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RESUMO 
 

A afetividade está presente na vida do ser humano desde o seu nascimento e, de 

acordo com a literatura, reflete no desenvolvimento das suas potencialidades. Deste 

modo, a maneira como as relações são estabelecidas no âmbito escolar impacta na 

produtividade dos alunos. Partindo dessa breve contextualização, buscamos nessa 

investigação responder a seguinte questão norteadora: Qual é a relação entre a 

afetividade na relação professor/aluno e o sucesso no processo 

ensino/aprendizagem? Em coesão com tal questão traçamos o seguinte objetivo 

geral: compreender as interferências dos vínculos afetivos entre professor aluno ao 

longo do processo de aprendizagem do aluno. Trata-se de uma 

pesquisabibliográfica e exploratória. Nesse sentido foi realizada uma revisão da 

literatura a respeito da importância da afetividade na relação professor aluno, com 

base nas obras de Freire (2011), Gadotti (1991), Galvão (1995), Leite (2016), Dantas 

(1992) e Cury (2003). Com os resultados obtidos com as pesquisas realizadas, foi 

possível concluir que a afetividade na relação professor/aluno tem uma relação 

direta com o sucesso no processo ensino/aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Relação professor/aluno. Afetividade. Rendimento Escolar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Affection is present in human life since its birth and, according to the literature, 

reflected in the development of their potentialities. Thus, the way relationships are 

established in schools impacts the productivity of students. From this brief 

background, we seek that research to answer following question: What is the 

relationship between affectivity in the teacher / student relationship and success in 

the teaching/learning process? In cohesion with this issue we draw the following 

general objective: to understand the interference of emotional bonds between 

student teacher over the student's learning process. This is a bibliographical and 

exploratory research. In this sense we reviewed the literature on the importance of 

affectivity in the teacher student relationship, based on the works of Freire (2011), 

Gadotti (1991), Galvão (1995), Milk (2016), Dantas (1992) and Cury (2003). With the 

results obtained from the research conducted, it was concluded that the affectivity in 

the teacher / student relationship has a direct relationship with success in teaching / 

learning process. 

  

Keywords: Relationship teacher / student. Affectivity. School performance. 
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INTRODUÇÃO 

 

Frente à realidade da educação escolarizada em que ainda é possível 

verificar casos em que os alunos não conseguem se desenvolver dentro da sala de 

aula devido o mau relacionamento com o professor, esta pesquisa buscoucomprovar 

que a afetividade,quando estabelecida na relação professor/aluno, auxilia no 

processo de ensino/aprendizagem,promovendo um maior interesse dos alunos nas 

atividades escolares e possibilitando-os avançarem com maior facilidade. 

Segundo Leite e Tagliaferro (2005, p. 258), “as práticas pedagógicas que se 

constituem a partir da relação professor-aluno promovem a construção do 

conhecimento e também vai marcando afetivamente a relação com o objeto a ser 

conhecido”.  

Deste modo, a presente pesquisa tem como temática“Interferências da 

afetividade na relação professor/aluno durante o processo de aprendizagem” e 

busca responder a seguinte questão: Qual é a relação entre a afetividade na relação 

professor/aluno e o sucesso no processo ensino/aprendizagem?  

Partindo dessa questão, o objetivo geral do presente estudo foi Compreender 

as interferências dos vínculos afetivos entre professor/aluno ao longo do processo 

de aprendizagem do aluno. Para atingir esse objetivo estabelecemos os seguintes 

objetivos específicos: 1) Verificar como é a relação professor/aluno em sala de aula; 

2) Analisar as influências do afeto para o processo ensino/aprendizagem. 

Buscando responder a questão norteadora desse estudo, essa monografia 

encontra-se estruturada em três seções: 

Na primeira seção – Apresentamos o conceito de afetividade, destacando as 

teorias que levam a compreensão acerca da importância da afetividade na relação 

professor/aluno e suas implicações para a aprendizagem. 

Na segunda seção – Apresentamos algumas considerações a respeito da 

formação docente e um breve relato acerca dos caminhos percorridos pela 

educação brasileira. 

Na terceira seção - apresentamos o trajeto da pesquisa, descrevendo a 

motivação, a questão norteadora, o objetivo geral e os específicos e os aspectos 

metodológicos (tipo de pesquisa, abordagem, os procedimentos metodológicos. Por 

fim, apresentamos a análise e discussões dos resultados e as Considerações Finais.  
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Esse estudo é relevante por apresentar que se o professor estabelece um 

bom relacionamento com o aluno, o processo ensino/aprendizagem irá fluir com 

maior facilidade. Ao sentir o acolhimento dentro da sala de aula, o aluno se sentirá 

seguro e motivado para desenvolver as atividades propostas. Portanto, as pesquisas 

desenvolvidas e aqui apresentadas,se propõem a promover uma reflexão quanto a 

prática docente, chamando a atenção para a importância da afetividade na prática 

educativa. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção apresentamos um pequeno esboço a respeito da afetividade e o 

seu impacto na construção dos processos de aprendizagem no contexto escolar, 

assim como as reflexões de alguns autores que discutem a temática. A partir de um 

estudo bibliográfico, identificamos diversos teóricos e pesquisadores que tratam o 

assunto, buscamos principalmente as contribuições de: de Freire (2011), Gadotti 

(1991), Galvão (1995), Leite (2016), Dantas (1992) e Cury (2003), dentre outros. 

 

1.1 Conceito de afetividade 

 

A afetividade está presente na vida do ser humano desde o seu nascimento e 

interfere significativamente no seu desenvolvimento intelectual, alem de refletir no 

modo em que suas relações interpessoais são estabelecidas no ambiente social em 

que está inserido. O referencial teórico que norteia este estudo está centrado nas 

teorias de Wallon, Leite, Galvão, Freire e Gadotti. 

Traçamos neste capítulo uma breve contextualização acerca dos conceitos da 

afetividade. De acordo com o dicionário Informal de 2009, a afetividade está definida 

da seguinte maneira: “Afetividade é a relação de carinho ou cuidado que se tem 

com alguém íntimo ou querido.É o estado psicológico que permite ao ser humano 

demonstrar os seus sentimentos e emoções a outro ser vivo. Pode também ser 

considerado o laço criado entre humanos, que, mesmo sem características sexuais, 

continua a ter uma parte de "amizade" mais aprofundada. 

Em psicologia, o termo afetividade é utilizado para designar a suscetibilidade 

que o ser humano experimenta perante determinadas alterações que acontecem no 

mundo exterior ou em si próprio. “Tem por constituinte fundamental um processo 

cambiante no âmbito das vivências do sujeito, em sua qualidade de experiências 

agradáveis ou desagradáveis”. 

Deste modo, podemos dizer quea afetividade é inerente ao ser humano e está 

presente em sua vida desde o seu nascimento, visto que no contato com o outro os 

vínculos vão se estabelecendo, primeiro no âmbito familiar, aonde a criança é 

recebida, depois no meio social: escola, igreja e outros lugares em que ela tem a 

oportunidade de estar em contato com outras pessoas. 
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De acordo com Dantas (1992, p. 85), Wallon, com sua teoria 

psicogenética,deixou uma importante contribuição para essa área de estudo. 

Segundo ela,na perspectiva Walloniana “a dimensão afetiva ocupa lugar central, 

tanto do ponto de vista da construção da pessoa quanto do conhecimento”. Portanto, 

a afetividade está presente em todas as fases de desenvolvimento do ser humano e 

está associada à aprendizagem. 

Leite e Tagliaferro (2005, p. 248) enfatizam que Wallon dedicou-se a estudar 

os processos afetivos presentes no desenvolvimento humano, fazendo uma 

dissociação entre afetividade e emoção:  

 

As emoções para Wallon (1968; 1989), são reações organizadas que se 
manifestam sob o comando do sistema nervoso central. Para o autor, as 
emoções são estados subjetivos, mas com componentes orgânicos, sendo, 
portanto, sempre acompanhadas de reações biológicas como aceleração 
dos batimentos cardíacos, mudanças no ritmo da respiração, secura na 
boca[...] A afetividade, por sua vez, tem uma concepção mais ampla e 
complexa, envolvendo uma gama maior de manifestações, englobando 
sentimentos (de origem psicológica), além da emoção (origem biológica). 
Ela aparece num período mais tardio na evolução da criança, quando 
surgem os elementos simbólicos. Segundo Wallon (1968; 1989), com o 
surgimento desses elementos simbólicos, acontece a transformação das 
emoções em sentimentos. 

 

Segundo Leite e Tagliaferro (2005, p 249), Wallon “divide o desenvolvimento 

humano em duas etapas sucessivas, nas quais há predominância alternada, ora da 

afetividade, ora da cognição”. Assim, durante todo o processo do desenvolvimento, 

afetividade e cognição se entrelaçam e conforme o sujeito percebe as experiências 

no campo afetivo, internaliza no campo cognitivo e vice-versa. 

 Do ponto de vista da teoria psicogenética, a afetividade faz uma relação direta 

com o processo de desenvolvimento da cognição do indivíduo. Dantas (1992, p. 35) 

enfatiza que a construção do conhecimento se dá progressivamente, de acordo com 

a relação que o sujeito faz sobre o objeto de estudo e o seu cotidiano. Deste modo, 

segundo esta teoria, a afetividade aparece no ser humano, antes do 

desenvolvimento da linguagem, ou seja, antes do bebê começar a se comunicar a 

afetividade é predominante nas relações com as pessoas que o cercam. Assim, a 

aprendizagem é um processo que segue a afetividade. 

 Segundo Leite e Tessoni (Apud Wallon 2016, p. 4), as relações que a criança 

faz, desde o início, com o meio que o cerca, são relações sociais. A criança quando 

nasce não possui: 



13 

 

 
"meios de ação sobre as coisas circundantes, razão porque a satisfação das 
suas necessidades e desejos tem de ser realizada por intermédio das 
pessoas adultas que a rodeiam. Por isso, os primeiros sistemas de reação 
que se organizam sob a influência do ambiente, as emoções, tendem a 
realizar, por meio de manifestações consoantes e contagiosas, uma fusão 
de sensibilidade entre o indivíduo e o seu entourage". 

 

Deste modo, em um processo de interação social, a criança vai internalizando 

o conhecimento sobre o mundo que o cerca. Assim, os vínculos estabelecidos com 

os sujeitos em sua volta, são determinantes para que a aprendizagem sobre os 

objetos sejam internalizadas. 

 

2 Minha formação: algumas narrativas de um processo de aprendizagens  

 

 Este capítulo tem o propósito de narrar algumas experiências vivenciadas no 

meu processo de formação para o exercício da docência e apresentar as memórias 

que marcaram esse período. Retomo as lembranças de episódios vivenciados em 

diferentes tempos, lugares e contextos, enfatizando as marcas deixadas pelas 

diversas expressões da afetividade durante os processos de construção de 

aprendizagens.  

Durante o período de graduação na Unir, fui contemplada com uma grade 

curricular estruturada e com professores, em sua maioria Doutores, competentes e 

seguros quanto à responsabilidade de estarem trabalhando com a formação 

docente. 

Os docentes que passaram pela minha vida dentro da Universidade, deixaram 

uma marca: algumas negativas, outras positivas. Das marcas que classifico como 

negativas, está o autoritarismo na relação, que uma minoria de professores 

estabelece com os alunos. Um exemplo marcante durante esse período foi a 

proibição do uso do Note Book nas aulas de uma determinada professora, que 

considerava que o computador desviava a atenção de suas aulas. Na minha 

perspectiva de aluna, as tecnologias são ferramentas que auxiliam no processo 

ensino/aprendizagem e não podem ser descartadas.    

Para Freire(2011, p. 90), não se constrói uma educação de qualidade com rigidez e 

autoritarismo:  
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Outra qualidade indispensável à autoridade em suas relações com as 
liberdades é a generosidade. Não há nada que mais inferiorize a tarefa 
formadora da autoridade do que a mesquinhez com que se comporte. A 
arrogância farisaica, malvada, com que julga os outros e a indulgencia 
macia com que se julga ou com que julga os seus. A arrogância que nega a 
generosidade nega também a humildade, que não é virtude dos que 
ofendem nem tampouco dos que se regozijam com sua humilhação. O clima 
de respeito que nasce de relações justas, sérias, humildes, generosas, em 
que a autoridade docente e as liberdades dos alunos se assumem 
eticamente, autentica o caráter formador do espaço pedagógico. A reação 
negativa ao exercício do comando é tão incompatível com o desempenho 
da autoridade quanto a sofreguidão pelo mando. O mandonismo é 
exatamente esse gozo irrefreável e desmedido pelo mando. A autoridade 
docente mandonista, rígida, não conta com nenhuma criatividade do 
educando. Não faz parte de sua forma de ser, esperar, sequer, que o 
educando revele o gosto de aventurar-se. 

 

No entanto, a maioria dos professores, e alguns com um destaque maior, 

deixaram marcas positivas e que trazem a reflexão quanto ao estilo de educadora 

que eu desejo ter. Dentro da Universidade, tive a oportunidade de conviver com 

professores fantásticos, que despertam o senso crítico, que promovem discussões, 

que envolvem o aluno em suas reflexões e o mais importante: estão abertos para 

ouvir os alunos e conhecer as suas dificuldades e posicionamentos. Cury (2003, p. 

127) orienta que:  

 
Se os alunos ficam na escola durante quatro anos como meros ouvintes das 
informações, eles deixam de ser questionadores do mundo e de si mesmos 
e se tornam espectadores passivos. [...] Os professores devem superar o 
vício de transmitir o conhecimento pronto, como se fossem verdades 
absolutas. Até porque, a cada dez anos, muitas verdades da ciência se 
tornam folclore e perdem seu valor. 

 

Com alguns professores, fui além. Estabeleci um elo de amizade e confiança 

e isso fez com que eu me sentisse segura nos piores momentos que vivenciei, na 

minha vida pessoal, durante o percurso de formação. Para estes professores, abri o 

coração, contei as minhas angustias, revelei as minhas dores. Em troca, recebi a 

mão estendida, palavras de motivação, o apoio necessário para dar continuidade às 

atividades acadêmicas.  As palavras de orientação e a mão estendida desses 

mestres me trouxeram até aqui. Para Cury (2003, p. 79): 

 
Os professores fascinantes são promotores de auto-estima. [...] Por isso, 
são poetas da vida, estendem a sua mão e mostram-lhes sua capacidade 
interior. Estimulam-nos a usar a dor como adubo para seu crescimento. 
Deste modo, eles os preparam para sobreviver nas tormentas sociais. 
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Durante o período dos estágios supervisionados, tive a oportunidade de 

vivenciar experiências enriquecedoras que me envolveram e possibilitaram uma 

visão abrangente do ambiente escolar e das relações que nele se estabelecem. 

Percebi a importância de uma aula bem planejada, com objetivos claros que 

permitam os alunos avançarem nos processos de construção do conhecimento.  

O primeiro estágio a ser realizado foi com os alunos da modalidade Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), em que foi possível verificar a importância e a influência 

que um bom relacionamento entre professor/aluno exerce no processo de 

aprendizagem dos alunos da EJA. No período de observação, compreendi que a 

amizade e o respeito estabelecidos entre o docente e discente são fontes de 

motivação para quem esteve tanto tempo longe da escola ou está começando a 

frequentar uma instituição de ensino. De acordo com Tassoni (2012 p, 13): 

 
Quando se assume que o processo de aprendizagem é social, o foco 
deslocasseparaas interações e os procedimentos de ensino tornam-se 
fundamentais. O que se diz,como se diz, em que momento e por quê; da 
mesma forma que, o que se faz, como se faz,em que momento e por quê, 
afetam profundamente as relações professor-aluno,influenciando 
diretamente o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Deste modo, o estágio oportunizou experimentar na prática as discussões que 

tínhamos durante as aulas na Universidade. Ampliou as minhas perspectivas quanto 

à prática educativa voltada para o acolhimento do aluno. Observei a vontade que os 

alunos dessa modalidade de ensino têm de aprender e a alegria que eles têm pela 

oportunidade de estarem ali. Diante dessas experiências, vi o quanto é importante 

tornar as aulas prazerosas.  

Freire (2011, p. 138), enfatiza que a alegria é ingrediente fundamental à 

prática educativa e deve fazer parte do contexto pedagógico, mas o aluno deve ser 

ensinado a pensar que a escola é um local sério, que existem normas que precisam 

ser respeitadas. A alegria que Freire (2011, p. 139) se refere está na esperança 

quanto a construção do conhecimento:  

 

 
É falso também tomar como inconciliáveis seriedade docente e alegria, 
como se a alegria fosse inimiga da rigorosidade. Pelo contrário, quanto mais 
metodicamente rigoroso me torno na minha busca e na minha docência, 
tanto mais alegre me sinto e esperançoso também. A alegria não chega 
apenas no encontro do achado mas faz parte do processo da busca. E 
ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da 
alegria. 
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O período de Estágio na Educação Infantil e nos Anos Iniciais, realizado em 

uma Escola Municipal de Porto Velho, também marcou um momento de 

aprendizagens e descobertas. Pude presenciar no período de observação em sala 

de aula, professoras desestabilizadas diante das situações de conflitos e das crises 

emocionais das crianças. Sobre os possíveis conflitos em sala de aula, Cury (2003, 

p. 75) alerta:  

 
Resolver conflitos em sala de aula é um tema novo em muitos países. Só 
agora alguns países europeus e os EUA, estão despertando para isso. Já 
faz algum tempo que tenho comentado em congressos que os pais e 
professores precisam se equipar para resolver conflitos entre seus filhos e 
alunos. 

 

As salas super lotadas e a indisciplina dos alunos estavam no topo das 

reclamações que ouvi das professoras que acompanhei durante esse período. Outra 

reclamação constante era quanto a falta de acompanhamento dos familiares nas 

atividades realizadas pela escola. Tanto a professora da Educação Infantil, quanto a 

professora do 2º ano do ensino fundamental, disseram que a maioria dos pais é 

ausente, não acompanha o desenvolvimento das crianças na escola.  

Ouvi relatos de crianças que tinham saído de casa sem se alimentar, de 

crianças que assistiam brigas freqüentes em casa e, segundo as professoras, por 

causa disso tinham um comportamento agressivo. Presenciei situações em que os 

alunos não obedeciam as regras estabelecidas pelas professoras, outros se 

mostravam desinteressados com as atividades propostas. 

No período de regência, senti na pele as dificuldades de manter o domínio de 

sala em ambientes super lotados. Tive um misto de sentimentos durante esse 

período. O medo e a insegurança de não dar conta, fizeram com que esses estágios 

se tornassem desgastantes em muitos momentos.  

Os alunos brigavam entre si, levantavam das carteiras e andavam pela sala, 

conversavam alto, corriam para contar algo que o coleguinha tinha feito de errado e 

eu tinha que dar conta de manter a ordem e ao mesmo tempo cumprir com o plano 

de aula. No início me senti assustada, em alguns momentos, irritada, mas com o 

passar dos dias fui ganhando o afeto daquelas crianças e passei a me sentir 

motivada a continuar estudando, a fim de desenvolver habilidades e competências 

que permitam lidar com esses conflitos em sala de aula. 
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Para Galvão (1995, p. 72), estar preparado para lidar com os conflitos em sala 

de aula é tão importante para o professor, quanto ter domínio dos conteúdos a 

serem trabalhados. A escola é um espaço de convivência social e as situações de 

conflito envolvendo professor/aluno são comuns. Desentendimentos, irritação, 

dispersão, agitação, crises emocionais acabam por afetar a qualidade da 

convivência. Ter que lidar com as desavenças pode causar certa insegurança para o 

professor, por isso a necessidade de desenvolver ações que possibilitem uma 

convivência harmônica. 

 

A sala de aula não é um exército de pessoas caladas nem um teatro onde o 
professor é o único ator e os alunos, espectadores passivos. Todos são 
atores da educação. A educação deve ser participativa. [...] Peço aos 
mestre para darem atenção aos alunos tímidos. Eles tem diversos graus de 
fobia social, de expressar sua idéias em público. Estamos fabricando uma 
massa de jovens tímidos.  

 

3 A afetividade na sala de aula 

 

Do ponto de vista histórico cultural, o meio em que o indivíduo está inserido 

exerce uma influência direta sobre o processo de aprendizagem, visto que, é através 

de um processo de interação com outras pessoas que a criança adquiresaberes. De 

acordo com Tessoni (2012), nos estudos de Vygotsky, a construção do 

conhecimento acontece em um processo de mediação e internalização, deste modo, 

as interações sociais são primordiais para o desenvolvimento do sujeito.  

Portanto, o papel do mediador na aquisição de saberes é fundamental e a 

qualidade da mediação deve ser considerada. Deste modo, a afetividade nos 

processos de ensino/aprendizagem, ganha destaque, visto que o afeto manifesta-se 

nas relações que se estabelecem entre os indivíduos que convivem em grupo.  

Assim, os vínculos já começam a ser estabelecidos no âmbito familiar, onde a 

criança é acolhida e recebe os primeiros cuidados necessários à sua sobrevivência e 

desenvolvimento. Neste momento, em um processo de interação, o sujeito passa a 

internalizar as primeiras aprendizagens. Tassoni (2012, p. 4), enfatiza que “é o 

vínculo afetivoestabelecido entre o adulto e a criança que sustenta a etapa inicial do 

processo de aprendizagem”.  

Deste modo, do ponto de vista histórico cultural, um bom relacionamento 

entre o professor e o aluno é fundamental para que haja sucesso na aprendizagem, 
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visto que é no contato com o outro que o homem desenvolve suas potencialidades e 

constrói o conhecimento. Na sala de aula, o professor é mediador no processo de 

construção do saber. Para Vygotsky (1991, p. 76), primeiro o conhecimento é 

mediado, depois internalizado pelo sujeito. Portanto, o educador deverá ter 

sensibilidade, o que significa estar munido de competência técnica e emocional para 

exercer tal função. 

Vygotsky (1991, p. 82) considera que a afetividade exerce importante 

influência no desenvolvimento intelectual da criança.  Deste modo, ao construir uma 

relação de amizade e respeito com seus alunos, o professor possibilitará uma 

convivência harmônica dentro da sala de aula, dando abertura para um diálogo que 

permite ao educando avançar para uma condição psicológica superior.  

O autor defende que o aspecto emocional é tão importante quanto outros 

aspectos e é objeto de preocupação da educação nas mesmas medidas em que são 

a inteligência e a vontade. Para ele, o amor pode vir a ser um dom, do mesmo modo 

que é a genialidade. Sendo assim, as reações emocionais influenciam diretamente 

em todas as formas do comportamento do ser humano e em todos os momentos do 

processo educativo. Vygotsky (1991, p 105) chama a atenção para a necessidade 

de estimular emocionalmente o aluno com o objetivo de fazer com que seu 

pensamento seja exercitado. Quando o conhecimento é mediado com emoção será 

melhor apreendido pelo educando. 

Um ambiente em que os sujeitos estabelecem vínculos afetivos torna-se um 

espaço agradável e alegre. Para Vygotsky (1991, p. 107), quando fazemos algo com 

alegria, nos sentimos estimulados a repetir a operação. Do contrário, quando 

fazemos algo com repulsão, a tendência será interromper a ação. 

De acordo com Leite e Tagliaferro (2005, p. 258), a partir dos diversos 

estudos realizados sobre temática, o modo pelo qual o ser humano é visto tem se 

modificado, tornando-se possível defender que aspectos afetivos e cognitivos são 

indissociáveis. Do ponto de vista educacional, estes estudos têm refletido para uma 

revisão das práticas de ensino, visto que, “a partir dessa visão integradora, é preciso 

caracterizar as relações de ensino/aprendizagem também enquanto um processo 

afetivo”. 

Neste contexto e do ponto de vista da abordagem histórico-cultural, fica 

evidente a importância do professor, enquanto sujeito mediador nos processos de 
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construção do conhecimento. Segundo Leite e Tagliaferro (Apud Oliveira, 2005, p. 

258): 

 

A interação face a face entre indivíduos particulares desempenha um 
papelfundamental na construção do ser humano: é através da relação 
interpessoal concreta com outros homens que o indivíduo vai chegar a 
interiorizar as formas culturalmente estabelecidas de funcionamento 
psicológico. Portanto, a interação social, seja diretamente com outros 
membros da cultura, seja através dos diversos elementos do ambiente 
culturalmente estruturado, fornece a matériaprima para o desenvolvimento 
psicológico do indivíduo. 

 
Leite e Tagliaferro (2005, p. 258), salientam que, no que se refere ao 

cotidiano escolar, as experiências que o aluno vivencia na sala de aula são de 

ordem afetiva e determinará a relação entre ele e o objeto de conhecimento. 

Portanto, a qualidade da mediação do professor é importante e poderá refletir 

diferentes tipos de sentimentos durante esse processo. Assim, Leite e Tagliaferro 

(2005, p. 258) enfatizam: 

 

O trabalho concreto do professor em sala de aula (suas formas de interação 
com os alunos, suas estratégias para abordar os conteúdos, os tipos de 
atividades que propõe, os procedimentos de correção e, avaliação, por 
exemplo) certamente tem uma influência decisiva na construção dessa 
relação. As práticas pedagógicas que se constituem a partir da relação 
professor-aluno promovem a construção do conhecimento e também vai 
marcando afetivamente a relação com o objeto a ser conhecido.  

 

Na perspectiva Walloniana, compreende-se que a motivação para a 

aprendizagem nasce da afetividade. Deste modo, o ser humano é um ser social e 

desde o seu nascimento vivencia experiências no contato com outras pessoas que 

contribuem para o desenvolvimento de suas potencialidades.  

Segundo Dantas (1992, p. 90), Wallon afirma que inteligência e afetividade 

caminham juntas e não podem ser analisadas isoladamente, ou seja, a afetividade 

se desenvolve de acordo com a evolução da inteligência. Do mesmo modo, o 

desenvolvimento da inteligência está vinculado aos vínculos afetivos construídos: 

 

A afetividade, nesta perspectiva, não é apenas uma das dimensões da 
pessoa: ela é também uma fase do desenvolvimento, a mais arcaica. O ser 
humano foi, logo que saiu da vida puramente orgânica, um ser afetivo. Da 
afetividade diferenciou-se, lentamente, a vida racional. Portanto, no início da 
vida, afetividade e inteligência estão sincreticamente misturadas, com o 
predomínio da primeira. 
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Obviamente, que se a afetividade está presente em todas as ações humanas, 

há de se pensar que na sala de aula, o modo como as relações são estabelecidas, 

irá refletir no desempenho dos alunos. Portanto, no ambiente escolar, a relação 

entre professor e aluno deve ser saudável e harmoniosa. 

Para Leite e Tassoni (2016, p. 10 e 11):  

 

[...] evidencia-se a presença contínua da afetividade nas interações sociais, 
além da sua influência também contínua nos processos de desenvolvimento 
cognitivo. Nesse sentido, pode-se pressupor que as interações que ocorrem 
no contexto escolar também são marcadas pela afetividade em todos os 
seus aspectos. Pode-se supor, também, que a afetividade se constitui como 
um fator de grande importância na determinação da natureza das relações 
que se estabelecem entre os sujeitos (aluno) e os diversos objetos de 
conhecimento (áreas e conteúdos escolares), bem como na disposição dos 
alunos diante das atividades propostas e desenvolvidas. 

 

Há de se compreender que a humanização das relações dentro do ambiente 

escolar é importante, visto que a aproximação entre o docente e o discente 

possibilita o diálogo sadio. Obviamente, alunos motivados sentirão prazer em 

aprender. Quando há motivação, a sala de aula deixa de ser um espaço pesado, 

onde o aluno sente-se obrigado a passar parte do seu tempo, e passa a ser vista 

como um ambiente alegre, pois proporciona bem estar.  

Uma criança com problemas emocionais terá dificuldades em reter o 

aprendizado. Deste modo, a condição psicológica do educando não deve ser 

ignorada pela escola, uma vez que influencia diretamente no processo educativo.  

O professor, enquanto facilitador da aprendizagem, deve despertar no aluno a 

curiosidade, o interesse em participar do processo ensino/aprendizagem, buscando 

avançar e construir seu próprio conhecimento. Partindo desta perspectiva, é 

necessário ao educador estabelecer um elo de respeito e confiança com a criança, 

visto que esta precisará sentir-se segura de suas capacidades. 

Uma boa formação docente pode fornecer subsídios para que o Pedagogo, 

enquanto facilitador da aprendizagem, tenha conhecimento sobre as condições de 

ensino que favoreçam a aprendizagem daquilo que é proposto em sala de aula. Para 

Leite e Tessoni (2016, p. 14), compreender que “a afetividade está presente em 

todos os momentos ou etapas do trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor”, 

é assumir uma prática de ensino responsável e que pode garantir o sucesso no 

processo de escolarização. De outro modo, se as relações afetivas construídas 
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dentro do contexto escolar, são aversivas ao invés de prazerosas, o impacto sobre a 

aprendizagem poderá ser negativo. 

Leite e Tessoni (2016, p. 14) afirmam que: 

 
Na situação de sala de aula, tal relação refere-se às condições concretas de 
mediação, planejadas e desenvolvidas, principalmente, pelo professor. 
Obviamente, reconhece-se a existência de outros mediadores culturais ali 
presentes, como os livros, os textos, material didático e os próprios colegas. 
No entanto, neste trabalho, enfatizam-se as atividades de mediação 
desenvolvidas pelo professor. 

 

3.1Importância do diálogo no exercício da docência  

 

A prática educativa é mais complexa do que o simples repasse de conteúdos. 

O professor pode até deter o saber, mas se não cria um ambiente favorável e não 

desperta o interesse dos alunos em aprender o que está sendo ensinado, o 

resultado com o aprendizado não será satisfatório, podendo refletir o fracasso 

escolar. Segundo Freire (2011), o professor é considerado bom quando consegue 

estabelecer uma relação harmônica com seus alunos, de modo que a aula seja 

conduzida de forma sincronizada, ou seja, o professor consegue, por meio de sua 

fala fazer com que o aluno entenda a mensagem que está sendo exposta. 

Na perspectiva freireana (2011), o ato de ensinar exige alegria e esperança 

por parte do educador. Esperança no sentido de acreditar que professor e aluno 

podem estabelecer vínculos afetivos e deste modo caminhar juntos no processo de 

ensino: aprendendo, ensinando e produzindo o conhecimento.  

Freire (2011) sustenta, que a afetividade não retira a autoridade do professor 

perante os alunos. Pelo contrário, a expressão do afeto estabelece um elo de 

confiança entre quem está para ensinar e quem está para aprender. Deste modo, o 

professor estará cumprindo amorosamente o seu papel de formar o ser humano 

consciente dos seus deveres e direitos na sociedade em que atua. 

Na concepção de Freire (1996, p.96), o professor é considerado bom quando 

consegue envolver o aluno em sua prática educativa: 

 
O bom professor é o que consegue, enquanto fala trazer o aluno até a 
intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio 
e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam 
porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem 
suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. 
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 Freire (1996, p.96) enfatiza, que todos os professores que passam pela 

vida do aluno, deixam alguma marca, seja ela ruim ou boa. Portanto, a 

responsabilidade da docência está além do simples repasse de conhecimento. Há 

de se compreender que na tarefa do educar há um envolvimento emocionale os 

reflexos dessas relações podem comprometer o processo educativo:  

 

...o professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, 
sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida 
e das gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das 
pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum deles passa pelos alunos 
sem deixar sua marca. 

 

Manter o diálogo dentro da sala de aula é uma forma de aproximação entre 

quem está para ensinar e quem está para aprender e pode vir a ser uma importante 

ferramenta de ensino, visto que possibilita discussões acerca das dificuldades, 

insatisfações, comportamentos e outros assuntos que movimentam o cotidiano 

escolar. No papel de conduzir o processo educativo, o professor que estabelece 

uma relação voltada para o diálogo, estará aberto para ouvir o aluno e não apenas 

ditar as regras.Gadotti (1991, p.46) destaca a importância que Paulo Freire atribui ao 

diálogo: 

 

O diálogo não é apenas uma técnica para conseguir melhores resultados, 
não é uma tática para fazer amigos e conquistar os alunos. Isso não seria 
diálogo e sim manipulação. Para Paulo Freire, o diálogo faz parte da própria 
natureza humana. Os seres humanos se constroem em diálogo, pois são 
essencialmente comunicativos. Não há progresso humano sem diálogo. 
Para ele, o momento do diálogo é o momento em que os homens se 
encontram para transformar a realidade e progredir. 
 

Na leitura que Gadotti (1991, p. 46) faz de Paulo Freire, ainda que o aluno 

internalize o conhecimento dentro de um processo individual, ele precisará do outro 

para construir os saberes: “Precisamos do outro para conhecer. Conhecer é um 

processo social, e o diálogo é justamente o cimento desse processo”. 

Se por um lado, o diálogo na prática educativa facilita a reflexão, o 

entendimento e o envolvimento do aluno com o processo de construção do 

conhecimento, possibilitando maiores avanços, a falta de diálogo é uma 

característica marcante na prática do professor autoritário e pode desencadear o 

fracasso escolar.O aluno que não tem voz dentro da sala de aula pode se sentir 

desmotivado, desinteressado em cumprir com as tarefas que lhe são determinadas, 
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ou, simplesmente, usar o método decorativo apenas porque precisa da nota, mas o 

entendimento do conteúdo não foi apreendido e possivelmente irá refletir nos anos 

seguintes. Segundo Gadotti (1991, p.66): “Na concepção de Paulo Freire, o diálogo 

é uma relação horizontal. Nutre-se de amor, humildade, esperança, fé e confiança. 

Ele retoma essas características do diálogo com novas formulações ao longo de 

muitos trabalhos contextualizando-as.” 

A afetividade é ingrediente fundamental no processo de humanização do ser 

humano e é estabelecida por meio do diálogo.De acordo com Gadotti (1991, P.74), 

na leitura que faz da obra de Paulo Freire, o professor que está engajado na missão 

de educar para humanizar, deve representar uma autoridade dentro da sala de aula 

e não uma figura autoritária: 

 

O professor autoritário não humaniza, mas desumaniza; jamais chama os 
educandos a pensar, a fazer uma nova leitura de sua realidade. Ao 
contrário, ele a apresenta como algo já feito, já acabado, ao qual basta 
simplesmente se adaptar e não transformar. Em lugar de propor aos alunos 
que se apropriem do conhecimento, ele lhes propõe apelas a recepção 
passiva de um conhecimento empacotado. 

 

4 A afetividade na prática docente  

 

A sala de aula é um espaço de convivência social, onde professor e alunos 

passam grande parte do tempo se conhecendo e convivendo. Muitas das 

experiências vivenciadas no contexto escolar podem deixar marcas no aluno. 

Portanto, além de estar munido de saberes necessários à prática do ensino, o 

professor precisa estar preparado para resolver os conflitos sujeitos ao cotidiano da 

escola. De acordo com Galvão (1995, p.72): 

 

No cotidiano escolar são comuns as situações de conflito envolvendo 
professor e alunos. Turbulência e agitação motora, dispersão, crises 
emocionais, desentendimentos entre alunos e destes com o professor são 
alguns exemplos de dinâmicas conflituais que, com freqüência, deixara a 
todos desamparados e sem saber o que fazer. Irritação, raiva, desespero e 
medo são manifestações que costumam acompanhar as crises, funcionando 
como "termômetro" do conflito. 

  
Partindo do pressuposto de que a afetividade exerce um papel fundamental 

na vida escolar do aluno e impacta de forma positiva ou negativa de acordo como as 

relações são estabelecidas, uma prática docente que está voltada para o 

acolhimento e o bem estar do aluno, poderá estabelecer um vínculo de confiança. 
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Deste modo, ao se deparar com uma situação conflituosa dentro da sala de aula, o 

professor será melhor compreendido pelo aluno e vice versa. Galvão (1995, p.73), 

enfatiza a importância do professor saber lidar com as manifestações emocionais na 

atividade docente: 

 
A relação de antagonismo que identifica entre as manifestações da emoção 
e a atividade intelectual nos autoriza a concluir que quanto maior a clareza 
que o professor tiver dos fatores que provocam os conflitos, mais 
possibilidade terá de controlar a manifestação de suas reações emocionais 
e, em conseqüência encontrar caminhos para solucioná-los.  
 

Portanto, tão importante quanto apropriar-se das teorias que lhe permitam 

saber lidar com determinados problemas relacionados à aprendizagem, é conhecero 

aluno em sua singularidade, tomar conhecimento das suas reais necessidades e 

dificuldades, para que, deste modo, possa compreender as reações que cada 

criança tem diante das situações conflituosas , e assim possa interferir e solucionar, 

proporcionando um ambiente harmonioso.Para Galvão (1995, p. 73): 

 

Assim, nas interações marcadas pela elevação da temperatura emocional, 
cabe ao professor tomar a iniciativa de encontrar meios para reduzi-la, 
invertendo a direção de forças que usualmente se configura: ao invés de se 
deixar contagiar pelo descontrole emocional das crianças, deve procurar 
contagiá-las com sua racionalidade. 

 

O professor dentro da sala de aula deverá estar seguro da autoridade que 

representa perante a classe e estabelecer regras, normas que possibilitem um 

ambiente sadio e respeitoso. Galvão (1995, p. 74), enfatiza que“tendo em vista à 

suscetibilidade das manifestações emocionais às reações do meio social, 

acreditamos que os encaminhamentos do professor, se adequados, podem influir 

decisivamente sobre a redução dos efeitos desagregadores da emoção”. 

Cury (2003, p. 64), defende uma prática docente voltada para a compreensão, 

acolhimento e tolerância. Para ele “Bons professores são didáticos, professores 

fascinantes vão além. Possuem sensibilidade para falar ao coração dos seus 

alunos”.Nesse ponto de vista, o professor fascinante é mestre da sensibilidade, ou 

seja, conhece o seu papel na arte de educar, respeita o aluno considerando as suas 

diferenças e traz esse aluno para perto de si, atraindo a sua atenção para o que está 

sendo proposto quanto ao ensino, sem que seja necessário exercer alguma pressão. 

Para Cury (2003, p. 65), o professor fascinante sabe lidar com as emoções dentro da 

sala de aula:  
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Ele sabe proteger a emoção nos focos de tensão. O que significa isso? 
Significa não deixar que a agressividade e as atitudes impensadas dos seus 
alunos roubem sua tranqüilidade. Entendem que os fracos excluem, os 
fortes acolhem, os fracos condenam, os fortes compreendem. Ele procura 
acolher os seus alunos e compreendê-los, mesmo os mais difíceis.  

 

 Na perspectiva de vista de Cury (2003, p. 66 e 67), a emoção dentro do 

contexto escolar deve ser educada e quem está para educar, deve fazê-lo com 

inteligência. Para este autor, educar a emoçãoé ensinar o aluno a dominar as suas 

reações perante as situações estressantes, a desenvolver a autonomia, a lidar com 

os medos e conflitos, a lidar com as perdas e se encorajar às novas descobertas.  

 Portanto, nesta compreensão, o papel da escola e do professor, enquanto 

mediador no processo ensino/aprendizagem, é preparar o aluno para a vida, 

cumprindo com o conteúdo programático das aulas, mas preocupando-se, 

especialmente, em produzir pensadores e não apenas pessoas que repetem o que 

já está exposto.  Dentro disso, Cury (2003, p. 68 e 69) denuncia: 

 

A educação clássica transformou a memória humana num banco de dados. 
A memória não tem essa função. Como disse, grande parte das 
informações que recebemos nunca será recordada. Ocupamos um espaço 
precioso da memória com informações pouco úteis e até inúteis. [...] A 
memória clama para que o ser humano seja criativo, mas a educação 
clássica clama para que ele seja repetitivo. A memória não é um banco de 
dados nem nossa capacidade de pensar é uma máquina de repetir 
informações, como as pobres máquinas dos computadores. A memória dos 
computadores é escrava de estímulos programados. A memória humana é 
um canteiro de informações e experiências para que cada um de nós 
produza um fantástico mundo de edéias. 

 

Cury (2003) sustenta, que quando o professor constrói uma prática educativa 

afetiva, contribui para o desenvolvimento do aluno que pensa, não tem medo de se 

expressar, tem sensibilidade. 

Do ponto de vista de Dowbor (2008, p. 70), um educador que possui uma 

prática pedagógica democrática, cria vínculos. Segundo ela, “Quando estamos em 

situação de aprendizagem construímos vínculos. O tipo de vínculo que o educador 

democrático constrói na relação com o educando é o que assinala para a construção 

da autonomia do educando”. Deste modo, quando o professor se faz presente na 

vida do aluno dentro da sala de aula, se compromete com o processo de construção 

do conhecimento, interfere, motiva, impulsiona, a aprendizagem flui.  
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De acordo com Dowbor (2008, p. 71) existe uma complexidade na arte de 

educar: 

 

Educar é ousar ter coragem, amorosidade e generosidade de marcar o 
corpo do outro. O ato de educar é, nesse sentido, tarefa muito complexa já 
que estamos lidando com gente de carne e osso. Dado que todo processo 
educativo é de per si diretivo, cabe ao educador perguntar-se se quer deixar 
rastros ou marcas no corpo daqueles a quem educa. Porque existe 
diferença entre deixar rastro e deixar marca. 

 
Cury (2003, p. 79), defende uma educação que prepara para a vida e não 

somente para o mercado de trabalho. Para ele, se o professor desperta no aluno 

uma consciência crítica, possivelmente este aluno se tornará um cidadão que sabe o 

que quer, e sabendo o que quer não será refém de um sistema que manipula e 

controla. Nesta concepção, uma educação que prepara para a vida é a que promove 

a auto-estima, faz com que o aluno seja líder de si mesmo.  

Dentro do contexto relação professor/aluno, Cury (2003, p. 85 a 100) critica 

algumas posturas adotadas pelo professor dentro da sala de aula. A essas posturas 

ele classifica como os 7 pecados capitais dos educadores: corrigir publicamente; 

expressar autoridade com agressividade; ser excessivamente crítico; punir quando 

está nervoso; ser impaciente a ponto de desistir de educar; não cumprir com a 

palavra; destruir a esperança e os sonhos do aluno. Segundo o Cury (2003, p. 100), 

este último é o mais grave, visto que, “sem esperança não há estrada, sem sonhos 

não há motivação para caminhar. O mundo pode desabar sobre uma pessoa, ela 

pode ter perdido tudo na vida, mas, se tem esperança e sonhos, ela tem brilho nos 

olhos e alegria na alma”. 

Para Freire (2011), a prática educativa é um exercício que exige do professor 

a construção diária de saberes que envolvem domínio dos conteúdos e habilidades 

para lidar com os processos de construção do conhecimento em sala de aula. 

Partindo desse pressuposto, o autor faz uma classificação dos saberes que 

considera necessários à prática educativa. Em sua concepção, o ato de ensinar 

exige respeito à autonomia do ser do educando. Neste contexto, Freire (2011, p. 

58,59) critica o professor autoritário e orienta: 

 

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto 
estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua 
sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que manda que 
„ele se ponha em seu lugar‟ ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, 
tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de seu dever de 
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propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de 
estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando, 
transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência. É 
neste sentido que o professor autoritário que, por isso mesmo, afoga a 
liberdade do educando, amesquinhando o seu direito de estar sendo curioso 
e inquieto [...] 

 
  

Partindo dessa contextualização, é possível compreender que a pedagogia 

orientada por Freire (2011), está baseada no respeito e aceitação do outro. O 

professor tem uma responsabilidade social e o exercício da docência é voltado para 

o direcionamento de seres críticos, autônomos e humanizados. 

Deste modo, o professor em sala de aula necessita ter bom senso, saber 

escutar, estar comprometido com o processo ensino/aprendizagem, ter alegria e 

esperança de que é possível modificar uma história de vida, ter a compreensão de 

que ensinar é uma especificidade humana. Portanto, a atividade docente discorre 

em um processo de interação entre os sujeitos e isso passa pelo campo afetivo. 

Para Freire (2011, p 138, 139), ensinar exige querer bem aos educandos, o 

que significa estar comprometido com o processo educativo: 

 

[...] querer bem não significa, na verdade, que, porque professor, me obrigo 
a querer bem a todos os alunos de maneira igual. Significa, de fato, que a 
afetividade não me assusta, que não tenho medo de expressá-la. Significa 
esta abertura ao querer bem a maneira que tenho de autenticamente selar o 
meu compromisso com os educandos, numa prática específica do ser 
humano. 

 

5 Educação brasileira: uma breve retrospectiva 

 

Fazendo uma retrospectiva histórica sobre a Educação brasileira, nos 

deparamos com métodos de ensino que vão do tradicional aos inovadores.  As 

mudanças no cenário educacional são constantes e mostram-se necessárias, pois 

visam corrigir possíveis erros, na tentativa de construir um caminho sólido em 

direção ao conhecimento. Para Silva, “O sisifismo (eterno recomeço) é um fenômeno 

muito presente na mentalidade do professorado, deixando, sem dúvida, as suas 

cicatrizes no que se refere à possibilidades de transformação, para melhor, das 

práticas pedagógicas” (SILVA, 1993, p. 54).  

Segundo Libâneo (2002), a Pedagogia e toda a base do seu discurso teórico 

é fruto da modernidade, ligando-se a movimentos que marcaram a humanidade, 
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como a Reforma, o Iluminismo, a Revolução Francesa e a Industrialização. Desse 

modo, é possível observar que o sistema educativo é reflexo da forma pela qual os 

homens se organizam em sociedade. Com o surgimento das indústrias, por 

exemplo, foram implantados os cursos técnico-profissionalizantes. 

No Brasil, a discussão sobre a educação como questão nacional somente 

ocorreu no final dos anos 1920, e fundamentalmente, após a Revolução de 1930, 

como política do Estado. No entanto, a questão da universalização da educação 

dentro de um sistema nacional de ensino, ainda não foi resolvida. Diferentes 

proposições do Estado estiveram presentes no âmbito da educação escolar, 

formação e condições de trabalho docente. Segundo relata Silva (1993, p. 59): 

 
Desde 1964, o professorado brasileiro vem assistindo à queda contínua da 
quantidade de dinheiro que entra em suas casas. Por isso mesmo, 
esparrama-se na esfera escolar, nas últimas três décadas, o sentimento de 
frustração, insatisfação e exploração decorrente do trabalho mal 
remunerado. Na prática, as consequências desse sentimento são variadas, 
e certamente afetam, para pior a estrutura do ensino.  

 
 

Obviamente, e ainda de acordo com Silva (1993), a qualidade do ensino, 

indicativa de uma escola crítica e atuante, não interessa às classes dominantes do 

país. Pessoas esclarecidas se posicionam diante do regime de privilégios e das 

injustiças sociais, enquanto que o ignorante, aceita sua condição de “inferioridade”. 

Assim, os governantes, que ocupam o topo da escada na ascensão social, parecem 

não dar grande importância para o caos que se instalou na Educação. As 

mobilizações dos professores em prol das mudanças mostram-se enfraquecidas 

perante as altas esferas, como demonstra SILVA (1993, p. 50): 

 

Sim, os educadores brasileiros se organizaram e se mobilizaram ao longo 
da década de 80: o suor resultou em várias propostas para a LDB, que 
correspondessem às necessidades da escola pública brasileira e às de seus 
professores. Entretanto, emperrado no Congresso Nacional pelo período de 
dois anos, o projeto original da LDB, que continha as aspirações do 
magistério, sofreu mais de 1.263 emendas, sendo totalmente dilacerado 
pelos representantes da mentalidade reacionária e privatista. 

 
O fato é que o magistério tem se tornado pouco atrativo. A desvalorização da 

profissão, movida por baixos salários e péssimas condições de trabalho refletem a 

desmotivação dos professores. Silva é taxativo ao falar sobre a degradação da 

docência: “O magistério brasileiro veio cambaleando, neste século, entre os trilhos 
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da ilusão e da desilusão para chegar a sentir-se, neste agora, completamente 

coisificado, degradado e vilipendiado”. (Silva, 1993, p. 49). 

Percebe-se que a desvalorização do magistério, e em especial, da Pedagogia 

é um problema social que, há muito tempo, reclama soluções. Há que se 

compreender que, independente da época em que vive ou da situação a qual a 

sociedade é submetida, o Pedagogo, quando verdadeiramente cumpre seu papel na 

tarefa do Educar para fazer evoluir, traz luz e liberta o povo da ignorância em que 

vive. O professor é responsável pela transmissão do saber, é a ponte que liga o 

homem ao conhecimento científico, por isso merece ser assistido em sua formação e 

valorizado em sua atuação. 

Deste modo, pode-se dizer que o aluno reagirá de acordo com o meio em que 

está inserido, visto que, o ambiente e as práticas dos sujeitos ali envolvidos, terão 

uma ação direta sobre a construção da sua personalidade. Assim, o tipo de 

relacionamento estabelecido entre professor/aluno em ambiente escolar, também 

dependerá do meio em que estão inseridos, dos demais envolvidos com o contexto 

escolar e das condições que esse professor dispõe para exercer a sua função de 

docente. 

 

6 A formação do pedagogo para o exercício da docência 

 

Como vimos anteriormente, o professor é um articulador no processo de 

construção do conhecimento e deve munir-se de competência técnica e emocional 

para intervir e tentar modificar a sociedade, de modo a torná-la mais justa. Para isso, 

será necessária ao pedagogo uma formação fundamentada em teorias e 

consolidada na prática. 

A Universidade deverá possibilitar um ambiente favorável para que o docente 

desenvolva habilidades que lhes serão exigidas no exercício do magistério. Porém, 

Silva (1993, p.60) chama a atenção para um problema que é crescente na 

comunidade acadêmica: 

 
Faculdades de beira de estrada, cursos aligeirados, ausência ou 
precariedade de experiência prática em sala de aula, diluição do domínio da 
matéria etc., são índices que revelam a pobreza intelectual do professor. 
Igual a ninhadas de coelho, o país vê nascer faculdades de letras e 
pedagogia por todos os cantos, atendendo na forma de cursos vagos em 
finais de semana.   
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Durante o processo de formação docente, precisa haver uma sincronia entre 

teoria e prática. Deste modo, os futuros professores não podem ser privados de 

experimentar um ambiente universitário bem estruturado, que lhes permitam o 

contato diário com os conteúdos e com seus facilitadores.  É preciso quebrar o ciclo 

que se instalou no magistério, pois as instituições escolares refletem a pobreza 

intelectual daqueles que deveriam ser portadores do saber. Para Silva(1993, p. 60): 

 

À distribuição farta de diploma ergue-se, em um momento posterior, a 
fragilidade do ensino no âmbito das escolas de 1º e 2º graus. Veja-se o 
absurdo da situação: o magistério coloca-se como um dos únicos lugares 
onde quem não sabe e quem não tem competência ainda se estabeleça!  

 
 Em uma profissão, cuja principal ferramenta de trabalho é o conhecimento, é 

inaceitável que os profissionais não tenham competência para exercê-la. Além de 

dominar os conteúdos que serão ensinados em sala de aula, o pedagogo precisa 

conhecer os métodos de ensino, só assim terá fundamentos para conduzir o 

processo ensino/aprendizagem. O contato com bons professores, em aulas 

presenciais, assim como o acesso a uma biblioteca bem estruturada, são fatores 

primordiais para uma boa formação docente.  

É necessário, ao futuro professor apropriar-se das teorias que lhe permitam 

saber lidar com determinados problemas relacionados à aprendizagem, assim como 

aprofundar-se nas leituras que possibilitem uma visão crítica perante as 

desigualdades sociais. Capacitar professores é zelar pelo desenvolvimento 

intelectual de uma nação. Partindo desses pressupostos, é possível destacar a 

importância da formação continuada para professores. 

O Referencial para a Formação de Professores (1999, p.17) orienta que a 

formação em nível superior é fundamental, visto que garante a profissionalização  “ 

Entretanto, não se pode desconsiderar que uma formação em nível superior não é, 

por si só, garantia de qualidade”. Portanto, a formação continuada torna-se 

indispensável para o profissional da educação, pois visa assegurar ao professor, o 

desenvolvimento profissional permanente, de modo que este esteja sempre 

atualizado quanto as possíveis mudanças no cenário educacional, além de promover 

reflexões quanto às práticas educativas. 

Ainda de acordo com o Referencial (1999, p. 16):  
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A realidade brasileira, complexa e heterogênea, não permite que a 
formação de professores seja compreendida como um processo linear, 
simples e único. Por um lado, dada a grande diversidade cultural 
característica de nosso país, as peculiaridades regionais e as 
especificidades das populações e grupos atendidos pela escola é 
necessário que se construam diferentes caminhos para elevar a qualidade 
da educação. Por outro lado, as demandas de formação apresentam 
diferenças regionais substanciais: há lugares em que um número 
considerável de profissionais continua sendo habilitado sem que haja vagas 
correspondentes no mercado de trabalho; em outros lugares, ao contrário, 
pela ausência de profissionais habilitados, muitas pessoas precisam 
assumir a função sem ter formação específica. 

 
Diante do exposto, podemos observar que uma boa formação docente está 

diretamente ligada a um conjunto de fatores que envolvem teoria e prática.  Há que 

se compreender que cabe à Universidade dar suporte para que o futuro professor, 

quando estiver em campo, possa ter subsídios para exercer sua função social com 

competência. Professores que formam professores têm uma grande 

responsabilidade nas mãos, visto que, estão contribuindo para uma educação com 

uma melhor perspectiva. Portanto, investir nas licenciaturas, em especial, no curso 

de Pedagogia e na formação continuada desses profissionais, é garantir que 

crianças e jovens tenham acesso a um ensino de qualidade. 

 

7 DESENHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

7.1 Motivação para pesquisa 

 
 Pensar a Educação como instrumento de mudanças, prezando por um 

ensino de excelência, que esteja acessível a todos os cidadãos, é uma tarefa árdua 

para o professor comprometido com o processo educacional e com a sociedade. É 

preciso compreender que o exercícios do magistério não está limitado à simples 

transmissão do conhecimento. Para Vygotsky(1991, p.36), “os processos pelos quais 

o afeto e o intelecto se desenvolvem estão inteiramente enraizados em suas inter-

relações e influências mútuas”. Partindo desta perspectiva, para que haja sucesso 

na aprendizagem, é necessário também, ao educador, conhecer o seu aluno em sua 

singularidade e estabelecer vínculos. Deste modo, poderá criar meios que 

favoreçam a aquisição do saber.  

No entanto, de acordo com a literatura, há crianças que não conseguem 

avançar em razão do mau relacionamento com o professor em sala de aula. À luz 
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dessas considerações, esse estudo se propôs a analisar as interferências da 

afetividade na relação entre professor/aluno no processo de aprendizagem do aluno, 

visando contribuir para os estudos referentes à Pedagogia em uma área importante 

para esta ciência, que é a relação entre o professor e o aluno.  

Com os resultados alcançados, buscou-se promover uma reflexão a respeito 

da importância da afetividade no contexto escolar, visto que, a tarefa de educar é 

também um ato de amor ao próximo. 

Portanto, o trabalho se justifica oportuno e vai contribuir na pesquisa 

acadêmica e científica neste tema que, embora já tenha sido pesquisado 

anteriormente, desta vez, foi realizada além da pesquisa teórica acerca da 

afetividade na relação professor/aluno em ambiente escolar, uma pesquisa no que 

se refere a formação docente,onde pôde ser corroborado os conceitos elencados no 

referencial teórico. 

 

7.2 Trajeto da pesquisa 

 
 Para a realização desse estudo, utilizamos o método de pesquisa 

bibliográfica e exploratória, com abordagem qualitativa e quantitativa. A pesquisa 

bibliográfica consiste no exame da bibliografia, para o levantamento e análise do que 

já foi produzido sobre o assunto que assumimos como tema de pesquisa, enquanto 

que na exploratória realiza-se a coleta de dados e informações.  

Com relação a pesquisa bibliográfica, Lakatos e Marconi (2006, p. 57) 

enfatizam: 

 

A pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia já tornada pública em 

relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, 

revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até 

meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e 

audiovisuais: filmes e televisão.  

 
Tal método foi aplicado em cincoetapas: 

1ª etapa: Leitura das obras que tratam da temáticae elaboração de 

fichamentos para a construção do referencial teórico. 
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2ª etapa: Pesquisas dosperiódicos na lista Qualis, Scielo e outros sites nas 

áreas da Educação e Psicologia. As palavras-chave utilizadas para a pesquisa 

foram: afetividade, aprendizagem e formação docente. 

3ª etapa: Análise e discussão dos resultados. 

Análise e discussão dos resultados 

 

Os dados da pesquisa revelam a influência que os vínculos afetivos na 

relação professor/aluno exercem no desenvolvimento dos alunos, durante o 

processo ensino/aprendizagem. Os indicadores nos levam a pressupor que o papel 

da afetividade no ambiente escolar deve ser considerado e um bom relacionamento 

entre professor/aluno, pode ser uma importante ferramenta para que os conflitos 

dentro da sala de aula sejam solucionados, sem que afetem o ensino.  

Professores que se envolvem afetivamente com o aluno, conseguem reduzir 

os problemas relacionados a ansiedade e focos de tensão, fazendo com que haja 

motivação e alegria em estar presente na sala de aula.  

Portanto, o professor necessita apropriar-se das teorias que possam nortear a 

prática docente, conhecer o aluno respeitando a sua singularidade, reconhecer-se 

como uma autoridade e assim fazer-se respeitado, estabelecer um diálogo que 

possibilite uma aproximação humanizada com o aluno. 

A afetividade é inerente ao ser humano e não pode ser dissociada da 

aprendizagem. A criança sentindo-se acolhida, respeitada, valorizada tende a sentir-

se envolvida com o processo de aprendizagem.Afeto e cognição caminham juntos.  

No entanto, existem lacunas quanto a formação docente e quanto aos fatores 

necessários para que haja um desempenho de qualidade no ensino, como por 

exemplo, as condições de trabalho e a valorização da profissão. A educação 

escolarizada em nosso país está prejudicada e para que se tenha uma elevação no 

patamar de qualidade da atuação profissional é necessário que ocorram mudanças 

no cenário educacional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante do exposto, é possível defender que a afetividade na relação 

professor/aluno impacta no processo ensino/aprendizagem, fazendo com que o 

aluno avance ou não, pois um bom relacionamento dentro da sala de aula faz com 

que o aluno se sinta motivado a construir novos conhecimentos. Durante a 

realização deste estudo, compreendemosque a aprendizagem ocorre em um 

processo de interação social. Deste modo, fica claro que aprendizagem e afetividade 

estão diretamente ligadas, visto que, as relações sociais estão permeadas pelos 

vínculos afetivos. 

O professor dentro da sala de aula é um mediador do conhecimento e para 

que haja sucesso na aprendizagem, o aluno precisará sentir-se motivado a construir 

saberes e desenvolver a sua autonomia. Um ambiente, em que a criança se sente 

acolhida, respeitada em sua singularidade, valorizada, possivelmente possibilitará a 

construção de uma relação de confiança com o professor. O resultado disso poderá 

aparecer nos objetivos do docente, no que se refere aos avanços do aluno no 

processo de aprendizagem, visto que este se sentirá estimulado a desempenhar as 

atividades escolares com interesse e alegria. 

Compreendemos, com base nas obras pesquisadas, que afeto e cognição 

caminham juntos. Diante do exposto, concluímos que se a escola é um espaço 

destinado a construção de saberes, o modo pelo qual os envolvidos nesse processo 

se relacionam é fator primordial para combater o fracasso escolar e produzir uma 

educação de qualidade.Fica evidente que os professores precisam ter uma formação 

de qualidade e uma política de ensino que lhes dê suporte quando estiverem 

atuando. No entanto, os resultados deste estudo chamam a atenção para as lacunas 

existentes na Educação. 

O exercício do magistério não pode limitar-se ao roteiro da sala de 

aula.Educar extrapola os roteiros. Durante o processo ensino/aprendizagem, 

professor/aluno devem estar motivados  
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Concluímos que os resultados desta pesquisa trazem aos professores da 

graduação um olhar para a necessidade de voltar a atenção para esta área de 

estudo, buscando a elaboração de abordagens de ensino que despertem nos 

acadêmicos o interesse para futuras investigações no campo da afetividade em 

ambiente escolar. Assim, os resultados dos estudos realizados, podem trazer uma 

reflexão e promover mudanças no cenário educacional, fazendo com que o 

professor perceba a necessidade de ter uma aproximação maior com o aluno, a fim 

de solucionar os problemas vivenciados em sala de aula. 
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