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Resumo: 

 

Este artigo se propõe a sintetizar um conjunto de ideias onde possamos entrelaçar 

Aprendizagem, Linguagem e Cognição numa trama transdisciplinar que favoreça uma 

leitura afetiva, amorosa e psicossocioeducativa situada no desafio de propor argumentos 

à extrema necessidade de resgatarmos aspectos humanísticos na formação continuada de 

pessoas que atuam nos campos de Educação e Saúde. Trata-se de um ensaio relacionado 

com nossas práticas de mediação da aprendizagem de adultos e vinculado com 

pesquisas autônomas propositivas no que denominamos Pedagogia da Amorosidade. 

Aqui, daremos ênfase a alguns pontos de partida com a leitura de diferentes fontes, mas 

considerando essencialmente o ideário de Humberto Maturana. A perspectiva ensaística 

permite associações plurais e deixa a escrita com aberturas ao inusitado e a poesia que, a 

nosso ver, é fonte de novas possibilidades de compreensão da realidade.  

 

Palavras chave: Aprendizagem, Linguagem, Cognição, Pedagogia da Amorosidade, 

Intervenções Psicossocioeducativas.  

 

Introdução: 

“É importante ressaltar que o conhecimento disciplinar 

 e o conhecimento transdisciplinar 

 não são antagônicos, mas complementares” 
Basarab Nicolescu2 

 

Somos todos, irremediavelmente, transpassados por processos de aprendizagem 

ao longo de nossas existências como viventes. Somos viventes porque somos 

aprendentes no decurso de inúmeras experiências que estabelecemos com os vínculos 

que geram e impulsionam nossas interações.  A forma como concebemos a vida humana 

conduz a busca por novos modos de ser e estar no mundo, imersos em linguagens e 

códigos diversos, inevitavelmente inseridos em jogos afetivos e emocionais.  

Na contemporaneidade, conceitos como eficiência, lucro, competência, 

tecnologia, objetivos, organização e competitividade, entre outros, necessitam ser 

ressignificados, pois a crise civilizacional presente em nosso tempo nos desafia a 



construções novas, ao uso de dimensões do humano de tempos anteriores, hoje 

renegadas e depreciadas. Com a proposição do resgate da Amorosidade nas relações 

intersubjetivas do ser humano com o mundo, com os outros, com a natureza e consigo 

mesmo, em nossas percepções, é possível levantar pressupostos baseados na Biologia 

do Amor, fundamentais e centrais na essencialidade do ser humano: hoje, mais do que 

nunca, urge evidenciar as dimensões do cuidado, do diálogo, da emotividade, da 

afetividade e das relações interpessoais pautadas na mansidão, na afabilidade e na 

doçura. 

Como sujeitos humanos, somos seres dotados de múltiplas possibilidades de 

linguagem e em nossas interações com os outros, criamos o presente e o futuro, 

estabelecendo comunicações entre pessoas e com a natureza, num fluxo relacional 

criativo e permanente.  Aprendemos, com a Pedagogia da Amorosidade, que é possível 

construir um cotidiano relacional entre ensinantes e aprendentes reconhecendo 

dimensões de afetividade onde nos seja possível aceitar a integralidade dos outros, 

percebidos em sua totalidade como legítimos outros.  

Tal aceitação é vital, a nosso ver, para que sejamos capazes de elaborar sentidos 

e significados as nossas existências, construindo e reconstruindo referenciais ao nosso 

ser e fazer, ao nosso estar no mundo. Ao aceitar o outro como legítimo outro, validamos 

a importância da diferença como premissa de cada um de nós como seres humanos: as 

diferenças produzem nossas singularidades e nos insere na pluralidade da vida, onde 

aprendemos a partir das interações com o que é diferente de nós.  

Com isso, inscrevemo-nos no sentimento de pertença, pois Amorosidade é, em 

termos básicos, respeito mútuo que aceita as múltiplas inteligências do humano. A 

Amorosidade, como qualidade do amor em nós, requer coragem para demonstrarmos 

afeto, determinação para sermos felizes, seres capazes de boa vontade, de condutas 

éticas, de ações pautadas na solidariedade e no compartilhamento. 

Estamos, no novo milênio, imersos num mundo infinito de informações que 

aceleram o tempo e nos afasta da simplicidade, do tempo kairós em nós. 

Tornamo-nos frágeis quando sucumbidos por excesso de mídias negativas e 

quando afastados de dimensões do cuidado em nós mesmos. Indagamos sobre modelos 

do que é ser feliz ou estar feliz, duvidamos dos modos como nos relacionamos com as 

pessoas, ficamos em dúvidas imensas sobre que metodologia devemos adotar em nossas 

interações com o mundo, seja enquanto docentes ou mediadores de processos de 

aprendizagem ou simplesmente em nossas vidas sociais. Ficamos ansiosos pelo retorno 



de nossas múltiplas tarefas e esquecemos, muitas vezes, de mostrar e demonstrar que do 

amor sempre precisamos. Tornamo-nos competentes e aptos a tantas coisas, mas 

acabamos por esquecer a essencialidade do amor em nossas vidas, 

pluridimensionalizada numa cultura global repleta de máscaras e de meias verdades, 

onde a falta de respeito pelo diferente cria sentimentos complexos e amplamente 

geradores de novas patologias, síndromes, medos e dificuldades para o desenvolvimento 

da saúde e plenitude dos sujeitos.  

Se demasiadamente imersos estivermos no mundo capitalista, onde o desejo de 

ter ganha dimensões que superam nossa prontidão para o desenvolvimento do ser, 

seremos tragados por insatisfações permanentes e imensa agonia. Na 

contemporaneidade, enquanto sujeitos, ainda somos desafiados a ir além das 

expectativas dos outros e, com afinco, desenvolver capacidades de consciência onde nos 

seja possível conhecer nossos potenciais de encontro de sentido para nossas próprias 

existências (Josso, 2010) 
3
. 

Promover o desenvolvimento humano a partir da aprendizagem e do 

desenvolvimento da linguagem e da cognição é um desafio imenso que transita pelas 

diferentes áreas e campos do conhecimento e, por isso, deve ser objeto de estudo de 

diferentes ciências, pois ideologias e valores perpassam todos os seres humanos, que 

buscam atender suas expectativas relacionando-se com o mundo, com os outros: somos 

seres interdependentes e é vital trabalharmos com histórias de vida, metáforas e imagens 

que nos faça assimilar definitivamente a importância da presença dos outros em nossas 

vidas. 

Para tanto, é necessário não uma Ética puramente utilitária e comportamental em 

função dos nossos modos de ser e estar no mundo, mas sim uma Ética do Cuidado, onde 

sejamos capazes de viver e se expressar focados na convivialidade e na coexistência do 

diverso em nossas vidas. De acordo com Boff, a essência concreta do ser humano é o 

cuidado e por Ética do Cuidado ele entende como "(...) um consenso mínimo a partir do 

qual possamos nos amparar e elaborar uma atitude cuidadosa, protetora e amorosa 

para com a realidade... esse afeto vibra diante da vida, protege, quer expandir a vida".
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 Assim com o cuidado, teremos condutas repletas de responsabilidades, 

orientando-nos pelo princípio de que nossas ações não sejam destrutivas e, sim, 

benevolentes, que auxilie a conservação, expansão e irradiação da vida, tendo a 

solidariedade como elo final que faça com que sejamos capazes de estabelecer "(...)um 



patamar mínimo para que alcancemos um padrão de comportamento que seja 

humanitário, isto é, tratando humanamente os seres humanos e tratando bem a vida que 

vai além da nossa vida".
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A mediação psicossocioeducativa que continuamos a defender ao longo do 

tempo, com nossas falas, produções, experiências com grupos de formação e vivências 

produzem o desejo de seguir fazendo referência à importância da diversidade e da 

adversidade na superação de entraves na vida diária, no agir e no fazer cotidiano que, de 

modo plural, nos coloca como sujeitos com sonhos, utopias e projetos pessoais que 

podem ser interligados com a diferença: o fato de sermos diferentes não inviabiliza a 

realização e aproximação de projetos que nos sejam comuns parecidos, pois acreditamos 

que, ao contrário disso, ser diferente é uma oportunidade, não uma dificuldade.  

 

II - Vida é Aprendizagem, Aprendizagem é Vida: realidades e novos paradigmas. 

 

“Não acredito que a mente humana seja capaz de errar cem por cento.  

Assim, ao invés de questionar qual abordagem está certa  
e qual está errada, assumo que cada abordagem  

é verdadeira mas parcial e, então,  

tento visualizar como encaixar estas verdades parciais, 

 como integrá-las, não escolher uma e livrar-me das outras.”   

      Ken Wilber6 

 

Encontramos neste trecho de Ken Wilber algo que acaba por justificar nosso 

modo de conceber, desenvolver, organizar e aprimorar nossa proposição de intervenção 

psicossocioeducativa na Pedagogia da Amorosidade. A Transdisciplinaridade, hoje, 

com seus autores, estudos, pesquisas e avanços sustentam epistemologicamente nossos 

movimentos de seguir acreditando no modo múltiplo de exercer a prática educativa 

onde a Amorosidade a si mesmo, aos outros e ao mundo nos envolve numa Ecologia 

Humana transpessoal e aberta aos movimentos de integração e ampliação de nossas 

consciências e experiências como viventes em processos de aprendizagem permanente.
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A vida possui aspectos de diversidade e pluralidade e no cotidiano do aprender e 

do ensinar, a realidade educacional possui múltiplas dimensões paradigmáticas, pois a 

prática do professor é habitada por enfoques diferentes que se mesclam e modelam em 

paradigmas que permitem a construção de modos de intervenções psicossocioeducativas 

que, nem sempre, temos plena consciência.  

Os paradigmas que regem nossos movimentos de ser e estar no mundo são 

invisíveis e se explicitam pelo intermédio de nossas práticas, de nossas ações, de nossos 



modos de interagirmos com o mundo, das múltiplas maneiras que propomos a nos 

organizar, desenvolver e conviver.  

Enquanto sujeitos em processos de aprendizagem, realizamos os modelos 

paradigmáticos naquilo que se manifesta, se encarna e se presentifica no que criamos, 

geramos e compartilhamos com os outros.  

Será sempre em nossas ações práticas diuturnas que poderemos observar a 

presença destes modelos, num agir e fazer onde seja possível a cada um de nós 

reconhecer o ser que somos, que pensamos ser ou que desejamos ser. No agir e fazer 

nos será possível reconhecer o nosso ser, que se revela e se manifesta independente das 

diferentes visões teóricas que podem predominar em cada uma de nossas experiências 

como viventes, onde, - mesmo que sem desejar isso de modo consciente -, revelamos 

nossas percepções, nossos modos de sentipensar o mundo
8
. Ao revelar nossas 

percepções, nossos modos de sentipensar o mundo, nos auto-revelamos e nos revelamos 

ao mundo. 

A tessitura que se segue trata dessas revelações e auto-revelações, a partir de 

vivências práticas e permanentes buscas teóricas que propomos a sistematizar e 

compartilhar, acreditando que aquilo que podemos denominar de humano em nós se 

estabelece no entretecer de nossa razão com nossas emoções na linguagem. 

 

III - Cognição, revelações e auto-revelações: vivências práticas e permanentes 

buscas teóricas a partir das leituras de Humberto Maturana.   

 

“Sabemos que o respeito por si mesmo e pelo  

outro surgem nas relações de aceitação  

mútua e no âmbito corporal, 

no âmbito da confiança mútua e total”9 

 

Num dos primeiros livros onde acessamos interessantes ideias de Maturana 

(1998)
10

, o ato de ler, e escrever sobre aquilo que lemos, nos trouxe revelações 

compartilhadas num percurso de formação continuada. O fato de acreditarmos que uma 

revolução neoparadigmática no campo da Educação e da Vida no novo milênio pode se 

dar com a catalisação da amorosidade como qualidade do amoroso em nós, nos indica 

que as diferentes modificações mundiais na contemporaneidade são influenciadas, 

sobremaneira, não apenas com o desenvolvimento da tecnologia e da ciência, como nos 

é apregoado via de regra pelas diferentes mídias, mas também no campo filosófico, 

político, estético, artístico e ético.  



Tudo isto, de modo consistente, nos apóia para que nos seja possível justificar e 

revelar o envolvimento e comprometimento prático e teórico com nossas preocupações 

com questões referentes à afetividade e amorosidade que, a nosso ver, devem estar 

subjacentes às práticas de intervenções pedagógicas, por nós considerados, sempre, 

como práticas psicossocioeducativas (Beauclair, 2011).
11

 

Para tal, entretanto, é preciso reelaborarmos nossos conceitos e dimensões 

acerca da linguagem, que, segundo Maturana, nos  

 

“(...) exige uma convivência constituída na operacionalidade da aceitação 

mútua, em um espaço de ações que envolve constantemente coordenações 

consensuais de conduta nessa operacionalidade.”
12

  

 

Nestas coordenações consensuais de conduta nós somos imbricados no agir e no 

fazer do humano em nós, inferindo sobre o nosso ser e estar no mundo. Maturana faz 

uma distinção interessante entre linguagem e linguajar ao utilizar  

 

“(...) o termo “linguajar” e não “linguagem”, reconceitualizando esta noção, 

enfatizando seu caráter de atividade, de comportamento, e evitando assim a 

associação com uma “faculdade” própria da espécie, como tradicionalmente se 

faz.”
13

 

 

Assim, com o linguajear, temos a observação o fluxo das coordenações de 

coordenações comportamentais consensuais. Em um trabalho mais recente, em co-

autoria, Maturana destaca um pequeno glossário, onde encontramos explicações ainda 

mais claras sobre o linguajear: 

 

“Quando, numa conversação, muda a emoção, também muda o fluxo das 

coordenações de coordenações comportamentais consensuais. E vice-versa. Esse 

entrelaçamento do linguajear com o emocionar é consensual e se estabelece na 

convivência”.
14

 

Na experiência em processo que destacamos a Pedagogia da Amorosidade com 

estratégia de intervenção psicossocioeducativa, a convivência através da mediação 

didática na modalidade de Educação a distância, tal entrelaçamento se dá com o uso de 

diferentes possibilidades de acessar o emocional e o racional, com a busca proposital de 



fazer com que aconteçam momentos e cenários para sentipensar e, com isso, inferir a 

respeito de si, de suas práticas e do fluxo de suas comunicações com os outros.
15

 

Na realidade, por ser ainda um conjunto de práticas em estudo e experimentação 

empírica, transitamos no paradigma transdisciplinar conscientes da importância de 

propor alternativas reflexivas à formação de professores que se sensibilizam com a 

temática, convencidos a respeito de sua relevância para toda a sistêmica educacional 

atual. Muitos já perceberam a importância de cultivar momentos mais dialógicos e 

interativos no cotidiano escolar, percebendo a necessidade de mover-nos em nossas 

interações de modo mais acessível e aberto aos outros.  

Em toda a estrutura montada para esta experiência, considerasse o outro como 

legítimo outro, validando suas produções e motivando o sucesso nas interações, 

propondo o resgate do prazer e da alegria que podem estar presente no aprender e no 

ensinar. Propomos, em todo o estudo, enfatizar que o ensinar e aprender possui 

relevância no diálogo e em práticas inclusivas concentradas em esforços para que os 

movimentos didáticos sinalizem que ensino e aprendizagem são processos distintos, 

mas co-determinados e desenvolvidos por sujeitos que interagem uns com os outros 

ativando linguagem, aprendizagem e cognição, implicados mutuamente e relacionados 

em mediações psicossocioeducativas que podem nos levar ao desenvolvimento de 

nossas autorias de pensamento e ao crescimento de nossas possibilidades de emocionar-

se, de vivenciar o aprender a aprender, o aprender a pensar, favorecendo o 

desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da autoestima, fatores essenciais, a 

nosso ver, ao propósito maior da aprendizagem: a emancipação humana.  

Cognição, revelações e auto-revelações acabam por, nestas vivências práticas, ser 

confirmações sobre o desafio de focarmos, de modo permanente, buscas teóricas a partir 

das leituras de Humberto Maturana, intuídas como colaboradoras para a sustentação de 

nossas proposições com a Pedagogia da Amorosidade.   

 

Na tentativa de uma possível conclusão: a leitura afetiva, amorosa e 

psicopedagógica na formação humanística continuada como motivação para 

intervenções psicossocioeducativas.  

“Nossa trajetória de vida nos faz construir nosso 

 conhecimento do mundo – mas este também 

 constrói seu próprio conhecimento a nosso respeito”  

Humberto Mariotti16 

 



O espaço aqui nos foi concedido para demonstrar algo de nossas experiências 

com a temática em pauta e se revela limitado, por conta da própria estrutura da 

publicação e do evento em si mesmo. Muitos outros aspectos poderiam ser 

referendados, mas deixam de sê-los até mesmo para que não estejamos englobando 

conceitos diversos de modo superficial e inábil. 

Como uma possibilidade de leitura afetiva, amorosa e psicossocioeducativa na 

formação humanística continuada como motivação para intervenções qualificadas no 

emocionar-se, será o nosso fluxo de domínios de ações que nos levem ao outro que dará 

sustentação a dinâmica de nossas existências como viventes.  Como formadores de 

pessoas num mundo complexo e repleto de antagonismos, somos convocados a seguir 

acreditando na Educação e no seu poder cotidianamente, motivando o talento humano a 

criar estratégias psicossocioeducativas que aprimorem o coração das pessoas, resgate o 

Humano no Humano e amplie as múltiplas possibilidades de desenvolvimento de 

amorosidade nas pessoas. 

Nossos gestos, olhares, condutas, palavras e interações podem gerar 

possibilidades de acolhimento do outro, percebido como um legítimo outro. Para tanto, 

devemos validar a beleza da Vida, partilhando e compartilhando as múltiplas alegrias 

que residem na magia da aprendizagem humana
17

. 

O necessário e vital resgate de valores humanos, imprescindíveis a vida, nos 

convoca a tarefa de rever nossos próprios percursos existenciais, fomentando nossos 

movimentos e estimulando nossas experiências para lidar com a aceitação das 

diferenças, das adversidades e da diversidade em si mesma. 

Inúmeros são os dilemas presentes na rotina do viver a vida em si mesma, mas 

nascemos para aprender, como nos alertou Hélène Trocmé-Fabre, (2006).
18

 Nascemos 

para aprender, nos diferentes espaços e tempos do sentipensar, do fazer, do conviver. 

Cabe-nos adotarmos novos modos de ser e estar com os outros, propondo-nos 

mudanças em nossas próprias mentalidades. 

Na contemporaneidade, estamos vivendo momentos importantes, verdadeiros 

marcos de mudanças estruturais no que se refere à própria Ciência e a vida planetária. 

Somos, hoje, permeados pelas buscas de soluções e, com a Pedagogia da Amorosidade 

acreditamos poder dar nossa parcela de contribuição ao novo, ao diferente e ao 

inusitado.  

Com a proposição deste trabalho, nossa opção reside no desejo de continuar com 

a pesquisa sobre a temática, ampliar a discussão sobre seus referenciais 



transdisciplinares, divulgar ao maior número de pessoas os resultados de nossas ações 

de intervenção e de produção de materiais e reflexões que possam ser colocadas em 

rodas de conversa, lembrando que, na etimologia latina da palavra conversar, conversar 

é dar voltas juntos. Convido a todos para estas voltas juntos, a este conversar.
19
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