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Resumo

O presente artigo discute a Emotologia relacionada ao ensino, Emotopedia, como uma alternativa teórico metodológica
a prática docente no desenvolvimento da aprendizagem. O procedimento metodológico adotado configurou-se como
pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa e natureza básica, à luz do marco teórico (re)construído em Machado
(1992-1997-2009), Libâneo (1994), Tardif (1991) e Morin (2013). O pressuposto é que práticas docentes que visem
aprendizagens efetivas devem pautar-se em propostas educativas que contemplem a multidimensionalidade humana.
Nessa perspectiva o trabalho docente é evidenciado como elemento fundamental. Os resultados revelaram contributos
da Emotopedia no desenvolvimento da aprendizagem, bem como o papel do professor na mobilização das capacidades
e potencialidades humanas dos discentes.

Abstract This article discusses Emotology related to teaching, Emotopedia, as a theoretical methodological alternative to
teaching practice in the development of learning. The methodological procedure adopted was configured as a
bibliographical research of a qualitative and basic nature, in light of the theoretical framework (re) constructed in
Machado (1992-1997-2009), Libâneo (1994), Tardif (1991) and Morin (2013) . The assumption is that teaching practices
that aim at effective learning must be based on educational proposals that contemplate human multidimensionality. In
this perspective the teaching work is evidenced as a fundamental element. The results revealed Emotopedia
contributions in the development of learning, as well as the role of the teacher in the mobilization of the human capacities
and human potential of the students.

Resumen

El presente artículo discute la Emotología relacionada a la enseñanza, Emotopedia, como una alternativa teórica
metodológica a la práctica docente en el desarrollo del aprendizaje. El procedimiento metodológico adoptado se
configuró como investigación bibliográfica de abordaje cualitativo y naturaleza básica, a la luz del marco teórico (re)
construido en Machado (1992-1997-2009), Libneo (1994), Tardif (1991) y Morin (2013) . El supuesto es que prácticas
docentes que apunte a aprendizajes efectivos deben guiarse en propuestas educativas que contemplen la
multidimensionalidad humana. En esta perspectiva el trabajo docente es evidenciado como elemento fundamental. Los
resultados revelaron contribuciones de la Emotopedia en el desarrollo del aprendizaje, así como el papel del profesor en
la movilización de las capacidades y potencialidades humanas de los alumnos.

Palavras-chave: Emotologia. Prática docente. Aprendizagem. Educação.

Keywords: Emotologia. Teaching practice. Learning. Education. Palabras clave: Emotología. Práctica docente. El
aprendizaje. Educación.

INTRODUÇÃO

Os processos de aprendizagem configuram-se como base do desenvolvimento científico, socioeconômico e cultural. Tal
constructo, evidencia o trabalho docente como elemento substancial, em virtude dos saberes que os professores
produzem e mobilizam no interior das complexas relações sociais contemporâneas.

Nessa perspectiva, este estudo apresenta a Emotopedia como uma alternativa teórico metodológica a prática docente,
em prol do desenvolvimento da aprendizagem. Para tanto, recorre à compreensão conceitual da Emotologia e análise
da aplicabilidade de suas concepções teóricas e práticas nos processos de ensino, denominada “Emotopedia”, bem
como, suas possíveis contribuições na condução dos processos da aprendizagem. Avança nas reflexões a respeito da
construção dos saberes docentes e necessidade de ressignificação e busca de atualizações das suas práticas, como
possibilidade de contribuir efetivamente na melhoria da aprendizagem e no desenvolvimento das potencialidades e
realização pessoal dos educandos, colaborando nos seus níveis de autonomia e superação dos paradigmas sociais.
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Trata-se se uma pesquisa qualitativa, quanto à natureza dos dados, norteada pelos princípios da revisão bibliográfica,
centrada fundamentalmente em Machado (1991-1992-2007), Libâneo (2008), Tardif (1991), e Morin (2013), por meio
dos quais problematiza-se a relação da aprendizagem com os saberes e práticas docentes e sua articulação nas
relações educativas.

O pressuposto é que as práticas docentes que visem aprendizagens efetivas devem pautar-se em propostas educativas
que contemplem a multidimensionalidade humana, diante das complexidades instauradas no contexto social, sendo o
professor evidenciado nessa conjuntura como elemento fundamental, enquanto agente mobilizador de capacidades e
desenvolvimento das potencialidades dos alunos, possibilitando-lhes a construção do conhecimento de forma efetiva.

Justifica-se esta investigação, por sua relevância e pertinência social e pedagógica, considerando o caráter contínuo da
formação do profissional docente, cuja prática configura-se pela busca constante de alternativas auxiliares no
desenvolvimento da aprendizagem, elemento primordial na construção do conhecimento e desenvolvimento
socioeconômico e cultural humano. Corroborando ainda, nas discussões atuais, no que diz respeito aos processos de
aprendizagens pessoais e coletivos, bem como, na difusão do conhecimento a nível de estado/região e país. Considera
os professores sujeitos históricos que se apropriam de conhecimentos e constroem saberes em sua aprendizagem, por
meio do contínuo diálogo entre a ação/reflexão/ação, ressignificando continuamente suas práticas, e construindo novas
competências no ensinar e no aprender.

EMOTOLOGIA: COMPREENDENDO A “CIÊNCIA DO SER HUMANO” E SUA RELAÇÃO COM A APRENDIZAGEM

Em seus estudos a respeito do cérebro humano e as potencialidades que este órgão pode apresentar, o Prof. Dr. Luiz
Machado embasado nos conhecimentos oriundos dos campos da psicolinguística e da neurolinguística, no decorrer de
estudos e pesquisas a respeito desse órgão, desde 1964, volta-se para análise de estruturas situadas abaixo do manto
neocortical, as quais foram denominadas sistema límbico e que estão diretamente relacionadas ao sistema de
preservação e autopreservação das espécies.

Machado (1992) ao remontar a trajetória da evolução humana como espécie, reintera que o programa de
autopreservação e preservação do primata era completamente instintivo, atendendo a comandos automáticos,
racionalmente cegos, habituais, radicais, impulsivos ritualísticos, repetidos, de territorialidade e agressividade, o que era
suficiente para encarar a vida de baixa complexidade da época e o seu ciclo natural.

Bastou por um tempo na história da espécie humana que dois comandos básicos, os de lutar e fugir, fossem atendidos e
que funcionassem bem como ferramenta de sobrevivência. Ali estava a realização da vida humana: sobreviver.
Entretanto, considera que, embora os reflexos de luta e fuga tenham sido bem sucedidos, se não houvesse a evolução
do sistema cerebral, possivelmente a espécie humana seria extinta.

Assim, experiências de sobrevivência fizeram com que o homem desenvolvesse na natureza. Em atendimento à
preservação e autopreservação da espécie, um segundo cérebro, com uma estrutura muito mais complexa e útil para o
desenvolvimento da linhagem, e assim, no decorrer de milhares de anos, uma nova carcaça teve formação sobrepondo
o cérebro reptiliano: o Sistema Límbico, “termo utilizado em 1952 por MacLean” (MARINO JÚNIOR (1975) apud
MACHADO, 2009, p.18).

Munido de nova estrutura cerebral, o homem foi capaz de associar emoções, positivas ou negativas, às circunstâncias
da vida e de guardar essas informações na memória. O sistema límbico, além de dotar o homem com a emoção e a
memória, muniu ainda a espécie com canais extra-sensoriais de percepção, como a clariaudiência, clarividência,
premonição e quiromancia (MACHADO, 1997).

Nesse sentido, Machado ressalta que se a natureza dotou o homem com o sistema límbico para fazer cumprir o seu
objetivo maior, que é o de preservação da espécie, logo, se houver a comunicação de um objetivo com este sistema, ou
seja, se for tornado comum a este sistema de preservação (endócrino e límbico) os desejos de autorrealização, de
maneira que o cérebro entenda que o seu atingimento é fundamental para o sujeito, enquanto espécie, ele usará todas
as potencialidades para atingir, como faz para manter a sobrevivência.
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Quando o sistema límbico, que é aquele ligado às emoções e memória, aceita este desejo, ele mobiliza, através da
comunicação com a reação química do sistema endócrino, todas as potencialidades do cérebro para esta finalidade.

É da bioquímica controlada por essas estruturas cerebrais que dependem nossas capacidades.
É o substrato químico que nos dará o impulso para certas realizações, a energia para vencer as
dificuldades, as substâncias que ativarão os mecanismos da atividade mental, de inteligência,
criatividade, memória etc. A atividade mental pode controlar a usina elétrica que constitui o
sistema nervoso central e a fábrica química que é o sistema endócrino e, ainda, a articulação da
usina com a fábrica química. É por isso que se pode dizer que as grandes realizações do homem
nascem primeiro em sua mente (MACHADO, 1992, p. 24)

Para alcançar este patamar, o desejo precisa estar associado a uma carga emocional. Ou seja, é preciso ter a
representação mental de uma imagem que simbolize o objetivo e que esta imagem desperte emoção, a ponto de fazer
funcionar o sistema glandular, que liberará hormônios e se comunicará com o límbico através das emoções equivalentes
aos neurotransmissores liberados.

O autor chama essa situação de “emotizar”. Emotizar é assim entendido como processo de levar emoção a uma
representação mental para que ela acesse o sistema límbico, que é o principal responsável pelo Sistema de
Preservação e Autopreservação da Espécie.

“Os sistemas das emoções em interação com o sistema glandular endócrino, parte do sistema
glandular cujas secreções, hormônios, são lançadas diretamente na corrente sanguínea, formam
o Sistema de Autopreservação e Preservação da Espécie – SAPE”. (CIDADE DO CÉREBRO,
acesso de junho 06 de 2018)

Uma vez no sistema límbico, esta imagem do objetivo a ser conquistado, atinge o mesmo patamar dos objetivos de
autopreservação e preservação da espécie, e isso faz com que as potencialidades do cérebro trabalhem a favor da
concretização deste desejo, assim como fazem dia e noite para a sobrevivência da espécie.

Emotizar vem de ex (para fora), motus (movimento) e o sufixo izar, que dá sentido a uma ação contínua, permanente,
duradoura. Emotizar é exteriorizar aquilo que vem sendo alimentado dentro. É o desejo íntimo ganhando forma no
mundo externo. Emotizar é ter o desejo dentro de si e vê-lo como já acontecendo no mundo real. Quando algo é
emotizado não existe vacilação na ideia de que aquilo irá acontecer. “Na emotização, nós mobilizamos os sentidos e por
eles provocamos a expansão da consciência”( MACHADO, 2009, p.17)

Há uma área de estudo específica para tratar sobre os fenômenos que foram observados e pesquisados para identificar
as potencialidades do cérebro como fonte de autorrealização, que é a Emotologia, formulada pelo profº.Dr. Luiz
Machado, ao aprofundar-se nos resultados de estudos e pesquisas desenvolvidas há mais de 40 anos, sendo sua
terminologia constituída do seguinte modo: Emotologia - Do latim e (de ex), "de", "vindo de", "em conseqüência de”,
motio, "ação de mover", "movimento" e do grego logos, "tratado" e o sufixo "-ia", que é aplicado a nomes de ciências,
formase emotologia para designar, basicamente, estudo da mobilização das capacidades humanas como elemento de
auto-realização. É, portanto, o estudo desses movimentos que ganham força de dentro do íntimo e que colocam em
ação movimentos para a sua realização e exteriorização no mundo.

Um conjunto sistematizado de conhecimentos para promover o desenvolvimento das
capacidades humanas como elemento de auto-realização, tendo como base o sistema de
autopreservação e preservação da espécie, cujo principal componente é o sistema límbico
(MACHADO, 1997, p.12).

Os estudos do cérebro, desenvolvidos por Machado, trouxeram significativas repercussões nesse campo do
conhecimento que por muito tempo, conforme ressalta, atribuíram a inteligência ao intelecto, faculdade do neocórtex. E
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a forma de medir a inteligência era/é, erroneamente, através de testes denominados provas de Q.I. (Quociente de
Inteligência). Nesse sentido, aponta que a supervalorização da inteligência racional fez o mundo acreditar que algumas
pessoas são mais inteligentes, ocasionando estigmas e inibições no desenvolvimento de suas potencialidades mentais.

Aqueles que possuem resultados mais altos em testes de QI estariam muito mais aptos ao sucesso do que aqueles que
tiram notas baixas. O impacto desta ideia é que limita o potencial da humanidade.

Porém reintera Machado (1997) que a capacidade de utilizar o neocórtex para raciocinar é similar em todos os seres
humanos, ressalvados os casos de patologias. Assim, o que vai determinar se a pessoa é capaz de aprender, não é a
inteligência racional, mas a inteligência emocional, por ser esta a inteligência que limita ou potencializa as atividades do
cérebro racional.

Se, por exemplo, a criança desenvolve bloqueios emocionais em relação à escola, a imaginação de que aquele
ambiente educacional não é seguro sobreporá à racionalização do conteúdo, porque, como já visto o cérebro emocional
(límbico) é o principal de responsável pela preservação e autopreservação da espécie. Se o límbico entender que
aquele ambiente não é seguro, o sistema glandular liberará substâncias inibitórias sempre que o sujeito se expuser
àquele ambiente. Com a imaginação bloqueadora do límbico falando mais alto, as atividades do córtex entram em
colapso e ele não consegue processar adequadamente as informações, e é isso que gera o fracasso nas academias.

Conforme Machado (2009) para que a aprendizagem flua bem, o cérebro precisa estar em estado de relaxamento, que
só é possível a partir do momento em que o nosso “computador biológico” aceite em si que a atmosfera educacional é
segura. Quando isso acontece, o corpo sai do estado de alerta para preservar-se e a aprendizagem acontece.

A Emotologia e a aplicabilidade de seus princípios ao ensino, denominada Emotopedia, associa alguns princípios e
práticas que conduzem o indivíduo à emotização. Em um ambiente educacional, por exemplo, elas podem ser
exploradas tanto pela perspectiva do professor emotólogo, como pela perspectiva do aluno, se este tiver conhecimento
nessas áreas.

Os estudos supramencionados são fundamentais para o desenvolvimento do aluno, haja vista ter ele um potencial
inimaginável dentro do seu sistema límbico. Conforme visto, o que determina a genialidade ou o fracasso seja na vida
educacional, seja em outras áreas, vai ser a forma como a fábrica química do indivíduo (sistema endócrino e sistema
límbico) vão se comunicar.

A Emotologia parte do princípio de termos um enorme potencial ainda não explorado, uma nova
ciência que trata, principalmente, da mobilização de potencialidades humanas como elemento de
auto-realização. É ela quem cuidará de recursos internos, normalmente não usados dentro de
nosso cérebro. Estes recursos promovem regras de procedimentos cerebrais, como atitudes,
atividades, procedimentos e exercícios que mostram como atingir os resultados desejados.
(CIDADE DO CÉREBRO, acesso em 06 de junho de 2018)

É no contexto de descobrir o verdadeiro potencial, de despertar as faculdades latentes no cérebro, que os estudos da
Emotologia são apresentados como sendo a ciência do ser humano. Nada, até então, caminha de forma tão clara e
técnica para comprovar que há potenciais enormes dentro de cada um para serem convertidos em realização pessoal,
profissional, educacional. Conforme expressa Machado (2009) ao afirmar que por meio da convergência para a didática
de conhecimentos da Filosofia, da Psicologia e das neurociências, principalmente no que se refere à fisiologia dos três
cérebros humanos (Cérebro Reptiliano, Paleomamífero e Neomamífero), “a Pedagogia recebe impulso que nos leva a
encontrar a metodologia pedagógica da Doutrina Humanística”. ( MACHADO, 2009, p.10).

EMOTOPEDIA: UMA ALTERNATIVA TEÓRICO METODOLÓGICA DOCENTE Em virtude da natureza de sua função,
os professores conforme ressalta Tardif (1991), ocupam uma posição estratégica no cerne das relações complexas que
unem as sociedades contemporâneas, onde o desenvolvimento quantitativo e qualitativo dos saberes não seria
concebível sem o desenvolvimento correspondente dos recursos educativos e dos corpos docentes, capazes de assumir
no interior dos sistemas educativos, aprendizagens individuais e coletivas, constituintes da base da cultura intelectual e
científica moderna. Evidenciam-se nesse sentido, o professor e o ensino, em sua concepção, objetos do saber tanto
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para a educação quanto para as demais áreas das ciências humanas, e que estas não limitam-se a produção do
conhecimento mas buscam sua incorporação nas práticas docentes. Podendo tais conhecimentos serem transformados
em práticas científicas e em tecnologias da aprendizagem. Diante disso, afirma que nas práticas docentes se articulam
diferentes saberes, e que estes são concebidos e exercidos de maneiras distintas pelos professores, deste modo, as
relações que esses profissionais estabelecem com os diferentes saberes ultrapassa a mera transmissão de
conhecimentos já construídos, pois vão sendo ressignificados e/ou modificados no contexto de suas práticas. “Pode-se
definir o saber docente como um saber plural, formado pelo amalgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos
da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais.” (TARDIF, 1991, p. 36). Nessa
perspectiva aos professores cabe, além do domínio dos conhecimentos relativos às disciplinas, os saberes oriundos da
Pedagogia e das ciências, articulados com as suas experiências cotidianas na prática docente. Tais considerações se
coadunam as considerações de Libâneo (1994), que ao tratar da Pedagogia, enquanto ciência da educação, ressalta o
caráter pedagógico da práticaseducativa enquanto “ação planejada e intencional no processo de formação humana”
(LIBNEO, 1994, p.25), bem como, o processo de ensino/aprendizagem como fruto do trabalho pedagógico, e que por
essa condição, está relacionado a fatores tanto internos quanto externos dos indivíduos, o que requer daqueles que
atuam nos processos de ensino diferentes conhecimentos provenientes das diferentes áreas dos saberes para
condução dos processos de aprendizagem. A Pedagogia, sendo ciência da e para educação, estuda a educação, a
instrução e o ensino. Para tanto compõem-se de ramos de estudos próprios como a Teoria da educação, a Didática, a
História da Educação e da Pedagogia. Ao mesmo tempo em que busca em outras ciências os conhecimentos teóricos e
práticos que concorrem para o esclarecimento do seu objeto, o fenômeno educativo. São elas: A filosofia da Educação,
Sociologia da Educação, Psicologia da Educação, Biologia da Educação, Economia da Educação e outras. (LIBNEO,
1994, p. 25) Percebe-se deste modo, que sua concepção de ensino não condiz com a mera transmissão de
conhecimentos, devendo transcender essa condição, para tanto, é necessário considerar os conhecimentos prévios dos
discentes, experiências e estágio mental, de modo a possibilitar o desenvolvimento das capacidades intelectuais,
habilidades e aplicabilidade no seu contexto social. Considera, que a concretização da aprendizagem se faz quando são
mobilizadas nos discentes as atividades físicas e mentais, o que chama de assimilação ativa. O trabalho do professor é
nessa construção elencado como primordial no desenvolvimento aprendizagem. Nessa dinâmica, a didática se revela
elemento substancial, por ele definida como “mediação entre as bases teórico-científicas da educação escolar e a
prática docente” e que devido a esse aspecto possibilita a compreensão das relações do ensinar e aprender, bem como
os fatores influenciáveis nesse processo tendo como objetivo maior a aprendizagem. Nessa perspectiva, busca nas
ciências conhecimentos auxiliares. É nesse contexto de busca por conhecimentos mais eficazes a compreensão dos
processos relativos à aprendizagem, que a Psicologia é incorporada a educação. Na área de formação docente, dentre
as concepções teóricas referenciais, destacam-se as Jean Piaget (1896-1980) embasadas no interacionismo
contrutivista, as de Lev Semynovitch Vygotsky (1896-1934) postuladas no sóciointeracionismo, e de Henri Paul
Hyacinthe Wallon (1879-1962), com estudos voltados para a associação dos conjuntos funcionais cognitivos e motores
ao campo da afetividade.

Vygotsky e Piaget, cujos trabalhos se desenvolveram em um momento histórico em que a Psicologia calcava-se nas
correntes behaviorista, psicanalista e na Gestalt. Piaget elabora seu trabalho tendo como objetivo a gênese do
conhecimento.

Palanagna (1998) ressalta a concepção de inteligência de Piaget, como produto das características biológicas do ser
humano, transferindo assim, em seus estudos, concepções psicogenéticas oriundas da Biologia, ao considerar a
estrutura e adaptação enquanto mecanismos presentes na equilibração da atividade mental. “No campo da inteligência
[...] uma estrutura estará em equilíbrio à medida que o indivíduo é, suficientemente, ativo para poder opor a todas as
perturbações, compensações exteriores” (Piaget, 2001, p.127). Ressaltam-se ainda, as suas descrições a respeito das
fases do desenvolvimento mental da criança.

Ao considerar as funções psicológicas como provenientes da atividade cerebral, Vygotsky relaciona a Psicologia
cognitiva experimental com a Neurologia e a Fisiologia, empenhado em desvelar o processo de desenvolvimento do
comportamento e da consciência, relacionando-os aos processos sócio históricos e culturais, sob a ótica do
materialismo-histórico dialético de Marx e Engels.

Wallon (1941/1994) apud Almeida (2011) assinala o papel exercido pelas influências afetivas na evolução mental, por
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estarem diretamente relacionadas aos processos de automatismos, mantidos em potência, pelo desenvolvimento das
estruturas nervosas e interferindo desta forma, nas reações íntimas e essenciais provocando uma fusão entre o orgânico
e o social. Perpassando o campo afetivo por três dimensões: emocional, sentimental e das paixões.

As contribuições desses estudiosos, no campo da Psicologia da educação, remetem a consideração de diferentes
elementos, tanto individuais quanto coletivos, na constituição da aprendizagem, reintera-se aqui a aprendizagem formal,
institucionalizada. E para além desses elementos os meios externos que sobre ela exercem influências. Portanto, pensar
a aprendizagem também implica pensar os sujeitos enquanto seres biológicos e socioculturais.

Diante dessa conjectura, se faz necessário compreender o contexto social contemporâneo, caracterizado cada vez mais
pela emergência de paradigmas, que impõe níveis progressivos de complexidades as relações sociais dos indivíduos.

A educação enquanto prática social humana é sempre apontada como alternativa de superação dos entraves sociais, e
a aprendizagem nesse cenário reafirma-se com elemento substancial. Dentre os paradigmas contemporâneos o da
complexidade é destacado por Morin (2013):

[...] se tentarmos pensar no fato de que somos seres ao mesmo tempo físicos, biológicos,
sociais, culturais, psíquicos e espirituais, é evidente que a complexidade é aquilo que tenta
conceber a articulação, a identidade e a diferença de todos esses aspectos, enquanto o
pensamento simplificante separa esses diferentes aspectos, enquanto o pensamento
simplificante separa esses diferentes aspectos, ou unifica-os por uma redução mutilante.
Portanto, nesse sentido, é evidente que a ambição da complexidade é prestar contas das
articulações pelos cortes entre disciplinas, entre categorias cognitivas e entre tipos de
conhecimento. De fato, a aspiração à complexidade tende para o conhecimento
multidimensional. (MORIN, 2013, p.176)

Fica evidente, no pensamento desse autor, uma abertura de pensamento que tendência à contemplação do pensamento
multidimensional, quando considera que a realidade antropossocial é multidimensional , contemplando assim a realidade
dos sujeitos diferentes faces nos planos biológicos. Essa tendência tem se apresentado nas ciências contemporâneas
ao buscarem entendimento das diversas dimensões humanas parecem voltarem-se para o eu, o autoconhecimento
como possibilidade de resgate das potencialidades internas e superação das questões humanas. Nesse sentido
colabora Machado (1992):

Sabemos que, ao enfrentar situações de extrema dificuldade, o homem tem recorrido a si mesmo
e em si tem encontrado as forças de que necessita. O cérebro dos iogues, o sistema nervoso
dos monges do Tibet, as estruturas cerebrais dos gigantes da inteligência não são diferentes das
contrapartidas encontradas no mais comum dos homens. (MACHADO, 1992, p. 6)

Nos últimos anos, os estudos relativos ao funcionamento do cérebro humano são evidenciados, como possibilidade de
alcance de novas formas de aprendizagem. No entanto ainda, no que se refere as instituições de formação docente,
mostram-se tímida a compreensão do funcionamento e as possibilidades de exploração do cérebro humano. Torna-se
assim relevante as discussões a respeito desse campo do conhecimento, considerando os professores enquanto
agentes diretamente ativos na condução das aprendizagens.

Nesse sentido, a Emotopedia é apresentada como alternativa ao desenvolvimento da aprendizagem. Entenda-se a
Emotopedia, como um neologismo oriundo do termo emotologia associado ao elemento grego paideia, “educação”, para
corresponder a aplicabilidade das concepções da Emotologia ao ensino e a aprendizagem.

Luiz Machado criador dessa ciência, cuja eficácia comprova-se por meio dos resultados de suas pesquisas
desenvolvidas a mais de 40 anos, das capacidades humanas e os modos como podem essas serem mobilizadas para
aprendizagens efetivas. Sendo esse efeito de mobilização das capacidades humanas alcançado pelo envolvimento do
SAPE, expressão que se refere ao Sistema de Autopreservação e Preservação da Espécie, apontado como estrutura
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orgânica que torna possível a mobilização das funções superiores do homem. “Sendo o SAPE o regulador da
autopreservação e preservação da espécie, ele será o maior responsável pela aprendizagem e pela manutenção e
restauração da saúde no organismo.” (MACHADO, 1992, p. 9).

Machado (1992) reintera a existência de três estruturas cerebrais, formadas ao longo do processo evolutivo, o Complexo
R (Cérebro Reptiliano, Paleomamífero e Neomamífero). Correspondendo o sistema límbico ao Paleomamífero e a esse
terceiro cérebro por sua vez, corresponde o SAPE. Considerando que o equilíbrio entre três cérebros só é possível de
ser alcançado, pela participação do homem nos processos de construção social.

O organismo do homem, desde a origem da espécie, veio-se complicando pela especialização
de funções. As estruturas cerebrais se desenvolveram para atender a essas necessidades.
Nossos três cérebros têm cada um sua própria subjetividade, sua própria inteligência e sua
própria memória. Para que sejam mobilizadas, cada qual exige uma abordagem diferente. Na
prática, a Emotologia e a Emotopedia usam procedimentos, atividades e exercícios que atendem
a essas exigências. (MACHADO, 1992, p.13)

Assim, postulada nas concepções da Emotologia, explicitadas mais amplamente no primeiro tópico deste estudo, a
Emotopedia, evidencia-se enquanto proposta auxiliar a prática docente, pela via da emotização. Retomando o conceito
dessa ação como mobilização de reservas mentais normalmente não usadas, ativando deste modo o cérebro triuno:
Reptiliano, Paleomamífero e Neomamífero) e construindo uma representação mental dos objetivos que se deseja
alcançar, estando essa ativação relacionada. Nesse contexto, indica que as influências do meio, da cultura via
comunicação não verbalizada sobre o indivíduo, interferem diretamente na atuação cerebral, por meio do sistema
límbico, podendo limitar ou possibilitar o uso de reservas cerebrais.

Nesse aspecto o trabalho docente é ressaltado como atividade necessária a mobilização das potencialidades dos alunos
como mecanismo de efetivação do aprender. Assim, a emotização perpassa pela atribuição de motivação no processo
de ensino. Colabora nessa premissa Libâneo (2008) ao relatar que as ações humanas tendem a satisfazer as
necessidades fisiológicas, sociais, emocionais e de autorrealização. Descrevendo a motivação como conjunto de forças
interiores que impulsionam o comportamento em direção a objetivos direcionados pela inteligência, concluindo ao
constatar que a motivação.

Coaduna-se tais pressupostos aos do fundador da Emotopedia, que considera a função do professor a de conduzir os
alunos a mobilização das suas capacidades, facilitando deste modo a aprendizagem da disciplina proposta e
possibilitando p equilíbrio da personalidade do discente. A Emotopedia, pressupões a aprendizagem que denomina por
acelerativa, que acontece pela mobilização dos três cérebros, num processo holístico. “A Aprendizagem Acelerativa é
um processo resultante da conjugação de todos os elementos necessários à criação do ambiente (atmosfera emotizada)
propício à mobilização de capacidades humanas normalmente não usadas”. (MACHADO, 2009, p.60).

A socialização, sob sua ótica, não supera o indivíduo, mas oportuniza a ação conjunta de todos nas realizações dos
indivíduos. Assim, a proposta pedagógica da “doutrina humanística” é de uma didática que busque o desenvolvimento
das potencialidades humanas. Calcada em um conjunto de técnicas de ensino e aprendizagem que sugerem os
princípios da Emotopedia. São a seguir apresentados alguns dos princípios orientadores dessa proposta teórico e
metodológica, na perspectiva do desenvolvimento da aprendizagem

Enfatiza-se, que os princípios não apresentados neste estudo, não foram hierarquizados por seus níveis de relevância,
considerando esse aspecto presente em cada um deles, no entanto, considerou-se apenas o limite extensivo textual da
presente investigação. Reintera-se ainda, que a descrição dos referentes são as formuladas por com Machado (2009).

O princípio da afeição - segundo o qual a afeição é vislumbrada como um importante elo entre o professor e o aluno,
sendo esta estabelecida pelo prestígio que este conquista junto aos seus alunos por meio de suas condutas e posturas
éticas pessoais e profissionais.

O princípio da Comunicação pela ação - ressalta a importância do exemplo, da referência, que o professor representa
para os seus alunos, e o modo como elas podem neles repercutir positiva ou negativamente.
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Da estrutura dissipativa - compreende a construção da aprendizagem aos “saltos” se de forma não linear, onde uma
estrutura de conhecimentos se forma, ela dá origem a uma outra estrutura, acrescida dos elementos adquiridos. Os
elementos se reorganizam em um novo todo. Podendo os insight, serem exemplos da integração de novos sistemas.

Das leis fundamentais - aponta a necessidade da busca pelas leis fundamentais e a partir delas redescobrir os
conteúdos. Recorrendo nesse intuito a História e a Etimologia.

Da aquisição de conhecimentos por unidade de assunto - preza o entendimento global do conteúdo, superando a
fragmentação fragmentações contemplar o caráter a inter e transdisciplinaridade.

O princípio do “por quê” e do “para quê” - ao pressupor a apresentação dos fins e usos dos conteúdos trabalhados e
seus usos no contexto social.

Da alternância do concreto para o abstrato - o professor deve conduzir o processo de ensino do nível concreto da
realidade para o abstrato e do abstrato para o concreto.

Do respeito aos instintos biológicos e psicológicos mais profundos a derivados dos alunos - “a Emotologia visa a
fornecer aos professores os conhecimentos que levem seus alunos ao desenvolvimento de suas potencialidades,
sabendo o porquê e como agir”. (MACHADO, 2009, p. 101).

O princípio da comunicação via ambiente - este aponta para o campo da comunicação visual e das relações sociais
desenvolvidas nos ambientes de aprendizagem.

Sistêmico - reintera a participação de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo, sem hirerarquização de
importância, tendo nesse processo cada um papel relevante na construção da aprendizagem.

Da administração – considerada a administração em sua natureza de organização dos elementos diversos dos
recursos materiais e humanos que integram os espaços educativos formais.

O princípio da autoimagem - a necessidade do autoconhecimento do professor e da imagem que tem de si é um
elemento que pode impulsionar ou não melhorias em sua prática. Ao considerar esse princípio como relevante ao
processo de ensino/aprendizagem coloca em discurso a necessidade de superação das imagens e autoimagens
socialmente constituídas dos professores e da sua profissão, conforme aponta Arroyo (2000) :

Dói a imagem de professor que carregamos, a imagem de professor que a mídia e os
governantes projetam sobre os mestres da Escola Básica. E nossa auto-imagem é menos doída
Sabemos bastante o que pensam sobre os professores(as) seus governantes, as políticas de
renovação curricular, e as propostas dos centros de formação e requalificação. São as imagens
dos outros, projetadas sobre o magistério. E nossa auto-imagem e auto projeção Como a
categoria pensa em si mesma No espelho dos outros ou no próprio espelho ( ARROYO, 2000, p.
13)

Da curiosidade - deve priorizar-se no processo de ensino o estímulo a curiosidade, como elemento de estimulação da
inteligência.

O princípio do desejo de saber - o professor deve aguçar o desejo de aprender em seu alunos por meio de propostas
atrativas e que tragam entusianso ao aprender.

Da autonomia intelectual - o discente deve ser levado a aprender a pensar, a tirar conclusões e autônomas, com seus
próprios recursos intelectuais.

Da abordagem holística – contemplando os conhecimentos de neurociências e da psicologia, e da Emotologia o
professor, as aulas devem possibilitar a mobilização dos três cérebros alcançando o sistema límbico.

Da ideomotricidade - A ideia presume a sensação: muitas pessoas não podem nem pensar em raspar seus dedos
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numa parede, sem sentir arrepios. Toda célula cerebral acionada por uma idéia aciona as fibras nervosas que dela
emanam e transmitem a impressão aos órgãos que a devem realizar. (H. Bernheim apud Machado, 2009)

Da arte como Iiberadora de energia - considera a arte, como forma de expressão não verbalizada, que atinge o
sistema límbico cerebral.

Do esforço conjunto dos três cérebros para a inteligência - pela didática considera-se ainteligência como esforço
conjunto dos três cérebros e procurar mobilizá-los por meio da atividade, procedimentos e exercícios.

Dos objetivos - devem ser sempre traçados visando o alcance de resultados concretos, práticos, reais, alcançáveis em
determinados.

Dos desenvolvimento das capacidades - o cerne da condução da aprendizagem, deve se o desenvolvimento das
capacidades dos alunos e por seguinte a disciplina.

Da equilibração – deve ser criado pelo professor na sala de aula, um ambiente físico e psicológico que vença as
perturbações que normalmente dificultem a aprendizagem

Da correção do erro e não do aluno - na Emotopedia, o aluno nunca é corrigido, e sim, o erro, sem mencionar aquele
que o cometeu.

Das atividades lúdicas – o aspecto da ludicidade permite a aprendizagem de maneira prazerosa e efetiva. O aluno
aprende, e por vezes a situação lhe é tão agradável e espontânea que nem percebe.

Do interesse - o docente deve, criar interesse pelo que ensina e ensinar ao aluno a criar interesse ele mesmo.

Do respeito pelo ritmo de cada aluno- o processo de aprendizagem deve ser conduzido pelo respeito ao tempo de
cada sujeito na assimilação e desenvolvimento dos processos.

Do desenvolvimento da pessoa - ressalta-se o desenvolvimento no seu aspecto humanístico, cujas diferentes
dimensões devem ser consideradas no processo de construção do conhecimento.

Da ritualização – os horários devem ser cumpridos, bem como as atividades, “Os exercícios, procedimentos e
atividades, embora repetidos, mudam na maneira de serem dados. Este é um dos meios de se mobilizar estruturas mais
primitivas

do cérebro e que vão concorrer para a inteligência como produto final”. (MACHADO, 2009, p. 108)

Da afirmação dos pontos positivos em lugar da ênfase nos negativos – a evidência as habilidades dos sujeitos,
repercutem positivamente em suas ações. O elogio é nesse caso um aliado, o sujeito se sente valorizado e se predispõe
de forma mais receptiva ao processo da aprendizagem.

Da comunicação não verbalizada - Aquilo que ele crê e espera de seus alunos lhes é comunicado, sem necessidade
de palavras.

Do desenvolvimento dos sentidos Os sentidos são as vias que conduzem as informações ao intelecto e seu
desenvolvimento se torna importante no esforço conjugado dos três cérebros para apresentar a inteligência como
produto.

Da doutrina humanística- a consideração do aspecto homem. “O homem é o fim e o princípio de todas as coisas”.

Do raciocínio por analogia - A par do raciocínio lógico, os alunos devem ser levados a procurar semelhanças e
dessemelhanças, principalmente nas relações que emanam das coisas, atingindo a maneira de pensar por analogia
(semelhança nas relações).

Do ciclo de controle da aprendizagem - Mais ou menos na metade de cada curso, de cada semestre, alunos e
professor se reúnem, na turma, para avaliar o que vêm fazendo em direção aos objetivos a serem atingidos. Nesta altura
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do desenvolvimento do curso, há oportunidade de corrigir o curso das ações, se houver necessidade.

Da bola de neve - Cada vez que uma pessoa aprende uma coisa, ela fica feliz. Quando ela fica feliz, aprende melhor;
aprendendo melhor fica mais feliz e assim por diante ...

Do contágio mental - Quando a imitação é um ato inconsciente, quer do ponto de vista daquele que contagia
mentalmente, quer do ponto de vista do que é contagiado, trata-se de "contágio mental". Quando existe consciência da
parte de quem influencia, trata-se de sugestão.

A atividade do professor, a seriedade, a crença nas potencialidades de seus alunos, a alegria, o entusiasmo, o desejo
de ser útil são formas de contágio mental para a aprendizagem acelerativa.

Da retroalimentação - Uma vez definidos e comunicados os objetivos a atingir, é preciso que as ações sejam mantidas
no rumo de sua transformação em resultados; daí a retroalimentação. Nossa preocupação é que os alunos aprendam e,
para isso, nós vamos corrigir os erros e, não, os alunos. Os testes devem ser vistos como oportunidade de nós
verificarmos se nossas ações estão no rumo certo dos objetivos. Deste modo, saberemos o que rever, que pontos
reforçar para que os objetivos sejam transformados em resultados.

De vencer bloqueios Quando uma pessoa se intelectualiza (quando se dá ênfase ao desenvolvimento de seu
intelecto), ela desenvolve um sistema de símbolos, do qual um de seus elementos é a concepção daquilo que ela pensa
ser capaz e do que ela pensa não ser capaz. Daí os bloqueios, até como mecanismo de defesa do seu ego, isto é, da
concepção que ela faz de si mesma. Na aprendizagem acelerativa, muitas vezes, é necessário contornar os caminhos
que conduzem às potencialidades para vencer os bloqueios.

De se vencer o subconsciente sócio-cultural - Ao longo da vida a pessoa desenvolve um esquema mental do qual faz
parte um sistema que podemos chamar de "subconsciente sóciocultural" e que está sempre fornecendo elementos ao
consciente e estes podem ser positivos (no sentido de desenvolver potencialidades) ou negativos (no sentido de
bloquear o desenvolvimento das potencialidades) .

Da expectativa do professor - A pessoa tende a emitir o comportamento que se espera dela.

Nota-se que princípios da Emotopedia vislumbrados como norteadores das práticas docentes, possibilitam reconhecer o
caráter multimensional do aspecto humano, considerado na relação de ensinar e aprender, as influências das atitudes
profissionais dos professores na condução desse processo, remontando o caráter da ação pedagógica no
desenvolvimentos ou na inibição das potencialidades humanas.

CONCLUSÃO

As análises desenvolvidas ao longo deste estudo, e o diálogo entre os pressupostos teóricos dos diferentes autores
possibilitaram o alcance de alguns resultados, e reinteração do pressuposto nesta investigação.

Como considerações primeiras apresentam-se os processos os processos de aprendizagens tanto nos planos
individuais quanto coletivos, como elemento estreitamente relacionado aos níveis de desenvolvimento socioeconômicos
e culturais. Nessa conjectura os professores são evidenciados pela natureza do seu trabalho, na condução dos
processos de ensinar e aprender, o que requer desses sujeitos constantes ressignificações nos seus saberes e práticas.
Os saberes docentes são por sua vez, são entendidos como resultado da amálgama constituído por entre diferentes
conhecimentos, provenientes de suas experiências práticas, dos saberes de sua formação e suas constantes
(re)significações, bem como dos conhecimentos de outras ciências, cujos conhecimentos são auxiliares na condução
dos fenômenos educativos, considerados que os processo de ensino e aprendizagem situam-se na esfera do contexto
social em suas relações com os paradigmas vigentes.

Nesse sentido, a premissa do estudo é confirmada, a aprendizagem efetiva requer a consideração da
mutidimensionalidade humana. Nessa perspectiva a Emotopedia, cujos pressupostos teóricos e metodológicos ganham
sustentação nos princípios da Emotologia, revela-se uma alternativa no desenvolvimento da aprendizagem, ao propor a
emotização, ou seja a mobilização o sistema límbico. Uma vez no sistema límbico, esta imagem do objetivo a ser
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conquistado, atinge o mesmo patamar dos objetivos de autopreservação e preservação da espécie, e isso faz com que
as potencialidades do cérebro trabalhem a favor da concretização deste desejo, assim como fazem dia e noite para a
sobrevivência da espécie, assim também o faz para o desenvolvimento da aprendizagem. Nesse sentido, “o professor
emotólogo” busca, para além dos conteúdos das disciplinas o desenvolvimento das capacidades de seus alunos como
elemento de autorrealização, motivandos aprendem de maneira mais rápida e eficaz. Os estudos da Emotopedia propõe
uma didática capaz de alcançar o desenvolvimento das potencialidades humanas como mecanismo de realização
pessoal. Busca a superação de bloqueios que dificultem o processo de aprendizagem, pelo ativação através de técnicas
e atividades que ativam áreas cerebrais normalmente não usadas. Machado (2009) afirma que pode está à raiz dessa
questão, do pouco uso do ser humano das suas reservas cerebrais, nas construções simbólicas socioculturais que criam
uma atmosfera conformista, justificada pelas ideias de pecado original, de expulsão do paraíso, do trabalho como
castigo, de monstros do inconsciente, condicionantes que resultam na inibição da expressão da personalidade de forma
autônoma.

A Emptopedia trata-se de uma aliada as concepções teórica e metodológica docentes, ao possibilitar o
desenvolvimento, trata-se de uma proposta didática que possibilida o desenvolvimento da autonomia intelectual,
superando a consciência ingênua, apontada por Freire (1921-1997) grande defensor da educação como prática
librtadora.
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