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Felicidade no aprendizado

Experimenta-se e cultiva-se a felicidade 
quando se acredita que a vida é boa, quando 
se sabe que vale a pena existir e quando se 
reconhece que a vida de uma pessoa contribui 
com a do outro.  Entra em cena, então, a força 
de vontade, uma espécie de força propulsora 

que faz com que a vida aconteça.  

Ela é definida, por 
pesquisadores, como uma 
habilidade que permite relacionar 
o atual e o futuro. Isso acontece, 
por exemplo, quando se abdica 
das gratificações imediatas por 
algo mais interessante, que está 
lá no futuro. Mas o que define 
a força de vontade de cada ser 
humano? A individualidade. De 
onde vem a identidade de cada 
um? Quem é você? Existe um 
lugar no cérebro onde cada ser 
realmente existe?

O “ ser imediato” e o 
“ser futuro”

Na realidade, a mente 
cria no cérebro uma visão de 
“futuro” e “imediato”. A força de 
vontade, por sua vez, permite o 

O cérebro humano

Já faz algum tempo que a memória e a 
aprendizagem são alvos de estudos, mas com 
a ajuda da tecnologia, as novas descobertas 
foram facilitadas. Há cerca de quatro anos, por 
exemplo, foi constatado que a forma como nós 
pensamos depende do modo como armazenamos 
as informações: na escola, se a criança não se 
sente bem no ambiente no qual está inserida, 
dificilmente ela consegue a guardar informação 
na memória para o acesso futuro.  Isso significa 
que as partes racional e emocional do cérebro 
são interligadas e todos os pensamentos passam 
por elas, ao contrário da crença de que cada 
pessoa tem um lado mais aflorado que o outro.  
Se o aluno não está se sentindo seguro, se ele 
não tem uma rotina a seguir, se ele não tem 
previsibilidade sobre os acontecimentos, como 
consequência, ele não tem uma zona de conforto 
e, por isso, o aprendizado é prejudicado. 

Complementando essas descobertas, o 
congresso de 2014 mostrou a todos os presentes 
como a aprendizagem socioemocional afeta o 
cérebro. A própria Sara Hughes compartilha 
com toda a comunidade FourC um pouco do 
conhecimento que adquiriu durante o evento. 

“A importância da emoção cognitiva para 
a aprendizagem já é tão evidente que todo 
o congresso foi dedicado ao tema. Um dos 

principais focos de discussão foram as crianças. 
Conversamos muito sobre os seres humanos 
que queremos formar. Afinal, a felicidade é 
a consequência de ações. Qual é o papel da 
escola em tudo isso? Pois se a escola, os pais 
e a comunidade não se propuseram a fazer 
suas partes, dificilmente serão formados alunos 
felizes”, explicou Sara. 

acionamento do cérebro para que o foco seja 
mantido no ‘ser futuro’, desligando-se do ‘ser 
imediato’. Estudos mostram que as funções 
podem ser como gangorras e precisa ter as 
necessidades básicas atendidas para alavancar 
o futuro.  Isso significa que se as necessidades 
básicas como comer, dormir e se sentir seguro 
não forem alcançadas, será muito mais difícil 
priorizar o ‘ser futuro’.

Contudo, uma vez que as necessidades 
básicas tenham sido atendidas, é preciso fazer 
com que a força de vontade seja algo maior 
que o simples desejo. Para tanto, se deve traçar 
metas, ter foco e pensar no futuro. 

Surge, então, a conexão do fator emocional 
e da força de vontade na aprendizagem.  Nota-
se que só é possível aprender e guardar o 
conteúdo no lugar certo da memória se houver 
o entendimento de que aquilo fará bem ao “ser 
futuro” de cada um.

Força de vontade

 Ao mesmo tempo, foi estudado que a 
força de vontade não age apenas no ato de 
aprender. Ela também faz com que os talentos 
e as habilidades individuais possam ser 
desenvolvidos e ampliados. Trata-
se de um processo: acredita-se 
no potencial, são estabelecidas 
metas, a força de vontade entra 
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No mês de fevereiro, a diretora e proprietária da Escola FourC, Sara Hughes, esteve em São Francisco, 

na Califórnia, para participar de mais um congresso sobre educação  e rever conceitos e aplicações. Com 
o tema “Teaching Self-Aware Minds: using brain science to boost social and emotional skiils”, durante os 
três dias de evento foram apresentados estudos sobre as ligações entre a aprendizagem e o cérebro e de 
que forma eles podem se influenciar positivamente.
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A partir de toda essa relação entre o 
emocional, a força de vontade e o cérebro, foi 
realizado um estudo com crianças classificadas 
como ‘esforçadas’ e com crianças consideradas 
‘inteligentes’. Comprovou-se que as ‘esforçadas’ 
costumam ver o desafio como uma oportunidade 
de aprender, pois não têm medo de tentar e de 
errar. Já as ‘inteligentes’, quando se encontram 
em uma situação de dificuldade, tendem a 
desistir, pois têm medo de falhar e de que os 
outros deixem de as considerarem inteligentes. 

Você é feliz?

Mas se a felicidade depende de quanto cada 
pessoa contribui com seus talentos, é possível 
afirmar que as pessoas que não se esforçam e 
não tem força de vontade, não são felizes. Isso 
mostra que os pais e professores devem tomar 
cuidado com elogios para que as crianças não 
acreditem que nasceram prontas, mas que são 
capazes de se esforçar e de vencer desafios. 

Reforça-se, então, que a base emocional é a 
base para a cognição e para o desenvolvimento. 
Esse foi um dos aspectos importantes abordado 
no congresso e que ressalta que a realização 
das “Seis Semanas”, que já é um hábito da 
FourC, é muito importante para  que a criança 
sinta-se segura em seu ambiente e que tenha 
previsibilidade sobre os seus atos. Pois, deste 
modo, ela estará apta para aprender melhor e 
se desenvolver melhor.

Pais e filhos

Os pais, por sua vez, também podem 
contribuir muito para a aprendizagem dos 
filhos. Como se consegue uma criança saudável 
e feliz? Uma criança feliz é aquela que tem 
ambição, que quer se desenvolver, que acredita 
em seus talentos e habilidades. E ambição tem 
a ver com amor, com a segurança que os pais 
transmitem aos filhos quando demonstram que 
é permitido tentar e errar e que eles sempre 
estarão dispostos a ajudar. 

Os pais são fonte de confiança e de otimismo 
e devem preparar a criança para os desafios, 
afinal a vida é cheia de obstáculos, mas com 
dedicação, persistência e esforço é possível 
vencer. Para isso, é preciso estabelecer conexões. 
É preciso proporcionar emoção, manter o olho no 
olho, sentar no chão e brincar com os filhos, ter 
animais de estimação, mostrar a importância de se 
relacionar com a comunidade local. É o aprender 
na prática.

Fica explicado, assim, que a inteligência é 
emocional. A neurociência começa a provar que 
se a emoção não está bem, a cognição sofrerá 
consequências ruins. Por tudo isso, a Escola FourC 
reafirma o comprometimento de formar não só 
alunos, mas cidadãos, sempre tendo como base 
os pilares do pensamento crítico, da colaboração, 
da cultura e da cidadania. “É preciso oferecer ao 
aluno possibilidades de olhar o 
mundo e se preparar para fazer 
parte dele”, concluiu Sara. 


