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                        RESUMO 
 

O objetivo deste artigo é entender o amadurecimento pessoal no 
ambiente social como enigma significativo da relação afetiva 
repercutindo no ambiente escolar. Saber como fazer uma leitura da 
construção da realidade e como se processa do amadurecimento 
pessoal diante do social no sentido de solucionar a essência da  

crise de formação e atuação dentro de uma sociedade, de forma a comunicar o fenômeno da 
consciência, entendendo a relação entre a  intenção de crença e a motivação no processo social. 
Entendendo o processo de desconstrução cultural que produz violência simbólica, observa-se a 
necessidade de uma identidade motivada por uma determinação dinâmica de reconstrução pessoal 
em desenvolvimento emocional de crenças concentrando esforços para ter uma postura de 
personalidade de se auto-responsabilizar pela autonomia individual. O afeto compreende um 
código significativo que associa transmissão do sentimento com pensamento, cuja leitura da 
modificação dos padrões de comportamento através da busca de planejamento, divulgação e 
decisão acerca dos paradigmas envolve responsabilidade social através da integração processual 
na frequência da construção do conhecimento, no processo de formação das palavras e no 
desenvolver das problemáticas pessoais. Na construção do fenômeno perceptivo do estímulo 
afetivo no cenário processual ao se adequar à modificação dos pontos de vista, pela aquisição, 
contato e processo de construção e de difusão no relacionamento inter-pessoal, a representação 
simbólica que determina a intenção de crença se forma diferenciada manifestando pela motivação 
no processo social, por práticas criativas que ocasionam solução de dúvidas, contribuindo para 
uma reciprocidade processual de interesse social, dinâmico, significativo. 

 
Palavras-chave: amadurecimento. Construção. Identidade. Escolar.  

  
ABSTRACT 
The objective of this article is to understand the personal maturation in the social environment as a 
significant enigma of the affective relation repercussions in the school environment. To know how to 
make a reading of the construction of reality and how one proceeds from personal maturation 
before the social in order to solve the essence of the crisis of formation and action within a society 
in order to communicate the phenomenon of consciousness, understanding the relationship 
between the intention of belief and the motivation in the social process. Understanding the process 
of cultural deconstruction that produces symbolic violence, one observes the need for an identity 
motivated by a dynamic determination of personal reconstruction in emotional development of 
beliefs concentrating efforts to have a personality posture of self-responsibility for individual 
autonomy. Affect comprises a meaningful code that associates feeling transmission with thought, 
whose reading of the modification of behavior patterns through the search for planning, disclosure 
and decision about paradigms involves social responsibility through process integration in the 
frequency of knowledge construction, in the process the formation of words and the development of 
personal problems. In the construction of the perceptive phenomenon of the affective stimulus in the 
procedural scenario by adapting to the modification of the points of view, by the acquisition, contact 
and process of construction and diffusion in the interpersonal relationship, the symbolic 
representation that determines the intention of belief is formed differentiated manifesting by the 
motivation in the social process, by creative practices that lead to solution of doubts, contributing to 
a procedural reciprocity of social interest, dynamic, significant. 
 
Key words: maturation, construction, identity, school.
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INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios da civilização com a releitura da realidade através da 

filosofia grega e do direito romano, a universalidade do pensar culminou com o 

Renascimento, seguindo-se de uma nova visão de mundo com o Iluminismo, Revolução 

Industrial, onde as pessoas buscavam novas explicações da vida com a evolução e o 

marxismo. As novas construções de ideias (Inconsciente, relativismo e globalização) 

dimensionaram aptidões e novas formas de espaço/tempo. As informações e 

conhecimento geraram símbolos, modelos de comportamento aprendidos em culturas 

específicas diferenciadas da animalidade, associando coisas, havendo aprendizagem 

através de atividades e de reflexões onde o novo é associado a algo passado, em uma 

aquisição cultural progressiva gerando diferenciações de pensar e de ensinar, gerando 

um amadurecimento pessoal no ambiente social, quanto ao enigma significativo da 

relação afetiva, que reflete na sala de aula. 

Dessa forma, nos primórdios da civilização quando vivemos em diferentes 

grupos sociais distintos dentro de uma mesma realidade cotidiana, surgiram vivências 

diferentes por distintos grupos de pessoas que se inter-relacionavam. Parece haver, 

pelas exigências de socialização, uma deformação de significados onde o simbolismo 

subjetivo é desconstruído motivacional mente por causa da dor somática e da angústia 

psíquica. Seria possível haver algum princípio, símbolo, causadores de desequilíbrio 

pessoal, uma vez que a identidade dinâmica subjetiva humana um conceito 

significativo? A leitura da construção da realidade pode se processar no 

amadurecimento pessoal diante do social no sentido de solucionar a essência da crise 

de formação e atuação dentro de uma sociedade, de forma a comunicar o fenômeno da 

consciência, em uma relação entre a intenção de crença e a motivação no processo 

social.  

Dentro dessa possibilidade, parece que o paradoxo do processo de 

internalização simbólico auto-expressivo envolve a busca de uma construção de 

significados, de conceitos significativos em um fenômeno de apropriação e de 

desapropriação comunicativa que ora percebe, ora nega a identidade da consciência da 

existência do outro. No processo comunicativo de aceitação de si e do outro, parece 

envolver uma dependência de uma linguagem e de uma leitura estética, dentro do 

processo comunicativo, estabelecendo as relações sociais. Em meio a tanta 

desigualdade social, as pessoas possuem costumes e hábitos os quais podem gerar 

significados internalizados nas relações humanas, causando desmotivação, há o desejo 

de entender como aprender a mudar o comportamento e como construir algo 
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significativo na vida pessoal, interrelacionando teorias de conhecimentos e práticas 

educativas necessárias. Como entender o processo de desconstrução cultural que 

produz violência simbólica? Como entender a necessidade de uma identidade motivada 

por uma determinação dinâmica de reconstrução pessoal em desenvolvimento 

emocional de crenças concentrando esforços para ter uma postura de personalidade de 

auto-responsabilização de uma autonomia individual? O processo de desconstrução 

cultural  produz violência simbólica e há necessidade de uma identidade motivada por 

uma determinação dinâmica de reconstrução pessoal em desenvolvimento emocional 

de crenças pelo afeto, o qual surge no cenário como um código significativo que associa 

transmissão do sentimento com pensamento. A leitura da modificação dos padrões de 

comportamento através da busca de planejamento, divulgação e decisão acerca dos 

paradigmas que envolve responsabilidade social através da integração processual na 

freqüência da construção do conhecimento, no processo de formação das palavras e no 

desenvolver das problemáticas pessoais, pode superar o paradigma da violência 

simbólica na sala de aula, reconstruindo um desenvolvimento pessoal que abrange 

crenças pessoais, o que culmina em uma postura de personalidade de auto-

responsabilização de uma autonomia individual. 

Antes de se reportar as questões desafios pontuadas acima, faz-se relevante 

discorrer que amadurecimento é a consequência natural da vida, que se desenvolve e 

cresce até se tornar adulta. Vai mais além, é quando se pode colocar de lado o que está 

em discrepância com os desígnios e metas formados, priorizando atitudes, 

pensamentos e palavras que contribuam para alcançar os objetivos pontuados. 

Entender o processo de construção do fenômeno perceptivo do estímulo afetivo no 

cenário processual e sua adequação à modificação dos pontos de vista, pela aquisição, 

contato e processo de construção e de difusão no relacionamento inter-pessoal é 

atestar a existência de uma representação simbólica que determina a intenção de 

crença e a forma diferenciada manifestando pela motivação no processo social pela 

identificação das práticas criativas que ocasionam solução de dúvidas, contribuindo para 

uma reciprocidade processual de interesse social, dinâmico, significativo. 

O amadurecimento entendido como a capacidade de planejar a própria vida, 

aprendendo dos erros, priorizando atividades e selecionando objetivos, no intuito de 

sentir-se apto para enfrentar a pressão social, uma vez que esta nos reporta a estarmos 

atuando como ser social em eventos, movimentos e situações promovidos pela iniciativa 

popular,  em geral de ordem pública e política traz a reflexão da socialização pessoal 

dentro da ótica da superficialidade cotidiana, relacionada aos laços afetivos nas 

diferenças individuais e a necessidade de socialização podendo possibilitar o 

http://dicionario.sensagent.com/Iniciativa%20popular/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Iniciativa%20popular/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Pol%C3%ADtica/pt-pt/
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entendimento acerca da questão da experiência pessoal na formação de conceitos, 

notadamente no âmbito do envolvimento pessoal, notadamente dentro e fora da sala de 

aula. 

O presente trabalho traz uma reflexão sobre o amadurecimento pessoal no 

ambiente social, através de uma pesquisa bibliográfica, envolvendo a necessidade das 

pessoas de socialização dentro da ótica da superficialidade cotidiana, relacionando com 

os laços afetivos, envolvendo as diferenças individuais e a necessidade de socialização. 

Dentre os motivos pelos quais a leitura deste estudo é importante, encontra-se 

no fato de que o tema aborda sobre a questão da experiência pessoal na formação de 

conceitos, onde, notadamente na questão do envolvimento pessoal. 

 
 

QUESTIONANDO A MANEIRA DE VIVER O SOCIAL 

 

Atualmente, existe desigualdade social, há um problema envolvendo a 

comunicação enquanto poder do imaginário, gerando alienação e massificação, 

violência simbólica, banalização da morte, dor psíquica e perda do sentido da vida, que 

leva ao questionamento de modelos e valores éticos quanto à necessidade de 

interação, identidade e interação social.  

A especulação no espaço social se torna então uma disputa entre o novo e o 

velho, que se moldam e se diferenciam aonde novas necessidades e potencialidades 

desconstroem nossa capacidade criativa e de pensamento. 

Questionando o modo capitalista do sistema de produção, observamos 

choques entre classes sociais, a cultura envolve choque de poderes de comunicação, 

prendendo a atenção das pessoas à forma de como se vive a vida e o que é produzido 

como base de alguma verdade na vida cotidiana que reflete na sala de aula. 

Nos diferentes níveis sociais, há diferentes vivências e desigualdades como os 

privilegiados e os marginalizados em um determinismo onde parece não haver escolha 

diante do controle social, onde de um lado riquezas e fartura e do outro lado pobreza e 

obrigações.  

A criminalidade existindo ao lado de tecnologia de ponta não acessível e a 

própria natureza da identidade humana cultural parece estar fragmentada, onde a 

violência impera em seus meios, fins e particularidades, onde há desconstrução do 

pensamento criativo. 

Adorno e Horkheimer, tratam sobre o processo de desconstrução da 

capacidade criativa e de pensamento: 
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[...] os conteúdos dos produtos da indústria cultural impõem aos 
sujeitos uma paulatina desconstrução da sua capacidade criativa e de 
pensamento. [...] mediante a produção e disseminação de 
mercadorias culturais (...) aceitas antes mesmo do crivo de quem as 
irá consumir. Este fato tem [...] uma forma unilateral de determinação 
e controle das possibilidades de se construir uma sociabilidade 
pautada pelos interesses das maiorias.1 

Na sociabilidade, pautada nas maiorias, o conjunto de costumes e hábitos 

originarão uma moral, que de forma generalizada, apresentam efeitos nocivos no 

espaço da fabricação de novas subjetividades morais, pela internet e pela mídia 

televisiva, o qual Bourdieu, analisa os efeitos nocivos dessa fabricação de subjetividade, 

abordando o perigo da exclusão social: 

[...] sobre o imaginário social, tece duras críticas a [...] “fabricação de 
subjetividades”, [...] sob a forma de um campo, espaço socialmente 
estruturado como produtor de violência simbólica, onde ocorrem as 
lutas de poder [...]; pressão das macroestruturas econômicas e 
sociais, outorgando relações concorrenciais e desleais, [...] espaço de 
exclusões e invasões. Na [...] mensagem veiculada [...] unidirecionada 
para o interlocutor, não há via dialógica e sim impositiva.2 

Essas mensagens unidirecionadas, podem criar a médio prazo, um clima de 

medo e ansiedade, sentimentos de disputa e competição, perda do sentido da vida, 

perturbações emocionais em dores, desesperos, fracassos, desilusões e temores de 

morte nas vidas que carecem de sentido maior, favorecem desgastes biológicos e 

envelhecimentos acentuados.  

Observando-se a temporalidade biológica, a humanidade busca uma renovação 

do aspecto físico corporal, num ideal estético, funcional, incessante por mudanças que 

ocorrem em meio a representações sociais, formas de conhecer o mundo, agrupando 

conjuntos de significados que dão novos sentidos, a um saber compartilhado, 

generalizado e funcional para as pessoas, chamado de senso comum, decorrentes das 

explicações do cotidiano. 

Quando se começa a perceber diferentes relações, passando a questionar se 

vive livre ou se é preso, se indagou a importância do afeto e da criatividade, 

precisando organizar as ideias, necessitando imprimir um mapa de como agir, de queria 

saber as causas do que é real e do que é fantasioso e imaginário na vida. 

Quando se precisa entender o papel no mundo, na melhor forma de saber 

conviver com as pessoas, havendo tantos contrastes na vida pessoal, diante do que os 

outros dizem e que se precisa diferenciar o que útil e o que é fútil, diante dos próprios 

                                                           
1 ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M.. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1985, p. 78. 
2 BOURDIEU, P. Sobre a televisão: seguido de: a influência do jornalismo e os jogos olímpicos. Rio de Janeiro : 
Zahar, 1997. p. 143. 
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ideais de consumo de forma equilibrada. Relacionando os comportamentos e a 

comunicação entre indivíduos envolvendo processos de interação da vida social, 

exteriores e anteriores aos indivíduos, o poder coercitivo da existência concreta da 

materialidade manifesta-se no comportamento dos membros da sociedade, por meio da 

socialização e internalização de valores, onde a mídia se encontra inserida. 

É nesse simbolismo subjetivo de desconstrução motivacional que a dor 

somática e angústia psíquica se fazem presentes e atuantes. Tendo a secularização 

como um fenômeno histórico e uma epidemia silenciosa dos últimos séculos, pelo qual 

as crenças e instituições religiosas se converteram em doutrinas filosóficas e instituições 

leigas. 

A própria psicologia, como ciência do comportamento humano, analisa estas 

questões humanas, destacando a experimentação, observação, levantamento de dados, 

testes, estudo dos casos, estatística em questões éticas para dar respostas a si mesmo, 

ao homem e à sociedade. 

No dia a dia, as pessoas parecem se encontrar divididas não sabendo como 

agir e nem tendo foco definido em meio a uma supervalorização de várias formas de 

modelos tidos como o correto, onde atos amorais, imorais e sem moral são tidos por 

normal. 

As pessoas cobram respostas e escolhas em meio à indecisão quanto à 

realidade, onde a sociedade exige uma adaptação rápida envolvendo prazer/dor, 

medo/desejo, provocando uma desorganização mental nas pessoas que não saber 

como agir, um sentimento de culpa apesar de intenção de vontade, surgindo a 

negligência, insistência e fome de saber sua personalidade, onde o próprio ensino do 

senso comum propaga e discrimina, agravando a situação de insegurança e medo nas 

pessoas. 

Na atualidade se discute economia, política, religião e mercado definindo em 

mesmo processo de troca de mercadorias, investimentos, informações dependendo do 

fluxo financeiro onde a própria tecnologia desemprega, o consumismo impõe, o 

emocional e desestabilizado. As próprias reformas educacionais, trabalhistas, 

previdenciárias adoecem e desagregam conforto das pessoas pela repercussão da 

desestabilidade, copiando um modelo de gerar preocupação e crise no pensar das 

pessoas. 

Essa realidade parece envelhecer a população por causa da vida sofrida, onde, 

de acordo com Costa, há uma relação entre o desgaste biológico e envelhecimento 

acentuado: 
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[...] o ser humano recorre ao corpo como critério de identidade. O 
individualismo narcísico e hedonista elege o corpo e as sensações 
como os depositários dos valores pessoais na atualidade. Com o 
apogeu da racionalidade científica moderna, a humanidade passou a 
acreditar que deveria controlar o desgaste biológico, não deveria 
envelhecer e poderia deter o controle da morte, aumentando a 
longevidade. Nossa cultura passou a banalizar a morte, da forma como 
é teatralizada [...] através do extermínio do outro [...] onde predominam 
excentricidades e [...] violência.3 

Observando que a preocupação e angustia refletindo no corpo envolve a 

qualidade das relações humanas, verificamos que, através da percepção, o homem 

toma atitudes, refletindo no comportamento grupal, definindo grupos, posições, status e 

seu papel social, podendo inclusive, exercer liderança. Se ele não encontra fora de si, 

no mundo, um sentido da vida, pronto para a sua vida, precisa estar sempre construindo 

um sentido novo existencial.  

O senso comum envolve esta busca do sentido da vida, refletindo nos aspectos 

sociais e psicológicos, fazendo surgir a necessidade de delimitar o campo de ação do 

cotidiano, que pode ser conceituada como motivação.  

Há uma pluralidade de pensamentos naturais espontâneos, contextuais e 

sociais que dispersam a informação, mas que induzem a personificação e figuração de 

imagens.  Interagindo a necessidade de ação com a pluralidade de pensamentos, surge 

figurativamente a necessidade do porquê, onde Critelli, destaca a importância do 

sentido da vida afirmando sobre a motivação, que: 

É importante ressaltar [...] que não se está falando de um único e 
genérico sentido para a vida [...] não há um sentido, há vários [...], que 
vão se alterando ao longo da vida [...], na medida em que [...] o homem 
pergunta pelo sentido de ser porque este vai embora.4 

Analisando-se os processos básicos de comportamento, que refletem as 

alterações ao longo da vida, verificamos que o homem possui sensação e percepção, 

gerando uma aprendizagem constante e organizada, quanto ao movimento e 

profundidade, podendo gerar ilusões perceptuais e até aquilo que o que está fora dos 

sentidos, o que podemos chamar de  transcendente ou religiosa,  como superação  da 

solidão,  ainda que envolvam escolhas pessoais  que por sua vez, envolvem a 

necessidade de mudanças relacionais dinâmicas. 

As mudanças pessoais envolvem relações e processos pessoais e coletivos, 

sendo que parece haver uma diferenciação entre o antes e o depois dos fatos que 

começam a ser repensados. As pessoas começam a indagar sobre a realidade e 

começam a questionar o poder social dos que provocam os diferentes problemas 

                                                           
3 COSTA, J.F. O humanismo ameaçado. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, Cad. B, 24 jan. 1999. p. 01. 
4 CRITELLI, D., M. Analítica do sentido: uma apresentação e interpretação do real de orientação fenomenológica. São Paulo: 

EDUC: Brasiliense, 1996, p. 122. 
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sociais que repercutem na falta de saúde do povo, ampliando a indagação sobre o que 

começa a se pensar em uma abertura tímida a nível pessoal no desejo de chegar a 

todos, visando entender o ritmo de vida diferenciado e desigual, em como tudo se 

conecta e se integra a algo, que não se sabe o que pode ser, mas se deseja 

compreender acerca da segurança e da insegurança na vida. 

Quanto à motivação humana, ou sentido da vida, o homem precisa sobreviver, 

receber e interpretar informações, assumir comportamento sexual e reprodutivo, bem 

como tendo necessidade de realização pessoal e social. Nessa dinâmica processual de 

constituição, elaboração e partilha da forma de conhecimento social, envolvendo 

diferentes necessidades, inseridas numa realidade psicológica, afetiva e 

comportamental, o senso comum passa a interagir com a socialização. 

As emoções humanas se manifestam e se desenvolvem motivando diferenças 

individuais e culturais, ajustando o desempenho e detectando falhas comportamentais 

entre as pessoas. As falhas comportamentais levam às angústias, originando as 

maneiras coletivas de ver e viver modelos de pensamento e comportamentos diversos, 

cuja imagem externa é a mediadora do lugar social onde o indivíduo está inserido, do 

conhecimento pessoal e do outro, de forma relacional, gerando prazer pela aprovação 

ou angústia pela desaprovação do outro refletindo na sociedade.  

A possibilidade da desconstrução da capacidade criativa e do pensamento, 

pautados pelos interesses das maiorias (que fabricam e desequilibram subjetividades e 

que causam violência simbólica e banalização da morte), podem gerar uma epidemia 

silenciosa de dor psíquica, como uma desconstrução que pode diluir as normas e 

valores éticos, interferir no sentido da vida e na força motivacional.  

A desconstrução ética pode gerar um desconhecimento e/ou entorpecimento 

das reais necessidades, desejos e insatisfações, angustiando e impossibilitando a busca 

da totalidade do ser pelo próprio homem.  

A possibilidade da falta de auto-atualização, da superficialidade das coisas, da 

má formação do cidadão, da deficiência na transmissão dos valores, crenças, ideias e 

significados envolvem o estresse provocado pelas dificuldades do cotidiano envolvendo 

problemas familiares, falta de apóio psicológico, falta de orientação grupal, falta de 

moral, de desenvolvimento, de solidariedade e de cooperação. 

A realidade aparente deforma o atendimento dessas necessidades, sendo 

despercebida e não questionada, gerando o mal estar cultural. Para Bosi, que trata da 

secularização atual: 

Esses quadros constituem, hoje, uma “epidemia silenciosa” [...] ainda 
não reconhecida pelas políticas públicas no setor da saúde - cuja 
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eclosão [...] e essência guarda em si uma complexidade de dimensões 
apontando na [...] dor psíquica as determinações da dor somática.5 

Na formação da personalidade, a hereditariedade, o meio-ambiente estão 

presentes na estrutura dessas dinâmicas psicológicas que envolvem esses talentos, 

capacidades e potencialidades que enfrentam diretamente situações de conflitos, 

frustrações e ajustamentos.  

Essa realidade desperta a imaginação, como os mitos, fenômenos únicos e 

excludentes, situados num espaço/tempo, passíveis de reversão, podendo ser 

contraditórios pela flexibilidade de quererem narrar a história, no tempo presente, 

fazendo uso de imagens repetitivas e oscilantes, que pode gerar medo e neurose. 

Parece que o vazio interior que gera um pessimismo ilusório tentando combater 

o prazer e o sonhar; gerando uma dúvida persistente entre consciência/desejo, bem/mal 

e como agir e as ideias repetitivas e a vontade de agir como se desejasse entra em 

conflito com o que foi aprendido imposto e reduzido no poder.  

Dessa forma, a corrupção, a violência, a drogadição, o fatalismo, a competição 

sem ação de pensar crítico envolve uma perplexa dependência e manipulação que 

sustenta uma carência e empobrecimento de moral e razão social que aumenta a 

acumulação e consumo e ao mesmo tempo inibe o aprendizado de uma autonomia pelo 

egoismo.  

A própria dinâmica complexa da teia de relações começa a refletir sobre a 

mídia, temas que são discutidos em forma de defesa e de acusação que apontam a 

desigualdade.  

Os interesses que são fontes de discórdia acabam sendo enfrentados ainda 

que diante de bloqueios pessoais, fazendo com que as pessoas passem a querer 

discutir e reivindicar uma luta de igualdade, de afirmação que atinge uma dimensão 

variada. 

De um lado aparecem os interessados em se manter o bloqueio ao 

conhecimento em nome de algo que se suspeita mas não é sabido e por outro lado, 

começam a surgir movimentos com interesse de enfrentamento e de descoberta de 

fatos anti-éticos.  

Envolvendo a questão da diluição da ética, que opera de forma complexa na 

questão da dor, Habermas e Siebbeneichler apontam riscos relacionais: 

[...] a sociedade ocidental está desenvolvendo normas técnicas 
sofisticadas por um lado, e por outro, as normas e valores éticos tem se 
generalizado até a diluição. A institucionalização de normas e valores 
exercidos de modo tradicional, [...] enxugamento burocrático e 

                                                           
5 BOSI, M. L. M. Transtornos do comportamento alimentar: uma questão para a saúde pública? Rio de Janeiro : Nesc/UFRJ. 

1998, p. 98. (Mimeografado). 
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administrativo das relações humanas pode representar um grande risco 
para a nossa sociedade.6 

O problema da superficialidade é que pessoas não educadas para a vida, 

podem gerar comportamentos anormais como perturbações transitórias e situacionais, 

reações traumáticas, tensões crônicas de situações, neuroses, ansiedades, fobias, 

conversões, obsessões-compulsivas, psicoses e outras possibilidades de adoecimento. 

Na evolução do crescimento e do comportamento humano, se destaca não só a 

herança genética e a bagagem cultural familiar e cultural, mas os processos e 

influências psicológicas que podem ser para benefício ou malefício social.  

O estilo pessoal construído pelos indivíduos na coletividade envolve a 

personalidade individual, garantindo a possibilidade de cada pessoa buscar identificar-

se com outras pessoas para ser única, numa busca de definir as identidades sociais, 

contemporâneas, culturais.  

Tendo a importância da apresentação e preparação pessoal para o 

estabelecimento de relações sociais que envolvem a linguagem/gestualidade e a forma, 

como indicador de poder social e prestígio nas sociedades contemporâneas, o 

comportamento resultante da formação social combate as coerções sociais, que geram 

desprezo e desprestígio social.  

Na busca do entendimento sobre os ideais sociais que envolvem  mudanças e 

representações sociais, mecanismos de controle e fenômenos de pensamento, imagens 

externas e lugares sociais, há a necessidade de ajuste e enfrentamento de situações 

Esse crescimento perceptual e cognitivo, gera padrões de socialização, 

conhecimento de valores e perspectivas de auto-conceitos e auto-percepções, como por 

exemplo, o comportamento sexual.  

As diferenças individuais que possuem emoções e necessidades em busca de 

novas respostas, que fundamentam a linguagem, a saúde e o ajustamento, através da 

imaginação e do entendimento sobre explorações do ambiente, geram um potencial 

como o desenvolvimento dos traços da personalidade e auto conceitos, desde a 

infância, à fase adulta, quanto ao juízo moral. Para Guerreiro, escolhas pessoais 

envolvem se relacionar com ilusões perceptuais: 

Cada indivíduo, para realizar-se plenamente como pessoa, deve 
procurar conhecer-se profundamente a fim de que possa, conhecendo 
suas reais necessidades, desejos e insatisfações, construir e 
reconstruir constantemente um sentido para a vida, assumindo os 

                                                           
6 SIEBBENEICHLER, F. B. J. HABERMAS, J. Razão comunicativa e emancipação. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989, p. 

59. 
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riscos por suas escolhas. [...] o desenvolvimento [...] e a solidão [...] são 
inseparáveis.7 

Sabendo que os laços afetivos asseguram o apoio psicológico e social entre os 

membros familiares, o modelo sadio de comportamento humano envolve a orientação e 

cooperação que têm por base o contexto familiar que é ampliado ao contexto social.  

Essa moralidade social reflete numa sociedade estratificada em camadas e que 

possui uma cultura, onde os indivíduos desenvolvem-se fisiológica e emocionalmente, 

além de um crescimento perceptual e cognitivo.  

As regras ou exigências da socialização criam um paradoxo entre a fantasia e a 

inteligência, gerando um juízo especial de valores, méritos, desejos ou significados que 

nos ingressam em tarefas sociais de novos horizontes de entendimento. 

Temos por exemplo, a vida grupal, tipificação sexual e mudanças conceituais 

que influenciam a saúde e a motivação para atender as necessidades, desejos, 

interesses e preocupações com a aparência, auto-regulação, vocação, auto-expressão 

criativa, recreação, comunicação inter-pessoal e auxilio aos outros.  

A falta de ajuda, de enfrentamento de estresse são provocados, ainda, pelas 

dificuldades do cotidiano pela falta de apóio psicológico, social e de orientação grupal, 

gerando desequilíbrio e falta de moral, desenvolvimento, solidariedade e cooperação no 

sistema de regras sociais.  

Na reavaliação sobre a morte, surgem conflitos e problemas morais, originando 

frustrações, fugas de responsabilidades e falta de amadurecimento psicológico.  

Esse status psicológico oriundo da habilidade humana de selecionar o que 

gosta e o estilo de vida que deseja viver, implica na busca de orientação nas tarefas do 

desenvolvimento emocional frente à sociedade, no estabelecimento de um padrão de 

crenças. 

Nessa dimensão simbólica, extremamente frágil, vulnerável e impotente diante 

da morte, as pessoas não refletem sobre o que se vê, em um repetitivo caminho de 

angústia e diversidade de filosofias, crenças e pensamentos sobre o fim da vida, a 

realidade existencial expressa o fato de que o homem se auto-proclamou dono de si, 

cada vez mais cercado de vulnerabilidade ainda que busque soluções e respostas para  

sua  impotência e transitoriedade 

Esse desenvolvimento emocional nas crenças pessoais, se faz presente de 

forma coletiva, não se fundamentando na individualidade, como Macedo, ressalta: 

                                                           
7 GUERREIRO R., A. A nova ciência das organizações: uma reconceituação da riqueza das nações. Rio 

de Janeiro: Editora da FGV, 1981, p. 99. 



 

 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014    p. 123, nº 6, Jan/2019 

123 

“[...]moralidade requer um princípio universal sobre o qual determinada ação represente 

um dever necessário a todos”.8 

 

OS PRINCÍPIOS SIMBÓLICOS NA DIMENSÃO PESSOAL 

 

Na interligação entre a cultura pedagógica com os valores absolutos morais, 

desenvolvimento, solidariedade e cooperação no sistema de regras sociais, a formação 

de conceitos, relaciona pensamentos, linguagens, culturas, construção de significados e 

processos de internalização sobre o fim da vida (inserida numa dimensão simbólica, 

psicológica e social assemelhada e experimentada por todos os indivíduos, que 

precisam aceitar e encarar a realidade morte, como algo inevitável).  

A fuga, medo e espanto causados pelo tabu da morte no mundo ocidental se 

conjectura na idéia de que deve haver uma postura defensiva de negação e 

distanciamento sobre o assunto, que gera pesar. 

Hábitos de pensar, discutir e dialogar sobre a morte recebem influências da 

globalização podendo gerar comportamentos sociais inadequados, desagregação 

comunicativa, negação de identidade e distanciando das pessoas. 

A sensação de  insegurança interfere na produção e lógicas de subjetividades, 

cujas influências podem vulnerabilizar, esvaziar, deformar e tornar o homem moderno 

insensível, gerando ambientes de mesmice, desvinculação e transitoriedade. 

Na obstinação transitória, os conflitos gerados pela mesmice narcisista 

agravam ainda mais a conturbada mente humana carente de amor numa sociedade 

escravocrata e desleal, que não compreende os sentidos dos fenômenos de crença 

pessoal, necessitando de ensino sobre as crenças humanas numa didática apropriada 

que reflete na sala de aula.  

Dessa forma, visando compreender os sentidos dos fenômenos de crença, há 

uma necessidade social de práticas educativas, pela busca de teorias do conhecimento, 

podendo desenvolver potencialidades, autonomias, socializações e auto-

direcionamentos, provocando mudanças comportamentais, orientando atitudes, através 

de processos de leitura.  

Os contextos dinâmicos podem gerar participação, assimilação e transferência 

do que se conhece, unindo ciência e arte, discursos e explicações, sujeitos, objetos e 

ações que tratam teorias e sucessivas leituras de linguagem como forma de explicar e 

compreender as ações humanas, onde João da Penha aborda sobre essas dinâmicas 

psicológicas: 

                                                           
8 MACEDO, L. Cinco estudos de educação moral. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996, p. 66. 
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Com os sentimentos embotados, incapaz de livrar-se dos hábitos e 
opiniões [...] impostos, sua consciência é atormentada por medos e 
ansiedades neuróticas. [...] O indivíduo - embora julgue [...] tudo [...] 
acessível - já não consegue discutir [...] com profundidade, detendo-se 
na superficialidade das coisas, sem interrogar os fundamentos [...], 
tagarelando sobre banalidades.9 

A aprendizagem envolve compreensão, transformação, armazenamento e 

utilização das informações no plano da cognição, relacionada à motivação, que 

desenvolve a investigação no desejo de descoberta, de maneira que o conhecimento vai 

se acumulando na memória, numa dinâmica associativa visando mudanças de atitudes 

e comportamentos. O processo de socialização denota consciência da identidade social, 

no uso de instrumentos da linguagem para compreender o mundo ao seu redor, inserido 

no processo de educação.  

No processo de transformação pessoal parece haver uma necessidade de 

revisitar a condição de existir, procurando resolver os problemas pessoais sejam quais 

forem, no desafio de se aprofundar uma compreensão pessoal, na necessidade de se 

reter a informação conceituando ideias, gerando visão mais realista do conhecimento 

para ampliação do entendimento do lugar de si e do lugar do outro no cenário da 

contemporaneidade, evidenciando modos de identificar o que realmente é significante 

na própria vida. 

Diante de vários processos de escolha que o sujeito dividido tem que refazer na 

própria vida, entre a construção e a inclusão do interesse de entender os próprios 

fenômenos internos pessoais diante do confronto do cotidiano, a relação devolutiva de 

reintegração da imagem concreta de si diante da diversidade da angústia e inibição 

dessa realidade envolvendo um olhar particularizado, implica numa aproximação do 

próprio ideal de potencial e da relação histórica com as outras pessoas.  

O relato prático de referenciar a compreensão dos fenômenos sistematizados 

da vida no campo relacional se referem a uma inserção de uma textualidade de 

indentidade envolvendo uma construção afetiva e reflexiva modificadora da forma da 

expressão verbal e da ótica relacional pela tentativa de mudar o pensamento como uma 

relação que formula e diferencia conceitos onde expressões verbais simbolizam o 

desejo de compreender a vida.  

A identidade parece relacionar fantasia e conhecimento, em uma dinâmica 

reforçadora de ideias referenciais, conectando relações complexas de modificação e 

deformação gradual da formação simbólica através de inserção motivacional na 

situação conceitual, onde a história se define pelo grau de identificação e internalização 

relacional.  

                                                           
9 PENHA, J. da. O que é existencialismo. São Paulo: Brasiliense, 1982, p. 52. 
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O simbólico, tanto no uso da palavra quanto na linguagem corporal parece 

envolver processos de mudança envolvendo ambiente, a linguagem e uma expansão de 

consciência no contato entre a experiência sentida e a associação com as pessoas de 

forma interativa.  

Viktor Frankl10, psicoterapêuta existencial, afirma que o esforço para encontrar 

um sentido para a vida é possuir uma força motivacional fundamental, concentrando 

esforços. 

Nessa expansão de consciência notadamente experiencial, a modificação de 

procedimentos que identificam a forma adequada de usar a criatividade envolvem o 

simbólico e o ambiente, que também se refere o ambiente escolar. 

Essa relação parece estabelecer uma forma gradual de uma construção dentro 

da ótica da internalização focalizada de construir relações sociais em etapas 

progressivas de aspectos gerais contextualizados dentro de uma representatividade 

envolvendo a realidade e a imaginação, direcionando tempos e escolhas de forma 

educativa. 

Parece ser possível que a comunicação provoque no dilema do aprendizado e 

ensino, um pensar prático e organizado conclusivo ocorrendo mediante a construção de 

um papel teórico prático envolvendo além do espaço, o reflexo cultural de diferentes 

dimensões e aspectos de leitura pessoal o que acaba refletindo no atendimento das 

necessidades ou questionamentos em conjunto que indicam possibilidades de envolver 

e estabelecer novos conceitos pessoais.  

Se a normalidade parece evidenciar uma vinculação essencial no processo de 

amadurecimento pessoal através de uma ética de compreensão, estruturando o sujeito 

pelo encontro do seu próprio vazio interior e o enfoque da necessidade de nomear 

problemáticas e condutas que geram sintomas físicos e psicológicos como a ansiedade 

por exemplo. 

Resta saber em que ponto de desenvolvimento a noção de estar maduro no 

modo de comunicar aspectos relacionais, no modo de se inserir nos contextos sociais 

sem necessidade de compensação e no modo de expressar e de apontar o que 

expressa e o que diferencia. 

Se o uso da linguagem relaciona o uso das diferenças pessoais pela 

compreensão dos sentidos de uma noção lógica acerca da relação do desejo e da 

dinâmica do objeto o qual se deseja inserir, o equilíbrio diferencial nos relacionamentos 

implica na conexão entre a realidade que ocorre o que se necessita como uma dinâmica 

de auto-aprendizado eficaz. 

                                                           
10 FRANKL, V. E.: Man's search for meaning. New York: Simon and Schuster, 1962, p. 44. 
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Parece sempre existir dentro do cotidiano, um conteúdo a ser analisado e 

simbolizado dentro de um campo de uma correlação entre padrões referenciais e a 

necessidade de se equilibrar, rompendo posturas desenvolvendo uma ampla visão 

significativa relacional, as quais poderão ser conceituada como escolhas pessoais, 

confrontando ilusão e realidade. 

A experiência de sentir em uma perspectiva de aprendizado de regras de 

identificação prática entre a necessidade de reflexão e a finalidade de uma relação 

denota o entendimento de que uma situação se conclui na natureza do pensar sobre o 

assunto, em uma visão, postura e leitura de novas perspectivas pessoais, causado pelo 

desenvolvimento vivencial entre acolher, pertencer e deixar ciclos intuitivos de 

mudanças culturais, agindo por opção. 

De acordo com Kant, conforme Macêdo11, todas as pessoas trazem formas e 

conceitos a priori (que não vêm da experiência) para a experiência concreta do mundo, 

os quais seriam de outra forma impossíveis de determinar, a moralidade está envolvida 

com a reflexão, conforme descreve: 

[...]quando as pessoas agem apenas pensando nas conseqüências 
externas e imediatas dos próprios atos ou [...] de acordo com as regras 
como simples prudência, interesse ou conformidade, o homem está 
sendo heterônomo, submetendo-se as regras sociais, independente de 
conceitos próprios. A moralidade obriga [...] a adquirir uma postura [...] 
da [...] ação, conduzindo-o à reflexão, à definição da personalidade de 
forma a manter o equilíbrio individual e coletivo, pela reflexão antes de 
agir, a fim de que esta seja [...] conveniente à situação em que [...] está 
inserido.11 

Parece que no caso da pessoa se comunicar, esta transfere e remonta sua 

interpretação como tradição de conteúdo ou aprende a imitar efetivamente o que é 

visível em um processo dinâmico de impulsos que conduzem apenas a uma relação 

entre desejo e necessidade entre o simbólico e o real. 

Esses fatos envolvem uma possibilidade de que uma mera alienação lógica de 

querer se afastar das culpas pela especulação de ideias que geralmente possibilitam o 

sabotamento e o aceitar passivamente o cotidiano do outro adentrando na vida da 

pessoa passiva.  

Se o diálogo for visto como um instrumento de integração, fala, escuta, escrita 

e leitura poderão estar intimamente relacionadas a uma percepção de uma perspectiva 

integradora interpessoal, notadamente pelo fato de que o conhecimento de si, da 

realidade, da linguagem envolve uma construção de sentidos que acaba no outro, onde 

o diálogo com o outro parece vincular, rememorar, reconfigurar e criticar os mitos do 

conteúdo dos desejos. 

                                                           
11 MACEDO, L. Cinco estudos de educação moral. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996, p. 67. 
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O ser humano parece ter muito a revelar se si mesmo a si e às outras pessoas; 

a mesma sociedade que codifica e que compreende, diferencia pessoas e linguagens e 

estas diferenças envolvem interpretação de realidades que engloba a aprendizagem 

acerca de si. 

Se o desejo se afasta ou se aproxima da experiência da linguagem na vida de 

uma pessoa que procura se situar diante de uma situação, a expressão do pensamento 

parece detectar que dentro do cotidiano, existe a possibilidade de um remodelamento 

criativo. 

A ação comportamental interfere emocionalmente, gerando maturidade própria 

diferenciadora na vida da pessoa, principalmente no atendimento das próprias 

necessidades humanas em  estímulos de motivação,  onde o conhecimento produzido é 

prazeroso, pode ser 

que a valorização se dê pelo processo de envolvimento percepção oriunda de 

um processo de ressocialização como necessidade pessoal, que acaba repercutindo na 

escola. 

Lessa defende que a essas necessidades humanas: 

[...] quando se escolhe a si mesmo, [...] se decide encontrar-se e 
conquistar-se, [...] se faz suas próprias escolhas, [...] se corre os seus 
próprios riscos, se [...] encontra amparo e segurança [...], quando se 
procura conhecer-se em profundidade, [...] se assume total 
responsabilidade pela própria existência de luta pela liberdade, [...] 
autonomia e [...] auto-determinação.12 

Mediante a colocação do autor entende-se que a valorização dos indivíduos é 

um fator cultural,  portanto, a valorização do intelecto pode ocorrer a partir de atitudes e 

decisões simples, tais como: informações dadas às pessoas, para que elas mesmas 

conheçam suas próprias potencialidades, qualidades e defeitos e possam promover 

assim seu próprio aprendizado, além de desenvolverem sua liberdade de ação e de 

expressão, de troca de ideias e sua participação. 

 

 

TEORIZAÇÃO SIMBÓLICA EXPRESSIVA 

 

Teorizando acerca dessa simbologia de sintomas que implica na auto-

determinação do sujeito, existem relações e contrastes envolvendo as relações 

psicológicas sociais, onde se reflete um paralelo entre o âmbito do aprendizado e as 

dificuldades processuais da fase adulta envolvendo falta de orientação, resistência em 

encarar a realidade e o mal-estar provocado pela variação de elementos experienciais 

                                                           
12 LESSA, J. A construção do poder pessoal. Rio de Janeiro: Editora da SAEP, 1999, p. 78. 
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que internalizam uma repressão de sintomas oriundos da própria ansiedade social 

internalizada. 

Parece haver uma conexão entre a ansiedade da aceitação social e uma 

comparação entre pontos de vista associados onde temas, problemas e observações 

revelam que exemplos e críticas nas relações sociais são comparados a mecanismos 

propostos na busca do prazer de processar na consciência, intenções e distorções do 

desejo na interpretação dos problemas. 

Na interpretação de uma disposição de uma predisposição, visão e perturbação 

de pensamento, se associa a idéia de que os processos experienciais envolvendo a 

consciência, pensamento, memória, desejo, dor, satisfação e aspectos originadores de 

angústia, sugerem a necessidade de esclarecimento de um conjunto de fatos indagados 

na mudança do intelecto. 

O próprio vocabulário indica uma representativa simbólica diferencial em cuja 

narrativa da relação social pode evidenciar uma coerência lógica elucidativa quanto ao 

desenvolvimento da idéia que envolve uma compreensão interna (insight) na tentativa 

de preencher lacunas históricas manifestadas no próprio processo de identidade da 

pessoa.   

A expectativa de uma estimulação envolvente de esquematização mental na 

construção de objetos de interesse supõe compreender o poder da posse daquilo que 

se   aprova como uma regulação argumentativa de que aquilo que se descobre dispõe 

uma variedade experiencial capacitadora para intentar, executar e possibilitar até 

mesmo alguma restrição participativa envolvendo o empenho permanente de ideias e 

ideais educativos. 

Se a intenção de uma mudança fundamental é experienciar repetições de 

problemas, o fenômeno que se aplica a diferentes processos relacionais envolve o 

intelecto de resumir uma variedade reprimida, ocasionando o prazer pelo fenômeno do 

desenvolvimento de uma função interpretativa associada ao funcionamento mental da 

pessoa. 

Na medida em que o tempo passa, existem elementos correspondentes 

associados no longo processo de desenvolvimento que se evidenciam em propósitos 

argumentativos cuja constituição da raiz relacional decorre da motivação manifesta 

processual inter-pessoal. 

A expressão da expectativa de um encontro expõe a necessidade de uma 

revisão crítica da própria pessoa, expondo continuamente o que ela associa 

reflexivamente em suas atitudes existenciais e o que resiste em sei ser o qual denota a 

vontade de esquecimento. 



 

 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014    p. 129, nº 6, Jan/2019 

129 

Esse conflito entre o que deve ser esquecido e o que deve ser ressignificado 

produz estruturas psíquicas censuradas, afastadas da realidade onde a energia psíquica 

reprimida ao inconsciente envolve vínculos latentes uma vez que não há uma linguagem 

representativa que possa substituir o desejo consciente de deformar o simbólico. 

A crença e a inversão à convicção atuam na argumentação da interpretação de 

conteúdos onde o processo psicológico envolve fatos complexos representativos em um 

processo mental que tem por referência os insights e o conflito entre o consciente e o 

estado reprimido pode fazer inclusive com que a pessoa faça buyling a outra na escola. 

Quando o inconsciente descreve e sistematiza o latente, a visão dinâmica 

repressora envolve resistência e culpa o ego na relação com o outro, em um mecanismo 

de auto-censura deslocando energia mental para percepções sensoriais, sensações e 

sentimentos. 

Esse processo de motivar o conteúdo contraditório da ansiedade do ego, a 

compulsão repetitiva do ideal do ego e a interpretação de um conteúdo manifesto cuja 

base é a reflexão, faz com que a pessoa reveja os assuntos, modifique a própria história 

envolvendo examinar circunstâncias e escolhas, descobrindo peculiaridades e 

limitações na geração do aprendizado sobre si mesmo(a). 

Se houver algum caráter difuso envolvendo algum constraste unilateral no 

processo dialético, a superação do desamparo envolve manter o nível afetivo, 

convergndo a repressão e a repetição em uma dinâmica resistencial em um processo 

posterior de estruturação de formação reativa, como se fosse um processo “auto-

erótico”, fazendo com que a pessoa associe livremente uma sugestão autro-

representativa associada ao seu impulso reprimido. 

A experiência pessoal traça um paralelo relacional diante de possíveis traumas 

e desamparos, cujas tensões e excitações precipitam indícios de conceitos de relação 

visando  eliminar alguma culpa ou remorso remanescente de evento traumático anterior. 

Ricouer13, grande codificador da hermenêutica contemporânea,  acrescentando 

à base teórica psicanalítica, outros conceitos e enfoques como a fenomenologia, a 

perspectiva historicista e o estruturalismo de Lacan, aborda no Livro O Conflito das 

Interpretações, que a hermenêutica é uma parte da fenomenologia que estuda o 

simbólico em suas várias formas de apresentação perceptiva.  

A hermenêutica, vista como a busca ou estudo descritivo dos fenômenos ou 

conjuntos de fenômenos simbólicos se define envolvendo as realidades manifestadas, 

como para Ricouer, no livro Teoria da Interpretação, a hermenêutica é a teoria da 

                                                           
13 RICOEUR, P. O conflito das interpretações, ensaios de hermenêutica. Lisboa: Rés Editora, 1988, p. 102. 
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interpretação dos discursos e da dialética envolvendo a Explicação e a Compreensão de 

fatos.   

A natureza da essência do fenômeno do comportamento se expressa 

psicanaliticamente na essência da auto-crítica que leva em conta a dinâmica dos 

processos mentais, na relação prazer/desprazer vinculando modificações 

psicofisiológicas. 

O princípio da realidade adia a satisfação do ego mo desprazer perceptivo 

cujas indisposições subjetivas estão ligadas a expressões de impulsos cuja expressão 

estética mental repetitiva pode levar a um contraste entre o consciente e o inconsciente. 

Nos fenômenos transferenciais, as cicatrizes narcisistas evidenciam forças 

motivadores cuja natureza qualitativa e a variação quantitativa induzem a uma 

sistemática dinâmica própria cujas relações humanas são transferenciais históricas e 

associadas na consciência.  

Na análise crítica do simbolismo interpretativo, o método de formular uma 

noção expositiva facilitadora quanto à exposição de novas ideias se verifica na análise 

de uma prática vivencial diferencial proposta por fatos novos colocados na conduta da 

compreensão da mente humana. 

Esse processo ocorre através de uma conduta compreensiva e adaptativa nos 

hábitos e atitudes investigados tendo por base o fato de que através de um processo de 

escuta pode ser possível a procura, identificação e orientação dos processos de 

pensamento envolvendo a relação pessoal com familiares e com os colegas dentro e 

fora da sala de aula. 

As palavras que suscitam afeto ou que possibilitam a observação de uma 

somatização são comparadas a processos de pontos de vista descritos envolvendo 

processos mentais conscientes e inconscientes, cuja diferenciação entre intenção e 

esquecimento são fenômenos concatenados sob as categorias complexas de intenção 

causadoras de convergência ou divergência a nível de profundidade relacional. 

Essa divergência se assemelha a morrer ou outro para si ou morrer para o 

outro, onde o sentimento de ausência pode permanecer na mente de quem se sente 

exaurido no processo de amadurecimento, notadamente enquanto adaptação social, 

levando muitas vezes a um isolamento como quem se encontra separado literalmente 

do convívio do outro. 

A sociedade absorve a idéia de que frequentemente pessoas “desaparecem” 

do plano terreno, mas quando alguém conhecido e importante morre, as posições 

sociais fragilizadas se abalam e procuram se reestruturar mais rapidamente, procurando 

esquecer o fato “incômodo e perturbador”, o que não ocorre quando centenas de 

miseráveis morrem de fome, todo dia.  
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Surgem os funerais, rituais organizados que “imortalizam” as pessoas, dando a 

entender que há muita preocupação com a imagem social dos mortos, mas pouca 

reflexão filosófica sobre o sentido da existência.  

Para Bernier & Hirdes, o conceito de morte é tratado como diagnóstico médico, 

que evoluiu com a tecnologia e o conhecimento adquirido: 

O conceito de morte [...] evidencia a parada das funções vitais e a 
separação do corpo e da alma. Nos tempos [...] remotos, era 
considerado como diagnóstico [...] a cessação da respiração e das 
funções cardíacas. Atualmente o critério comumente utilizado é a 
avaliação da função cerebral, pois com os avanços da ciência e da 
tecnologia, (...) através de aparelhos, enquanto nada se pode fazer 
para manter funções cerebrais responsivas.14 

Os avanços científicos e tecnológicos não modificam o sentimento de perda 

nas famílias acometidas pela fatalidade; a morte e o luto são questões extremamente 

difíceis de serem aceitas, discutidas e analisadas, em praticamente em todas as 

sociedades, mesmo sob o prisma da razão e da crença pessoal.  

O que se faz, principalmente no ocidente, é suportar sem discutir, procurando  

fugir  e  tolerar,  mas  jamais  aceita a morte, como destaca Kubler-Ross, sobre a 

aceitação da morte, como tentativa de impedir a fuga das realizações, destacando que 

encara ou aceita a realidade da própria morte como algo a alcançar a paz interior entre 

as nações.15  

A fuga, medo e espanto causados pelo tabu da morte no mundo ocidental se 

conjectura na idéia de que deve haver uma postura defensiva de negação e 

distanciamento sobre o assunto, que gera pesar. 

Hábitos de pensar, discutir e dialogar sobre a morte recebem influências da 

globalização podendo gerar comportamentos sociais inadequados, desagregação 

comunicativa, negação de identidade e distanciando das pessoas, sensação de  

insegurança,  que  interferem na produção e lógicas de subjetividades. 

As influências podem vulnerabilizar, esvaziar, deformar e tornar o homem 

moderno insensível, gerando ambientes de mesmice, desvinculação e transitoriedade, 

que podem repercutir em baixo rendimento escolar. 

Há uma verdadeira obsessão em se tentar fugir da morte e os valores materiais 

parecem ser mais significativos que os valores morais e espirituais.  

                                                           
14 BERNIERI, J.; HIRDES, A. O preparo dos acadêmicos de enfermagem brasileiros para vivenciarem o processo morte–

morrer. Vol, 16 n. 1. Florianopolis, Jan/Mar. 2007, p. 13. 
15 KUBLER-ROSS, E. Sobre a morte e o morrer: o que os doentes terminais têm para ensinar a médicos, enfermeiros, 

religiosos e aos seus próprios parentes. Tradução de Paulo Menezes. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 44. 
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A sociedade imperfeita não aceita seus erros e omissões e a morte passa a ser 

mascarada por um eufemismo de frases conjugadas, como o que ocorre nos hospitais 

com a expressão “o paciente veio a óbito” no lugar de “morreu”.  

Tratando do assunto da morte, Oliveira apud Combinato, Queiroz afirmam 

sobre o  eufemismo sobre a morte, no caso de falta de contato nas UTIs, que reflete um 

pouco a questão de quem não pode estar perto do outro, não pode ver seu sofrimento 

de dor: 

Com o [...] capitalismo e [...] modernidade, a morte, [...] na sala de 
visita, desloca-se para o hospital e, [...] para a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Em ambiente isolado, [...] e equipamentos técnicos, 
profissionais da saúde realizam procedimentos [...] com pacientes [...] 
entre a vida e a morte.16 

No deslocamento geográfico para a UTI, como eufemismo filosófico do próprio 

sentimento de se sentir abandonado, sofrendo vazio, a morte é trabalhada como algo 

impessoal e tende-se a encobrir o fenômeno; o trabalho da mídia é disfarçar o impacto 

que a palavra morte produz.  

Atualmente, as pessoas muito enfermas, na maioria dos casos, não têm tido a 

oportunidade de saberem que vão morrer; isso é imposto pela sociedade humana que 

quer que sejam bons doentes, não causando embaraços aos demais e sofrem uma 

silenciosa agonia muito penosa no leito do hospital, pois já não se morre em casa, 

rodeado pela família.  

O doente acaba se tornando mais um, dentre tantos e perde a identidade como 

pessoa.  

Os parentes deixados a sós, são apenas visitantes, tolerados em alguns 

horários, obedecendo frios regulamentos, num local onde não há ligações emocionais 

entre parentes e profissionais de saúde, tornando o ambiente artificial. Depois da morte, 

o hospital entrega o defunto à família, que o repassa a terceirizados, no caso a 

funerária, que irá resolver os encargos referentes à morte como necrópsia, 

sepultamento, herança e seguros sociais.  

A família apenas assiste ao velório longe de suas casas e a recepção é feita 

em belos locais, pois a sociedade impõe que o enlutado seja auto-controlado em suas 

emoções, a fim de não perturbar as outras pessoas com coisas tão desagradáveis. 

Mesmo a negar a experiência da morte, a sociedade capitalista globalizada 

realiza a coisificação do ser humano, pois a primeira coisa que ocorre  após a morte é a 

presença  de  pessoas  requerendo ganhar dinheiro com o defunto, seja pela aparente 

doação gratuita de órgãos ou a concorrência entre funerárias.  

                                                           
16 COMBINATO, D. S.; QUEIROZ, M. de. Morte: uma visão psicossocial. Estudos de Psicologia, Natal: Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, ano/v. 11, n.2, maio/agosto de 2006, p.209-216. 
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A sociedade reduziu a morte a uma privação de agonia, impondo uma 

marginalização, onde ninguém deve falar sobre o assunto. Na busca de explicações, o 

conhecimento produzido pelos indivíduos, não consegue responder de forma 

multicultural, conforme cita Canclini: “O novo cenário social multicultural possibilita, 

através da desagregação das formas de comunicação e da emergência de novas 

conexões eletrônicas, a expressão da diversificação de gostos e de cidadania”.17 

Quanto ao assunto morte e o envolvimento social acerca desse assunto, o 

conhecimento sobre as crenças pessoais não observa uma relação ética humana, 

possuindo visões históricas diferentes, conceitos coletivos  diversos, dando várias 

respostas, servindo de entendimento como dentro da noção de humanidade, se busca 

de gerar uma identidade coletiva que se manifesta como partidarismo político. 

Mouffe18 afirma que no domínio das identificações coletivas, existe sempre a 

possibilidade da relação se transformar numa relação política. Isto pode acontecer 

quando o outro começa a ser compreendido como negando a nossa própria identidade, 

como pondo em causa aprópria existência, como ocorre em determinados ambientes 

onde há relação pessoal. 

Conforme afirma Bauman sobre esse distanciamento do cotidiano nas 

comunidades narcisistas (o narcisismo excessivo é o que dificulta o individuo a ter uma 

vida satisfatória, aonde os indivíduos julgam-se grandiosos e possuem necessidades de 

admiração e aprovação de outras pessoas, fato que se repercute nos encontros de 

colegas nos intervalos escolares): 

São comunidades marcadas pela mesmice de ambientes [...] 
narcisistas. A esse não-vínculo do ser humano com o seu grupo, soma-
se o não-vínculo com o seu território. O ser humano transforma-se em 
neo-nômade, na [...] modernidade [...],  obstinada permanência da 
transitoriedade [...] o habitat comum dos moradores de nosso planeta 
global e globalizado.19 

Partindo deste pressuposto entende-se que há pessoas que vivem, mas não 

convivem; que podem estar dentro de uma sala de aula e no entanto, sozinhas. 

Contudo, sabemos que como cada pessoa não é uma ilha, e ao nos reportarmos ao 

meio profissional, percebe-se que alguns vínculos são formados conscientemente 

visando, no mínimo, a sobrevivência educacional e futuramente profissional. Portanto, 

os sem-vínculos, não conseguem ir além do relacionamento formal, porque falta-lhes 

algo mais na sua estrutura psíquica.  

 

                                                           
17 CANCLINI, N. G. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ, 1995, p. 102. 
18 MOUFFE, C. O regresso do político. Lisboa: Gradiva, 1993. 
19 BAUMAN, Z. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Zahar, Rio, 2004. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro de um interesse de uma prática envolvendo a psicanálise, o mecanismo 

psíquico estimula ilusões as quais se aplica o pressuposto de que a deficiência 

consciente relacional se vincula às características da reflexão da linguagem no enigma 

significativo da relação por meio da qual se processa a interrogação do fundamento 

conflitante do afeto, em uma relação impulsiva que pressupõe uma vida mental 

inconsciente compreendendo um código significativo que associa transmissão do 

sentimento com pensamento. 

Na panorâmica da transformação de informação no sistema de representação 

simbólico, a objetivação entre o desejo e a necessidade de mudança passa por uma 

leitura da modificação dos padrões de comportamento através da busca de coerência 

do enfoque da existência, numa relevância de construção ética social que deve refletir 

no ambiente escolar. 

O obsessivo fenômeno social que alcança uma dimensão contínua fomentando 

conflitos existenciais em uma perspectiva de consciência de vinculação de escolhas,  de 

repensar ideias na realidade, na construção de uma educação consolidada no trabalho 

tem como natureza uma finalidade critica na formação do processo de educação 

pessoal. 

A estratégia de teorização social dentro de uma linguagem comunicativa tem 

como critério referencial uma leitura da construção da realidade onde no discurso da 

existência, em consonância com o caráter transitório relacional, o planejamento, 

divulgação e decisão acerca dos paradigmas envolvendo responsabilidade social 

perpassam por estratégias práticas na condução do saber, diante de múltiplas 

ferramentas teórico-práticas e pedagógicas. 

As problemáticas subjetivas ligadas à ampliação e consolidação do processo 

de socialização e do cuidado do ser envolvem a aquisição conceitual da compreensão 

do ato de fundamentar um comportamento em uma perspectiva psicossocial emergente 

e identitária, no foco de interesse de possibilitar a superação de uma sensação 

desconfortante do aprender. 

Surge a necessidade de diálogo em uma postura desafiadora para uma tomada 

de consciência, refletindo sobre o processo compreensivo e psicológico envolvendo os 

aspectos limitantes da interpretação simbólica na estruturação pessoal, discernindo o 

essencial qualificativo em uma releitura pessoal, habilitando mudanças relacionais 

futuras. 
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Nas perspectivas conceituais espaço-temporais, as condições prévias para a 

formação de um sistema de diferenciação em um sentido multidimensional envolvendo 

uma linguagem simbólica aplicada em uma produção de um contexto comunicativo 

denota a necessidade de desenvolver o pensamento consciente cultural, elaborando e 

atualizando dentro de um pluralismo cultural o desenvolvimento da própria 

personalidade dentro da sala de aula. 

Quanto aos aspectos e propósitos didáticos no processo de compreender os 

problemas de ideias e focos quanto à lógica da organização crítica de conhecimentos 

em uma realidade significativa, o fenômeno que se processa do amadurecimento 

pessoal diante do social denota o fato de que há uma integração processual na 

freqüência da construção do conhecimento, no processo de formação das palavras e no 

desenvolver das problemáticas pessoais, que podem refletir no âmbito pessoal, familiar, 

social e escolar. 

A introdução de métodos e conceitos como concepções do modo de educar e 

incluir uma forma interventiva de desenvolver torças de ideias colaborativas grupais 

denota a necessidade de construção de um aprendizado reflexivo, entendendo o 

contexto da mudança de princípios e modalidades de finalidades em uma dimensão 

psicológica e pessoal. 

O limite relacional de processos na aquisição de um ponto de vista afetivo 

solucionando a essência de uma crise pela dificuldade de formação e atuação dentro de 

uma sociedade denota o fato de que o desenvolvimento cognitivo e pessoal passa por 

uma prática experiencial significativa e articulada em uma dimensão de falar, pensar e 

saber, ampliando as relações do ego nas evidências psicológicas grupais, 

principalmente na pedagogia. 

Dessa firma, o modo de definir e elaborar uma estrutura pessoal de experiência 

de construção de um modelo interativo do significado do desejo da pessoa na sociedade 

perpassa uma função interpretativa do vínculo na visão da pessoa, estruturando na 

relação um esquema repetitivo de uma mediação complementar no paradoxo do cuidar 

do outro, como superação da problemática relacional socializada, notadamente nas 

questões preeminentes escolares. 

No processo de relação e de mudança dentro do contexto lúdico da 

consciência, a construção do fenômeno perceptivo do estímulo afetivo no cenário 

processual psicanalítico reflete a resolução de problemática individual onde a linguagem 

atua, refletindo ideias e palavras, comunicando no fenômeno da consciência uma 

reimpressão da lembrança do processo de desenvolvimento do ser, de forma relacional, 

psicológica, pessoal e escolar. 
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Ainda que haja dificuldades na natureza da essência do fenômeno do 

comportamento, dentro e fora da sala de aula, envolvendo adequar a metodologia 

adequada para modificação dos pontos de vista, há uma tipologia de elementos 

experienciais na aquisição, contato e processo de construção e de difusão no 

relacionamento inter-pessoal envolvendo o processo de maturidade pessoal, onde se 

destaca a questão do aprendizado. 

Finalizando, a representação simbólica que determina a intenção de crença de 

forma diferenciada que manifesta a motivação no processo social que esclarece fatos e 

práticas criativas tem por natureza a criatividade na solução de dúvidas, contribuindo 

para um processo de reciprocidade de interesse, de caráter dinâmico simbólico, 

experiencial; dessa forma, a construção de uma pedagogia afetiva notadamente atrativa 

pode consolidar de forma substancial o processo de desenvolvimento cognitivo e afetivo 

dos alunos como pessoas, cidadãs e seres humanos mais humanizados e conscientes 

de suas próprias ações. 
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