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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Trajetória 

 

Desde muito cedo meus pais me incentivaram a estudar e tinham aproximação com 

meus professores, essa relação fazia com que meus professores soubessem quem 

eu era, principalmente na escola pública onde o interesse pelos estudos é pouco, eu 

me destacava por ser dedicada, então tinha atenção dos meus professores que me 

influenciavam a estudar sempre mais, nessa relação mais próxima além da 

influencia que eu tinha dos pais e professores o interesse aumentava o que 

motivava a sempre saber mais. Lembro-me de uma das minhas primeiras 

professoras, Rute, que já na pré-escola era um encanto, alguém que se interessava 

por mim e que eu fazia questão de mostrar o meu melhor. 

 

Já nos primeiros anos do Ensino Fundamental tive outras professoras que me 

encantavam, como Mara Rubia, que me fez gostar tanto de português que já 

pensava em fazer letras. Nesta época ela me incentivou a leitura e foi um dos 

períodos em que mais li livros da biblioteca, assim influenciei outros colegas e 

levarmos essa prática ate o fim do Fundamental. Nunca gostei muito de história, 

porém a parte da matéria que eu considero realmente ter aprendido foi na 5ª serie, 

quando fui aluna da professora Betina, ela tinha uma postura incrível dentro de sala, 

a minha turma era incontrolável e nenhum professor conseguia dar aula, mas ela 

construiu um respeito e um moral dentro de sala que era a única professora que 

conseguia dar aula e nos fazer aprender, eu tinha mais facilidade e aprendia as 

outras matérias, meus colegas não tinham tanta facilidade assim e nem interesse, 

mas ela foi uma professora incrível que fazia a diferença, depois disso sempre tive 

professores de história que tinham problema de saúde e se ausentavam ou não me 

encantavam, e o gosto por história foi de mal a pior e consequentemente o 

aprendizado não foi nada bom. 

 

Na segunda etapa do Ensino Fundamental o interesse aumentou na área de exatas, 

na escola regular tive um professor bem inteligente, mas não tive grande 

aproveitamento porque a turma tinha defasagem de conhecimento então Rogério, o 

professor, não conseguia desenvolver o conteúdo, mas tinha uma excelente 
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explicação, o que tornava tudo mais claro, gostava muito da sua forma de ensinar e 

da sua conduta dentro de sala de aula, que fazia questão que todos prestassem 

atenção, ele sabia que o que ele ensinava ali eu já sabia então, eu até o ajudava 

com a turma, tentando ensinar aos meus amigos individualmente enquanto ele dava 

aula pra turma inteira, ele era bem legal com a maioria dos alunos e demonstrava 

preocupação em saber se estávamos realmente aprendendo. 

 

Em ciências, tive uma professora muito querida que conversava muito comigo, me 

incentivava sempre a estudar mais e me motivava para a vida, para que eu fizesse 

faculdade e corresse atrás de boas oportunidades, ela era muito inteligente, me 

lembro de pensar que gostaria de ser como ela. 

 

Em Educação Física tive um professor, que apesar de ser rola bola, ele nos deu 

oportunidades de conhecer coisas novas, como o pingue-pongue e o xadrez, este 

ultimo ele me ensinou com muita paciência, não foi o suficiente para continuar 

jogando, contudo pude entender o mínimo para brincar em outros momentos, além 

de ter sido uma experiência que vou levar sempre comigo, pelo gesto de tentar algo 

diferente. Encontrei com ele na rua quando já estava no Ensino Médio e ele se 

lembrou de mim, parou para conversar e quis saber o que eu estava fazendo, ficou 

muito feliz de saber que eu tentaria Educação Física, bem diferente de outros 

profissionais da área que fazem cara feia quando dou essa informação. 

 

No fim do Ensino Fundamental comecei a fazer pré-ifes, lá eu me apaixonei por 

vários professores e pela profissão, eles eram incríveis, extremamente inteligentes, 

sabiam ensinar e dar uma aula que nos prendia a atenção, aquela aula que eu 

ficava fascinada e queria absorver tudo que era passado, tive um professor 

chamado Ednardo, um gênio que sabia ensinar e ainda era engraçado, ele também 

deu aula para minhas irmãs então sempre me cobrava que eu soubesse algo porque 

as julgava inteligentes e me julgava capaz, é incrível que um professor deposite 

essa confiança em um aluno, a matemática da minha vida aprendi com ele. 

 

Outro professor de matemática era o Elcio, outro gênio que ensina de uma maneira 

envolvente, também engraçado e que não deixava ninguém sair da aula com dúvida. 

Lembro-me de um episódio em que esse professor fez uma pergunta a um aluno 
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que não sabia responder e um colega riu, imediatamente o professor pediu para que 

este explicasse então para o colega que não sabia. Esse tinha sido um combinado 

feito no inicio do curso, ninguém teria vergonha de tirar suas duvidas, quer fosse 

com um professor ou com colega. 

 

Nesse cursinho também tive professores de biologia que me encantavam com suas 

explicações incríveis sobre coisas que eu jamais entenderia, quando a aula era de 

biologia eu já estava entusiasmada para saber o que eles usariam para nos deixar 

encantados, Nardi e Kleber, excelentes professores que traziam comparações para 

que entendêssemos coisas incríveis da natureza e do corpo, eles também 

chamavam atenção de quem dispersava de uma maneira que voltassem à atenção 

para a aula. Kleber foi meu professor por mais tempo e ele também conhecia minhas 

irmãs, sempre me enxergava nas aulas, reconhecia minhas expressões de dúvida e 

a qualquer momento que fosse solicitado pelo corredor parava para tirar uma dúvida. 

Hoje ele tem mestrado e leciona no IFES, ainda se lembra de mim e me parabenizou 

pelas minhas conquistas nas federais (IFES E UFES) e continuo o vendo como um 

modelo do que desejo profissionalmente. 

 

O professor de química era extremamente engraçado, não havia ninguém que não 

gostasse dele, a matéria era dada sempre com bom humor, com explicações que 

ficavam na nossa mente por conta das piadas que eram feitas com o conteúdo, que 

aula prazerosa de viver e aprender, que maneira genial de ensinar. 

 

Já no Ensino Médio, tive grandes mestres que me ensinaram muito e outros que se 

fossem meus colegas de profissão eu teria vergonha. Começo lembrando do Zé 

Mario, professor de física do IFES, nós alunos, achávamos que ele tinha TOC, 

sempre que chegava na sala organizava sua mesa exatamente no mesmo lugar, 

colocava os livros sempre no mesmo canto, tirava o relógio e colocava sobre a mesa 

na mesma posição e finalmente pegava o giz para iniciar a aula, sempre dava aula 

em pé e andando pela sala. Um professor muito inteligente que se preocupava com 

quem estudava de verdade e os desinteressado ele só cobrava que tirassem boas 

notas, estava sempre preocupado se estávamos aprendendo, durante suas aulas 

ele me via fazer expressões e perguntava, “qual o problema, Klaudia? Conte-me 

onde está sua duvida” e se fosse preciso começava a explicação do começo. 
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Quando eu falava baixinho com algum amigo pra tirar uma dúvida, novamente ele 

interrompia a aula para que eu expusesse meu questionamento para a turma e para 

ele. Por conta de sua insistência em me ensinar, eu estudava mais para mostrar que 

estava por dentro do assunto e ele nunca deixava de me ajudar, inclusive na prova 

de energias, a minha nota foi a melhor da turma, ele me elogiou na frente da sala, 

pelo esforço, dedicação e organização. Um mestre dentro de sala, aprendi a gostar 

de física com ele, mas em seguida tive um professor que assumia não gostar de dar 

aula e ele estragou toda a magia que havia no aprendizado desta matéria. 

 

Lembro muito bem da professora Heloisa, que era muito severa, mas um poço de 

inteligência, ela valorizava os interessados e não media esforços para nos ensinar 

literatura brasileira e língua portuguesa, nos cobrava muito, era muito correta com 

regras e normas e colocou muita gente no eixo, pelo menos durante suas aulas. Ela 

era bem simpática comigo e eu tinha certa vergonha de tirar dúvidas com ela, mas 

sempre que pedia não me arrependia, explicação excelente! 

 

Um gigante da matemática também nos deu aula, professor Celso, uma inteligência 

grandiosa e uma cobrança de atenção exagerada, mas que fazia toda a diferença, 

ninguém podia olhar para o lado na aula dele que ele perguntava qual era o motivo, 

dormir era proibido, caso alguém abaixasse a cabeça ele já chamava atenção para 

olhar para o quadro, mesmo sem querer ele era engraçado, ensinava como 

ninguém, me encantava com as explicações que vinham acompanhadas de um “ah, 

agora eu entendi” ele fazia com que matérias complicadas se tornassem fáceis. Fui 

muito feliz em suas aulas, aprendi muito e fechei uma prova. Isso no IFES é quase 

impossível, pelo menos para mim. 

 

Professor Mauricio de Educação Física no IFES, um excelente profissional, 

dedicado, que sabia muito e tentou nos ensinar até aonde os alunos permitiam, 

muito inteligente, técnico do vôlei masculino e aparentava ser quase pai de todos, 

sabia o nome de cada um. 

 

Tive professores que eram só amor com minha turma, mesmo sabendo que éramos 

muito confusos e entrávamos em conflito demasiadamente. Foram três: Carlinha, Zé 

Candido e Calado, que nos acolheram com todos nossos problemas de turma e 
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demonstraram se importar conosco, ao invés de nos deixar de lado porque 

brigávamos muito entre a gente. Carlinha era professora de mecânica dos solos, 

muito dedicada à turma e que me reconhecia de longe, tirava minhas dúvidas, 

brincava com minhas reclamações e me deixava confortável mesmo quando me 

sentia “burra”.  Com Zé Candido eu continuei sem aprender história, mas não foi por 

falta de dedicação dele, eu que não tive historia durante o ensino fundamental, como 

já expliquei anteriormente, então não conseguia acompanhar o que ele ensinava, 

mesmo assim me dediquei um pouquinho mais a historia para tentar a UFES e ele 

me apoiou e me ajudou com dicas e correções de questões sobre o que eu estava 

tentando estudar. Calado foi um professor de Educação Física muito carinhoso 

conosco, ele era bem baixinho e ensinava basquete, inclusive quando tivemos greve 

ele se propôs a dar treinos de basquete para quem quisesse e uma parte da turma 

aderiu a sua ideia, foram semanas de muito aprendizado nosso e muita dedicação 

dele, que mesmo com problemas de saúde grave na família continuou conosco. 

 

Perante a minha experiência enquanto aluna, em todos os níveis da educação 

básica e no Ensino Superior, prezo pelo bom relacionamento entre docente e 

discente, por diversos fatores, como o respeito que se tem em relações 

harmoniosas, a quantidade de horas que passamos dentro da escola ao longo da 

vida, e principalmente pelo bem do aprendizado, meus melhores mestres foram 

aqueles a quem eu admirava e pensava “eu quero ser como ele”. Existia assim uma 

relação/afetividade que me proporcionava para além do conhecimento, experiência. 

 

Nas lembranças da vida escolar, nos deparamos com situações que são nítidas, 

como se fossem recentes, são as experiências ditas por Larrosa (2002) que 

acontecem conosco e nos modificam, que nos atravessam de forma a nos fazer 

pensar e que ganham significado. Diferente dos acontecimentos que ocorrem e não 

nos lembramos, porque não nos foi significativo no momento e não servirão de 

experiência para a vida.  

 

A partir dessas experiências das relações que existiram enquanto aluna com meus 

professores pude sentir afetividade que envolvia o processo de ensino-

aprendizagem, o prazer de estudar e aprender mais, a magia que era uma aula 

repleta de “ah, agora eu entendi”, uma gratidão que tenho até hoje por cada um 
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desses mestres que ensinavam com vontade, se dedicavam, se importavam e me 

proporcionavam uma noção de esclarecimento, uma afinidade com a disciplina e até 

mesmo a facilidade de compreensão e apreensão do conteúdo. O quanto me sentia 

bem, por perceber que o professor me notou, reconheceu aquela expressão de 

confusão e me retribuiu com uma explicação clara, mesmo que isso significasse 

voltar no inicio da matéria ou permanecer depois da aula para uma atenção especial, 

as dicas que me davam quer fosse da disciplina ou de indicações de leitura, de 

pesquisa ou ate mesmo conselhos de profissão ou preocupação com uma soneca 

durante a aula, vencida pelo cansaço. 

 

 

1.2 Tema de investigação 

 

Com esta pesquisa, pretendo estudar a afetividade na relação professor-aluno, suas 

possíveis contribuições e prejuízos no processo de ensino aprendizagem. Assim, 

busco analisar e discutir, a relação professor-aluno no ambiente escolar e a 

contribuição desta na construção do saber; identificar as pesquisas que abordam o 

tema afetividade na relação professor-aluno, em busca de compreender como este 

elemento está presente na escola e como interfere no processo de ensino e 

aprendizagem; compreender a afetividade na relação professor-aluno, tomando 

como referência minhas experiências escolares e formativas e as entrevistas com 

professores de educação física da rede pública. 

 

Para nortear a pesquisa tomarei as questões a seguir: qual o papel da afetividade 

nas relações estabelecidas entre professor e aluno, no processo de ensino-

aprendizagem? Como a afetividade pode influenciar o interesse pelo conhecimento? 

A afetividade pode ser um meio de produção do saber? 

 

Acredito que relação entre professor e aluno é um fator a ser considerado no 

ambiente escolar pelos possíveis benefícios no processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse processo, a afetividade, que parece contribuir na harmonia das relações 

interpessoais e no prazer de estudar e aprender, é um tema que, no meu 

entendimento precisa ser explorado. Por isso é necessário que estudemos sua 

influência nas relações que acontecem na escola, em busca de experiências que 
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podem contribuir para a reflexão dos docentes sobre o seu papel no processo de 

construção do conhecimento e no desenvolvimento de sua didática, e, também, na 

aprendizagem do aluno. Utilizando desse recurso, professores e alunos poderão se 

beneficiar no processo de ensino e aprendizagem do qual eles fazem parte, 

tornando esse movimento mais proveitoso e eficiente e menos enfadonho. Este 

tema é importante, pois acredito que as relações afetivas na escola podem despertar 

o interesse pelo estudo ou desfazê-lo. Conforme Ribeiro e Jutras (2006, p. 43), “[...] 

a afetividade contribui para a criação de um clima de compreensão, de confiança, de 

respeito mútuo, de motivação e de amor que podem trazer benefícios para a 

aprendizagem escolar”. 

 

 

1.3 Caminhos metodológicos 

 

A pesquisa será realizada por meio de entrevistas estruturadas com quatro 

professores de Educação Física, em três escolas públicas das redes municipal e 

estadual. A Escola 1, da rede estadual, está situada em Vila Velha, em um bairro de 

classe baixa que atende a fase final do Ensino Fundamental e o Médio em tempo 

integral. A Escola 2, da rede municipal, atende ao Ensino Fundamental e está 

localizada em Vitória, num bairro de classe média; a Escola 3, está localizada em 

Serra, num bairro de classe média-baixa, também pertence a rede estadual e atende 

aos Ensinos Médio e Fundamental. 

 

Os professores participantes foram escolhidos devido a facilidade de acesso às 

escolas e a eles. Além disso, duas delas foram escolas onde fiz os estágios 

supervisionados e outra foi escolhida pelo conhecimento com o corpo docente que 

me ajudou no contato com a escola e com os professores. 

 

O Professor 1 tem 26 anos, formou-se em 2013 na Unesc, é especialista em 

Fisiologia do Exercício, desempenha 40 horas semanais com alunos dos anos finais 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio na escola da rede pública estadual e possui 

5 anos de trabalho em escola. O Professor 2 tem 56 anos, formou-se em 1994 na 

UFES, é especialista em Treinamento Desportivo, também trabalha 40 horas 

semanais nas mesmas condições do Professor 1, no entanto acumula 26 anos de 
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experiência em escola. A Professora 3, tem 54 anos, é graduada em educação física 

desde 2003, pela Faculdade Salesiana de Vitória, possui pós- graduação em Ensino 

de Jovens e Adultos, em Fisiologia do Exercício, em Dependência Química e em 

Educação Física Escolar, na rede municipal e estadual, com os níveis Fundamental 

e Médio e agrega 14 anos de carreira em escolas. O Professor 4 tem 27 anos, 

graduado em 2012 na UFES, é especialista em Educação Física escolar e Mestre, 

além da educação na cidade de Vitória, trabalha em um clube. Na escola deste 

mesmo município exerce 25 horas semanais com Ensino Fundamental I e II, 

completando 4 anos de docência. 

 

A Escola 1 inicialmente era o nosso foco e seria o local da pesquisa, podendo 

dialogar com professores e alunos dentro de um modelo de escola que nos traria 

boas reflexões, mas devido a dificuldade de autorização da escola para desenvolver 

a entrevista com os estudantes, mudamos a direção para conhecermos e refletirmos 

sobre a visão dos professores, especificamente, em diferentes contextos de 

localização, faixa etária e nível de ensino. 

 

Assim, escolhemos as duas outras escolas pela facilidade de acesso e por já 

conhecer o trabalho dos professores. Na Escola 2, estive no estágio supervisionado 

durante o semestre 2017/2, por consequência estive próxima a professora regente 

de Educação Física, conversei com ela sobre minha intenção e pedi para que 

fizesse parte da pesquisa. Ela aceitou, mas percebi o receio em falar abertamente 

sobre as questões de que estava tratando, talvez por pensar que eu teria uma 

resposta correta, ou aonde gostaria de chegar. 

 

Na Escola 3, convidei o professor regente que eu tive contato no estágio com o 

Ensino Fundamental para participar e contribuir com meu TCC e ele aceitou sem 

hesitar. Marcamos um dia de entrevista, fui até a escola, expliquei exatamente do 

que se tratava e fizemos a entrevista. 

 

Realizamos a entrevista de modo a não influenciar as respostas dos professores, 

por isso tomamos cuidado com o uso de expressões e conceitos que poderiam 

induzir a uma tentativa de “resposta correta”. As questões apresentadas aos 

professores foram: “como é sua relação com os seus alunos, de modo geral?”; 
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“Relaciona-se melhor com alguns do que com outros? Como? Porquê?”; “Como, em 

sua opinião, essas relações que você estabelece com seus alunos interfere nas 

suas aulas?”; “Você acredita que ela contribui (de modo positivo ou negativo) na 

construção do saber (ou no processo de aprendizagem)?”; “O que é afetividade para 

você e como ela se manifesta na relação com seus alunos?”.  

 

A pesquisa foi desenvolvida qualitativamente, pois de acordo com Severino (1940) a 

pesquisa qualitativa faz referência aos fundamentos epistemológicos, ela é 

exploratória, não se reduz a um método matemático-experimental. Ao invés disso, 

no que diz respeito às ciências humanas, preocupa-se com aspectos importantes da 

condição do sujeito. 

 

Por meio das entrevistas estruturadas, que conforme Severino (1940, p. 125) 

apresenta-se a partir de “[...] questões [que] são direcionadas e previamente 

estabelecidas, com determinada articulação interna”, busquei informações humanas 

e profissionais sobre os sujeitos entrevistados. Segundo o autor, este tipo de 

entrevista é pessoal e tem respostas mais facilmente categorizáveis, o que nos 

ajudou a produzir tematizações, com base na análise de conteúdo de Bardin (1977). 

Para ele, a análise de conteúdo “[...] aparece como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de 

descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1977, p. 38). 

 

As respostas têm caráter pessoal, numa reflexão do professor sobre sua prática e, a 

partir disto, realizei as análises, tentando examinar os conteúdos explícitos e 

implícitos em suas falas. 

 

Gostaria de apresentar neste momento os dois conceitos que consideramos 

importantes para o desenvolvimento das análises e a relação entre eles: a formação 

humana e a afetividade. 

 

O sentimento na prática pedagógica é um fator importante para a formação humana. 

Conforme Della Fonte (2013, p. 52) “[...] o desenvolvimento racional e moral do ser 

humano tem como base a educação dos sentidos e dos sentimentos”. Precisamos 
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pensar no afeto entre professor e aluno, em desenvolver amor nessa relação para 

pensarmos em desenvolver e educar o ser humano sobre esse fundamento. 

 

Também temos em Snyder apud Vitória (2010, p. 109) a ideia de que o campo 

afetivo e intelectual precisam andar juntos, e isso é possível quando o professor e o 

aluno constroem um sentimento: “Todos sabemos que, para o aluno, o 

conhecimento é trazido pelo afetivo: ele aprende realmente bem o que cativa, numa 

atmosfera de aula que lhe parece segura, com um professor que saiba criar 

afinidades”. Nos apropriando dessa ideia, podemos compreender afetividade como 

algo que nos cativa, onde exista afinidade e segurança. 

 

Segundo Della Fonte (2013, p. 60) “Em sentido amplo, a educação consiste na 

produção do indivíduo como ser social, ou seja, ela equivale ao próprio processo de 

aprender a ser humano”. Baseados nisso vemos os sentidos da educação e do ser 

professor, a tamanha responsabilidade que é atribuída à docência e a importância 

de discutirmos a afetividade na relação professor-aluno para o saber e para a 

formação humana, para o desenvolvimento do ser humano. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Na busca de estudos sobre o tema deste trabalho utilizamos os descritores 

“afetividade”, “afeto”, “relação professor-aluno” e “aprendizagem” em revistas da 

Educação Física, da Educação e da Psicologia, nesta ordem. A priori demos 

preferência para a Educação Física, visto que a minha formação é nesta área, 

devido à escassez de estudos encontrados, ampliamos para revistas da área da 

Educação e seguindo as referências dos artigos localizados alcançamos a 

Psicologia. 

 

Também encontramos dois trabalhos de conclusão de curso que estão atrelados ao 

tema da afetividade, um deles do Centro de Educação Física e Desportos da 

Universidade Federal do Espírito Santo, intitulado Formação inicial em Educação 

Física no Cefd/Ufes: as percepções dos alunos sobre a apropriação de 

conhecimentos, apresentando no ano de 2010, e outro da Universidade Vila Velha A 

importância da afetividade na relação professor-aluno no contexto da educação 

escolar infantil. 

 

Os artigos encontrados serão apresentados por ordem de aproximação com o tema 

de acordo com nossas perspectivas.  

 

O primeiro artigo, de Carlos Aberto Figueiredo da Silva e Sebastião Josué Votre, foi 

um estudo de caso de abordagem qualitativa que buscou descrever relações de 

sedução exercidas entre professores e alunos de um curso de formação de 

professores de Educação Física. Os autores fizeram pesquisa com três alunos sobre 

a relação de sedução na pratica pedagógica e a partir disso refletiram sobre como 

professores podem relacionar-se afetivamente com alunos, positiva ou 

negativamente. Então estudaram a diferença entre sedução e encanto, duas 

categorias construídas a partir da análise das entrevistas. Conforme descrevem: 

 

O encanto é entendido, neste estudo, como um fenômeno em que existe 
liberdade e desprendimento entre professor e aluno, surgindo dessa relação 
uma autonomia. O aluno tem condição de se mover dentro da relação e de 
se diferenciar do objeto de encanto. O fascínio é entendido, neste estudo, 
como um fenômeno ligado a uma supervalorização intelectual ou sexual, na 
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qual o professor é idealizado e torna-se um objeto de fascinação. 
(FIGUEIREDO; VOTRE, 2009, p. 4). 

 

Neste estudo, percebemos a afetividade positiva no encanto, na qual o aluno cresce 

emocionalmente e intelectualmente, pois existe prazer em aprender, criado por meio 

de uma relação harmoniosa e autônoma, o aluno não é mero depósito de 

conhecimento e fantoche do docente. 

 

No segundo artigo busca-se discutir o processo de inclusão/exclusão escolar a partir 

da perspectiva afetiva. Essa inclusão, segundo a autora, Sandra Maria Nascimento 

de Mattos, é entendida como a singularidade de cada indivíduo, não restrita ao 

âmbito da deficiência. Com isso, pretende mostrar a importância da afetividade na 

relação professor-aluno para a aprendizagem. Para ter respaldo Mattos(2008) 

buscou referências nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) que afirmam: 

“[...] os aspectos emocionais e afetivos são tão importantes quanto os cognitivos, 

principalmente para os alunos prejudicados por fracassos escolares ou que não 

estejam interessados no que a escola pode oferecer”. 

 

Concordamos com a autora quando utiliza da citação de Ribeiro e Jutras (2006, p. 

43), sobre a contribuição da afetividade para o aprendizado “[...] a afetividade 

contribui para a criação de um clima de compreensão, de confiança, de respeito 

mútuo, de motivação e de amor que podem trazer benefícios para a aprendizagem 

escolar”. Acreditamos que uma relação harmoniosa entre docente e discentes, de 

encanto e admiração cria um ambiente satisfatório ao envolvimento de ambas as 

partes, ao professor que se sente motivado e feliz de estar com a turma e ao aluno 

que tem prazer em participar da aula e adquirir conhecimento. 

 

Como nos outros artigos, neste, a autora preocupa-se em conceituar a afetividade e 

busca referência na teoria de Wallon: 

 

a dimensão afetiva é enfatizada de maneira significativa para a construção 
da pessoa e do conhecimento. A afetividade e a inteligência são 
inseparáveis na evolução psíquica. O aspecto cognitivo e afetivo ocorre 
entre oposição e complementaridade, em que, dependendo da atividade, há 
a preponderância do afetivo ou do cognitivo, o que não exclui um em 
relação ao outro, porém ocorrem alternâncias em que um mergulha para 
que o outro possa emergir.(WALLON apud MATTOS, 2008, p. 54)  
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Em suas conclusões, Matos (2008, p. 55) considera que o educador “[...] necessita 

proporcionar ao educando o conhecimento de si mesmo, na tentativa de provocar a 

busca da autoconfiança, do engajamento e da motivação necessárias à 

aprendizagem significativa.” No penúltimo tópico do texto fala-se na afetividade 

positiva que favorece a inclusão escolar, onde o ambiente escolar deve ser empático 

para que se tenha comunicação, respeite as singularidades, valorize as 

potencialidades, estimulem o gosto pelo aprendizado e pela permanência na escola. 

 

O terceiro artigo, de Marinalva Lopes Ribeiro e France Jutras, discute, a partir de 

entrevistas e análise de conteúdo, a compreensão do conteúdo e da estrutura das 

representações sociais de professores do ensino fundamental sobre afetividade. 

Inicialmente há referências de autores que discorrem sobre a afetividade no 

processo cognitivo, depois há um detalhamento de todo o processo da pesquisa, e 

por fim a apresentação dos resultados e discussões: 

 
“[...] a afetividade é importante para o ensino e para a aprendizagem na 
medida em que contribui para a criação de um clima de compreensão, de 
confiança, de respeito mútuo, de motivação e de amor que podem trazer 
benefícios para a aprendizagem escolar. () num ambiente afetivo, os alunos 
[...] participam efetivamente das atividades propostas e contribuem para o 
atendimento dos objetivos educativos. No caso contrário, o aluno rejeita o 
professor e a disciplina por ele ministrada, perde o interesse em freqüentar 
a escola, contribuindo para seu fracasso escolar. [...] o modelo de professor 
“afetivo” em que se representam os participantes apresenta características 
profissionais desejáveis, como a capacidade de desenvolver estratégias 
pedagógicas e educativas dinâmicas e criativas que estimulam o aluno 
notadamente pelo próprio prazer de ensinar e que envolve os alunos nas 
decisões e nos trabalhos de grupo. Os participantes [...] reconhecem que, 
nos programas de formação, não aparece, de forma explícita, preocupação 
com o desenvolvimento da competência afetiva na relação educativa” 
(RIBEIRO E JUTRAS, 2006, p. 42-43). 

 

Nas considerações finais há um consenso dos professores participantes do estudo 

sobre o tema que estamos estudando, além de ser a ideia principal defendida por 

nós, que a afetividade é importante para uma melhor relação educativa favorável a 

aprendizagem dos conteúdos trabalhados na escola. Assim, quando essa relação é 

criada o aluno tem vontade de aprender, tornando esse processo mais sadio e 

aprazível. 

 

O quarto artigo, de Mônica Pereira dos Santos e Leyse Monick França Nascimento é 

um estudo feito no Rio de Janeiro com professores que trabalham com a educação 
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Especial. Foi usada uma ferramenta que mostrou que a palavra mais falada nas 

entrevistas foi o “não”. A partir disto, foi estudado os sentidos desses “nãos”. Neste 

texto o que abrange o nosso tema é o “não” que aponta para a afetividade, por isso 

nos atentaremos a este tópico e suas discussões. Um ponto relevante é que dos 

dados encontrados o “não” ligado à afetividade apareceu majoritariamente. 

 

No tópico “O ‘NÃO’ que aponta para a necessidade de se desenvolver afeto pelo 

aluno”, são expostos depoimentos de professores entrevistados e reflexões sobre 

elas. No primeiro discutem amor pelo aluno que determina o “clima” em sala de aula 

para participação do aluno e o estímulo do professor ao aluno por meio do vínculo 

afetivo. Há na reflexão do autor sobre essa fala uma preocupação sobre o 

sentimento de amor dito pelo professor, pois ele entende que deve haver respeito, 

não amor. Este é um desafio também nosso, de descrever que tipo de afeto estamos 

trabalhando e quais sentimentos envolvem essa relação. 

 

Do segundo depoimento, Santos e Nascimento (2016) destacam o utilitarismo do 

afeto, como instrumento de regulação: “O afeto é que traz os limites para as 

relações”. No terceiro depoimento, destaca-se o afeto como base para a relação 

pedagógica, inclusive com a família: “A gente viu que para encorajar, o afeto é a 

base”(SANTOS E NASCIMENTO, 2016, p.164). No último depoimento atenta-se 

para o lado negativo da afetividade como a ironia e a humilhação por parte do 

professor ou, como tratada em Ribeiro e Jutras (2006), a própria falta de afetividade 

ou de ser afetivo. 

 

O quinto artigo, de Eduardo Pedro Rodrigues é uma pesquisa que analisou a 

influência da afetividade nas aulas de Educação Física tendo como foco, o papel do 

professor na relação com os alunos. Segundo o autor, Rodrigues (2011), devido o 

aprendizado ser visto como obrigação é responsabilidade do professor estabelecer 

uma “[...] relação empática dele com os alunos, dando carinho e atenção, fazendo 

dessa relação pontes entre o seu conhecimento e o deles”. 

 

Na segunda parte do texto o autor descreve significados de afetividade: 

Dicionário Bueno apud Rodrigues (2011) “[...] entende-se por afetividade, qualidade 

do que é afetivo; afeição; carinho”. Andreazza apud Rodrigues (2011) 
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etimologicamente “[...] a palavra afetivo decorre do latim affectus, que significa capaz 

de sentimento ou emoção”. Para Cabral e Nick apud Rodrigues (2011), “[...] o afeto é 

qualquer espécie de sentimento e (ou) emoção associada à idéia ou a complexos de 

idéias”. Freire apud Rodrigues (2011) “A afetividade é o território dos sentimentos, 

das paixões, das emoções, por onde transita os medos sofrimentos interesses, 

alegrias” 

 

Na maioria dos artigos, encontramos os diferentes sentidos de afetividade e, como já 

citado anteriormente, há uma necessidade de se descrever de qual afetividade 

estamos tratando. 

 

Na terceira parte do texto são citadas as características do professor do século XXI, 

depois trata do ambiente escolar, das relações que ocorrem nesse meio (aluno-

aluno, aluno-professor); das responsabilidades do papel de ser professor, enquanto 

adulto, professor e “influenciador” dos alunos e do processo de ensino-

aprendizagem, que podem ser positivos ou negativos (ou como já citado a falta de 

afeto visto em Ribeiro e Jutras(2006) e Santos e Nascimento(2016)) . Outra vez há 

um destaque para a responsabilidade do professor de fazer mediação prazerosa 

entre o aluno e o conhecimento, para que essa relação não seja apenas 

hierarquizada e autoritária de depósito de conhecimento. 

 

Na quarta parte é tratada a aprendizagem como uma característica exclusiva do ser 

humano que aprende em diferentes meios sociais, podendo ser informal (rua, casa, 

igreja) ou formal (escolas e instituições de ensino). Cita os cinco estágios do 

desenvolvimento e suas características, explicando que ocorre uma construção da 

afetividade e do cognitivo em processos de integração e diferenciação. Outro ponto 

aqui tratado e encontrado em Santos e Nascimento (2016) é a escola como meio de 

socialização e afeto de crianças carentes destes aspectos na família. 

 

No tópico seguinte fala-se em uma conquista da educação que pensa “o que 

ensinar” e “de que maneira ensinar” para agir de maneira coerente com o público 

alvo, características de um novo modelo de escola. Por conseguinte, diz-se que por 

meio do lúdico promove-se o ensino de maneira eficaz e satisfatória. Conforme 
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Freire e Scaglia apud Rodrigues (2011), “[...] afirmam que a apropriação do lúdico 

como estratégia de ensino é forma mais eficiente de aprendizagem para criança”. 

 

A pesquisa realizada foi qualitativa e descritiva com alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental, para responderem sete perguntas abertas com o objetivo de analisar 

o grau de influência exercido pelas manifestações afetivas nas aulas de Educação 

Física. Uma das considerações feitas por Rodrigues (2011), a partir desta pesquisa, 

foi “[...] que a afetividade é elemento indispensável no processo de desenvolvimento 

humano, na constituição do ser humano como ser social, onde se processam as 

mais variadas relações entre o homem e o ambiente e o homem com ele mesmo”. 

Outra foi o fato de muitas crianças responderem que gostam de Educação Física, 

mas poucas gostarem da professora que rege este disciplina. E, relacionando as 

opiniões de autores usadas neste artigo com a pesquisa realizada encontrou-se, 

segundo Rodrigues (2011 ) “evidências que a afetividade tem uma grande influência 

no estabelecimento de um ambiente agradável, e o modo como ausência das 

manifestações afetivas podem tornar o ambiente educacional muito frio e 

desinteressante”. Ideia presente nos demais artigos já citados, o poder positivo e 

negativo da afetividade sobre o aprendizado. 

 

O sexto artigo, de Abigail Alvarenga Mahoney e Laurinda Ramalho de Almeida 

(2005) não está tão próximo das nossas intenções de estudo, pois aborda os níveis 

de afetividade durante o desenvolvimento do ser humano e o processo de ensino-

aprendizado separadamente, que pode nos fornecer algumas referências. Contudo, 

não faz relação dos dois de maneira que a afetividade seja o meio para o sucesso 

do processo de ensino-aprendizado, que facilite a aquisição de conhecimento. Essa 

relação é o que nos interessa. 

 

O sétimo artigo, de Carlos Eduardo Ferraço (2012) está mais distante da nossa 

pesquisa, mas não totalmente, ele funciona como uma validação de tudo o que 

defendemos da importância da afetividade para o interesse e prazer pelo 

conhecimento, melhorando o processo de ensino-aprendizado na relação professor-

aluno. O texto em questão é uma bibliografia que homenageia uma professora 

importante na vida do autor. Ao longo da leitura percebe-se uma afetividade que 

envolveu a relação do autor, enquanto professor/aluno, com a homenageada o que 
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o motivou a escrever a vida de Nilda utilizando as obras dela. Não trata do tema em 

si, mas percebemos na escrita o quanto a aprendizagem do autor esteve envolvida e 

motivada com/pela afetividade da relação com sua orientadora. 

 

A respeito dos Trabalhos de Conclusão de Curso (tcc), o primeiro de Soraya 

Reginato da Vitória foi uma pesquisa ampla realizada com alunos do curso de 

formação de professores em Educação Física, a qual faremos destaque apenas a 

parte que se remete a afetividade. Esta é um questionamento sobre fatores que 

facilitam a incorporação do saber, onde o maior número de alunos responde que é o 

professor e a relação afetiva com o saber. A partir disto a autora discorre sobre esse 

assunto, com base em Charlot e Snyders. 

 

Declara que um dos aspectos da educação brasileira que mais chamou sua 
atenção é a forte ligação entre a afetividade e o saber. Ainda que em sua 
fala o autor enfoque a educação básica, as crianças e os adolescentes, 
acredito que a situação relatada também se prolonga no ensino superior 
(CHARLOT apud VITÓRIA, 2010). 
 
Todos sabemos que, para o aluno, o conhecimento é trazido pelo afetivo: 
ele aprende realmente bem o que cativa, numa atmosfera de aula que lhe 
parece segura, com um professor que saiba criar afinidades. Eis porque a 
escola ao mesmo tempo tem necessidade de conciliar o intelectual e o 
afetivo, e constitui um local privilegiado para operar essa conciliação. A 
alegria na escola só é possível na medida em que o intelectual e o afetivo 
conseguem não se opor (SNYDERS apud VITÓRIA, 2010). 

 

Para finalizar esse assunto ela trata do importante papel do professor de mediar o 

processo para que o aluno saiba amar o saber (no sentido platônico do amor 

‘precisar de’) e destaca também a importância de o aluno ter vontade de aprender e 

ser responsável pela sua formação, pois a mediação só será válida se houver uma 

mobilização de ambas as partes, professores e alunos. 

 

O outro TCC, de Marcio Faria Azevedo e Victor Negrão Silva, buscou analisar 

artigos bibliográficos que tematizam à importância da afetividade no contexto da 

educação infantil. 

 

Na introdução percebemos que o motivo desse estudo se deu a partir da realização 

do estagio supervisionado na formação acadêmica que fez com que os autores 

identificassem a importância da relação afetiva com as crianças na educação infantil 

para o alcance dos objetivos em sala de aula e no ambiente escolar. 
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Na sequência há uma apresentação do significado de afetividade. 

 

Afetividade significa: Conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam 
sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre da 
impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou 
desagrado, de alegria ou tristeza (FERREIRA apud AZEVEDO E NEGRÃO, 
2010). 

 
Uma educação entre professores e alunos que não aborde a afetividade, ou 
seja, a emoção na sala de aula traz prejuízos para a ação pedagógica, pois 
pode atingir não só o professor, mas também o aluno. E se o professor não 
souber lidar com crises emocionais isso poderá provocar desgastes físicos 
e psicológicos (GOMIDE apud AZEVEDO E NEGRÃO, 2010). 

 
A afetividade exerce um papel fundamental nas correlações 
psicossomáticas básicas, além de influenciar decisivamente a percepção, a 
memória, o pensamento, a vontade e as ações, e ser, assim, um 
componente essencial da harmonia e do equilíbrio da personalidade 
humana (KRUEGER apud AZEVEDO E NEGRÃO, 2010). 

 

Na segunda parte do texto, destaca-se a escola como o lugar de socialização e 

desenvolvimento da criança. Visto que nos outros meios de socialização, como na 

família, as crianças têm passado por diversas questões que fazem com que o 

professor torne-se referência para ela, como fonte de valor e afeto, e ainda discutem 

a importância da afetividade na relação professor aluno para aquisição de 

conhecimento. 

 

É necessário entender que quando a criança percebe o afeto por parte dos 
professores e que estes apresentam boa postura em questões ligadas a 
paciência, dedicação, vontade de ajudar e atitude democrática, o processo 
ensino-aprendizagem torna-se mais facilitado (KRUEGER apud AZEVEDO 
E NEGRÃO, 2010). 

 

No que tange a educação infantil, Azevedo e Negrão (2010) ressalta a importância 

da escola na vida da criança, como um lugar onde a criança é reconhecida como 

sujeito e se desenvolve social, cognitiva e afetivamente, com ajuda e mediação do 

professor. 

 

Por fim Azevedo e Negrão (2010) concluíram as importâncias da afetividade na 

educação infantil: rompimento de barreiras familiares existentes, inserção da criança 

em uma realidade diferente de seu costume e a obtenção de melhores resultados no 

processo de ensino aprendizagem e por consequência na relação professor aluno.  
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3 RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO, AFETIVIDADE E FORMAÇÃO HUMANA 

 

3.1 As relações e os caminhos do ensinar e aprender 

 

A partir das entrevistas realizadas com os professores que participaram da pesquisa 

e na relação com as aulas acompanhadas, analisaremos as respostas com base em 

algumas temáticas que emergiram de uma primeira organização das entrevistas. 

Essas temáticas aparecem nas falas dos professores para designar as relações 

afetivas que mantem com os alunos. Elas indicam o que eles compreendem como 

afetividade. São elas: “relações de afinidade”; “relações de proximidade”; “relações 

de autoridade”; e “relações de afetividade”. 

 

Esses temas serão analisados relacionando as respostas que obtivemos nas 

entrevistas, o que trazem implícito e explícito em suas falas com a observação do 

trabalho que estes mesmos professores realizam com os alunos, as relações e os 

modos de ser e com as literaturas que regem nosso trabalho. 

 

Para iniciar trataremos das relações de afinidade, relações que envolvem não 

somente o processo de gostar de alguém, mas de identificar-se com essa pessoa, 

quando sem perceber criamos um vínculo com ela. Isso aparece expresso na fala 

dos professores que dizem relacionar-se mais e melhor com alguns do que com 

outros, por afinidade, ainda assim eles dizem esforçar-se para não diferenciar as 

relações e tentar atender a todos, no entanto a conexão estabelecida com alguns é 

involuntariamente mais forte do que com outros. 

 

Dos quatro entrevistados, dois dizem relacionar-se com todos os alunos de maneira 

igual e dois dizem que apesar de tentarem não diferenciar uns dos outros, há uma 

inclinação para alguns. O que esses professores chamam, em suas falas, de 

amizade e de carinho, nós chamamos de afinidade. E nessa relação ainda acontece 

uma estratégia por parte dos professores na tentativa de se aproximar daqueles que 

isto não acontece naturalmente. Como vemos na fala a seguir: 

 

[...] eu acabo me relacionando muito com uns que, normalmente, são os 
que mais dão trabalho, porque os meninos que são quietinhos eu 
tranquilamente consigo contornar eles do jeito que eu quiser [...] Mas na 
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minha cabeça eu tento não fazer essa separação, eu tento dar tudo de mim 
para todos eles (PROFESSOR 1, 2017). 

 

Em Ribeiro e Jutras (2006, p. 43), “[...] a afetividade contribui para a criação de um 

clima de compreensão, de confiança, de respeito mútuo, de motivação e de amor 

que podem trazer benefícios para a aprendizagem escolar”. Como vemos nas 

entrevistas que a boa relação cria o ambiente de benefícios para todos, aulas 

tranquilas, alunos participativos e professores satisfeitos. Se o carinho e a afinidade 

só ocorrem com alguns, é possível atingir a todos? Talvez seja possível, porém com 

intensidades diferentes. 

 

Na entrevista da professora 3 a afinidade acontece com alguns naturalmente e por 

outros ela é um meio, uma estratégia para conquistar os alunos, para ter uma boa 

relação, para eles não se excluírem e valorizarem sua aula. Ela também acredita 

que a boa relação com os discentes promove a consideração por ela e por isso eles 

a obedecem e não ocorrem enfrentamentos. Assim, ela afirma que, mesmo com a 

afinidade por alguns, a tentativa é de ter uma boa relação com todos pelo bem do 

processo de ensino-aprendizado. 

 

Ribeiro e Jutras (2006) dão sentido à fala desta professora ao relatar sobre um 

ambiente de relação harmoniosa: 

 

[...] num ambiente afetivo, os alunos [...] participam efetivamente das 
atividades propostas e contribuem para o atendimento dos objetivos 
educativos. No caso contrário, o aluno rejeita o professor e a disciplina por 
ele ministrada, perde o interesse em frequentar a escola, contribuindo para 
seu fracasso escolar (RIBEIRO E JUTRAS, 2006, p. 42-43). 

 
Chegamos à proximidade pelas diversas características das relações citadas pelos 

professores, todas elas remetem ao importar-se com o aluno, com sua formação, 

com o aprendizado e com o bom andamento da aula, construindo uma relação de 

igual para igual, com diálogo para que o aluno entenda o professor e o professor 

entenda o aluno. Essa aproximação também permite que o professor consiga 

chamar a atenção sem ser autoritário, para que a relação seja construída por ambas 

as partes. Enquanto na relação de afinidade não há escolha daquele ou de outro 

aluno, na relação de proximidade há o reconhecimento e a tentativa de abranger e 

incluir a todos. É um caminho que o professor constrói na direção do aluno. 
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Em Mattos (2008) encontramos os resultados da tentativa de inclusão, quando o 

professor entende a necessidade de relacionar-se bem com todos e os alunos 

sentem-se confortáveis com essa relação: 

 

O pertencimento a uma cultura, o respeito às diversidades encontradas na 
singularidade de um grupo e a valorização das potencialidades de cada um 
trazem resultados positivos e estimulam a permanência na escola, 
diminuem o índice de reprovação, promovendo alternativas de consolidação 
da inclusão escolar. (MATTOS, 2008, p. 57) 

 

Quando nas falas aparecem as relações de proximidade, notamos entre os 

professores a preocupação com suas aulas e com o ensino-aprendizado. Segundo 

eles, quando os alunos estão distantes e não gostam das aulas os próprios 

atrapalham seu aprendizado, por isso há a tentativa de se aproximar de todos, para 

que eles gostem, tenham vontade e pré-disposição para participar e contribuir com 

as aulas. A relação de proximidade pode construir a ponte entre o aluno e o saber, 

quando o professor conhece seu aluno. Segundo Mattos (2008, p. 56) “O educador 

necessita tornar-se um educador empático, pois poderá perceber os sinais dados 

pelo educando e reverter os aspectos negativos em positivos e efetivamente 

ensinar”. 

 

Eu acho que eu tendo essa aproximação, que eu consigo transmitir o 
conteúdo e, vai além: nos corredores o ambiente de formação é muito rico, 
principalmente numa escola onde a gente está em tempo integral, que é a 
nossa, os corredores fazem parte da nossa formação a todo o momento [...] 
(PROFESSOR 1, 2017). 

 

Percebemos ainda na fala desse professor uma preocupação com formação do 

indivíduo para além de ensinar o conteúdo, conforme o trecho a seguir:  

 

Quando a gente está conversando com o aluno no corredor, a gente não 
está, simplesmente, transmitindo conhecimento, mas a gente está dando a 
entender como a gente é, para ver se ele se espelha ou critica a gente para 
se espelhar de um modo diferente (PROFESSOR 1, 2017) 

 

Para o Professor 4, que trabalha com o Ensino Fundamental, essa relação é 

extremamente importante, principalmente para as crianças para não distanciá-las do 

gosto pelo saber, como relata:  
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[...] principalmente nessa idade né? A questão da autonomia, eles não são 
aqueles alunos que chegam independente se o professor é bom ou ruim, se 
eles estão ali concentrados na disciplina que tem que aprender, os 
pequenos eles necessitam dessa relação com o professor, então o 
professor precisa acolher, precisa ter paciência, precisa saber que essas 
crianças elas têm o tempo delas e se você não souber acolher elas não vão 
ter autonomia de relevar isso [...] então, o professor precisa conquistar isso 
e para conquistar isso precisa dessa relação com os alunos ne? De 
respeito, de acolhimento, de entender a situação [...] (PROFESSOR 4, 
2017) 

 

A relação de autoridade para nós está relacionada ao papel que o professor 

desempenha no trato com seus alunos, até que ponto conseguimos perceber uma 

postura de preocupação com os discentes e quando essa postura é apenas para se 

afirmar superior. Nas falas dos professores percebemos que esse fator é marcante 

para o desenvolvimento das aulas, seja olhando para as suas intervenções ou 

comparando a outros professores. 

 

Outro ponto marcante nas entrevistas é a determinação de limites, a necessidade de 

corrigir, de brigar, de aconselhar, de conversar e de dizer não. No estudo de Santos 

e Nascimento (2016) sobre os diferentes sentidos do não, destacam o utilitarismo do 

afeto, como instrumento de regulação. Ou seja, o aluno que não é educado em casa 

precisa de ouvir “não” de alguém que queira educá-lo, no caso o professor. Alguns 

professores em suas entrevistas fazem uma comparação entre filho e aluno, pai e 

professor. Seria essa a relação saudável entre aluno e professor? Acredito que as 

cobranças devem existir em casa e na escola, mas os papéis não podem se 

confundir. 

 

Dos quatro entrevistados, três descrevem as relações de autoridade de diferentes 

maneiras, e sob o meu olhar agem de diferentes formas. 

 

Para o Professor 1, a relação de autoridade é ruim quando ela atinge o 

autoritarismo, quando o professor se coloca superior e distante dos alunos, pois os 

próprios alunos tendem a atrapalhar a aula e consequentemente irão se atrapalhar 

na aprendizagem e na sua formação de maneira geral, em suas palavras: 

 

Porque se eu fosse um professor autoritário, eu tenho certeza que do modo 
que eu conheço os meninos e o que eles fazem com os professores que 
são mais autoritários, que usam do autoritarismo para reger a aula, não 
conseguem dar aula, os meninos acabam ficando quieto, mas acabam 
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boicotando, se auto boicotando, mas para prejudicar o professor. Eu 
acredito que se eu fosse autoritário ia acontecer a mesma coisa comigo e 
eu tendo essa relação bacana com eles a aula fica mais aberta e ela segue 
de uma forma mais contínua [...] (PROFESSOR 1, 2017) 

 

Essa evidencia apontada pelo professor sobre a relação a ser construída de maneira 

a desconsiderar o aluno, onde o aluno é inferior, não tem voz e nem direitos, não 

exerce sua autonomia e não há sentimento encontramos em Santos e Nascimento 

(2016) como a afetividade negativa e em Ribeiro e Jutras (2006) como a própria falta 

de afeto, relação que não tem diálogo e nem respeito. 

 

O Professor 2 não se diz autoritário, mas sob meu olhar e analisando sua entrevista 

podemos reparar que sua postura é mais séria e mais rígida, aparecem bastante em 

suas falas “regras”, “limites”, “corrigir”. Percebemos nas falas deste professor a 

preocupação de formar seus alunos, de cobrar disciplina:  

 

Se você parar para analisar quando um adolescente é colocado sobre 
regras, primeira coisa que ele faz é rebeldia, é se colocar contrário às 
regras, mas se ele percebe que aquelas regras, é para favorecer o 
crescimento pessoal dele, ela não é só para aprender o voleibol ou o 
futebol, mas se tem aquilo ali, e quando ele percebe que isso é feito dessa 
forma, é uma coisa bem transparente e bem correta, ele entende, ele vai 
passar dois três dias só dessa forma [...] (PROFESSOR 2, 2017). 

 

Em vários momentos de sua entrevista ele preocupa-se com a necessidade dos 

limites e de dizer não. Tem uma postura de maior cobrança e de distanciamento 

enquanto professor, mas ao mesmo tempo aproxima-se enquanto ser humano, 

numa relação de igual para igual considerando o respeito que foi construído na 

relação. Notamos também uma constante formação de sua identidade de ser 

professor, dos entrevistados este é o que tem mais tempo de carreira e mais idade, 

ele mesmo fala da sua experiência adquirida ao longo dos anos e sua construção de 

ser professor. Acredito que isto traz uns contrapontos entre ora se aproximar e ora 

se distanciar. Como nesta sua fala:  

 

[...] procuro sempre no início das aulas, no início do ano, conversar com 
eles e explicar a minha forma de agir e a forma de trabalhar comigo, eu sou 
muito responsável e quero as coisas feitas, na medida do possível, bem 
feitas e não tem brincadeiras nas minhas aulas e eles sabem disso, não 
adianta ser só professor tenho que ser educador, se eu deixar passar 
algumas coisas, eu acho que não estarei ajudando na vida futura, eu sou 
dessa forma, mas eu tenho um bom relacionamento, após a aula, eu brinco 
com todos eles, eles sabem que eles têm a liberdade de conversar comigo, 
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é bem verdade que essa liberdade, por me conhecer, eles sabem até aonde 
eles podem ir, mas o relacionamento é excelente, eu brinco com todos eles, 
mas quando eles sabem que a aula é do professor Marco Aurélio, não tem 
problema e flui normalmente. Existe sempre essa possibilidade da relação 
aluno-professor e o aluno com o ser humano xxxxxxxx, e isso é uma coisa 
muito legal, e eu sei que eles entendem isso perfeitamente (PROFESSOR 
2, 2017). 

 

O Professor 4 tem em suas falas a presença numerosa da palavra “carinho”. Para 

ele o equilíbrio da relação carinhosa e de saber cobrar quando é necessário, ajuda 

nas intervenções e contribui para formar o aluno como ser humano. Em suas 

respostas notamos a preocupação de corrigir, de brigar e de levar para a 

coordenação quando necessário, o que podemos olhar como uma “punição”. A meu 

ver, a criança vai entender que fazer coisas erradas levam a algumas 

consequências, mas conhecendo seu professor um dia ela vai saber que foi pro bem 

dela. Em sua fala questiona-se sobre a postura do professor atrair ou não os alunos, 

se na infância as crianças são carinhosas, independente dos professores, ou é a 

postura do professor que dita o comportamento delas, assim temos como sua 

reflexão: 

 

[...] é complexo porque eu acompanho as professoras em sala de aula, os 
alunos são carinhosos com elas também. Então, será que é a professora? 
Será que se chegar uma professora muito assim, linha dura, será que eles 
vão ser do mesmo jeito porque é da criança isso? (PROFESSOR 4, 2017). 

 

Em outro momento fala da necessidade de brigar e conversar com seus alunos para 

que eles entendam que o professor está brigando porque gosta deles, fala da sua 

necessidade de brigar para corrigir, se o professor corrige em algum momento é 

pensando no melhor para a educação do seu aluno e isso tem que um peso certo, 

para que não seja exagero: “[...] e saber o limite também porque nem sempre uma 

pessoa que briga gosta e eu preciso mostrar pra eles isso” (PROFESSOR 4, 2017). 

 

Das respostas sobre afetividade e refletindo sobre a entrevista e reconhecimento 

dos tratos pedagógicos, das relações e das aulas de maneira geral, extraímos a 

amizade, o carinho, o afeto, a intimidade, a preocupação, o cuidado, a correção, os 

limites, a liberdade e os laços afetivos. Ou seja, a afetividade está presente em 

todas as relações anteriores, porém podemos enxerga-la de diferentes formas. Ela 

acontece por alguns de maneira involuntária, pelo simples fato de ter afinidade com 

um aluno ou com um grupo de alunos com os quais existe uma simpatia? Ou 
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acontece por todos porque percebemos a necessidade afetar o aluno, pela 

preocupação de formação do individuo? Ou até mesmo, acontece apenas com 

alguns, com os quais se tem afeto e o restante só precisa ser afetado pelo seu 

reconhecimento de bom professor e de sentir-se satisfeito com a realização da aula, 

pelo ego profissional? 

 

Podemos reconhecer na entrevista com os professores os diferentes sentidos e 

significados da afetividade. Em cada fala percebemos o destaque de algumas 

dessas características citadas anteriormente: 

 

Para o Professor 1, a afetividade é sinônimo de laços afetivos que une as pessoas, 

como vemos em sua explicação: 

 

[...] mas eu acho que afetividade é aquilo que nos torna um, eu me coloco 
sempre na mesma posição do aluno, mesmo tendo que transmitir e orientar 
um tipo de saber, eu me coloco no patamar igual, não me coloco acima 
deles hierarquicamente, por que eu não vejo isso interessante, isso cria 
afetividade, laços, talvez afetividade seja um sinônimo de laços para mim, 
laços interpessoais, e a minha relação com os alunos é altamente... os 
meus laços afetivos com eles são muito fortes [...] (PROFESSOR 1, 2017) 

 

Para o Professor 2 a relação de afetividade aparece no preocupar-se com seu aluno, 

numa troca de respeito e na necessidade de corrigir para educar e formar o sujeito:  

 

[...] assim esse laço de afetividade [...] ele vai além dessa relação 
interpessoal, vai muito além, acho que é mais profundo, uma coisa bem 
mais profunda [...] então eu acho que começa aí, essa relação de 
afetividade é assim, como eu dei a experiência do filho, os alunos aqui são 
a mesma coisa, você cria essa relação de afetividade, você faz aula com 
eles, você brinca com eles, mas quando eles fogem, eles sabem que eles 
têm que ser corrigido (PROFESSOR 2, 2017). 

 

Afetividade para a Professora 3 está ligada a amizade, emoção afeto e carinho, 

assim a relação é bem construída, tanto professor-aluno como aluno-aluno, fazendo 

os alunos terem mais interesse, sendo obedientes e participativos e inibindo 

confusões e agressividades, nas palavras dela:  

 

É uma amizade mais aprofundada, com emoção do aluno, eu vejo a 
afetividade como isso e, nas aulas, eu acho que aparece justamente nesse 
sentido que eu te falei, aquele aluno que a gente tendo um bom 
relacionamento, a gente vai ter mais afeto pelo aluno como aluno vai ter 
pela gente, né? (PROFESSORA 3, 2017). 
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Neste ponto, enquanto professora em formação e com pouca experiência, eu me 

questiono: será que essa afetividade pode ser construída na relação, ou ela 

acontece sem percebermos, fazendo distinção entre gostar mais de um do que de 

outros? 

 

O Professor 4 questiona-se em relação a Educação Física, que também é uma 

preocupação nossa: será que a própria disciplina já “conquista” os alunos sem 

precisar do esforço do professor? Ou a afetividade ainda prevalece? Quem é 

responsável pela relação, o professor ou a disciplina? 

 

A relação de afetividade para este professor envolve respeito, carinho e, assim como 

o Professor 2, preocupação com o crescimento do seu aluno. Não basta ser 

professor para só cuidar e botar no colo. É fazer o papel de professor de formar um 

ser humano, para o aluno saber refletir o certo e o errado, para fazer o aluno pensar 

que alguém corrigiu por alguma coisa errada. Para ele:  

 

Essa afetividade é mais assim, me veio o respeito, acho que o carinho, o 
carinho assim no sentido de você olhar o próximo, eu falo assim, como se 
fosse seu filho, por exemplo. [...] ele precisa aprender, precisa evoluir, 
precisa crescer né?! como pessoa, como ser humano e quando você tem 
esse olhar, eu acho que a afetividade ela cabe muito bem, porque é uma 
palavra que aproxima do aluno, você aproxima do aluno, [...] a questão do 
afeto não é só cuidar, botar no colo, tadinho, é você saber aonde você quer 
chegar e para isso você tá perto deles (PROFESSOR 4, 2017). 

 

Os diversos aspectos aqui mostrados sob a ótica dos professores entrevistados 

(amizade, o carinho, o afeto, a intimidade, a preocupação, o cuidado, a correção, os 

limites, a liberdade e os laços afetivos.), podemos associar e complementar com a 

reflexão de Ribeiro e Jutras (2006) sobre a opinião dos professores da sua pesquisa: 

 

[...] a afetividade é importante para o ensino e para a aprendizagem na 
medida em que contribui para a criação de um clima de compreensão, de 
confiança, de respeito mútuo, de motivação e de amor que podem trazer 
benefícios para a aprendizagem escolar (RIBEIRO E JUTRAS, 2006, p. 42-
43). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou analisar a afetividade na relação professor aluno no processo 

de ensino-aprendizagem, a partir dos olhares de professores de Educação Física. 

Para isso, percorremos caminhos que atravessaram o meu processo de formação e 

minhas reflexões pessoais sobre o tema, passando pela revisão da temática nos 

estudos da Educação Física, da Educação e da Psicologia até aquilo que pensam os 

professores de Educação Física em atuação na rede de ensino pública. 

 

Estudamos as interferências da afetividade na relação pedagógica e o reflexo disso 

no ensino e na aprendizagem. Por meio das entrevistas e da minha trajetória, 

analisamos e refletimos sobre a relação professor-aluno, suas contribuições e 

prejuízos na caminhada na produção do saber. Identificamos e discutimos estudos 

acerca da afetividade e do aprendizado e, nessa direção, refletimos sobre essa 

relação no ambiente escolar e nas interações que ocorrem neste meio. Buscamos 

também entender, problematizar e repensar os conceitos de afetividade, por meio de 

referenciais teóricos e as falas dos professores participantes da entrevista, os 

sentimentos que se aproximam da afetividade, os relacionamentos escolares entre 

aluno e professor, as associações do intelecto com o emocional e a importância da 

atividade docente para a formação humana. 

 

Uma pesquisa nunca é suficiente para ser finita, mas para os meus objetivos ela foi 

satisfatória. No entanto, para a Educação e para a Educação Física a temática em 

questão neste trabalho pode ser mais explorada e questionada, pois acredito que a 

produção do conhecimento é um continuum e, nesse sentido, uma verdade não 

pode ser única. Pode ser visualizada com diferentes lentes e usada para diferentes 

fins. 

 

Quanto às entrevistas, elas poderiam ser mais amplas, para termos mais elementos 

das experiências dos professores, ou mais pontuais focando, por exemplo, em um 

modelo específico de escola como foi nossa primeira tentativa. Poderia ainda ser 

desenvolvida em outros níveis de ensino, ou na própria comparação entre estes de 

como o afeto é interpretado em cada um deles, ou ainda focado no público 

específico de alunos. 
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O tema também pode ser abordado em outras perspectivas e finalidades como a 

afetividade produzida em clubes de iniciação ao esporte entre técnicos e atletas, ou 

a afetividade na educação especial. 

 

Por fim, dentro do que se propôs, este trabalho contribui com as reflexões de 

professores que ainda não sabem qual caminho percorrer para aproximar-se do seu 

aluno, para guiar seu trato pedagógico e para fazer com que não só docentes, mas, 

também, a sociedade reflitam sobre a afetividade no ambiente escolar, como meio 

de proporcionar prazer e desejo pelo conhecimento e a responsabilidade de ser 

professor para contribuir com a formação humana dos discentes. 
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APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) ___________________________________________________________ 

 

Sou estudante do curso de Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal 

do Espírito Santo. Atualmente, estou realizando o Trabalho de Conclusão de Curso, sob 

orientação da Profª Drª Rosianny Campos Berto. 

Tenho como objeto de estudo a análise das relações professor/aluno no meio escolar, 

em busca de compreender o modo como a afetividade interfere nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

Dessa forma, para realizar minha pesquisa, preciso proceder à coleta de dados, que 

inclui entrevista a professores de Educação Física. Nesse sentido, solicito sua autorização para 

entrevistá-lo. Esclareço que os dados coletados serão utilizados estritamente para análise e 

que os nomes dos sujeitos não serão divulgados. Esses dados coletados serão apresentados na 

monografia e poderão ser utilizados para publicação. 

 

Consentimento do participante 

 

Eu,............................................................................................................................ abaixo 

assinado, concordo voluntariamente em participar do estudo: “Relações professor/aluno no 

meio escolar: a afetividade nos processos de ensino e aprendizagem”. Declaro ainda que 

fui devidamente informado e esclarecido pela Pesquisadora Responsável sobre a pesquisa e os 

procedimentos nela envolvidos. 

 

Local:........................................................................................  Data: ......../........./............ 

 

Assinatura ........................................................................................................................... 

 

Ass. do pesquisador ................................................................................................. 

 

Endereço eletrônico ........................................................................................................... 

 

 

Local,____ de_________________, de 2017. 

 

Estudante: Klaudia Mayra Mendes da Costa  Orientadora: Rosianny Campos Berto 

Tel.: 998444958      Tel.: 999788228 

 

__________________________________ 

Assinatura do responsável pela instituição 
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APÊNDICE II – QUESTÕES DA ENTREVISTA 

 

1 Como é a sua relação com os seus alunos, de modo geral?  

 

2 Relaciona-se melhor com alguns do que com outros? Como? Por que? 

 

3 Como, em sua opinião, essas relações que você estabelece com seus alunos 

interfere nas suas aulas? 

 

4 Você acredita que ela contribui (de modo positivo ou negativo) na construção do 

saber (ou no processo de aprendizagem)? 

 

5 O que é afetividade para você e como ela se manifesta na relação com seus 

alunos? 
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