantes puderam 

desenvolver e despertar, na prática, os potenciais genéticos, como o afetivo, através das aulas 

de vivências. Os depoimentos demonstram que o objetivo da disciplina em possibilitar a 

formação de vínculos entre os participantes e a vida foi alcançado. 

 

As vivências e o sentimento afetivo  

As vivências eram o momento de entrega, de total conexão com a vida, com o 

autoconhecimento, em que os participantes expressavam seus potenciais essenciais para a 

formação do ser integral, através de atividades solicitadas pela moderadora. Cada vivência 

tinha um potencial específico a ser trabalhado. Por isso, algumas causavam efeitos mais fortes 

e outras provocavam resistência do grupo, que quando compreendeu a essência da proposta se 

permitiu envolver. A maioria dos alunos, no início, tinha dificuldade em fazer os movimentos 

corporais, reprimiam a imaginação e reproduziam passos já vistos. Mas, com a conquista da 

confiança pelo grupo, esses medos foram sendo superados gradativamente.  

Os participantes demonstraram despertar seus potenciais afetivos, na medida em que 

aumentaram os níveis de comunicação sutil entre eles e com os outros, ao reconhecerem a 

necessidade do abraço, a importância do olhar, o valor de um carinho, o que está de acordo 

com o que propõe Toro (1997). A forma como o grupo foi sendo conduzido nas vivências, fez 

com que eles conhecessem melhor tanto a si mesmo como o outro, o que foi um passo 

fundamental para que expressassem seus medos, anseios, angústias, enfim, seus sentimentos 

de modo espontâneo. O grupo estava unido com o mesmo objetivo de despertar e aprender a 

lidar com os sentimentos e emoções boas e ruins. Por isso, se permitiu tocar e ser tocado, a 

dar e receber afeto, a se expor para outras pessoas. Conseguiu abrir o coração e se deixar levar 

pela música através de movimentos solicitados pela moderadora. 

Quanto à participação dos estudantes foi possível perceber a dedicação à disciplina, 

aos companheiros, o esforço em não faltar às aulas, em participar das vivências e a coragem 

de se expor. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar de vivermos num mundo em que ser uma pessoa afetiva significa demonstrar 

fraqueza, se expor, os sujeitos da pesquisa demonstraram estar com a percepção aberta para 

conectarem-se consigo mesmo e com os outros, predispostos a vivenciar plenamente o 

potencial afetivo.  
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Através da disciplina Educação Biocêntrica, os participantes puderam, além, de 

estudar e discutir sobre a afetividade, despertá-la e desenvolvê-la em cada aula de vivência. 

Com o potencial afetivo estimulado a expressão do afeto para os participantes, ganhou uma 

outra dimensão, ultrapassou o conceito comum que cada um possuía. Ficou evidente que os 

participantes ampliaram a percepção da afetividade e passaram a compreendê-la através de 

diversas formas de expressão, por gestos como um olhar acolhedor, um sorriso receptivo, um 

abraço; como também verbal, uma palavra de consolo, um conselho, ou até mesmo sem uma 

aparente expressão como o silêncio, o escutar com atenção.  

Ficou claro que podendo ser expressa por gestos, palavras e ações, a afetividade é um 

fator determinante nas relações sociais e exerce um papel fundamental no desenvolvimento 

biológico do ser humano.  Com efeito, desde a fase da gestação necessitamos de uma 

demonstração de afeto para crescermos e nos tornarmos pessoas normais e equilibradas 

emocionalmente, mesmo que seja manifestado de maneira positiva e/ou negativa. A 

afetividade positiva pode ser expressa de inúmeras maneiras: pelo respeito, carinho e amor. É 

uma forma de contribuir para melhorar a vida do indivíduo e do meio no qual vive, na medida 

em que torna-se um ser melhor e procura evitar a proliferação das patologias que tanto mal 

causam a nossa sociedade. Já o não desenvolvimento do potencial afetivo pode fazer com que 

as pessoas apresentem dificuldade em relacionar-se com as outras. Muitas vezes, aqueles que 

não conseguem controlar a expressão negativa do afeto, podem apresentar tendência à 

depressão e a enfermidades psicossomáticas, ou até mesmo tornarem-se pessoas 

preconceituosas, intolerantes, que não aceitam o diferente. 

Constatamos que embora ainda exista resistência em se inserir no âmbito educativo o 

desenvolvimento do aspecto cognitivo paralelo ao afetivo, por conta de um modelo racional 

de educação presente ainda nos dias atuais, a afetividade vem conseguindo importantes 

conquistas nas pesquisas de psicólogos e educadores, que a reconhecem como fator 

imprescindível na formação humana. 

No âmbito universitário, o preconceito ainda é maior, a nova proposta de educação, 

como a disciplina Educação Biocêntrica, que foi ofertada no curso de Licenciatura em 

Pedagogia, vem propor um convite à mudança, na qual se busca formar profissionais que 

valorizem os sentimentos, a natureza e a vida do ser humano como um todo.  

Ao analisar as reações, a dedicação e os depoimentos dos estudantes na disciplina 

Educação Biocêntrica, percebemos a importância em se incluir no currículo, principalmente 

nos cursos de formação de professores, uma proposta que venha permitir a reflexão sobre a 
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dimensão afetiva tanto nas práticas educativas como no desenvolvimento pessoal de cada 

estudante.  

Os resultados revelaram o despertar para a expressão da afetividade, a valorização dos 

sentimentos e emoções para melhorar a qualidade de vida e a prática do futuro professor, na 

medida em que ele se instrumentaliza, mediante a competência afetiva, a acolher os seus 

alunos, a estabelecer vínculos, a proteger e respeitar as diferenças, promovendo um 

comprometimento com a formação de um ser integral, para a vida. 

Reconhecemos a fragilidade desse estudo, tanto nos seus elementos conceituais, 

quanto na própria discussão dos dados e resultados. Destacamos, por exemplo, a necessidade 

de aprofundarmos a questão do negligenciamento das relações afetivas nos currículos dos 

cursos de formação de professores, o que pode ser efetivado em nossos estudos de pós-

graduação. Dessa forma, este estudo pode contribuir para novas pesquisas em educação e para 

a inclusão da dimensão afetiva no currículo dos cursos de formação dos professores de forma 

vivencial. 
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