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Resumo

Esse estudo engloba em um movimento dialético a afetividade e a educação com o intuito de
contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, tendo como objetivo analisar os artigos
publicados na literatura científica nacional, no período de julho de 2000 a abril de 2016, que abordam
a temática da afetividade na educação, a fim de traçar um panorama do que está sendo pesquisado e
publicado na área e verificar as tendências e possíveis lacunas. Para isso, realizou-se uma pesquisa
nas principais bases de dados brasileiras. Os resultados apontaram que todas as pesquisas
convergem na importância da afetividade nas relações entre docentes e discentes, proporcionando
uma visão mais ampla e mais atenciosa para as vivências entre os personagens na educação e que
ainda existem lacunas para análise sobre a temática.

Palavras-chave: Afetividade; Wallon; Educação.

Abstract

This study encompasses in a dialectical movement the affectivity and education with the purpose of
contributing to the teaching-learning process, aiming to analyze the articles published in the national
scientific literature, from July 2000 to April 2016, which address the theme of affectivity in education, in
order to draw a panorama of what is being researched and published in the area and to verify the
tendencies and possible gaps. For this, a survey was conducted in the main Brazilian databases. The
results showed that all the researches converge on the importance of affectivity in the relations
between teachers and students, providing a broader and more attentive view of the experiences
between the characters in education and that there are still gaps for analysis on the subject.

Keywords: Affectivity; Wallon; Education

1. Introdução

Historicamente o Instituto Federal de Sergipe tem passado por transformações administrativas e
pedagógicas, inclusive mudando diversas vezes de nome, como exemplo citamos Escola de
Aprendizes e Artífices, Escola Técnica, CEFET e por fim IFS. Todas essas mudanças provocam uma
revisão geral de seus objetivos, de sua missão institucional e principalmente dos deveres e direitos de
seus discentes, docentes e técnicos administrativos. Mas como ficam as relações interpessoais no
IFS antes, durante e após essas mudanças

Em busca de respostas a essa questão nos deparamos com uma escassez de pesquisas ou trabalhos
que abordem a temática da afetividade no IFS, o que nos levou a pesquisar inicialmente sobre a
participação da afetividade no desenvolvimento humano, especialmente no processo de construção
do conhecimento, ou seja, no processo de ensino aprendizagem. Para tanto, nos apoiamos nos
trabalhos de Wallon defendendo a totalidade do ser humano, focalizando a afetividade em sua
totalidade, considerando-a em sua relação com a emoção, o sentimento e a paixão. Ou seja,
corroborando com Arantes e Aquino (2003) entendemos o desenvolvimento do ser humano de forma
integrada, a partir das seguintes instâncias: o afetivo, o motor e a pessoa. Mesmo sendo aspectos
diferentes, compõem e constituem uma a outra.

Com isso, entendemos que qualquer atividade humana conecta e repercute em todos esses. No
entanto, com as constantes mudanças que o IFS vem passando como ficam essas relações Como
fica a comunidade nesses processos de transformações Vivenciamos com docentes e discente uma
realidade no IFS definida por padrões e normas constituídos através da elaboração de regras,
orientações, regulamentos, ou até mesmo portarias institucionais que dizem o que pode e o que não
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pode ser feito, ou a forma, modo que deve ser feito.

Assim, presenciamos a construção de um Instituto forjado por papeis oficiais sem vida que
determinam como a comunidade, de modo geral, pode e deve agir e interagir. Tudo isso abre
possibilidade de inúmeras pesquisas relacionadas à temática da afetividade no IFS, no entanto,
entendemos que para pesquisarmos uma situação específica se faz necessário inicialmente
realizarmos uma pesquisa para entendermos como o conceito de afetividade vem sendo abordado no
processo educacional, para em pesquisas futuras refletir sobre a afetividade no processo educacional
do IFS.

Dessa forma, lançamos mão dessa pesquisa com o objetivo de analisar os artigos publicados na
literatura científica nacional, no período de julho de 2000 a abril de 2016, que abordam a temática da
afetividade na educação, a fim de traçar um panorama do que está sendo pesquisado e publicado na
área e verificar as tendências e possíveis lacunas.

1. Metodologia da Pesquisa

Enquanto preocupação instrumental, a pesquisa se caracteriza por uma investigação de abordagem
qualitativa que, segundo Richardson (1999, p. 90) “(...) pode ser caracterizada como a tentativa de
uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos
entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de características ou comportamento”.
Essa afirmação quer dizer que não ficamos prisioneiros a números, às estatísticas e às quantidades
de ocorrências, mas buscamos dados não quantificáveis que qualifiquem, considerem, caracterizem,
ou mesmo conceituem, os dados levantados na pesquisa.

A técnica utilizada para coleta dos dados foi o levantamento bibliográfico através da busca eletrônica
de artigos indexados nas bases Scielo e Pepsic. Foram incluídos os artigos: a) publicados em
periódicos indexados; b) escritos em língua portuguesa; c) publicados entre julho de 2000 a abril de
2016; d) empíricos; e) que objetivassem estudar a afetividade e a educação.

Os artigos indexados foram escolhidos por apresentarem uma maior confiabilidade, tanto no
conteúdo, quanto a metodologia e os resultados apresentados. A língua escolhida objetivou analisar o
quantitativo e o que os materiais nacionais apresentam em relação a essa temática, podendo ser
analisada a importância que é disponibilizada para esse tipo de realidade. Os estudos empíricos
proporcionam observar a aplicação das teorias em realidades escolares, além de permitir maiores
estudos sobre o mesmo. Já o estudo sobre a afetividade e a educação foi motivada por uma vivência
na sala de aula entre professora e os estudantes, condicionando um movimento de interesse entre a
educação e o quanto a afetividade o permeia.

Diante dos achados, filtrou-se informações através da ocorrência das seguintes palavras nos artigos:
“afetividade e educação”, “afetividade e ensino superior”, “afetividade, professor e aluno” e
“afetividade e Wallon”. Ao mesmo tempo foram excluídos os trabalhos: que não abordassem a
afetividade e a relação professor e aluno; estudos teóricos; resenhas; trabalhos que abordassem a
questão familiar; estudos que focaram em situações sexuais ou artísticas; e trabalhos sobre formação
profissional. Esses critérios de exclusão foram necessários para a constituição de uma amostra de
pesquisa centrada especificamente na temática “afetividade e educação”.

Foram encontrados 72 artigos na base de dados Scielo e Pepsic. Com base nos critérios de inclusão
e de exclusão das referências, foram selecionados 19 artigos empíricos. Estes abrangiam de 2000 a
2016, a faixa temporal fixada foi escolhida por apresentar um crescimento no quantitativo de artigos e
relação aos demais anos e a influência desses na realidade escolar atual.

Após a leitura dos artigos empíricos selecionados na íntegra, foi possível realizar uma análise
qualitativa, dividindo os estudos em três categorias: professor; formação básica; e ensino superior.
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3. Resultados e discussões

Ao analisar os artigos, observou-se que vários artigos podiam ser agrupados pelos temas mais
discutido pelos mesmos. O objetivo do estudo resumia-se em analisar a afetividade, a importância e
como a mesma estava sendo debatida e analisada nos estudos. Percebeu-se nessa pesquisa que os
artigos em maior quantidade visavam o tema em relação ao aspecto da educação infantil e dos
docentes e seus papeis, e uma pequena quantidade se apresentavam com relação ao ensino
fundamental, médio e superior.

Assim, a divisão de grupos busca averiguar as diferenças no tratamento da afetividade e da educação
em diferentes esferas (educação básica, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior), além
da convergência e divergência entre esses estudos.

◦

As pesquisas de Ribeiro e Jutras (2006), Ribeiro, Jutras e Louis (2005), Almeida, Borges, Mozzer
(2014), Carvalho (2014), Longarezi e Alves (2009) e Oliveira (2009), asseveraram a afetividade
enquanto formação e estruturação profissional, demonstrando diversas situações e pontos de vista
sobre a importância que tem a afetividade nos diversos campos da atuação da educação.

Ribeiro e Jutras (2006), Ribeiro, Jutras e Louis (2005), Almeida, Borges, Mozzer (2014), Carvalho
(2014) buscaram analisar o professor quanto às suas percepções afetivas, a importância do
entendimento da afetividade na relação professor-estudante, além do quão frágil pode ser o modo de
agir dos docentes, frente aos discentes. Diferentemente dos demais, Ribeiro e Jutras (2006), Ribeiro,
Jutras e Louis (2005) e Almeida, Borges e Mozzer (2014) apresentaram sobre a influência da vida
pessoal dos docentes nas suas práticas pedagógicas, além de demonstrarem o aspecto conteúdo,
estrutura interna e a hierarquia, e quanto isso está relacionado com as construções sociais e
influências no campo educacional.

Já Ribeiro e Jutras (2006) examinaram também as possíveis existências de representações sociais de
afetividade nos professores do ensino fundamental e descreveram como esses professores
representam a competência afetiva na relação educativa e destacam a organização do conteúdo das
representações de afetividade. Utilizaram como participantes do estudo, os professores em formação
no curso de licenciatura em ensino fundamental oferecido pelo Departamento de Educação da
Universidade Estadual de Feira de Santana, e que estão atuando em escolas públicas da região.

Em consequência, Longarezi e Alves (2009) demonstraram a necessidade do plano pedagógico para
nortear as práticas e enfatizaram, dessa forma, a necessidade da resolução de problemas como a
atuação na sala de aula, avaliações, além de pontuar sobre a identidade profissional e pessoal do
docente e relações coletivas. Executaram um processo de formação continuada com um grupo de
professoras, de modo a investigar e compreender as atividadesos aspectos que desencadeiam o
interesse na formação e o desenvolvimento do profissional docente. Refletiram e discutiram
resoluções de problemas que foram apresentados, para tal, houve planejamentos, discussões,
desenvolvimento e avaliações em relação às atividades pedagógicas de modo geral, envolvendo
também o aspecto afetivo.A pesquisa teve como participantes as professoras de um Centro Municipal
de Educação Infantil (CEMEI) do município de Uberaba/MG.

Logo, Ribeiro, Jutras e; Louis (2005) relataram a representação o conceito dos docentes sobre
afetividade, analisando tanto a exploração dos conteúdos, da organização desses e da hierarquia
criada. Os participantes da entrevista foram professores do Curso de Licenciatura em Ensino
Fundamental na Universidade Estadual de Santana (UEFS). Expressaram que a afetividade, no
ensino-aprendizagem, possibilita uma ligação entre docentes e discentes, confiança, respeito mútuo,
amizade, o interesse dos estudantes a vida escolar e outros.
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Expuseram que as consequências da afetividade positiva foram: alunos calmos e ativos. Já com a
afetividade negativa, houve: baixa auto-estima e dificuldade de relacionar com os estudantes.
Apresentando também características como modelo para um professor ter boas relações afetivas, que
seriam: impulsionador de atividades criativas e dinâmicas, ser humano, dominar o conteúdo, próximo,
estudioso, maternal, pacífico, que percebe a dificuldade dos estudantes e entre outros.

Longarezi e Alves (2009), Ribeiro e Jutras (2006), Oliveira (2009), Almeida, Borges, Mozzer (2014) e
Carvalho (2014) apresentaram discussões sobre a formação dos docentes nos aspectos afetivos,
ideológicos e práticos na sala de aula.

Os estudos de Almeida, Borges, Mozzer (2014) focaram mais na influência da vida social e afetiva
das professoras para as suas formas de se portarem frente ao magistério. Pesquisando assim, como
se constitui a subjetividade de professoras das séries iniciais através de narrativas sobre as próprias
vidas. Buscando compreender o percurso acadêmico, a escolha pela profissão, vivência social e
personagens participantes da sala de aula. E demonstrando quanto essas atividades executadas
pelas mulheres, contribuemi para a formação profissional e pessoal das mesmas.

Em consonância, Oliveira (2009) focou no aspecto de desenvolvimento motor para os alunos
relatando sobre a formação continuada de professores de educação infantil. Observando diversas
adversidades na educação infantil, tal qual, a adaptação do ambiente por parte das crianças.
Tornando perceptível a escassez nas interações físicas, mesmo sendo esse, um critério importante
para o progresso das crianças. Sendo realizado assim, encontros para vinte e três professoras, em
conjunto com a coordenadoria da instituição, para apresentação de técnicas de massagem infantil,
exercícios corporais, relaxamento e outros ensinamentos. Promovendo assim o autoconhecimento
dos participantes, como pessoas e profissionais e mudança de posturas pedagógicas e criação de
práticas relacionadas à sensibilidade e toques corporais.

Já Carvalho (2014) demonstrou a necessidade das academias discutirem os discursos na formação
dos docentes. Realizaram uma análise de 30 relatórios de práticas de estágio realizadas em turmas
de Educação Infantil, tomando como foco à problemática em afetos no exercício das práticas
docentes.

As aplicações dessas análises nas academias proporcionam estudos que investigam a afetividade
enquanto atuação nas relações, tais como: Enquanto Veras, Ferreira (2010), Tonelli, Souza, Almeida
(2015), Araújo (2000), Sousa, Bastos (2011) e Gaspar, Costa (2011). Que buscaram demonstraram a
afetividade enquanto atuação nas relações.

No que tange a responsabilidade da figura do docente, tanto nas relações com os dicentes e as
demais responsabilidades, é encontrado nos estudos de: em como os professores são responsáveis e
têm papéis importantes nas relações afetivas com os alunos, Veras, Ferreira (2010), Tonelli, Souza,
Almeida (2015), Araújo (2000), Sousa, Bastos (2011), abordaram essas temáticas profundamente.

Veras, Ferreira (2010) observaram as atitudes, o desenvolvimento, a compreensão e a afetividade
nas relações entre professores e estudantes em situações de ensino e aprendizagem. Realizaram
entrevistas para identificar vivências afetivas e concluíram que a relação professor-aluno é de extrema
importância para o processo de desenvolvimento cognitivo e afetivo do aluno, tanto na postura do
professor e nos aspectos positivos e negativos que surgem desses contatos. Apontando também que
docentes que procuravam estabelecer um ambiente respeitoso, interesse pelas atividades realizadas,
valorização dos conhecimentos e experiências dos estudantes, proporcionavam maior aceitação
desse professor na sala de aula. Demonstrando a grande responsabilidade do professor, apontando
que essas atitudes se mostram nas decisões desses, antes de entrar na sala de aula.

Enquanto Araújo (2000) demonstrou a mesma situação realizando testes como esses profissionais
resolviam problemas quando eram submetidos a emoções positivas, negativas ou quando não
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submetidos a outros tipos de emoção. A pesquisa procura entender a natureza das ações morais e
dos juízos, demonstrando quão é importante a afetividade na formação das personalidades morais,
dessa forma, buscou apontar e analisar a influência do estado emocional no cognitivo e quando havia
necessidade de resolver conflito moral.

A pesquisa foi formada por três grupos de trinta professores e professoras de escolas públicas.
Expuseram para cada um desses grupos a estados emocionais antes da resolução de um conflito. O
primeiro foi exposto a emoções positivas, o segundo não foi induzido a nenhuma emoção específica e
o terceiro foi proporcionado com emoções negativas. Objetivava-se analisar, como cada grupo
resolveria o mesmo conflito moral no aspecto cognitivo-afetivo e deontológico.

Sousa, Bastos (2011) não se afastam desse ideal, porém priorizam que a separação do afeto e
cognição proporciona dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, sendo assim necessário que
o mediador compreenda a afetividade e o que proporciona ao ser humano, um ambiente e pessoas
que a (o) estimulem para um caminho equilibrado nos diversos campos: social, psicológico, afetivo,
cognitivo, dentre outros. A pesquisa conteve 11 (onze) participantes, com doutorandos e docentes de
Ciências/ Matemática, que relatarem por escrito episódios em sala de aula em que considerassem
que a afetividade influenciou o processo de ensino e aprendizagem.

Os mesmos reuniram evidências que a afetividade influencia no processo ensino-aprendizagem e
demonstraram o problema da separação que fazem entre o afeto e cognição, como consideram a
razão como uma atitude refinada, enquanto a emoção só induz ao erro. O método de pesquisa foi
analisar narrativas de casos na relação professor-estudante, professor-comunidade,
estudante-estudante e estudante-comunidade que afetam o desempenho e as interações entre os
seres e os saberes. Puderam concluir que há uma necessidade do mediador compreender a
afetividade e os passos que proporcionam ao ser humano, um ambiente e pessoas que a (o)
estimulem para um caminho equilibrado nos diversos campos: social, psicológico, afetivo, cognitivo,
etc. E que o estado emotivo da docente influência na decisão de resoluções de acontecimentos na
sala de aula,

Já Tonelli, Souza, Almeida (2015) observam a influência da ausência do aspecto afetivo ou o não
cuidado desse nos cursos do EAD e quanto os tutores necessitam estar preparados para as
demonstrações afetivas dos estudantes, pois esses são os encarregados por manterem a interação
com o estudante e a utilização de técnicas motivacionais para o aprendizado. Os convidados para
pesquisa, foi um tutor a distância de Matemática (Tutor a Distância A) e dois alunos do 1º período
(Aluno A e Aluno B), ambos do curso de Licenciatura em Informática, ofertado na modalidade a
distância, pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).

Apresentaram que não é só o aspecto cognitivo que proporcionará a aprendizagem, expondo a
necessidade do envolvimento, da comunicação e da motivação nos cursos do EaD, sendo alguns dos
maiores problemas nesses cursos. Demonstram também, a responsabilidade do tutor a distância, por
ser esse o encarregado por manter a interação com o estudante e a utilização de técnicas
motivacionais para o aprendizado. Comentou-se que o estudante, quando desenvolve o afeto positivo
com os colegas e com o docente, possibilita relações interpessoais mais estáveis, proporcionando
assim a ampliação cognitiva.

Gaspar e Costa (2011) perceberam a importância do professor, enquanto motivador de reflexões e
suas relações com os estudantes. Notando a necessidade de um maior estudo de como se apresenta
a afetividade na sala de aula. Ressaltando também a pequena quantidade de psicólogos atuando em
escolas. A pesquisa foi realizada em quatro escolas particulares de ensino fundamental situadas na
cidade de Salvador, com predomínio de um público de classe média alta.Os convidados para a
pesquisa, foram quatro psicólogas escolares que atuam no cotidiano da escola de ensino fundamental
I.

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/reflexoes_sobre_a_relacao_afetividade_e_educacao.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.6-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Percebeu-se assim, com os artigos que focavam a ação e o personagem “professor”, a importância da
figura do mesmo, enquanto formador de uma estrutura escolar firme, da mentalidade e da ação dos
estudantes. Sendo recíproco a influência formadora do mesmo, nos aspectos ideológicos, formação
educacional e de quanto a pessoa também está atuando, não alguém que se separa de suas
experiências, vivências e realidades fora da escola e da sala de aula.

Formação básica

Os estudos de Loos-Sant’ana e, Gasparim (2013) e Tognetta, Assis (2006) focaram na afetividade
nas relações das crianças e o desenvolvimento que esse pode proporcionar.

Loos-sant’ana e, Gasparim (2013) buscaram o papel da afetividade nas ações pedagógicas e suas
relações harmônicas, a importância da figura do professor para o estudante e como é necessário
entender essa situação, e quanto esse aspecto é formador para as crianças. A pesquisa realizada
envolveu 24 crianças de cinco anos e duas professoras de uma escola pública do município
deCuritiba/PR. Concluíram, quão as relações entre as crianças e os adultos são referências para a
construção do ser.

Enquanto Tognetta e Assis (2006) analisaram os diferentes resultados em relações autoritárias e em
relações de cooperação, obtendo crianças com um maior desenvolvimento e êxito nas atividades
propostas, aquelas que estavam nos ambientes cooperativos, assim a predisposição dos sujeitos a
serem solidários, possibilitava um maior avanço nas estruturas cognitivas e afetivas para a formação
das personalidades morais. O grupo de estudo foi composto de crianças de ambos os sexos, na faixa
etária de 6 a 7 anos.

Bianchini e Vasconcelos (2014) abordaram a afetividade no ensino fundamental, refletindo sobre a
interdependência intelectual e afetiva presentes nas significações dos alunos da sala de apoio, e que
dependendo da postura do professor e dos colegas diante de uma situação de erro poderá ajudar ou
não na construção no processo de aprendizagem, quando os sentimentos ruins estavam
predominantes naquelas relações. Os participantes da pesquisa foram 15 alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental, frequentadores do Projeto Sala de Apoio, em uma escola estadual de Londrina-PR.

Sobre a afetividade no ensino médio e a importância do mediador no processo Pereira, Abib (2016) e
Matos, Ferreira (2008) demonstraram alguns aspectos muito relevantes.

Matos e Ferreira (2008) esclareceram a influência da cultura no processo do desenvolvimento e a
importância da continuidade do estímulo para os estudantes. Os participantes da pesquisa foram seis
adolescentes entre 15 e 18 anos, estudantes do ensino básico em uma escola pública na região
metropolitana da cidade do Recife. Concluindo a importância da leitura, da influência da escola e do
professor na formação cogno-afetiva do estudante.

Enquanto PEREIRA e ABIB (2016) demonstraram que a afetividade foi necessária para explicar as
dificuldades encontradas no processo de aprendizagem dos estudantes, sendo oriundo das relações
e até do ambiente escolar, colocando a afetividade como um forte caráter metacognitivo, apontando
que uma boa relação com o professor e com o ambiente auxilia no processo de desenvolvimento dos
estudantes. Os participantes da pesquisa foram 20 alunos de 2º ano do Ensino Médio de uma
instituição federal de ensino no Brasil. Demonstraram o papel do professor, as relações e as
discussões contribuem na formação do estudante.

Assim, GUHUR (2007) focaliza na afetividade nas relações dos jovens e adultos com deficiência
mental, procurando entender quais seriam os recursos desses para expressarem os seus sentimentos
e qual é o papel do outro nessas interações. Os participantes da pesquisa foram dezesseis jovens e
adultos com idades entre 13 e 32 anos (nove do sexo masculino e sete, do feminino). Destes, oito
eram semialfabetizados, quatro alfabetizados e quatro não alfabetizados.
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Concluíram que a comunicação de pessoas com deficiência mental, demonstram da mesma forma,
que as relações afetivas estão presentes nos desenvolvimentos sócio-afetivo-cognitivo desses ativos,
atentos e expressivos, sendo capazes de compartilhar os sentimentos pretendidos e que há a
importância do outro nessas relações. Os participantes da pesquisa foram dezesseis jovens e adultos
com idades entre 13 e 32 anos (nove do sexo masculino e sete, do feminino). Destes, oito eram
semialfabetizados, quatro alfabetizados e quatro não alfabetizados.

A formação básica apresentou, entre todos os artigos analisados, os que tinha uma aplicação e uma
conexão mais intensa entre afetividade e educação, sendo até concluído a inviabilidade da ausência
desse. Tornando assim, o setor que a afetividade está em conjunto com o processo de
ensino-aprendizagem, observando as alterações de humor e o comportamento dos estudantes frente
a diferentes estímulos.

◦

Quadros, et. al. (2010) e Rodríguez, Cruz (2009) apresentaram a afetividade nas relações do ensino
superior. Sendo Quadros, et. al. (2010), que demonstraram a sala de aula, como um ambiente de
crescimento do ser, convivência, contato com outros e com o conhecimento, podendo criar relações
conflituosas ou positivas entre professor-aluno. Geralmente o professor de Ensino Superior é visto
como um ser autoritário e pouco acessível para diálogo e para relações afetivas, diferentemente do
professor da Educação Básica. Assim, as relações vão se alterando, à medida que outros níveis de
ensino vão sendo alcançados e que o docente altera o foco do seu trabalho para o conteúdo,
causando afastamento do professor em relação ao discente.

Os participantes da pesquisa, foram professores e de estudantes do Departamento de Química da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os discentes caracterizaram o bom professor sendo
aquele que tem domínio de conteúdo, identificação com a docência, sabe se relacionar, observador,
sensível e a boa didática. Já os docentes apresentam um bom estudante, como aquele que participa
das aulas, faz todas as atividades, que apresenta querer aprender, faz ponderações e que quando o
aluno ingressa no curso, é para se dedicar ao mesmo. Os professores apresentaram afetividade como
algo inerente a relação humana, aumenta a confiança e auxilia a aprendizagem, já os estudantes
entendem como algo necessário, situando como principal ponto, a problemática com os conteúdos e
sim o aprendizado desses. Concluíram dessa forma que não havia um entendimento sobre o que seja
afetividade e como faz parte da sala de aula.

Enquanto que Rodríguez, Cruz (2009) os participantes da pesquisa, foram de três cursos académicos
nas diversas formações em Educação (Ensino Básico – 1º ciclo, Educação de Infância, Educação
Física, Educação Musical, Audição e Linguagem, Língua Estrangeira - Inglês e Francês, e Educação
Especial) e em Pedagogia, que totalizaram 945 alunos. Buscaram analisar os valores afetivos dos
futuros docentes de três cursos acadêmicos, demonstrando que a afetividade é um importante quesito
para o comportamento na vida. Foram apresentadas as diferenças ligadas ao sexo (mulher e homem)
e a posição ideológica que influenciam também no modo de agir do docente frente a sua visão e ação
no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, a afetividade, no processo de
ensino-aprendizagem, é um intensificador dos interesses dos alunos por qualquer processo educativo
de conhecimento.

Os artigos que focaram no ensino superior, demonstraram quão a afetividade é pouco observada e
analisada, frente os momentos e as interações dos personagens. Não sendo ressaltado o professor
como uma figura humana, e o estudo é muito mais quantitativo do que qualitativo. Todos esses
aspectos unidos, confirmam a escassez de debates e percepção dos movimentos e das
características formadoras das pessoas e das vivências entre os mesmos, sendo um critério
fundamental para o processo de ensino-aprendizagem.
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4. Considerações Finais

Conclui-se que os artigos convergiram na importância da afetividade nas relações, e a influência
desses na constituição do sujeito. As pesquisas demonstram a importância do professor enquanto
mediador do conhecimento, como figura humana, social e que afeta e é afetado pelo mundo,
entretanto, não é discutido sobre a diferença das relações do professor-aluno do ensino superior em
comparação ao ensino médio, fundamental e infantil.

Os estudos feitos em relação a educação infantil focalizam os aspectos motores e afetivos mais
acentuadamente em relação ao aspecto cognitivo, dessa forma, pode-se perceber que a medida que
os níveis educacionais vão se tornando mais avançados, há uma maior preocupação com o cognitivo
que as demais instâncias. Observou-se também que os estudos apontaram uma maior influência do
meio, dos problemas em relação a educação, dos conflitos, a partir do ensino médio, diferentemente
dos de ensino fundamental e infantil, que abordaram mais o aspecto sala e relação aluno-aluno e
professor-aluno.

Dessa forma pôde-se notar que as pesquisas apresentaram algumas lacunas, como: a influência do
magistério e da sua formação, para uma visão mais ampla e que observe quão a afetividade está
imbricada no processo de educação, quanto em diversos aspectos, a importância de políticas
pedagógicas nas instituições que permitam o desenvolvimento de práticas mais efetivas, permitindo
ao docente a capacidade de maior interação e aprofundamento das dificuldades dos estudantes, além
de permitir com essa relação uma maior rentabilidade para o ser-estudante e outros critérios.

Quanto a influência do magistério, percebeu-se que as pesquisas não demonstraram e/ou não
aprofundaram o porquê dos professores ministrarem a aula daquela forma, sobre as suas posições
ideológicas, seus aspectos afetivos, sobre a relação professor-professor e quanto a influência dos
professores nas ações dos alunos, de professores atuantes e de futuros professores.

Percebeu-se pouco aprofundamento em relação as políticas pedagógicas na prática docente ou nas
relações na sala de aula e a ausência sobre o aspecto motor no ensino superior. Notou-se com as
pesquisas, que o aspecto da relação autoritária do professor sobre o estudante, é mais perceptível no
Ensino Superior, entretanto não é aprofundado sobre essa situação no Ensino Infantil e as pesquisas
não demonstram isso no Ensino Médio. Além de não haver um debate do porquê essa situação fica
mais perceptível no Ensino Superior e se a formação influencia nesse aspecto.

Dessa forma, pode-se notar que há ausência de um estudo mais aprofundado nas relações existentes
no ensino superior, pois, esses não aprofundam sobre os motivos e a influência da afetividade nessas
relações.

Assim, nota-se quanto o professor é um formador de opiniões e ações para os estudantes, assim
sendo necessário o debate sobre a afetividade e a importância do papel desse para as relações e o
desenvolvimento afetivo-cognitivo nas escolas, nos cursos de formação e na formação continuada.

Esse artigo, permitiu uma visão mais ampla e a aplicação da teoria de Wallon, pois, para esse, as
relações de ensino-aprendizagem envolvem um processo afetivo, cognitivo e motor. Dessa forma, a
prática pedagógica atinge todas as dimensões, como o objetivo de promover o desenvolvimento em
todas elas, uma vez estas atuam de forma entrelaçada, influenciando-as e transformando-as. Nessa
perspectiva, o professor desempenha um papel ativo na constituição da pessoa do aluno, buscando
agir na correlação entre emoção e cognição, criando condições afetivas para que o aluno atinja a
plena utilização do funcionamento cognitivo, e vice-versa. Da mesma forma, o aluno é uma pessoa
concreta, constituída tanto de sua estrutura orgânica como de seu contexto histórico, e traz inúmeras
possibilidades de desenvolvimento que podem ser efetivadas conforme o meio lhe ofereça condições.
Assim, o presente estudo objetiva compreender gerar e fundamentar uma futura percepção da
afetividade na relação entre professores e alunos dos cursos de Licenciatura de Química e de
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Matemática do Instituto Federal de Sergipe campus Aracaju.

Objetivando, discutir sobre a afetividade na relação professor – aluno nos cursos de Licenciatura,
melhorar a qualidade de ensino na educação básica por meio de formação inicial consistente e
contextualizada do professor em sua área de atuação, uma vez que a experiência acadêmica
constituirá a atuação dos alunos enquanto docentes da Educação básica e/ou superior. E contribuir
para formação dos alunos, que serão docentes da educação básica e/ou superior, discutir a
afetividade na prática pedagógica, como um dos pilares da formação, favorecendo o fortalecimento
dos cursos de licenciatura. Em consonância com a visão de homem integradora proposta por Wallon,
essa pesquisa tem um norte de cunho qualitativo e quantitativo, uma vez que se propõe a
compreender o universo da produção humana, buscando o universo dos significados, dos motivos,
das aspirações, das crenças, dos valores, das atitudes.
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