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RESUMO 

 

 

O processo de educação passa por inúmeras barreiras quando se observa que as turmas são sempre 

formadas por alunos diferentes. Essa heterogeneidade existente nas salas de aula transforma-se em 

um obstáculo que deve ser superado pelas pedagogias educacionais e cabe aos professores essa 

superação, juntos aos alunos para que o processo de ensino aprendizado se torne real e efetivo. A 

partir dessa observação, muitos estudiosos buscaram subsídios e meios para facilitar a aproximação 

entre professor aluno, afim de diminuir as barreiras na aprendizagem escolar. É nessa perspectiva que 

a afetividade vem ao encontro da educação como ferramenta pedagógica de grande relevância para a 

educação escolar, principalmente quando se trata da educação física, que em muitos casos acaba 

tendo metodologias seletivas e excludentes. 
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SUMMARY 
 
 
The process of education goes through many barriers when it is observed that classes 
are always formed by different students. This heterogeneity in classrooms becomes 
an obstacle that must be overcome by educational pedagogies and it is up to teachers 
to overcome this, together with students so that the process of teaching learning 
becomes real and effective. From this observation, many scholars have sought 
subsidies and means to facilitate the approach between student teacher, in order to 
reduce the barriers in school learning. It is from this perspective that affectivity comes 
to the encounter of education as a pedagogical tool of great relevance for school 
education, especially when it comes to physical education, which in many cases ends 
up having selective and excluding methodologies. 
 
Keywords: Affectivity, Teaching-Learning, Physical Education, Higher Yield 
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1- INTRODUÇÃO 

A afetividade é um fator primordial na relação entre professor e aluno, dessa 

forma contribui significativamente no processo de ensino aprendizagem. As relações 

interpessoais existem em todos os campos da sociedade, é no ambiente escolar que 

o aluno aprende a lidar com as diferenças existentes dentro de uma sociedade plural, 

seja por questões de gênero, raça, credo ou ideologias distintas. 

Ao ter em suas vivências, experiências que o coloquem em questão essa 

diversidade sociocultural o aluno pode criar a possibilidade de entendimento e 

aceitação, tudo isso embasado nos ideais de afetividade que deverão ser usados pelo 

professor como forma de acessar ao universo do aluno, contribuindo assim para uma 

boa relação dele mesmo com o aluno e dos alunos entre si. 

 Visando responder, qual a importância da afetividade entre professores e 

alunos e em que aspectos essa relação influencia no processo de ensino e na vida 

pessoal dos estudantes? O presente estudo apresenta alguns objetivos para melhor 

compreender o processo de ensino aprendizado através de um olhar afetivo, apontar 

os benefícios que a afetividade trás para o educando durante sua vida escolar. 

 Para o levantamento dos dados necessários, fez-se uma pesquisa bibliográfica 

de cunho qualitativa descritiva, o qual tem objetivo de descrever as características de 

uma população, um fenômeno ou experiencia para um estudo realizado. Foram 

pesquisados artigos e livros com estudos que datam até os últimos 20 anos 

pregressos, para melhor entender como se deu o processo de evolução e a 

contribuição da afetividade na vida social estudantil.  

Estudos comprovam que a afetividade contribui significativamente na vida do 

aluno, pois contribui nos aspectos de motivação, refletindo diretamente na vida social 

da criança. Um professor que consegue acessar o universo do aluno através de 

práticas afetivas, consegue trabalhar na criança auto estima e confiança, que 

contribuirão no futuro para uma vida mais reflexiva e dentro de padrões éticos 

estipulados por uma sociedade.   
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2 – OS BENEFÍCIOS DA RELAÇÃO PROFESSOR ALUNO NO AMBIENTE 

ESCOLAR 

 

Todos os estudos apresentados apontam que uma boa relação ente professor 

aluno contribui significativamente no processo de motivação e boas aquisições do que 

tange ao ensino aprendizado. Nesse sentido, observa-se a importância de referenciar 

alguns desses estudos de forma reafirmar a importância dessa relação afetiva dentro 

da escola. 

Cunha (2008) afirma que é importante que o professor conheça os estágios do 

desenvolvimento cognitivo dos seus alunos, para utilizar os mecanismos educativos 

apropriados que promovam práticas pedagógicas que promovam o amadurecimento 

de cada idade. 

Para Piaget (1976), o afeto pode acelerar ou retardar o desenvolvimento das 

estruturas cognitivas. O afeto acelera o desenvolvimento das estruturas, no caso de 

interesse e necessidade, e retarda quando a situação afetiva é obstáculo para o 

desenvolvimento intelectual. A afetividade não explica a construção da inteligência, 

mas as construções mentais são permeadas pelo aspecto afetivo. Toda conduta tem 

um aspecto cognitivo e um afetivo, e um não funciona sem o outro. 

      A afetividade tem grande importância no condicionamento motor e cognitivo do 

aluno, pois funciona como uma mola propulsora para desenvolvimento cognitivo 

proporcionando um ambiente agradável e prazeroso para os alunos participem 

ativamente. Essa relação e indispensável para o crescimento interno do aluno, e 

ganho da sua confiança, amor e no respeito.  

O professor deve manter um diálogo afetivo constante com o aluno, para assim 

compreende-lo melhor e poder ter uma relação de amizade nas aulas transformando-

a em uma experiência de aprendizado a qual vai deixar marcas positivas na vida do 

aluno. 

Todo educador tem em suas mãos o poder de transformar o modo de ser e agir 

do aluno, pois ele é um formador de opinião, um exemplo a ser seguido. A figura do 

educador deve ser vista como uma fortaleza que transmite segurança ao discente, 

confiança para que o processo de ensino-aprendizagem se torne mais significativo na 

vida do aluno. 

Para Saltini (2008), O afeto é a parte de nosso psiquismo responsável pela 

maneira de sentir e percebe a realidade. A afetividade é, então, a parte psíquica 
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responsável pelo significado sentimental de tudo que vivemos. Se algo que 

vivenciamos está sendo agradável, prazeroso, sofrível, angustiante, causa de medo 

pânico, ou nos dá satisfação, todos esses conceitos são atribuídos pela nossa 

afetividade. A afetividade é impulsionada pela expressão dos sentimentos, das 

emoções, e desenvolve-se por meio de formação do sujeito, podemos constatar que 

o amor, carinho, compreensão, respeito, amizade, afeto, solidariedade, atenção e 

companheirismo têm uma forte chance de construir o núcleo central da representação 

da afetividade, a concepção de afetividade em relação professor e aluno evidencia 

que ela emerge como um sentimento, uma atitude, um estado e uma ação. Enquanto 

sentimento, e a afetividade aparece no discurso dos participantes de duas maneiras, 

primeiro concebida com amor, carinho e afeição entre as pessoas, trata-se de um 

sentimento que nasce na interação entre os seres humanos na relação interpessoal. 

Segundo Cunha (2008), A afetividade é um estado de afinidade profunda entre 

os sujeitos. Assim, na interação afetiva com o outro sujeito, cada sujeito intensifica 

sua relação consigo mesmo, observa seus limites e, ao mesmo tempo, aprende a 

respeitar os limites do outro. A afetividade é necessária na formação de pessoas 

felizes, éticas, seguras e capazes de conviver com o mundo que a cerca. No ambiente 

escolar afetividade é além de dar carinho, é aproximar-se do aluno, sabe ouvi-lo, 

valorizá-lo e acreditar nele. Ser professor não constitui uma tarefa simples, ao 

contrário, é uma tarefa que requer amor e habilidade. O educador não é simplesmente 

aquele que transmite um tipo de saber para seus alunos, como um simples repassador 

de conhecimento, o papel do educador é bem mais amplo, ultrapassado está mera 

transmissão de conhecimento. 

 

Educar não e apenas transmitir conhecimento, mas dá oportunidade de o 
aluno aprender e buscar suas próprias verdades, para isso devemos utilizar 
de vários meios como afeto para que o aluno tenha prazer em estudar. 
(CUNHA 2008, p. 51). 

 
 

Em qualquer circunstância, o primeiro caminho para a conquista da atenção do 

aprendiz é o afeto. Pois através dele a criança terá a vontade de aprender e ser torna 

uma forma mais 

 Fácil de trabalhar e transmitir seus conhecimentos, Ele é um meio facilitador 

para a educação. Irrompe em lugares que, muitas vezes, estão fechados as 

possibilidades para o professor. Considerado o nível de dispersão, conflitos familiares 
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e pessoais e até comportamentos agressivos na escola hoje em dia, seria difícil 

encontrar em algum outro mecanismo de auxílio ao professor mais eficaz. A sala de 

aula não deve ser vista unicamente como um espaço físico estático e imutável que 

serve unicamente para recepção de instruções, a verdadeira educação vai muito além 

das paredes limitantes de uma escola, os alunos devem se sentirem livres para usar 

o conhecimento adquirido e com eles formular novas ideias, construir novos 

conhecimentos, compreendendo assim o mundo e a sociedade que os cercam. 

(PIAGET, 1975). 

A relação harmoniosa entre professor e aluno favorece consideravelmente os 

resultados no ensino e aprendizagem. O afeto mútuo entre eles é algo indispensável 

que deve ser trabalhado. Buscar empatia pelo aluno estreita a distância que o mesmo 

tem do professor, logo, tornando o alunado mais próximo do conhecimento científico. 

“O afeto tem mesmo esse poder de derrubar muralhas emocionais, de romper 

bloqueios psicológicos e também de promover um bem-estar no aluno”. (SALTINI 

2008, p.12). 

Inicialmente, educar seria então, conduzir ou criar condições para que obtenha 

sucesso com o trabalho e atividades utilizadas na adaptação da criança de zero até 

seis anos, fosse possível desenvolver as estruturas da interagência necessidades ao 

estabelecimento de uma relação logica e afetivo. 

 Ter afeição pelo seu aluno, o professor passa a obter mais prazer em atingir 

seu alvo nas abordagens dos conceitos científicos, assim ele não faz apenas por 

obrigação, mas sim por comprometimento e consciência que está ajudando e 

contribuindo para que seu aluno seja alguém de sucesso na sociedade, assim, o 

discente entende que ele é importante e que tem alguém comprometido a ajuda-lo em 

busca de seus propósitos saudáveis. 

Educar é mais que uma profissão, é uma luta contra todo o mal que assola a 

sociedade marginalizada que adquiriu modos adaptados pelo meio hostil que vivem. 

Quando um professor se empenha em fazer um ótimo trabalho com seus alunos, ele 

não está apenas fazendo seu papel de professor, também está mostrando afeto, 

sentimento e dedicação por aqueles que precisam de orientação para tomar as 

decisões corretas da vida. “O desenvolver do afeto será algo determinante na vida do 

aluno, pois o mesmo sendo amado sentirá o desejo de aprender e consequentemente 

este saber adquirido elevará sua autoestima e o tornara feliz.” (CUNHA 2008, p.69). 
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Segundo Maluf (2003), O aluno quando é querido pelo professor sente que a 

escola não é só uma obrigação imposta pelo sistema, mas sim uma forma de 

libertação e ter a chance de seguir por um caminho melhor, assim ele sente vontade 

de adquirir mais conhecimento, podendo se apoiar no seu professor, no seu mestre 

como um refúgio e família onde recebe instruções para uma vida melhor com 

sabedoria.  

A proximidade entre aluno e professor quebra várias barreiras que impedem 

com que o trabalho de ensino e aprendizagem perpetue. O docente precisa sempre 

conhecer não apenas o conceito cientifico a ser ministrado, mas também seu público 

alvo para criar estratégias de abordagens, é através do diálogo entre professor e aluno 

que a familiaridade passa a ser adquirida em sala de aula, mantendo sempre o 

respeito e assim a confiança mútua para que juntos possam construir novos 

conhecimentos. 
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3 – A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NO PROCESSO DE ENSINO 
APRENDIZADO 
 
 A relação professor-aluno no processo educacional perpassa por um 

sentimento ético e moral, afinal de contas, é função do professor, conhecer e 

reconhecer seus alunos como publico alvo de estudo, pesquisa e investimento 

pedagógico visando uma superação de si mesmo, na busca de conhecimentos que 

lhes farão seres pensantes, críticos e reflexivos perante a sociedade que os cerca.  

 Mas para tanto, é necessário que haja dentro de sala de aula uma relação 

afetiva, que vai além dos livros, cadernos e das paredes da escola. Um professor bem 

preparado para lidar com essa ação interpessoal deve ter em mente que é necessário 

que a todo momentos fara-se necessário uma avaliação formativa, para analisar o 

nível e o grau de conhecimento absorvido pelo aluno, para então, prosseguir ou 

repensar estratégias de ensino e metodologias mais acessíveis. 

A ética aproxima-se da dimensão afetiva constituinte do sujeito, pois nós e os 

demais que nos cercam, apesar de conhecermos muito bem as regras, em muitas 

ocasiões não as seguimos. Cabe lembrar que só o saber ou o acúmulo de 

conhecimentos não basta para agir moralmente, pois a ação depende ainda da 

imagem que projetamos de nós mesmos, ou seja, depende do sentido que atribuímos 

a certas ações e dos sentimentos experimentados pelas pessoas decorrentes dessas 

ações (TOGNETTA, 2009).  

Vale destacar que os valores construídos podem ser morais ou não morais. 

Como exemplos de valores morais temos o respeito, justiça, dignidade, solidariedade, 

honestidade, dentre outros. Os valores não morais podem ser exemplificados como 

sucesso, fama, riqueza, popularidade, beleza, status (LA TAILLE, 2006). 

Segundo Oliveira (2002) aprendizagem são mudanças na apresentação do 

comportamento, advindas do fato de a criança estar preparada (madura), e de viver 

experiências (prática) relacionadas à habilidade a ser aprendida. As experiências são 

vitais para a aprendizagem, pois é através delas que chegamos a novas respostas, 

através da associação e a um melhor desenvolvimento individual.  

Para Magill (1988) citado por Tani (1989) aprendizagem são mudanças 

internas, mais ou menos permanentes que resultam da prática. As relações humanas 

forma a essência do sentido dado àquilo que se quer aprender. Um objeto só ganha 

significado quando passa por seu uso social, portanto é à partir do processo de 
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interação com o meio social e através da mediação feita com o outro, que se dá a 

apropriação dos objetos culturais.  

Tassoni (2000, p. 9) discorre:  

 

“... são experiências vivenciadas com outras pessoas que irão marcar e 
conferir aos objetos um sentido afetivo, determinando, dessa forma a 
qualidade do objeto internalizado. Neste sentido, pode-se supor que, no 
processo de internalização estão envolvidos não só os aspectos cognitivos, 
mas também os afetivos”. 

 
 

É através de uma relação mais próxima que os professores poderão auxiliar de 

forma significativa na vida do estudante, contribuindo na quebra e superação das 

barreiras e nas dificuldades de aprendizado que podem interferir no processo de 

aquisição de conhecimento e aptidões psicomotoras. Além disso, como sustenta 

Tassoni (2000) a qualidade da interação pedagógica vai conferir um sentido afetivo 

para o objeto de conhecimento, a partir das experiências vividas, e prossegue:  

 
“Quando se assume que o processo ensino-aprendizagem é social, o foco 
desloca-se para as interações e os procedimentos de ensino tornam-se 
fundamentais. O que se diz, como se diz, em que momento e por quê, da 
mesma forma que o que se faz, em que momento, e por quê, afetam 
profundamente as relações professor-aluno, influenciando diretamente este 
processo. O comportamento do professor, em sala de aula, expressa suas 
intenções, crenças, valores, sentimentos, desejos e afetam cada aluno 
individualmente” (p. 13). 

 
 

Krueger, 2003 ainda coloca a inter-relação do professor com o grupo de alunos 

e com cada um em particular é constante, e é em função dessa proximidade afetiva 

que se dá a interação com objetos e a construção de um conhecimento altamente 

envolvente. 

 

“... o educador serve de continente par a criança. Poderíamos dizer, portanto, 
que continente é o espaço onde podemos depositar nossas pequenas 
construções e onde elas tomam um sentido, um peso e um respeito, enfim, 
onde elas são acolhidas e valorizadas, tal qual um útero acolhe um embrião” 
(SALTINI. 1997, p. 5) 
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3.1– CONSEQUENCIAS DE UMA METODOLOGIA MOTIVADORA NO 
PROGRESSO PEDAGÓGICO  
 

 

Os professores da área da educação física, conhecem a sua relevância no meio 

escolar, visto que através dela que muitas crianças desenvolvem capacidades 

motoras que são importantes no desenvolvimento pessoal, bem como na melhora na 

relação interpessoal e na sobrevivência no mundo que os cerca. Os benefícios que 

ela traz aos alunos quando bem trabalhada desde os jardins de infância até os últimos 

anos do ensino. Analisando o contexto atual do ensino da educação física percebe-se 

que ela vem sofrendo uma decadência considerável, principalmente quando falamos 

no ensino médio, num quadro que nos aponta por vezes educadores desmotivados 

com a docência, quer-se aqui observar qual a motivação do professor de educação 

Física para dar uma boa aula ou não, e quais os fatores que levam o professor de 

educação Física a dar ou não uma boa aula. 

 Esse processo de desmotivação docente influencia diretamente no processo 

de ensino aprendizagem dos alunos, visto que através dos professores bem 

motivados à prática docente que os alunos irão sentir-se entusiasmados a se integrar 

as aulas de forma a oferecer feedbacks positivos no processo de construção do 

conhecimento.  

  Acredita-se que a falta de motivação do aluno é uma consequência da falta de 

motivação do professor, que acabar por “largar” a bola tornando as aulas monótonas 

e repetitivas, como consequência acaba perdendo seu espaço e sua credibilidade no 

meio escolar. Torna-se, portanto fundamental descobrir o que leva este professor a 

escolher esta não aula e, qual a motivação dos professores que inovam em suas 

práticas docentes. 

 Nesse sentido é importante observar que tipos de metodologias os professores 

estão levando para sala de aula, visto que o modelo metodológico oferecido aos 

alunos pode influenciar diretamente nos ganhos de conhecimento e no rendimento 

educacional proposto pelos professores e pelos projetos político pedagógicos das 

escolas. 

Com a crise dos nos 80, onde a comunidade de professores teve acesso a 

programas de pós-graduação e voltou mais fortalecida, começaram os 

questionamentos sobre os verdadeiros objetivos da educação física. É, portanto, aqui 

que sujem as novas tendências, entre elas as que mais se destacam são: 
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desenvolvimentista, construtivista, crítico superadora e, crítico-emancipatória. Cada 

uma delas defende uma nova ideia 

Desenvolvimentista, esta estabelece metodologias de ensino para cada fase 

da vida desde os 0 até os 14 anos em diante, ou seja, ela diz que para cada idade 

existem atividades e métodos para estimular a criança. O movimento é o foco aqui é, 

o inicio o meio e o fim da educação física.  

 Construtivista, abordagem está defendida por João Batista Freire nos diz que corpo 

e mente, não são dissociadas e, que a educação física é responsável por estimular as 

habilidades motoras através de jogos e brincadeiras é aqui a educação de corpo 

inteiro.  

  Crítico-superadora, teoria que foi criada no início dos anos 90 por um coletivo 

de autores. Aborda a educação física a partir da cultura corporal, trabalhada em 

conteúdos divididos em: esporte, lutas, dança, ginástica e, jogos; organizando esses 

conteúdos em ciclos, partindo do pressuposto que os alunos já trazem com eles um 

conhecimento prévio sobre o assunto.  

Crítico-emancipatória aqui a expressão corporal é entendida como forma de 

dialogar consigo mesmo e com o contexto social no qual se está inserido. É preciso 

“formar” o aluno para que ele seja o sujeito das suas escolhas, seja questionador e, 

como o próprio nome já diz, seja emancipado socialmente. 

 Numa investigação realizada por Villa (1985), em que distinguiu sete tipos de 

professor – o didático (pela clareza da explicação), o organizado (pela metodologia 

utilizada), o dominante (pela exigência), o físico (pela aparência), o cordial (pelo 

humor), o afetivo (pela atenção personalizada) e o entusiasta (pela motivação 

expressa) – verificou-se que todos os tipos são considerados importantes pelos 

alunos, consoante o estilo do próprio aluno, o seu nível de ensino e as situações 

concretas. 

Nesse sentido, entender os tipos de metodologias usadas pelos professores é 

de suma importância para compreendermos quais os subsídios e saídas utilizadas 

pelos docentes para adentrar o universo do aluno, de forma afetiva auxiliando na 

aquisição de aprendizado.  
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4 – A RELAÇÃO AFETIVA FAMILIAR E SUA INFLUÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
ESCOLAR 
 
 

A participação da família no ambiente escolar é fundamental no processo 

ensino aprendizagem. Família e escola são os principais suportes com que a criança 

pode contar para enfrentar desafios, visto que, integradas e atentas podem detectar 

dificuldades de aprendizagem que ela possa apresentar, podendo contribuir de 

maneira eficiente em benefício da mesma. 

A família deve ser parceira, aliada à escola e aos professores, para juntos 

oferecerem um trabalho de envolvimento e cumplicidade nos assuntos relacionados 

ao ambiente escolar. A discussão sobre como envolver a família no processo de 

aprendizagem na escola não é recente, promover a co-responsabilidade exige 

desafios. Mas a mudança e a perspectiva de integração entre família e escola devem 

ser incentivadas e analisadas constantemente. Esta luta se faz necessária para 

contribuir no processo de ensino-aprendizagem do educando, pois somente com a 

família interagindo com as escolas é que terá além de uma boa formação, uma 

preparação para tomar atitudes para enfrentar as dificuldades que certamente virão 

no decorrer de sua vida. 

A parceria entre familiares e as instituições de ensino seja a educação formal 

ou a técnica, é concretizada quando ambos estão unidos em um único objetivo, formar 

cidadãos conscientes da sociedade em que habitam, com valores éticos e morais e 

com uma perspectiva de um futuro promissor. A família pode participar de várias 

maneiras na vida educacional do estudante, elas podem: acompanhar tarefas e 

trabalhos escolares, verificar se o filho fez as atividades solicitadas pelo professor, 

estabelecer horário de estudo, informar- se sobre matérias e provas, entre outras. 

A família constitui uma das mediações entre o homem e a sociedade. Sob este 

prisma, a família não só interioriza aspectos ideológicos dominantes na sociedade, 

como projeta, ainda, em outros grupos os modelos de relação criados e recriados 

dentro do próprio grupo. (CARVALHO, 2006). 

Através de uma gestão democrática a família deve fazer parte da construção 

dos planos de ensino das escolas, levando para o seio dos assuntos abordados em 

pauta dos projetos político pedagógicos – PPP, problemas sociais que estejam 

pertinentes a sociedade do entorno da escola, visando amenizá-los ou saná-los.  
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Muitos autores se mostram preocupados e aborda a questão da gestão 

democrática como solução para todos os problemas do atual sistema de ensino. 

Acredita-se que a escola é um caminho, mas não o fim, que de nada adianta saber o 

que fazer, sem saber, o como fazer. A participação da comunidade escolar deve ser 

ativa nas ações, mas não podemos transformar os meios em objetivos. Todos 

desejam uma escola mais democrática e participativa que prepare os alunos para a 

cidadania e isso pode ser construído pelos que dirigem a escola e por toda a 

comunidade escolar.  

Libâneo, 2000, (p. 7-13) afirma que:  

 

[...] Os educadores são unânimes em reconhecer o impacto das atuais 
transformações econômicas, políticas, sociais e culturais na educação e no 
ensino, levando a uma reavaliação do papel da escola e dos professores. 
Entretanto, por mais que a escola básica seja afetada nas suas funções, na 
sua estrutura organizacional, nos seus conteúdos e métodos, ela mantém-se 
como instituição necessária à democratização da sociedade[...] 

 

Segundo Di Santo (2006), em seu artigo Família e Escola: uma relação de ajuda 

relata que atualmente, a família tem passado para a escola a responsabilidade de 

instruir e educar seus filhos inserindo-os na sociedade.  

Neste sentido Vygotsky (1991) defende que as relações sociais são a base para 

o desenvolvimento humano. O indivíduo, nesta perspectiva, desde muito cedo se 

apropria da cultura de seu meio pela mediação dos adultos. Nesta mesma linha de 

raciocínio, Wallon (1975) argumenta que a afetividade e a inteligência da criança 

devem caminhar juntas. Segundo Almeida (2005, p. 45), “o meio é uma circunstância 

necessária para a modelagem do indivíduo”. O meio interfere no desenvolvimento da 

criança, por isso que as relações afetivas são essenciais para a aprendizagem, pois 

a criança aprende com o que está do seu lado. 
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4.1 – FALTA DE AFETO E SUAS CONSEQUENCIAS NA VIDA DO ALUNO 
 
 

A afetividade é a energia que nos move a agir em direção a nós mesmos e ao 

meio que nos circunda, é a fonte energética que nos leva a eleger algo com maior ou 

menor valor (PIAGET,1954-1994). 

A falta da afetividade, tanto no âmbito escolar quanto dentro de casa afeta 

diretamente os níveis de aprendizado da criança, visto que é através do afeto que os 

aspectos motivacionais são reafirmados, dando aos alunos maiores motivos para se 

empenhar cada vez mais nos estudos, buscando sempre uma superação de suas 

limitações. 

Diante de tais discussões, temos que, para se ensinar visando à afetividade na 

escola segundo os pressupostos piagetianos, é necessário ter claro que falar de 

afetividade é falar da construção do autorrespeito. Esse, por sua vez, é conquistado 

paulatinamente quando há condições para que o educando se conheça, quando é 

valorizado, ouvido por outros e quando expressa o que sente e pensa (VINHA 2000; 

TOGNETTA, 2003; 2009. O conhecimento de si permite-lhe controlar a energia 

(afetividade) que o move a agir. Para os autores mencionados, esse controle é 

importante para que a construção e manutenção de relacionamentos saudáveis. 

Para Scarpato (2006) a escola tem papel fundamental na formação do 

indivíduo, porque diferentes situações são vividas, as relações interpessoais são 

construídas e novas aprendizagens podem surgir devido à cumplicidade afetiva 

estabelecida entre o professor, o aluno e o grupo da classe, o que estimulará o 

processo de aprendizagem. Tudo servirá como base para o desenvolvimento dos 

educandos. Pela teoria walloniana, o aluno é concebido como uma pessoa integral, 

na qual os aspectos cognitivo, afetivo e motor apresentam-se interligados, uma vez 

que o desenvolvimento harmônico desses aspectos é o ideal. 

Oliveira, 2005, relatando uma entrevista realizada para a elaboração de seu 

trabalho, chegou a uma definição mais básica:  

“... Afetividade é tudo que afeta a pessoa, o ser humano, deixando-o com 

sentimento bom ou sentimento ruim...”  

 Essas teorias criam, para a pedagogia e as dinâmicas de ensino nas escolas, 

maiores e melhores condições de expansão da autonomia, tanto do professor quanto 

dos alunos, que poderão, a partir de uma educação libertadora e afetiva, criar 

condições de aprender mais através da afetividade, visto que serão motivados por 
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questões pessoas, na relação interpessoal entre professor aluno, entre seus próprios 

amigos da turma e com a relação familiar que deve esta atrelada ao processo de 

ensino aprendizagem de uma forma indissociável, oportunizando melhores índices de 

aprendizado.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

No ambiente escolar cabe ao professor criar uma relação afetiva com os 

alunos, para isso é preciso que haja da parte do docente uma metodologia eficaz que 

contribua com essa aproximação, transformando as aulas em uma experiência boa 

para os alunos. Essa aproximação do professor se dá primeira mente através de uma 

avaliação diagnóstica, onde o mesmo irá observar quais as possíveis dificuldades, 

tanto de aprendizagem quanto de convivência os alunos apresentam.  

Através dessas metodologias os professores poderão adentrar no universo da 

criança, o que facilitará no processo de ensino aprendizagem, trazendo maiores 

ganhos no que tange a educação escolar. Desse sentido é notório que uma relação 

de afetividade dentro de sala de aula é eficaz na construção de meios motivacionais 

que influenciam diretamente na educação dos alunos. 

A família também tem um papel importante dentro desse processo, é dentro de 

casa que as crianças começam a ter o primeiro contato com formas afetivas que lhes 

servirão de apoio para uma vida social mais ativa. Essas características adquiridas 

em casa lhes serão úteis dentro e fora da sala de aula visto que lhes farão crianças 

mais extrovertidas e mais ativas tanto na escola, quanto nos grupos sociais aos quais 

estiverem inseridas.  

A falta de afeto é uma das barreiras que muitos professores encontram nas 

escolas, essa superação deve ser coletiva, tanto por parte dos alunos, familiares e 

professores, que juntos devem encontrar soluções pedagógicas eficientes para 

amenizar ou sanar tais barreiras afim de contribuir para uma educação libertadora e 

de qualidade, transformando significativamente a vida dos alunos.  
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