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RESUMO

O trabalho busca analisar além da prática educacional – ou o “como faço” – as relações interpessoais presentes numa organização não 
governamental e como a relação psicossocial entre os sujeitos envolvidos interferem na organização das práticas educacionais de São Gonçalo –
região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa ONG – Luxo de Vida - oferece diversas atividades ocupacionais a crianças da comunidade a qual faz 
parte, sendo elas lúdicas, esportivas, profissionalizantes ou educacionais. A prática educacional e as relações de afetividade interpessoais nela 
envolvidas são o tema de maior interesse.  Aqui, é também necessário não pensar simplesmente nas questões psicológicas ou na referida ONG 
como algo isolado. Para que busquemos e façamos a compreensão necessária de todo esse âmbito, deve-se pensar no contexto social da zona em 
que essa está localizada. Parte-se então de uma análise histórico-social do macro – São Gonçalo, segunda cidade mais populosa do estado -, até 
chegar à região onde está localizada sua sede: o bairro de Itaúna, parte do Complexo do Salgueiro. Interfere nos resultados da pesquisa o 
histórico da região nas últimas décadas: uma região antes “apenas” empobrecida, e hoje um dos principais pontos do Estado com domínio do 
Comando Vermelho, facção criminosa. Os relatórios de campo usados na análise são divididos em oito dias de trabalho, que vão do dia 25 de 
outubro de 2017 a 29 de novembro de 2017. A metodologia foi a de observação de campo a partir da fenomenologia do filósofo Edmund Husserl. 
Os diários de campo são divididos pela estrutura do método fenomenológico de Husserl em: noema, noese e variação eidética. Para a análise 
desse material foi utilizado de forma central o conceito de afetividade em Henri Wallon, partindo principalmente dos estudos de Izabel Galvão. 
Outras autoras usadas para essa melhor compreensão dos conceitos de Henri Wallon incluem também Abigail Mahoney, Laurinda Almeida e 
Heloysa Dantas.  Uma das principais conclusões que se aponta dessa pesquisa é a tentativa de reconstrução da memória e da história de todo um 
bairro. Aqui, infere-se tendo como base a história mais recente do local, a grande influência que a escalada de violência – a qual o poder público 
não acompanha com políticas efetivas de prevenção – têm no desenvolvimento das crianças do local. Wallon considera relevante a interferência 
do meio no funcionamento orgânico e na prática das relações interpessoais, como dito em Galvão: “só podemos entender as atitudes da criança 
se entendemos a trama do ambiente na qual está inserida” (GALVÃO, 1995, p. 36). Quanto à exploração dos conceitos de Wallon para se pensar 
numa prática socioeducativa, destacam-se dois pontos: a relação de como se dão os estágios de desenvolvimento e como eles se desenvolvem 
nas camadas empobrecidas, e a afetividade como ferramenta (seja positiva ou negativa) nos processos de ensino aprendizagem. Em relação aos 
estágios de desenvolvimento, os relatos descritos nos diários de campo mostraram-se em grande conformidade com a teoria walloniana. Infere-
se o desenvolvimento dessas crianças do projeto com grande semelhança de características às descritas por Wallon em cada um dos estágios da 
infância. Ainda em grande congruência com o que é proposto por Wallon, exemplifica-se bem o uso da afetividade na prática educativa, e como 
seu uso pode ter diferentes efeitos sentidos a partir de seus usos. O maior uso de uma afetividade positiva, de empatia e encorajamento para 
uma autonomia do aluno gera resultados muito mais eficazes no processo educativo, em particular, quando respeitado seu tempo de 
desenvolvimento e o contexto social na qual esse está inserido. No contrário, a partir de uma prática afetiva negativa, onde o educador 
demonstra pouca confiança no aluno, quando a atenção e a confiança relativas à suas especificidades não são respeitadas, vê-se um 
aproveitamento ainda mais inferior, sendo decisivo para o desencorajamento do aluno nas atividades propostas.

Licenciaturas

Pedagogia
X Seminário de Pesquisa da Estácio


