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RESUMO: O tema deste estudo diz respeito à relação entre Educação Física, educação escolar e 

afetividade e tem como objetivo oferecer uma possível fundamentação teórica para compreender a 

relação entre escola e afetividade que não se restrinja ao contato direto agradável e prazeroso entre 

os sujeitos escolares. Para tanto, recorre-se à obra Alunos felizes de Georges Snyders. Esse autor 

inspira a pensar que a escola não é um local apenas de trabalho da dimensão intelectual; na verdade, 

é preciso entrelaçar essa dimensão com uma outra: a da afetividade. As relações afetivas vividas 

nessa instituição são variadas e não se restringem apenas ao contato direto agradável e prazeroso 

entre os sujeitos escolares. Isso ocorre não só porque o contato com as chamadas obras-primas é 

uma experiência nova para o aluno; diante dessa novidade, pode haver um primeiro momento de 

estranhamento e rejeição. Contudo, a superação desse estado contribui para a abertura a novos 

conhecimentos e novas experiências. 

Palavras-chaves: Educação, Afetividade, Educação Física, Escola 

 

Introdução 

 

Nos últimos tempos, no Brasil e no mundo, tornaram-se freqüentes na mídia notícias 

referentes a casos de agressões sofridas por professores e alunos dentro da sala de 

aula. A violência é um mal que atinge a todos e não está fora dos portões das 

escolas.  

 

Em termos mundiais, ainda sobrevivem em nossas lembranças dois grandes 

eventos: o caso de Columbine e o de Virginia, ambos nos Estados Unidos. A 

tragédia na Columbine High School, na cidade de Littleton, em Colorado, em 1999, 

os estudantes Eric Harris, de 18 anos, e Dylan Klebold, de 17 anos, atiraram em 

vários colegas e professores e depois se mataram. Posteriormente, em abril de 

2007, o estudante Cho Seung-Hui protagonizou um massacre maior ao atirar contra 

estudantes do Virginia Polytechnic Institute and State University, matando 32 

pessoas e também se suicidando ao final. 
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No Brasil, alguns dados chamam atenção para o fenômeno da violência na/da 

escola. Na Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar (2009), o IBGE revela hábitos, 

costumes e riscos vividos pelos estudantes das capitais brasileiras. Entre os 

principais riscos, está a violência envolvendo a escola (IBEG, 2009). 

Ainda de acordo com essa pesquisa, quase um terço dos alunos (30,8%) respondeu 

ter sofrido bullying1 alguma vez, cuja ocorrência foi verificada em maior proporção 

entre os alunos de escolas privadas (35,9%) do que entre os de escolas públicas 

(29,5%). Nos 30 dias anteriores à pesquisa, 12,9% dos estudantes se envolveram 

em alguma briga com agressão física, chegando a 17,5% entre os meninos e 8,9% 

entre as meninas, inclusive com o uso de armas brancas (6,1% dos estudantes) ou 

arma de fogo, declarado por 4% deles. 

Além disso, os resultados mostraram que o percentual dos que foram vítimas de 

bullying, raramente ou às vezes, foi de 25,4% e a proporção dos que disseram ter 

sofrido bullying na maior parte das vezes ou sempre foi de 5,4%. 

A autora Peralva (1997), após fazer um estudo sobre a violência nas escolas de 

periferia urbanas francesas, define que a violência dentro da sala de aula pode ser 

um protesto contra o julgamento do professor em relação aos alunos. 

Essa violência é sempre percebida pelo  aluno como motivada. Por exemplo, o 

professor que estabelece diferenças dentro da sala de aula, favorecendo um grupo 

formado pelos alunos que compreendem, em detrimento dos que não compreendem 

o que é ensinado; os que tiram melhores notas aos que tiram notas baixas. Isso 

pode gerar vários tipos de violência, desde a desobediência ao professor, a 

respondê-lo duramente ou até insultá-lo. Enquanto isso, o aluno julga que ele 

mesmo é que foi agredido em primeiro lugar, já que o professor provocou nele o 

sentimento de inferioridade diante dos outros (PERALVA,1997, p.18). 

No artigo “Violência contra Professor e Aluno” publicado na revista online InfoEscola, 

Fernando Rebouças (publicado em 27/05/2010. Categoria: Sociedade) destaca o 

caso de um professor de Ciências, que agrediu uma aluna com um apagador, numa 

                                                 
1
 Bullying é uma palavra inglesa que se vincula a bully cujo sentido pode ser de brigão ou valentão ou 

pode indicar ainda a ação de ameaçar, amedrontar, intimidar. Desse modo, o termo bullying indica 
atos de violência física ou simbólica. 

http://www.infoescola.com/
http://www.infoescola.com/author/fernandoreboucas/
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escola situada na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, em março de 2010.  O 

professor, por sua vez, justificou o ato pelo fato da aluna não ter parado de falar 

durante a aula. Rebouças observa, em seu texto, que o professor foi autuado pelo 

artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê pena de até dois 

anos de reclusão.  

Por outro lado, professores também têm sofrido ameaças e agressões por parte de 

alunos. Em junho de 2008, lembra Rebouças, uma professora de Taguatinga, 

(Distrito Federal) foi agredida fisicamente e verbalmente por um aluno de 14 anos. 

Na época, o delegado da Delegacia da Criança e do Adolescente, que registrou o 

caso, disse à imprensa que casos dessa natureza costumam ser registrados em 

média seis vezes por semana. 

Em 2011, o caso de violência dentro da escola que chocou todo Brasil e repercutiu 

no mundo foi em Realengo na zona oeste do Estado do Rio de Janeiro. Um jovem 

entra na escola, armado e atira em alunos e professora.  

Era só o que os jornais sabiam, após o massacre foi divulgada a identidade de 

Wellington Menezes de Oliveira, 23 anos, ex-aluno da Escola Municipal Tasso da 

Silveira, em Realengo.   

O mais trágico é que, ao ser rendido por um sargento da Polícia Militar cerca de dez 

minutos após o início do massacre, o ex-aluno se matou atirando contra a própria 

cabeça. Isso nos faz pensar o que esse jovem pensava, vivia, como estava 

transtornado e desestruturado, e o que mais me intriga é que essa é uma história de 

um ex-aluno que volta a uma escola que estudou para matar e morrer. Isso 

demonstra a complexidade da relação entre violência e escola. 

 

E a violência também não passa despercebida aqui no estado do Espírito Santo. No 

site da Gazeta Online, no link a violência em números, encontramos o artigo de 

Murilo Cuzzuol, Débora Milke e Wagner Barbosa (2011) intitulado “A relação de 

respeito entre aluno e professor foi substituída por agressões físicas e verbais. A 

face cruel que vive a Educação deixa medo, traumas e até desespero”. 

 

http://www.infoescola.com/author/fernandoreboucas/
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Esse artigo apresenta o registro de dados do Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), com 16 casos de violência contra 

professores e funcionários de escolas estaduais apenas no primeiro quadrimestre de 

2011. O diretor jurídico do sindicato, Marcelo Castro, explica que para cada 

denúncia que chega ao Sindiupes, pelo menos outros quatro acontecem nas 

unidades de ensino e não são informados por medo de represálias.  

Sendo assim, estima-se que de janeiro a abril deste ano 80 educadores foram 

agredidos dentro das salas de aula. 

 

Nesse mesmo artigo da Gazeta online, uma professora agredida por aluno em uma 

Escola Estadual na região metropolitana - Grande Vitória, Serra, desabafa e revela o 

medo e os traumas que acometem vividos por professores em muitas unidades de 

ensino do Espírito Santo e em todo o país. Ao chamar a atenção de um aluno que se 

recusava a participar da aula, essa professora foi ameaçada pelo estudante que a 

segurou pelo braço e a ameaçou dizendo que ela não sabia com quem estava 

lidando. Cuzzuol, Milke e Barbosa (2011) concluem, diante desses fatos, que a 

tarefa de educar se transformou em temor.  

 

Mesmo tomando como referência o contexto francês, parece-nos oportuna a 

classificação feita pelo estudioso Bernard Charlot (2002) dos níveis da violência 

escolar: o da violência propriamente dita, o das incivilidades e o da violência 

simbólica ou institucional. A violência propriamente dita diz respeito aos atos de 

violência mais facilmente identificados como socos, golpes, ferimentos, violência 

sexual, roubos, crimes, vandalismo etc. Já as incivilidades envolvem humilhações, 

grosserias, a falta de respeito etc. Por fim, a violência simbólica compreende as 

práticas de violência mais sutis e mais arraigadas no cotidiano das escolas, como a 

violência que se materializa nas relações de poder em sala de aula ou a 

minimização da importância do professor no contexto escolar.  

 

Diante desses casos descritos de violência da escola e na escola, vale a pena 

retomar algumas reflexões de Paulo Freire (1987). A escola já não pode continuar 

ensinando somente a ler, escrever e repetir, já não pode adotar a postura de uma 

educação bancária, a depositar conhecimentos sem vínculo com a realidade social. 

http://wm.globo.com/webmedia/windows.asx?usuario=gazetaes&tipo=ondemand&path=/radiocbn/cbnent_110601_02_wmbl.wma&ext.asx=
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É preciso atuar de forma global de modo a contribuir para a formação de cidadãos 

conscientes e atuantes e que, antes de tudo, sejam solidários. Nesse sentido, 

parece ganhar força o tema da afetividade e escola. Haveria alguma chance de 

fundamentar o trabalho da escola por uma via que não propicie a reprodução da 

violência social? 

 

 EXPERIÊNCIAS NA FORMAÇÃO INICIAL 

 

O tema deste artigo diz respeito à relação entre Educação Física, educação escolar 

e afetividade. Como cheguei a me interessar por essa temática? Além deste 

contexto social que sinaliza a importância de debater este tema, também realço que 

algumas experiências por mim vividas durante a minha formação inicial no curso de 

Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo me aproximaram dessa 

preocupação. Para tornar clara essa afirmação, talvez seja importante recuperar a 

minha decisão de fazer o curso de graduação em Educação Física. 

 

Minha opção pela Educação Física 

 

Intuitivamente fui levada a escolha pela Educação Física. Não me lembro de quando 

descobri que queria ser professora, pois desde muito pequena já tinha esse desejo. 

Talvez por crescer nesse ambiente escolar, por conta de minha avó ser servente há 

muitos anos. Recordo-me até de dormir na dispensa da escola, enquanto minha avó 

trabalhava. O tempo foi passando e acredito que a minha personalidade ajudou 

muito a destacar esse meu jeito de liderar e, mesmo sendo aluna, educar. Era o que 

eu pensava estar fazendo quando tomava conta da classe, na ausência da 

professora, chamando a atenção e até ensinando. Considerava aquilo o máximo! 

 

Mais tarde com minha tia e minha mãe cursando Pedagogia, pensei que não me 

identificaria com nenhuma disciplina em especifico para ministrar e desviei o meu 

olhar para o Direito. Mas, virei atleta de handebol, e novamente me vi professora, 
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agora sim, de Educação Física (EF). Por que não?! Foram muitas as criticas, 

principalmente na época do vestibular. Diziam para fazer Direito, porque os 

professores de Educação Física eram ruins, desvalorizados. Contudo, alguém me 

disse que não importava a profissão, quem faz a diferença é o profissional; se eu 

fosse o melhor, então, seria reconhecida. 

 

Ingressei na UFES, meio receosa devido a todo estereótipo que rodeia a área da 

Educação Física, mas logo passou. No primeiro período mesmo, já descobri as 

várias possibilidades que a EF me ofereceria. Muito insatisfeita com a fama da EF, 

pensei em estudar a Formação dos Professores, descobrir o que acontece quando 

estamos atuando, já que, durante a formação inicial, aprendemos tanto. Mas algo 

não me enchia os olhos, queria ajudar com este estudo, mas preferia atuar, sentia 

uma vontade de ser logo professora e saber se sou uma boa professora. 

 

No segundo período, a professora de Psicologia da Educação, Daiana Stursa, que 

não era da EF, falou sobre Wallon, emoções e algo sobre afetividade. Despertou o 

meu interesse. Até então pensava ser romantismo meu essa relação entre educar e 

cuidar. Também parecia utópica quando vinculava a contribuição do professor na 

formação humana do aluno, pois era isso que me fazia sonhar em ser professor, por 

esse “poder” de influenciar a vida de seus educandos, como muitos influenciaram a 

minha. 

 

O estágio em um projeto social 

 

A confirmação do meu desejo veio no ano de 2010, quando me encontrava no 

terceiro e quarto períodos. Nesse momento, comecei a estagiar em um projeto 

social, no município da Serra (ES), em parceria com a Fundação Ceciliano Abel de 

Almeida. Então, me envolvi com crianças de 0 a 12 anos de idade, crianças de 

lugares de risco desse município. Foi quando percebi que estava tendo a 

oportunidade de melhorar e criar na vida daquelas crianças expectativas, então, 

comecei a perceber que queria estar ali, mas qual estudo fazer?  
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Nesse estágio, conheci uma menina de quatro anos (a quem, a partir de agora, 

chamarei de K a fim de preservar sua identidade), que inclusive dava muito trabalho 

nas oficinas: além de não participar, tínhamos reclamações dela em casa e na 

escola, muito agressiva, era difícil até de estabelecer um dialogo com ela. 

Aproximei-me, sempre respeitando o espaço dela, não brigava, ao contrário, a 

elogiava, tentava me aproximar com demonstrações de carinho que no inicio ela 

recusava.  

 

Não foi fácil, mas não desisti, pensava várias maneiras de fazê-la entender que não 

precisava ser tão agressiva, inverti os papeis, fui um dia aluna, e ela professora, 

outro filha e ela mãe, ela se viu em mim quando chorava pelo jeito que me tratava, 

mas também percebeu como era bom receber carinho. K mudou, e isso refletiu na 

escola, em casa e, é claro, no Projeto. Essa experiência serviu como um estímulo 

para compreender a relação entre educação e amor.   

 

Minha experiência em unidades curriculares 

 

Ao longo de minha graduação, também tive a oportunidade de cursar uma Atividade 

Interativa de Formação em Projetos Sociais II, ministrada pelo Professor Dr. José 

Francisco Chicon no semestre de 2010/1. Comecei a lidar com crianças na 

Brinquedoteca do Laboratório de Educação Física Adaptada (CEFD/UFES) e mais 

uma vez minha intervenção foi orientada pela motivação e afeto.  

 

Em uma discussão na qual eu explicava a forma bem sucedida de condução de 

intervenção com algumas crianças, o Prof. Chicon discutiu a relação entre 

afetividade e motivação. Percebi que tinha conseguido fazer essa ponte, conquistei 

a confiança das crianças, por isso, o trabalho foi mais prazeroso para elas e para 

mim. Pela explicação do professor, percebi que não importava se as crianças tinham 

deficiências ou não, todas elas precisavam de alguém que as tratasse com mais 

atenção, que acreditasse nelas. Tive tanto medo de não saber lidar com algumas 

deficiências das crianças, vi-me a fazer mais por elas do que elas esperavam e 

queriam, agi baseada na minha intuição e no sentido de ajudar, de contribuir para a 

formação delas como pessoas. 
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E não obtive respostas positivas quanto ao modo de trabalhar com os alunos apenas 

em estágios não obrigatórios, no Estagio Supervisionado da Universidade tive 

oportunidade de estar na escola e atuar como professora e ter responsabilidades de 

cumprir com a disciplina.  

 

No Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental I, eu e meu grupo de estágio 

intervirmos numa Escola Estadual na região metropolitana - Grande Vitória, 

Cariacica, um bairro considerado de risco social. 

 

Tivemos muitas dificuldades por ainda sermos imaturos, mas com o apoio da 

professora da disciplina Educação Física no Ensino Fundamental I, Adriana Estevão, 

conseguimos estabelecer relações com a escola, o corpo docente e os alunos. Estes 

se mostraram, no início, de difícil acesso, de comportamento indisciplinar; mesmo 

sendo crianças do primeiro ano, de faixa etária de sete anos, enfrentavam o grupo 

de estagiários. 

 

Percebendo o interesse de alguns alunos pela Ginástica, pensamos em desenvolver 

o Projeto “Brincando com a Ginástica”; assim, organizamos um cronograma e 

apresentamos ao professor e ao corpo docente que se entusiasmaram com a idéia e 

nos deram aparatos que tornaram possível a apresentação final num dia de festa na 

escola, que foi o projeto “Família Presente”, que a escola já desenvolvia. 

 

Houve dias que sai da Escola esgotada, que não queria nem conversar; na semana 

da apresentação estivemos lá três vezes e isso foi desgastante para nós e para as 

crianças. 

 

Presenciamos alunos que não gostavam de fazer nada nas aulas, por vergonha, e 

ao vencermos isso, a aula rendeu e os alunos progrediram. Notamos avanços no 

comportamento de alunos que não eram participativos e ainda eram indisciplinados, 

caso do aluno T. Este aluno comportava-se enfrentando os colegas de sala e nós 

estagiários. Não concordava com nenhuma proposta nossa e depois fomos 

percebendo que ele, na verdade, não fazia porque não sabia, porque tinha 

dificuldades de conversar e se envolver com o grupo. 
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O grupo do Estágio conversou e decidimos que deveríamos trabalhar com o aluno T 

e fazê-lo participar. Envolvemos T nas atividades, o grupo passou a tratá-lo com 

mais atenção, gestos simples como um abraço quando os alunos chegavam, foram 

trazendo os alunos mais as aulas, motivando-os cada dia mais e melhorando o 

desempenho deles nos movimentos da ginástica, conseqüentemente da aula. 

  

No dia da apresentação, foi muito bom, as crianças ficaram nervosas, e isso porque 

queriam fazer o melhor; apreciei o comportamento delas, essa preocupação, porque 

nem sempre levaram os ensaios/aulas a sério e a demonstração do nosso 

compromisso com a turma fez com que eles também se comprometessem. 

 

Nós, enquanto grupo, nos organizamos bem e não tivemos problemas sem solução, 

foi muito bom ver T se interessando e participando, assim como outros alunos. Vê-lo 

o primeiro na fila no dia da apresentação, com a roupa que dissemos ser a melhor, 

percebê-lo chamando a atenção dos outros quando estavam fazendo bagunça 

durante a aula me fez acreditar que fizemos algo muito bom e certo. 

 

Em nossa atuação no estágio de Ensino Fundamental em 2011, foi importante o 

texto e o conceito de trabalho utilizado pelo professor Ueberson Ribeiro Almeida de 

autoria de Schwartz (2000a). Segundo os autores, trabalhar, sob o prisma do “uso”, 

é colocar em jogo limites e capacidades na atividade, portanto é colocar-se à prova; 

é, de certa maneira, correr o risco já que as normas não antecipam tudo. O trabalho 

não pode ser realizado de antemão, por isso trabalhar é encontrar-se em situação 

de prova, de prova de existência na qualidade de “si” no trabalho. 

 

Os outros estão também na composição dos “usos de si”, estão presentes na 

intimidade das escolhas e, conseqüentemente, há uma dialética profunda que não é 

própria ao indivíduo, mas que o constrói profundamente, por isso, escolhendo esse 

ou aquele procedimento ou modalidade de ação, escolhe-se, de certa maneira, a 

relação que se quer com o outro e com o mundo no qual se deseja viver. Diante 

disso, a construção de “si - mesmo” ocorre por meio da relação com o outro, também 

dos usos que os outros fazem nesse “uso de si”, dito de outro modo: o uso de si 

pelos outros.   
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Se toda atividade, todo trabalho é sempre uso, este “uso de si” é 
marcado pela dualidade às vezes simples e ao mesmo tempo muito 
complexa, que é o uso de si “por si” e “pelos outros”. É devido a essa 
ambivalência do uso que todo trabalho é problemático – problemático 
e frágil – e comporta uma dramática (SCHWARTZ, 2000, 2004).   

 

O uso de si pelos outros compreende, de certo modo, o fato de que todo universo de 

atividade de trabalho é um lugar onde há normas de todos os tipos: quer sejam 

científicas, técnicas, organizacionais, gestionárias, hierárquicas, quer remetam a 

relações de desigualdade, de subordinação, de poder: há tudo isso junto. Então, 

para “fazer com” as normas dadas e com as brechas deixadas por elas, será,  

 

[...] necessário articular permanentemente o uso de si pelos outros e o 
uso de si por si: pelos outros que cruzam toda atividade de trabalho – 
e por si, pois há sempre um destino a ser vivido, e ninguém poderá 
excluí-lo dessa exigência. Tal exigência é uma oportunidade, claro, 
pois é possibilidade de ‘desanonimar’ o meio; tentando fazer valer ali 
suas próprias normas de vida, suas próprias referências através de 
uma síntese pessoal de valores. Essa tentativa é também um risco, 
pois os fracassos são possíveis – daí o sofrimento no trabalho 
(SCHWARTZ, 2000, p. 12). 

 

Essa perspectiva de compreensão do trabalho me faz crer ainda mais que a prática 

docente envolve uma relação complexa entre sujeitos, estando aí incluída a 

dimensão do afeto. 

 

Ainda no Estágio Supervisionado, mas relativo ao Ensino Fundamental II, eu e meu 

grupo tivemos experiências que confirmam cada vez mais a importância das 

relações no ambiente escolar. 

 

Realizamos o estágio em uma escola municipal, no período matutino, localizada no 

bairro Goiabeiras, município de Vitória. O período de intervenção ocorreu entre os 

meses de agosto e novembro de 2011 com as turmas do 6º e do 9º anos do Ensino 

Fundamental. 

 

Em observação, foi possível perceber que os alunos não tinham motivação em fazer 

as aulas, talvez por opção própria ou talvez pela utilização de uma única 

metodologia de ensino durante toda a sua trajetória escolar – neste caso, pautada 
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em métodos de treinamento de rendimento. O grupo refletiu em conversas e 

chegamos à conclusão que deveríamos planejar e pensar as nossas intervenções 

de modo a proporcionar um caminho alternativo para os alunos, sem perder a linha 

de atuação do professor, a especificidade de nossa área e, ao mesmo tempo, 

estimulando e motivando aos alunos a participarem efetivamente. 

 

Fazendo uma breve contextualização, evidenciamos que o relacionamento 

construído entre professor e os alunos do 6º e 9º anos acabou por se embaralhar em 

meio a um clima de amizade. Os alunos tratavam o professor como colega. No 

entanto, essa relação impactou de maneira negativa, uma vez que a autoridade do 

professor não era reconhecida2. 

 

Durante as aulas, os alunos utilizavam palavras hostis, brincadeiras de mau gosto e 

atitudes entre eles e com o próprio professor, comportamentos estes que não são 

esperados nem propícios dentro do ambiente escolar. Vimos, então, a partir desses 

momentos que essas atitudes e comportamentos seriam fatores que complicariam o 

andamento de nossas futuras intervenções.  

 

Foi um período difícil de entrelaçamento com o professor de Educação Física; 

enquanto isso seguíamos seu calendário e buscávamos estabelecer um 

relacionamento de companheirismo com os alunos. Pensando em como nos 

aproximar do professor de Educação Física, nos preocupando sempre com o que 

ele estava pensando de nós, como estamos sendo vistos por ele, buscando 

demonstrar segurança sobre o que estávamos fazendo e o que queríamos. 

 

No início, os alunos não estavam tão entusiasmados, pois pensavam que estávamos 

os infantilizando com a maneira de desenvolvermos os conteúdos. No início da aula, 

fazíamos uma roda de conversa, que era quando falávamos como seria a aula, 

                                                 
2 Quando recorre à cumplicidade recíproca entre professor e aluno, igualando os papéis e abdicando 

do exercício de autoridade, esse professor se aproxima daquilo que Oliveira (2011) denomina de 
professor “funcional”. A simetria nas relações entre professor e aluno faz com o professor “funcional” 
mostre-se totalmente flexível às demandas do alunato, desde a matéria que será abordada até as 
formas de avaliação e cumprimento de prazos. Há entre eles um diálogo constante e certa dose de 
bom humor que, às vezes, se aproxima da malandragem ou esperteza. Mas ao tentar igualar-se aos 
alunos, o professor “funcional” deixa de ser uma referência do mundo dos adultos, se 
desresponsabilizando pelo ensino, considerando natural nem todos os alunos aprenderem. 
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comportamentos que não admitiríamos; depois, com o desenvolvimento das aulas, 

que eram jogos e brincadeiras; por fim, fazíamos novamente a roda de conversa, 

que antes não proporcionava o feedback que esperávamos, uma vez que não havia 

reflexão por parte deles. 

 

Mas, entendíamos que não era de costume deles vivenciar uma aula de Educação 

Física com jogos; nas conversas, percebemos a visão enraizada de Educação Física 

apenas como esporte, sem problematizações e ludicidade; além disso, constatamos 

a ausência da intervenção da figura do professor.  Ademais, ainda éramos vistos 

como apenas estagiários que sairiam depois de um semestre. 

 

Isso foi importante para nós também, porque problematizávamos como nos 

aproximar e, ainda assim, termos o respeito deles. Com as atividades de cunho 

lúdico (prazeroso), conseguimos ser respeitados por eles, mas ainda faltava algo 

nas aulas, talvez mais entusiasmo, até para nós.     

 

Foi com o desenvolvimento agradável das aulas, falas com brincadeiras feitas por 

nós, nas conversas, que construímos também uma relação com os alunos, que 

amadureceu e favoreceu o desenvolvimento das aulas. As conversas se tornaram 

cada vez melhores, e foi possível vê-los ajudando na construção das aulas durante, 

e ao final com as considerações feitas por eles. No entanto, mesmo com uma 

relação não hierarquizada entre nós e eles, não deixamos nossa figura de 

professores descaracterizada.  

 

Julgamos como fator limitante durante esse período de intervenção as dificuldades 

acerca do estabelecimento inicial de uma relação com os alunos, e de como iríamos 

introduzir nosso conteúdo de maneira com que provocássemos o interesse dos 

próprios por nossas aulas, de maneira a revelar como uma aula de Educação Física 

pode fugir da “mesmice” e de uma aula pautada em esporte. Cremos que foi essa 

limitação que acabou por potencializar nossas aulas, já que através da quebra 

dessas barreiras que alcançamos um sucesso, direcionando as intervenções de 

maneira com que os alunos aderissem ao mesmo tempo em que explicitavam seus 

anseios e vontades. 
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Com o tempo, no decorrer das aulas, foi visível a mudança de comportamento das 

duas turmas para conosco, sempre houve respeito com o professor de Educação 

Física, mas em nossas aulas os xingamentos quase foram extintos, as atitudes de 

mau comportamento diminuíram significantemente. Frisando também que, em 

nossas primeiras aulas, os alunos não dialogavam nas rodas de conversa, não 

opinavam, simplesmente não falavam, ao passo que em nossas últimas aulas, eles 

riam, elogiavam a aula, refletiam, não criticavam e expunham suas opiniões apenas 

pela crítica, buscavam enriquecer as próximas aulas, e isso com muito respeito pela 

proposta que havíamos levado, mostrando que tivemos sucesso no estabelecimento 

de uma relação companheira com eles.  

 

Foi possível ver os alunos se esforçando e criando possibilidades para podermos 

realizar algumas aulas, foram responsáveis e cumpriram acordos quando propomos 

a aula na piscina, por exemplo, “Vivências Aquáticas”. As intervenções em espaços 

diferentes estavam em nosso cronograma, pois foi uma proposta conjunta de 

estagiários e professor. A ida à piscina do Centro de Educação Física e Desportos 

da Universidade, representou muito para nós, uma vez que conseguimos atingir o 

objetivo profissional e pessoal; os alunos mostraram-se organizados, respeitando as 

regras construídas, mostrando que estávamos em um ambiente tranqüilo, apesar de 

termos levado as duas turmas ao mesmo tempo, tomando o tempo de duas aulas. 

 

Por nossas próprias experiências e reflexões escolhemos como norteadores para as 

intervenções a relação estabelecida entre os sujeitos escolares, a afetividade 

envolvida e o aprendizado prazeroso advindo dos anseios dos alunos sem perder a 

especificidade da nossa área.  

 

Não foi e nem é fácil ir para escola quando os alunos não gostam das aulas nem de 

nós, e a vontade do semestre acabar e junto com ele as intervenções foram/são 

sentidas, mas o melhor é quando decidimos que isso tem que mudar, pois 

precisamos estar ali e temos que fazer com que seja bom, e que para isso temos 

que estudar mais, pesquisar mais, nos esforçar mais. E ao final de tudo, 

percebemos que produzimos/ganhamos mais aprendizado, mais relações, mais 

afeto. 
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Objetivo do Estudo 

 

Ao terminar o relato dessas experiências vividas, reconheço os avanços que 

vivenciei na Educação Física: envolvi-me com a construção de projetos de 

intervenção que fugiram de um modelo tradicional de educação; isso envolveu o 

esforço de não trabalhar, no campo da Educação Física, com a lógica da seleção do 

talento esportivo; em outros termos, participei de experiências que tinham como 

princípio a inclusão e a participação de todos nas aulas no sentido de respeitar o 

direito de estar na escola e dela usufruir.  

 

Contudo, também admito que, nesses relatos, há um perigo (inclusive que vem de 

minha própria compreensão) de entender a relação educação escolar e afetividade 

de um modo um tanto simplista, de ingênua relação direta agradável e de amizade 

entre professor e aluno. Diante dessa oscilação, me indago se há alguma 

possibilidade de compreender as experiências das quais participei sem abrir mão de 

seus avanços, mas sem cair em uma visão um tanto quanto romântica de pensar a 

escola e a formação afetiva.  

 

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é oferecer uma possível fundamentação 

teórica para compreender a relação entre educação e afetividade que não se 

restrinja ao contato direto agradável e prazeroso entre os sujeitos escolares. Para 

tanto, recorro à obra Alunos felizes de Georges Snyders. Antes, porém, de 

apresentá-la, faço uma breve apresentação desse intelectual. 

 

Quem é Georges Snyders? 

 

Georges Snyders foi professor emérito da Université de La Sorbonne (Paris); nasceu 

em 1916, na França, e morreu em setembro de 2011. Em uma entrevista concedida 

a Lourdes Stamato De Camillis em 1990, Snyders já estava aposentado há cinco 

anos; ressaltou que continuava ligado à Pedagogia, mas centrado na questão do 

prazer e da alegria de aprender na escola. 
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Nesta entrevista, Snyders relata uma das grandes experiências que teve na vida, 

que não foi uma das melhores, mas que contribuiu ainda mais no modo de ver a vida 

e no professor que se formou. No final da 2ª Guerra Mundial, com os americanos já 

na França, foi preso e deportado. Segundo ele, isso o marcou muito porque foi 

quando teve a experiência da infelicidade, da miséria e humilhação, pela primeira 

vez apanhou e passou fome. Foi a partir deste momento que começou a se 

preocupar com aqueles para quem esta experiência, que foi para ele temporária, 

representa o cotidiano. 

 

Os livros que Snyders publicou em português foram: A escola pode ensinar as 

alegrias da musica? (Editora Cortez), Escola, classe e luta de classes (Lisboa, 

Editora Moraes), Pedagogia Progressista (Coimbra, Livraria Almedina), Alunos 

Felizes (Editora Paz e Terra), A Alegria na Escola (Editora Manoli) e Não é Fácil 

amar os nossos filhos (Lisboa, Editora Dom Quixote), Para onde vão as Pedagogias 

não Diretivas (Editora Moraes). 

 

A música sempre teve grande importância na vida de Snyders: desde os seis anos 

de idade toca piano. Foi seu pai que o iniciou na música e foi por isso, segundo o 

pedagogo, que decidiu terminar a carreira escrevendo um pequeno livro sobre o 

prazer e a alegria na música. É um livro escrito para a França que foi o único país 

que ele conheceu. 

 

Quanto mais os alunos enfrentam dificuldades - de ordem física e 
econômica - mais a Escola deve ser um local que lhes traga outras 
coisas. Essa alegria não pode ser uma alegria que os desvie da luta, 
mas eles precisam ter o estímulo do prazer. A alegria deve ser 
prioridade para aqueles que sofrem mais fora da Escola. Sei que é um 
pouco utópico, mas de vez em quando é necessário sonhar. Estou 
aposentado e sei que sonho; mas o mundo precisa, de tempos em 
tempos, de pessoas sonhadoras. (SNYDERS, 1990) 

 

Vida e obra de Georges Snyders: influência sobre educadores brasileiros 

 

A influência de Georges Snyders sobre os educadores brasileiros ocorreu, em geral, 

pela apropriação de suas proposições pedagógicas pela via das chamadas 

pedagogias críticas. De modo mais preciso, de acordo com a tese de doutorado de  
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Renata de Almeida Vieira (2011), a inserção do pensamento de Snyders na 

educação brasileira ocorreu a partir da década de 1970, em especial pela mediação 

do educador brasileiro Dermeval Saviani. 

 

A primeira vez que Georges Snyders veio ao Brasil foi à abertura de um evento 

acadêmico em Goiânia em 1988, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Goiás. Sua vinda ao Brasil neste evento foi 

porque o professor Dermeval Saviani fez uso de suas obras em um texto escrito por 

ele.  

 

No texto em que dá as boas-vindas ao professor Snyders em sua primeira visita ao 

país, Saviani (1988, p. 5) destaca a disseminação de seu pensamento: 

 
“[...] em que pese ser a sua primeira visita ao nosso país, ele já se 
encontra entre nós, por meio de seus livros, desde pelo menos 1976”. 
Além disso, procura relembrá-lo do primeiro contato que manteve com 
ele na década de 1970: O professor talvez não se lembre, mas quando 
o visitei em Paris, em 1977, fui agraciado por ele próprio com a 
tradução portuguesa de seus livros ‘Où vont les pédagogies non 
directives’ e ‘École, classe et lutte des classes’. Entretanto, antes 
mesmo de conhecer as traduções portuguesas vinha já utilizando suas 
obras nos cursos por mim ministrados. E desde essa época seus livros 
‘Pedagogia Progressista’, ‘Para onde vão as Pedagogias Não-
Diretivas’ e ‘Escola, classe e luta de classes’ constituem leituras 
obrigatórias na disciplina Filosofia da Educação que eu vinha 
lecionando todos os anos na PUC de São Paulo (SAVIANI, 1988, p. 5 
citado por VIEIRA, 2011, p. 37). 

 
Os destaques realizados por Saviani (1988) mostram os primeiros contatos com a 

obra de Georges Snyders. É importante destacar que os livros citados tiveram sua 

primeira publicação na França em 1971, 1973 e 1976 respectivamente que, após a 

segunda metade dos anos de 1970, as mesmas já estavam circulando e sendo 

estudadas no Brasil. 

 

Esse contato com as obras do educador francês teve lugar em um contexto de 

busca por referências que contribuíssem para uma análise crítica da educação 

brasileira diante das mazelas e sob o controle do Regime Militar. No Brasil, o 

pensamento de Snyders tornou-se uma das principais referências da pedagogia 
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histórico-crítica, pedagogia de inspiração socialista que, ainda hoje, tem o professor 

Saviani como seu eminente representante. 

 

Saviani expressa o que é Snyders quando diz que ele é: 

 
[...] uma das referências fundamentais da corrente pedagógica que 
venho chamando de ‘pedagogia histórico-crítica’, uma pedagogia 
enraizada na História e que, inspirada no marxismo, pretende ser a 
síntese superadora tanto das pedagogias tradicional e nova como das 
teorias crítico reprodutivistas. [...] mesma síntese que Snyders 
persegue constante e competentemente em todas as suas obras 
(SAVIANI, 1988, p. 6). 
 

 

Em sua tese de doutorado, Vieira (2011) mapeia pesquisas brasileiras que sofreram 

a influência de Snyders. Ela cita as dissertações de Sant’Ana Júnior (1993), 

Carvalho (1996), Ficagna (2004), Castro (2004) e o artigo de Carvalho (1999). 

 

 Carvalho (1996, p. 5), em sua dissertação de mestrado, expõe o seguinte: 

 

Em busca de novas referências teórico-metodológicas para o ensino 
no Brasil, procurando sair da esfera do liberalismo (do pensamento 
liberal/burguês) e das propostas de educação por ele engendradas, 
alguns pesquisadores e teóricos, vão buscar, principalmente na 
Europa, novos referenciais apoiados no marxismo ou na reformulação 
mais profunda do próprio liberalismo (CARVALHO 1996, p. 5 citado 
por VIEIRA 2011, p. 38). 

 
Apesar de Sant’Ana Júnior (1993) privilegiar três obras (Pedagogia progressista, 

Escola, classe e luta de classes e A alegria na escola) em sua dissertação, utiliza, 

particularmente, de citações do livro Escola, classe e luta de classes. Isso porque 

considera que é nesta obra que se encontram, de forma mais explícita, os conceitos 

fundamentais da teoria pedagógica de Georges Snyders.  

 

Além do mais, destaca que se trata da obra snyderiana que exerceu maior influência 

sobre os teóricos brasileiros da educação, em especial durante os anos de 1980, 

época em que os intelectuais se respaldavam em autores estrangeiros no afã de 

repensar os referenciais que davam sustentação às elaborações pedagógicas 

brasileiras, sobretudo durante as décadas de 1970 e 1980. 
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Como destaca Vieira (2011), em sua tese, acerca da importância do estudo do 

pensamento pedagógico snyderiano, Carvalho (1996) argumenta que este se dá em 

razão da abordagem feita pelo autor francês de questões candentes, tais como: as 

relações professor/aluno, conteúdo/metodologia e o papel que desempenham na 

transformação da escola. Para o pesquisador brasileiro, estas questões não 

perderam a atualidade e, além disso, ajudam a pensar pontos cruciais da educação 

no Brasil, sobretudo no interior do cenário que tem se desenhado a partir dos anos 

de 1980 e início dos anos de 1990.  

 

Em decorrência do tema deste artigo, meu interesse particular recai sobre o livro 

Alunos felizes, originalmente publicada na França em sua primeira edição em 1991 e 

em 1999 uma nova edição foi ampliada/debate com Jean Houssaye, tendo sua 

versão em português no Brasil em 1993. Alunos Felizes esta dividido em três partes, 

sendo a primeira dividida em quatro capítulos, a segunda em três e a terceira e 

última parte em dois capítulos. 

 

Alunos felizes: reflexão sobre a alegria na escola a partir de textos literários faz parte 

de um conjunto de livros nos quais a preocupação central de Snyders (1996) é a 

alegria na escola. Alunos Felizes pode ser considerado a continuidade de um livro 

anterior intitulado Alegria na Escola, livro este que pesquisou, através de textos 

literários e biografias, da manifestação da alegria na escola, de sua existência e 

necessidade de alargá-la, aprofundá-la. Snyders que se caracterizou como o 

defensor da pedagogia progressista, pela democratização da escola, por pautar 

suas propostas na ótica da luta de classes, no marxismo, passa a falar em “alegria” 

na escola, mas sem abandonar suas opções anteriores. 

O autor simplesmente passa a tratar destes temas através da discussão centrada na 

questão da alegria na escola, constituindo um desdobramento, um aprofundamento 

da pedagogia progressista. Este tema já estava presente nos livros anteriores, 

apenas não havia sido desenvolvido, exemplificado, tratado em primeiro plano.  

Snyders defende que a escola deve proporcionar às classes desfavorecidas o 

acesso às artes, à literatura, à ciência, à música, enfim aos bens simbólicos dos 

quais a classe dominante usufrui. Ser feliz na escola é ter verdadeiramente acesso 
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ao conhecimento ao saber, a cultura de uma forma mais ampla.  Ser feliz por 

descobrir, compreender sua realidade e sentir capaz de atuar sobre ela. 

 

O prefácio à edição brasileira de Alunos felizes: reflexão sobre a alegria na escola a 

partir de textos literários (1996) é feito pelo educador Paulo Freire, que deixa claro o 

que é a alegria na escola, a falta que ela faz e a sua importância na instituição 

escolar, tão enfatizada por Georges Snyders; essa alegria não só é necessária como 

possível. Além de ser, segundo Freire, um livro profundamente atual: 

 

Necessária porque, gerando-se numa alegria maior – a alegria de 
viver –, a alegria na escola fortalece e estimula a alegria de viver. Se 
o tempo na escola é um tempo de enfado em que o educador e 
educadora e educandos vivem os segundos, os minutos, os quartos 
de hora à espera de que a monotonia termine a fim de que partam 
risonhos para a vida lá fora, a tristeza da escola termina por 
deteriorar a alegria de viver. É necessária ainda porque viver 
plenamente a alegria na escola significa mudá-la, significa lutar para 
incrementar, melhorar, aprofundar a mudança. Para tentar essa 
reviravolta indispensável é preciso deixar bem longe de nós a 
distorção mecanicista; é necessário encarnar um pensar dinâmico, 
dialético (FREIRE, 1996, p. 10). 

 

Neste livro, Snyders retoma os problemas sobre a alegria na escola e tenta tecer 

considerações sob um novo ângulo. Faz um apanhado histórico sobre a escola, de 

como era e como ainda esta e como a alegria não é reconhecida dentro do ambiente 

escolar. 

 

Snyders opta por trabalhar com textos literários que tragam testemunhos mais 

variados, mais abertos e mais pessoais que os estudos dos pedagogos. Por um 

lado, procura nos textos literários matéria para reflexão que possa contribuir para 

precisar, enriquecer, até mesmo a alterar o tema da alegria: por outro, também 

pretende superar a ideia de alegria para atingir alegrias particulares, localizadas, 

distintas umas das outras, para alcançar as inúmeras possibilidades de alegria na 

escola, os múltiplos recursos da escola em termos de alegria. O foco do autor, 

porém, não está em qualquer alegria, mas numa alegria que ele diz ser 

especificamente escolar, porque relacionada com a função maior da escola de 

proporcionar o contato com as obras-primas da humanidade, das conquistas 

humanas mais elaboradas e mais densas. 
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Por outro lado, Snyders procura provas nesses textos: apesar da pontualidade, eles 

confirmam que a alegria escolar existe de fato, que não está se perdendo na 

irrealidade, uma vez que a escola como local de alegria não representa uma utopia, 

simples desejo desvinculado daquilo com que os alunos e educadores sonham e 

sentem falta.   

 

Os textos sobre a alegria na escola reforçam a convicção de que esta, apesar de 

terríveis fracassos, também consegue ser bem-sucedida. Não é preciso transferir as 

esperanças para outros lugares; podemos aspirar a uma sociedade melhor com 

melhores escolas, sem termos que nos resignar com uma sociedade “sem escola”. 

 

O autor também entrevistou um grande número de jovens, apresentou algumas 

perguntas as várias classes, ao perguntar o que seria um “bom aluno”, nenhuma 

resposta evocou a alegria ou o prazer, apenas um ou dois sugeriram que o bom 

aluno é aquele que se interessa pelo que faz na escola, e ainda, apareceram 

incessantemente os temas da obediência, da aplicação, da docilidade – fazer como 

foi dito para ser feito. 

 

Assim como Snyders, reconheço ser justificável as pessoas não reconhecerem a 

alegria na escola e se espantarem com esse tema. Afinal, quantos desafios 

encontramos nesse ambiente? Professores e alunos vivem em condições realmente 

marcadas por incivilidades, com classes geralmente superlotadas, locais 

inadequados, cansaço e angústias.  

 

Talvez por razões como essas, o autor reconheça que o fardo escolar predomina, 

sendo impossível ignorar o discurso antiescolar, que ataca incessantemente a 

escola; porém, repetir que a escola é um lugar de tristeza é contribuir para o 

desânimo, para criar um lugar onde os alunos se sentirão desestimulados. Os jovens 

já hesitantes quanto às suas possibilidades e à sua carreira serão mais facilmente 

persuadidos a interromper os estudos. Desenvolver as relações neste ambiente 

evitaria, na menor das hipóteses, a evasão e o fracasso escolar, pois haveria 

perspectivas e motivação para que esses alunos sejam valorizados, valorizem a 

escola e o conhecimento.  
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Um dos grandes empecilhos para alegria na escola é a ideia de Idade Média que 

ainda predomina nas escolas. A escola é tida como lugar de penitência, mesmo com 

os tempos modernos, é organizada para não-alegria dos alunos. 

 

Snyders cita alguns autores que também lançam apelos em direção a uma escola 

que provoque a alegria. Victor Hugo, após um violento ataque contra o ensino e os 

mestres, evoca o momento em que, “sendo o saber sublime, aprender será suave, 

Homero carregará em seu vasto refluxo O estudante fascinado”. Destaca lado a lado 

duas frases de esperança e de cobrança, uma de Freud: “A escola deve 

proporcionar aos jovens, vontade de viver e oferecer-lhes sustentação e ponto de 

apoio”, a outra, de Einstein: “ A arte mais importante do mestre é provocar a alegria 

da ação criadora e do conhecimento” (citado por SNYDERS, 1996, p. 21). 

 

Autores como estes, e ainda como Comenius, que não aceita que as crianças sejam 

infelizes na escola e deseja fundar uma educação onde a alegria ocupe todo o 

espaço que lhe é devido, são atuais e tornam possível a busca pela alegria na 

escola, uma vez que percebem a deficiência nas relações existentes, principalmente 

com o conhecimento. 

 

A escola já contém elementos válidos de alegria. Ela não é oposto a 
alegria, esse sentimento já é possível na escola atual, o que torna 
ainda mais lamentável que ela não esteja entre seus objetivos 
primordiais. É a partir da própria escola, dos fragmentos felizes que ela 
deixa transparecer, que se pode começar a pensar em como superar a 
escola atual (SNYDERS, 1996, p. 12). 

 

Dentre as várias reflexões que Snyders traz, destacamos algumas que julgamos 

mais vinculadas ao nosso tema. Ao tratar da defesa e da possibilidade de 

construção de uma escola alegre, ele aborda as relações entre os sujeitos 

escolares. Nesse ponto específico, consideramos que há uma contribuição a ser 

explorada tendo em vista que vários afetos são evidenciados na relação entre esses 

sujeitos. Para Snyders, as relações pessoais do aluno na escola são de três tipos: 

relação com outros colegas alunos; relação com os adultos (professores e 

funcionários); relação com o conhecimento sistematizado, assim descrito pelo autor: 

“grandes obras e seus criadores” (SNYDERS, 1996, p. 69). Das várias reflexões do 

autor, destaco algumas que ilustram aspectos dessas relações indicadas. 
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Na relação com seus iguais, o aluno pode sentir sua originalidade individual 

ameaçada tanto por seus colegas, por seus superiores ou pela própria escola. A 

questão é atingir uma alegria das relações, superando esses graves riscos de não-

alegria. Por exemplo, o bom aluno favorece a existência comum, torna-se o 

intérprete de todos, seus colegas se reconhecem nele, reconhecem nele as 

qualidades que gostariam der ter. Mas, se não houver uma mediação ou intervenção 

consciente do professor, o bom aluno pode trazer para os outros mais trabalho, 

trabalho mais difícil; seus sucessos provocarão inveja. O grande segredo, segundo 

Snyders, “[...] é não ‘fazer’ demais nem de um lado nem de outro” (SNYDERS, 1996, 

p. 73). 

 

Um bom aluno pode também desempenhar o papel de mediador entre o professor e 

os colegas, contribuindo para um ambiente favorável e agradável. Assim, 

percebemos que, para ser um bom aluno, não é necessário tirar notas 

extraordinárias. 

 

Classes onde realmente se trabalha em comum, cada um se esforça junto com os 

outros para encontrar soluções, daí uma superação, são classes onde todos 

participam da organização. Os conflitos entre os alunos e o sofrimento dos excluídos 

precisam ser enfrentados nas escolas; nesse sentido, os excluídos podem se 

reagrupar e os alunos podem aprender a lidar com a busca pela obra prima juntos.  

 

Segundo Snyders, a escola é uma instituição que nos permite alcançar parcelas 

sistematizadas da cultura; nela a cultura é transmitida pela vivência. Esse objetivo 

pode promover uma alegria cultural e ele só é alcançado pela mediação constante e 

contínua das pessoas. 

 

O autor informa que as relações pessoais professores-alunos e também alunos-

alunos são sempre apontadas tanto nas biografias como nas entrevistas diretas 

realizadas com alunos. Em geral, aparecem falas como: “[...] o que salva a escola é 

o professor ou são os amigos, elogios como ‘Um bom professor consegue ensinar 

qualquer coisa... ele nos leva aonde quiser’” (SNYDERS, 1996, p. 75).  
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Na relação entre professores e alunos, Snyders (1996, p. 75) faz uso da frase de 

Coluche: “É preciso ter vontade de fazê-las rir” – para colocar sua impressão, que é 

preciso que o professor tenha vontade e, o que é mais difícil, continue a ter vontade 

de formar os jovens na alegria. 

 

Os alunos depositam esperanças, muitas vezes, em seus professores. O cultural, o 

ideal cultural aparece para o aluno, na maioria das vezes, nos traços de um 

professor que passa, assim, a ser incontestável. A presença do educador e o papel 

muito particular daquilo que é a expressão mais direta de uma pessoa cria um 

vínculo imediato com o outro: a voz, a maneira que explica uma questão, que 

declama um poema ou quando conta uma história. 

 

Snyders lembra que o professor tem peso muito grande na relação. Tudo que ele 

provoca inadvertidamente, sem sequer se dar conta e, às vezes, sem perceber, 

pode ir contra o que ele pretendeu.  

 

E mesmo quando parece ser muito boa, a relação entre professores e alunos pode 

trazer alguns riscos, como o de conformismo, de tanto se adaptar e adequar a 

determinado professor e perder sua própria personalidade. Estudos demonstram 

que o papel do professor é poder ir além do mero mediador; muitas vezes os alunos 

transferem para ele a relação com o pai. Por sua vez, nesta relação há críticas, 

veneração e, como todas as relações pessoais, exige muito de cada um dos 

envolvidos. Por isso, adverte Snyders, para que o aluno encontre alegria na relação, 

é preciso que ele se sinta e seja efetivamente levado a sério. 

 

A seu ver, os parceiros têm que viver entre si como diferentes, desiguais e, 

simultaneamente, em reciprocidade, porém, uma reciprocidade que não suprima, ou 

tenha a pretensão de suprimir a diferença que existe entre as idades. Os alunos 

querem que o professor confie neles, confiança na classe como um todo, confiança 

em cada um. 

 

A relação progredirá em direção à alegria na medida em que o educador tomar 

consciência desses elementos esforçar-se para superá-los, na medida do possível 
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em determinado momento de uma determinada sociedade e permanecer atento às 

exigências a serem cumpridas. É necessário que o professor admita a superação 

sem se refugiar na exasperação ou na piedade. 

 

Snyders percebe a necessidade de decifrar as queixas e acusações dos alunos; 

nem minimizá-las nem tomá-las ao pé da letra, mas tentar compreender a que 

dificuldades elas correspondem. Segundo Snyders, é preciso reconhecer o aluno, 

entender suas atitudes, por exemplo; perante os colegas, perante o professor que é 

o detentor do saber, o aluno sente medo de não estar à altura e isso se traveste 

facilmente em crítica ou recusa. Esse medo do fracasso, de enfrentar o difícil aciona 

mecanismos profundos de defesa: descrença generalizada, recusa das obrigações e 

avaliações. 

 

Compreensão, essa bela palavra: um professor compreensivo aceitará 
o aluno como ele é, irá compreendê-lo como ele é, e é precisamente o 
aspecto de benevolência incluso na compreensão que fará com que 
ele progrida (SNYDERS, 1996, p. 84). 
 

O professor precisa conhecer sua profissão, ter o domínio daquilo que se propõe e 

que tenha preparado minuciosamente seu curso, assim os alunos sentirão que 

ambos estão associados na mesma tarefa e que participam juntos da mesma 

alegria. É essencial que o estudante sinta também o papel do professor, a relação 

com o professor, a relação com o professor na sua especificidade – o que é 

proporcional à importância que ele atribuirá à escola como local da descoberta em 

comum da cultura e não só da disciplina, proporcional ao espaço que a escola 

atribuirá a cultura, e não só à domesticação. 

 

A relação é feliz na medida em que o professor se reconhecer como um adulto, pois 

mais do que todos os outros adultos, o professor mantêm um diálogo 

constantemente renovador com a criança que ele era ou está convencido de ter 

sido. O professor não se encontra a parte, é preciso que ele reviva os sentimentos e 

as aspirações dos alunos como se fossem os dele. Porém, não se pode limitar o 

aspecto positivo da escola a relação afetiva nem procurar como única alegria da 

escola a alegria da relação.  
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Dizer que a relação entre educadores e educandos é ao mesmo tempo 
afetiva e de progresso cultural – de progresso na conquista da cultura 
– é afirmar que o elemento intelectual está apto a se unir aos 
elementos de sentimento. Dizer que essa relação escolar pode 
proporcionar alegria é garantir que o elemento intelectual contém 
como que como um apelo a junção com os elementos de sentimento – 
quando ambos são vividos com bastante profundidade. 
Reciprocamente, o afetivo dá acesso ao intelectual: “O sentimento-
paixão torna-se compreensão e, portanto, saber” (SNYDERS, 1996, p. 
91). 
 

Para o aluno, o conhecimento é trazido pelo afetivo: ele aprende realmente bem o 

que o cativa, numa atmosfera de aula que lhe parece segura, com um professor que 

sabe criar afinidade. A alegria na escola só é possível na medida em que o 

intelectual e o afetivo conseguem não se opor. 

  

É essa relação afetiva e intelectual que é preciso recuperar não apenas entre os 

sujeitos escolares, mas também em relação àquilo que Snyders chama obra-prima. 

Como já mencionado, não se trata apenas de obras artísticas, mas de toda a riqueza 

cultural produzida pela humanidade que assume formatos sistematizados. Apropriar-

se ativamente desse patrimônio é um requisito fundamental para a construção de 

um horizonte de formação humana ampla e enriquecida. Nesse processo, muitas 

vezes, o prazer não é imediato, pois o trabalho educativo exige esforço, disciplina, 

organização, contato com o que não se conhece.  

 

Snyders observa que a tendência dos alunos é solicitar que a escola aborde aquilo 

que se faz mais presente no seu cotidiano, que eles já conhecem e gostam. Não se 

trata de defender a negação desses prazeres imediatos; esses prazeres podem até 

ser um ponto de partida do processo educativo, mas, em muitas situações, é preciso 

construir prazeres e alegrias além da imediaticidade. Nesse processo, algumas 

frustrações são necessárias para que prazeres mais permanentes sejam 

alcançados. Portanto, situações de obrigação podem, por exemplo, abrir um mundo 

de novas experiências e novas alegrias até então não vivenciadas pelos estudantes. 

 

Considerações finais 
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Iniciei este artigo relatando experiências que tive durante o período de minha 

formação inicial. Contudo, também coloquei em xeque a minha própria avaliação: 

será que não estaria caindo em uma visão um tanto quanto romântica de pensar a 

escola e a formação afetiva?  

 

No sentido de enfrentar essa problematização, busquei uma possível 

fundamentação teórica para compreender a relação entre escola e afetividade. 

Assim, recorri à obra Alunos felizes de Georges Snyders.  

 

Snyders nos inspira a pensar que a escola não é um local apenas de trabalho da 

dimensão intelectual; na verdade, é preciso entrelaçar essa dimensão com uma 

outra: a da afetividade. As relações afetivas vividas nessa instituição são variadas e 

não se restringem apenas ao contato direto agradável e prazeroso entre os sujeitos 

escolares. Isso ocorre não só porque o contato com as chamadas obras-primas é 

uma experiência nova para o aluno; diante dessa novidade, pode haver um primeiro 

momento de estranhamento e rejeição.  

 

Contudo, a superação desse estado contribui para a abertura a novos 

conhecimentos e novas experiências. Portanto, existem “frustrações necessárias” de 

serem vividas, pois elas servem de porta de entrada para o contato com uma 

parcela da cultura que não acessamos no nosso cotidiano. Além disso, a relação 

afetiva também é com o conhecimento. O aluno pode ser cativado a desenvolver 

uma paixão pelo saber com o professor; os professores podem contribuir para 

produzir neles o desejo pelo conhecimento. 

 

Como o adulto responsável pela diretividade do processo educativo, o professor 

precisa estar atento a essas relações e intervir nos conflitos de modo a extrair 

aprendizagens dessa vivência. Nesse sentido, Snyders anuncia o compromisso com 

a construção de uma escola alegre que supere a ultrapassada escola de penitência. 

 

Tomando essas reflexões como referência, reavalio as experiências que tive e 

identifico o seu núcleo mais saudável, ou seja, onde estão os avanços mais 
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significativos e a aprendizagem mais relevante a ser levada para minha intervenção 

como professora. 

 

Por certo, em todas as situações, busquei estabelecer contatos imediatos 

agradáveis com os alunos. Contudo, acredito que meus objetivos não ficaram 

apenas aí. Ao entrar em contato com os alunos, sempre me reportei à minha própria 

história como aluna: o que gostava? O que não gostava? O que aprendi a gostar? 

Como me comportava? Assim, Snyders está correto ao dizer que, como professor, 

temos a chance de reencontrar a criança que fomos. 

 

Dessa forma, essa atitude nos coloca diante do aluno de uma outra maneira: ele é 

digno de ser ouvido atentamente e levado a sério no que vive, sente e pensa. 

 

Além disso, ao fugir da lógica esportivizante de Educação Física que privilegia 

apenas os “futuros” atletas, estive envolvida em experiências que, a despeito de 

algumas limitações, tinham como horizonte promover um ambiente no qual todos 

estavam incluídos construindo juntos o processo educativo.  

 

O que estava em pauta era o compromisso com uma formação humana ampla, 

vinculada com o contexto social e comprometida com transformações. Com esse 

foco, a escola é um lugar onde obrigações e prazeres podem se complementar.  

 

Não se pretende defender uma roupagem salvacionista e redentora da escola como 

se a ela coubesse à resolução de todas as mazelas sociais. Contudo, também não 

podemos abrir mão de nossa tarefa que é permitir a apropriação ativa das obras-

primas; no caso específico da Educação Física, somos responsáveis pela mediação 

do aluno com o vasto universo de práticas corporais na forma de ginástica, dança, 

lutas, jogos, brincadeiras e esporte. 

 

Quando Adriana Dias Oliveira (2011) discuti os “tipos de professor”, percebemos as 

possibilidades que temos de ser ou não um “bom professor” e que não é difícil fazer 

a diferença quando nos preocupamos em ser aquilo que a autora chama e 

caracteriza de professor “professor”: 
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[...] sua principal característica é a responsabilidade pelo processo 
educativo, mesmo sabendo da fragilidade de seu papel social, isto é, 
ele representa o mundo dos adultos como “um ponto de referência 
estruturante para a criança ou o adolescente: nem monolítico nem 
instável, ele é a indispensável bússola do dia-a-dia e guia com 
segurança e flexibilidade pela floresta tão luminosa quanto perigosa de 
nossa sociedade” (Guillot, 2008, p. 83). Para o professor “professor”, a 
violência em meio escolar está relacionada com a maneira como o 
outro, a alteridade, é tratado. Desta forma, ele procura relacionar-se 
com os alunos de forma cordial, com certa dose de cumplicidade, mas 
sem chegar ao extremo de simetria almejado pelo professor “fusional”. 
Ao contrário, o professor “professor” preserva a diferença geracional.  

 
O professor “professor” parece acreditar que o relacionamento que se estabelece 

em sala de aula é de confiança recíproca, na qual as diferenças devem ser 

garantidas, opondo- se às percepções dos professores dogmático e burocrático para 

os quais o medo prevalece.  

 

E quando falamos de violência, esta é percebida pelo professor “professor” como 

constitutiva das relações humanas que se estabelecem na escola e é a partir desta 

percepção que ele procura agir, reconhecendo-a como uma possibilidade que é 

multifacetada. Para este professor, a manifestação da violência derivaria de um 

contexto mais amplo, influenciado pela sociedade, família e mídia, e algumas 

características próprias do contexto interno à escola.  

 

Quanto à influência dos aspectos internos da escola na manifestação da violência, o 

professor “professor” cita a forma como alguns professores se reportam aos alunos, 

a presença ou não do diálogo na sala de aula e a construção ou imposição de regras 

de convivência. Concordando com este professor, cabe a nós repreender condutas 

ou comportamentos inadequados ao ambiente escolar, pois ensinar os limites da 

convivência seria tarefa intrínseca ao processo educativo e condição fundante para 

que o professor possa desenvolver seu trabalho.  

 

É possível percebermos que este tipo de professor se aproxima das ideias de 

Snyders, uma vez que embora não ignore as adversidades cotidianas, vê-se 

motivado em trabalhar na rede pública de ensino, pois percebe aí uma forma 

relevante de atuação social. Assim, em nosso entender, o professor “professor” se 
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preocupa com a possível capacidade de intervenção social de sua função, ao 

mesmo tempo em que busca o equilíbrio entre privilegiar a transmissão de conteúdo 

e as relações humanas na sala de aula. O resultado desta proposta educativa 

parece ser a integração da efetiva aprendizagem com o acolhimento do aluno 

enquanto sujeito social. E ele segue construindo com o aluno o conhecimento 

compartilhado, o que vem ao encontro da proposta deste artigo. 

 

Compreender e sentir essas práticas corporais de um modo mais consciente e 

alegre talvez esse seja um momento importante na construção de uma sociedade 

mais justa e também mais consciente e alegre. Aqui também poderíamos encontrar 

indícios de como enfrentar o problema da violência social que também ganha 

materialidade na instituição escolar. 

 

Este não será o primeiro, nem o último, assim esperamos, artigo a favor da 

afetividade no ambiente escolar. É preciso encarar este tema para além do 

romantismo, pois, como discutido no decorrer do texto, a ausência da relação entre 

professor-aluno, aluno-aluno e do afeto com o conhecimento ocasiona além de 

comportamentos agressivos, o afastamento destes alunos da escola e o desânimo 

dos profissionais que não veem sentido em suas intervenções, que tornam-se cada 

vez mais sem intenção. 

 

Retomando Snyders, um dos grandes empecilhos para alegria na escola é a ideia de 

Idade Média que ainda predomina nas escolas. A escola ainda é tida como lugar de 

penitência, mesmo com os tempos modernos, é organizada para não-alegria dos 

alunos. Isto esta ligado à produção e preparação para o futuro, não importando o 

tempo presente, valoriza a sisudez e abandona a ludicidade. Até as aulas de 

Educação Física estão marcadas pela ideia de produção, por exemplo, pela via do 

esporte. 

 

Portanto, acreditamos na existência de vários caminhos que a escola pode seguir e 

cumprir muito bem sua função. Existem muitas propostas para uma escola melhor, 

desejamos e buscamos uma escola que deva ser boa o suficiente, que proporcione 

felicidade a seus alunos no período de estudos, que desenvolva o espírito político e 
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crítico-social e que possibilite o desenvolvimento mental através da “cultura 

elaborada”. Dessa forma, o aluno terá desenvolvido suas potencialidades para 

garantir uma profissão futura e terá consciência de lutar por sua felicidade e pela 

felicidade do outro. Isto tudo pode ser efetivado através de uma Educação 

comprometida e afetiva com o aluno e o saber (conhecimento).  

 

Afinal, “Um homem nunca está só; um homem é todas as relações; sua nobreza é a 

nobreza dessas relações” (SNYDERS, p. 198). 
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