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1. RESUMO 

A afetividade é um conceito carregado de historicidade e, até o início do século XX, 

por vezes, sempre foi estudado separadamente da inteligência, ora ficando em 

segundo plano, ora sendo totalmente excluído dos estudos científicos. Nos tempos 

atuais, há muitas pesquisas que têm problematizado as relações entre afetividade e 

cognição no contexto escolar, defendendo que as emoções e os sentimentos 

desempenham um papel fundamental no tipo de relação que os sujeitos 

estabelecem com os conhecimentos. Nesse sentindo, a pesquisa que aqui se 

apresenta objetivou, de maneira geral, identificar a partir da descrição de 

observação realizada em sala de aula, como a afetividade se manifesta nas práticas 

pedagógicas envolvendo professor, alunos e objeto de conhecimento, tendo como 

referência as decisões assumidas pelo professor, em relação aos objetivos de 

ensino, de onde partir, tendo o aluno como referência, à organização dos conteúdos, 

à escolha dos procedimentos e atividades de ensino e em relação à avaliação.  Em 

relação aos objetivos específicos, eles assim se configuram: (i) Conhecer as 

estratégias utilizadas pelo professor para desenvolver o trabalho em sala de aula; (ii) 

Identificar como os alunos se relacionam com as atividades propostas pelo 

professor; (iii) Conhecer os procedimentos de planejamento e avaliação do 

professor. A pesquisa foi realizada em uma classe de 1º ano do ensino fundamental 

de uma escola da rede municipal de ensino, em uma cidade de interior do estado de 

São Paulo. . A metodologia ancorou-se em uma abordagem de caráter qualitativo de 

investigação, do tipo pesquisa de campo, de cunho descritivo. O procedimento para 

a produção do material empírico se deu por meio de observação da sala de aula, 

registrada em áudios e notas em diário de campo. Para sistematização dos dados, 

foi realizadas transcrições na íntegra e, posteriormente, analisou-se por meio de 

categorias de análise, construída através das decisões de ensino assumidas pelo 

professor. Para que as categorias fossem fundamentas, baseou-se em Leite e 

Tassoni (2002). Os resultados ao final deste estudo evidenciaram ser possível 

discutir a dimensão afetiva na perspectiva de promover a aproximação ou o 

afastamento do aluno em relação ao objeto de conhecimento. Pondera-se que esse 
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estudo, contribui para discussões e estudos futuros sobre os impactos das 

manifestações afetivas no contexto educacional. Em suma, é preciso retomar os 

objetivos de ensino para que se reconheçam os impactos afetivos nas práticas 

pedagógicas.  

Palavras-chave: Ensino. Afetividade. Práticas pedagógicas. 

 2. INTRODUÇÃO  

Percebe-se que nos tempos atuais, os impactos afetivos têm sido 

pesquisados e problematizados com mais intensidade nos espaços acadêmicos, 

especificamente nas áreas educacionais e psicológicas. Por isso, é relevante que os 

estudos sobre a temática sejam aprofundados e amplamente discutidos.  

A conceituação a respeito da dimensão afetiva parte do pressuposto de 

alguns intelectuais como: Wallon, Vigotski1 ou Piaget, que consideram que a 

afetividade está intrinsecamente ligada com os outros componentes (cognição e 

motricidade).  Para Almeida e Mahoney (2007, p. 17) a afetividade refere-se “[...] à 

disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo externo e interno por meio de 

sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis”. Por conseguinte, 

defende-se nessa pesquisa, que a dimensão afetiva ocupa um papel central na vida 

psíquica, junto à cognição, a motricidade, o contato social e histórico, não podendo 

ser estudada isoladamente.  

Estudos vêm apontando que a mediação do professor em sala de aula, bem 

como suas formas de ensinar, tem ressonâncias na relação que o sujeito (aluno) 

terá com o objeto de conhecimento (conteúdos escolares). Assim sendo, reconhece-

se nessa pesquisa, a visão monista para o estudo do ser humano, na qual se 

defende a existência da integração entre os aspectos afetivos e cognitivos.   

Foi o filósofo Holandês Baruch de Espinosa2 (1632-1677) quem 

desencadeou uma nova forma de enxergar o ser humano, enfatizando a importância 

dos afetos na vida do sujeito. Para o filósofo, corpo e alma estavam sobre o mesmo 

patamar.  Segundo Leite (2012, p. 357) “Espinosa defendia que o corpo e mente são 

                                                           
1 Considerando as diferentes formas de grafia com que o nome do pensador Russo aparece (Vigotski; 

Vygotski; Vygotsky e Vygotskij), usou-se nesta pesquisa a grafia Vigotski. Foram mantidas as formas originais 
de escrita em citações, referências e outros documentos.  
2
 Considerando as formas de grafia do nome do filósofo, nessa pesquisa usaremos o modo de escrita 

Espinosa. Mantiveram-se as formas originais de escrita em citações e referências. 
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atributos de uma substância única, assumiu que corpo e alma seguem as mesmas 

leis, rompendo, assim, com a hierarquia secular que situava a alma como instância 

superior ao corpo”.  

Dois teóricos que têm contribuído muito no que diz respeito à visão 

integradora do ser humano, ou seja, subjetividade e objetividade sobre o mesmo 

nível é Henri Wallon (1879-1962) e Lev Semenovitch Vigotski (1896-1934). Ambos 

os autores trazem relevância para os processos de conhecimentos, defendendo que 

os aspectos afetivos ganham um caráter de desenvolvimento e complexidade, na 

medida em que o sujeito se relaciona socialmente, sente, pensa e reflete sobre os 

acontecimentos que marcam sua subjetividade. O comprometimento com o 

desenvolvimento psíquico é importante na obra desses dois pensadores, bem como 

o papel da escola na vida dos sujeitos.  

Wallon e Vigotski defendem a visão monista do ser humano e partem da 

corrente do materialismo-histórico-dialético, como base para suas teorias. Os 

pensadores também enfatizam a contribuição do meio social, no que se refere ao 

desenvolvimento humano enquanto “constituição do indivíduo, enquanto 

possibilidades/ritmo de desenvolvimento e refinamento das manifestações afetivas” 

(TASSONI, 2008, p. 208). Também se referem ao papel da linguagem no processo 

de desenvolvimento das emoções, dão elementos para se discutir a qualidade da 

mediação para os processos de aprendizagem e desenvolvimento.  

Algumas pesquisas recentes (Tassoni, 2000; Tassoni, 2008; Tassoni e Leite, 

2011; Tassoni, 2013; Tassoni e Leite, 2013; Leite e Tassoni, 2002; Leite, 2006 e 

Leite, 2012, entre outras) têm problematizado as relações entre afetividade e 

cognição no contexto escolar, defendendo que a afetividade desempenha um papel 

fundamental no tipo de relação que os sujeitos podem estabelecer com o 

conhecimento. Essas pesquisas, dentre outras, têm realizado estudos pressupondo 

que dentro das salas de aulas os alunos e os professores são atingidos por 

sensações variadas.  

Além das discussões no âmbito da formação de professores explorarem os 

conhecimentos específicos envolvendo o ensinar e aprender, as discussões sobre 

as influências das emoções e sentimentos nos processos de ensino e aprendizagem 

vêm se intensificando, principalmente no que se refere à figura do professor. Neste 
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sentido, considera-se que para a área da formação de professores, 

compreendermos a dimensão afetiva para além do carinho, assumindo-a como 

modos diversos de afetar o aluno e a sua relação com os objetos de conhecimento, 

significa assumir que na dinâmica da sala de aula circulam, além de conhecimentos, 

sentimentos e emoções que podem favorecer ou não o processo de aprendizagem. 

Leite e Tassoni (2002, p. 132-135) apontam, de forma especial, cinco 

decisões de responsabilidade do professor que afetam diretamente a relação do 

aluno com os objetos de conhecimento: Para onde ir – a escolha dos objetivos de 

ensino: objetivos e conteúdos relevantes para o processo de aprendizagem; De 

onde partir – o aluno como referência: realização de avaliação diagnóstica, na qual o 

professor saberá em qual etapa o aluno se encontra e, o que já sabe sobre um 

determinado tema; Como caminhar – a organização dos conteúdos: respeitar uma 

lógica da organização do conhecimento; Como ensinar – a escolha dos 

procedimentos e atividades de ensino: adequação da atividade escolhida, em função 

do objetivo que se tem e, por fim, Como avaliar – uma decisão contra ou a favor do 

aluno?  

Deste modo, esse estudo problematiza as práticas pedagógicas, envolvendo 

as decisões feitas pelo professor e os modos de afetar as relações entre ensino e 

aprendizagem.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa foi: identificar como a afetividade se manifesta 

nas práticas pedagógicas, envolvendo professor, aluno e objeto de conhecimento, 

tendo como referência, as decisões assumidas pelo professor. Em relação aos 

objetivos específicos, eles assim se configuram: (i) Conhecer as estratégias 

utilizadas pelo professor para desenvolver o trabalho em sala de aula; (ii) Identificar 

como os alunos se relacionam com as atividades propostas pelo professor e (iii) 

Conhecer os procedimentos de planejamento e avaliação do professor.  

4. METODOLOGIA  

Essa pesquisa fundamentou-se em uma abordagem qualitativa de 

investigação. Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo descritiva. Segundo 
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Triviños (1987) esse tipo de estudo objetiva descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade. Os procedimentos de análise foram organizados tendo como 

referência às cinco decisões3 assumidas pelo professor, sendo elas: para onde ir, de 

onde partir, como caminhar, como ensinar e como avaliar, chamada também de 

condições de ensino, elaborada por Leite e Tassoni (2002). É de relevância 

acentuar, que essas condições de ensino não são consideradas pelos autores como 

uma metodologia a ser seguida, mas podem ser consideradas como diretrizes para 

efetivação de um planejamento e desenvolvimento prático, o que traz consequências 

afetivas, uma vez que permeia todo trabalho pedagógico envolvendo professor, 

aluno e objeto de conhecimento, gerando movimentos de aproximação ou de 

afastamento, entre os elementos dessa tríade. 

O procedimento para a produção do material empírico se deu por meio de 

observação, registrada em áudios e anotações escritas em diário de campo. Foram 

realizados 16 dias, não consecutivos, de estudo em campo. As observações feitas 

em sala envolveram as decisões da professora relacionadas às práticas 

pedagógicas incluindo leitura e escrita. Todas as gravações foram transcritas e 

complementadas com as notas de campo, para que fosse possível rastrear 

informações para que pudesse responder aos objetivos da pesquisa, aqui 

apresentada. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

A escola em que a pesquisa de campo se desenvolveu, tem como ano de 

fundação 1975. A instituição é urbana e se encontra perto do centro da cidade, na 

região leste, atendendo vários bairros do entorno, sendo alguns considerados 

periféricos. São dois períodos atendidos na escola (manhã/tarde) e, a educação é 

voltada para os anos iniciais do Ensino Fundamental I, com um total de 395 alunos. 

                                                           
3 As cinco decisões têm como objetivo, enfatizar que a ação pedagógica necessita ser refletida, planejada, 
organizada e revisada, sempre buscando enxergar o aluno e sua singularidade, além de entender que a 
afetividade está em todas as etapas do trabalho pedagógico. Portanto, o modo como à ação de ensino é 
concretizado pelo docente pode ocasionar relações de fracasso ou sucesso do aluno com objeto de 
conhecimento (LEITE; TASSONI, 2002). 
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Na época de acompanhamento, foi levantado que havia um total de 57 funcionários 

na escola.   

Os alunos buscam participar ativamente das aulas. A professora os chama 

para irem até a lousa, solicita que expliquem para os demais como resolveram as 

atividades, especialmente as de matemática, mas também os chamam até a lousa 

para que escrevam determinadas palavras, segundo aspectos ortográficos que 

estavam sendo explorados. Apesar de os alunos expressarem a forma como 

pensam os assuntos variados tratados nas aulas, as elaborações, visando à 

compreensão de conceitos e procedimentos importantes para que a aprendizagem 

ocorresse, não aconteciam coletivamente. Por meio das observações realizadas foi 

possível identificar que, na maioria das vezes, a professora direcionava os alunos 

para chegarem a uma única resposta que ela considerava a mais adequada para 

aquela situação. Nesses momentos, geralmente, a professora lançava mão de 

estratégias que enfatizavam a memorização de procedimentos e, muitos alunos 

ficavam sem compreender. 

No que se refere ao trabalho com a alfabetização, a rotina observada 

contemplava a leitura de histórias, o reconto oral e escrito feito pelos alunos, além 

de escrita com localização de palavras relacionadas, muitas vezes com as 

respectivas figuras. 

Baseando-se nas cinco decisões assumidas pelo professor elaboradas por 

Leite e Tassoni (2002), os dados de campo possibilitaram problematizar os modos 

como os alunos foram afetados por algumas práticas.  

 

6. RESULTADOS 

Uma das decisões que os professores precisam fazer é em relação aos 

objetivos que se deseja alcançar. Quando não se tem essa definição de maneira 

clara, os alunos muitas vezes não conseguem compreender as razões de se fazer 

isso ou aquilo. Um exemplo mais elucidativo se deu em uma aula de matemática, 

envolvendo a operação da adição com reserva, explorando as unidades e dezenas. 

Os objetivos estavam mais relacionados ao domínio da técnica – do vai um – do que 

para a compreensão do sistema de numeração decimal. Para Leite e Tassoni (2002, 

p. 129) “uma das implicações marcadamente afetivas, relacionada à questão, refere-
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se à escolha de objetivos não relevantes para uma determinada população [...]”. 

Dessa forma, o que se observou foram alunos com muitas dúvidas, que arriscavam 

respostas com pouca compreensão.  

A segunda decisão refere-se à consideração dos conhecimentos prévios dos 

alunos. Conhecer o que é familiar para eles, amplia as possibilidades de 

compreensão, pois o professor vai problematizando levando os alunos avançarem 

para além do que sabem. Às vezes o professor supõe o que os alunos já deviam 

saber e presume que eles já entenderam. 

Na sala observada, a professora propôs que os alunos assistissem ao filme 

Os Três Porquinhos. Ela chegou e comentou que passaria o filme e que logo após 

os alunos iriam fazer uma reescrita da história coletivamente. No dia seguinte, eles 

teriam que reescrever em uma folha individualmente sem a intervenção da 

professora, a mesma história. Após o término do filme a professora começa 

enfatizando sobre a organização de como será feito o reconto, pedindo para que os 

alunos abrissem os cadernos. A sequência organizada pela professora, propondo 

que os alunos assistissem ao filme, fizessem o reconto oral, coletivamente, para no 

outro dia cada um fazer o seu reconto escrito, a princípio promove níveis de 

experiências diferentes para que os alunos pudessem finalizar o processo 

reescrevendo o conto em questão. Mas, além de planejar a sequência de atividades 

a serem propostas, outro aspecto importante de se explorar era saber se algum 

aluno conhecia o conto Os Três Porquinhos. Isso daria condição de a professora 

problematizar as diferentes versões que os alunos pudessem conhecer e daria mais 

elementos para que os alunos pensassem sobre o que é novo na história, sobre 

outros modos de contá-la, contribuindo com mais informações para a produção 

escrita.  

Leite e Tassoni (2002, p. 130) apontam que “planejar o ensino a partir do 

que o aluno já sabe sobre o objeto em questão, aumenta as possibilidades de se 

desenvolver uma aprendizagem significativa, marcada pelo sucesso do aluno em 

apropriar-se daquele conhecimento”. 

A terceira decisão se refere à organização dos conteúdos de ensino. A partir 

dos dados foi possível constatar que os conteúdos privilegiavam mais a técnica 

procedimental do que a compreensão conceitual. Como já apresentado, o trabalho 



8 

 

com a matemática nos trouxe mais exemplos. A professora ao trabalhar com as 

operações evidenciava: 

 

Primeiro olhar o sinal. Segundo olhar para os números, e terceiro 
começar pelas unidades. Todo mundo, do mundo inteiro começa 
pelas unidades. Então por que a professora está repetindo isso 
tantas vezes? Porque é muito importante saber por onde eu 
começo. 

 

Essa atividade gerou muitas dúvidas e, várias crianças não conseguiram 

terminar, perguntando como fazer para a professora, à estagiária e à pesquisadora. 

Mesmo a professora escrevendo uma forma de fazer as operações muitos alunos 

ainda apresentavam dúvidas. Pode-se constatar que quando o professor parte, por 

vezes, de um pensamento muito abstrato, isso pode dificultar a compreensão dos 

alunos. Trabalhar com procedimentos de memória antes que os alunos 

compreendam o que está envolvido nesses procedimentos traz poucas condições 

para uma aprendizagem efetiva.  

A outra decisão se refere à escolha dos procedimentos e atividades de 

ensino. Nas observações realizadas foi possível constatar o uso constante do 

quadro negro, com pouca exploração de materiais concretos. Isso fazia com que as 

explicações fossem muito abstratas sobre determinado conteúdo. Além disso, a 

escolha era trabalhar com folhas xerocadas de exercícios variados sem articulação 

entre eles, nem em relação ao tema, nem em relação ao conteúdo.  

Para Leite e Tassoni (2002) quando ações desse tipo são constantes, a 

prática educacional pode originar em possível afastamento dos alunos não somente 

com o conteúdo em si, mas também com todo ambiente escolar. No entanto, quando 

se constrói situações motivadoras, com presença de instrução clara, os alunos têm 

uma maior compreensão do conteúdo e essa ação aproxima o sujeito do objeto de 

conhecimento.  

A última decisão se refere às formas de avaliar e o tipo de feedback dado 

pelo professor. De acordo com Leite e Tassoni (2002, p. 133): 

 

A avaliação só tem sentido numa sociedade democrática, se os 
resultados forem utilizados sempre a favor do aluno, ou seja, se os 
seus resultados forem sempre utilizados no sentido de rever e alterar 
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as condições de ensino, visando ao aprimoramento do processo de 
apropriação do conhecimento pelo aluno. 

 

Os dados observados demonstram que os dizeres da professora traziam 

poucas informações para que os alunos pudessem pensar sobre os erros. Os 

comentários enfatizavam mais a atenção ou a falta dela e não pistas e dicas 

concretas que pudessem nortear as reflexões dos alunos para refazerem. Outro 

dado observado foi em relação às brincadeiras no parque – eram usadas como 

prêmio.  

Os resultados apresentados na pesquisa evidenciaram como os tipos de 

materiais, de atividade, a forma de exploração dos conteúdos, a forma como os 

feedbacks eram dados fazem parte dos modos como os alunos vão construindo as 

suas relações com os objetos de conhecimento, marcando-os afetivamente. 

As decisões assumidas pelo professor em sala de aula podem contribuir para 

os alunos se aproximem dos objetos de conhecimento, vivenciando experiências 

significativas. A aprendizagem como processo, qualidade da mediação, condição de 

ensino e planejamento educacional, são importantes para que a aprendizagem 

ocorra. Em concordância com Leite e Tassoni (2002, p. 135):  

O ato de ensinar e o de aprender envolvem certa cumplicidade do 
professor a partir do planejamento das suas decisões de ensino 
assumidas, mas tal cumplicidade também se constrói nas interações, 
através do que é falado, do que é entendido, do que é transmitido e 
captado pelo olhar, pelo movimento do corpo que acolhe, escuta, 
observa e busca a compreensão do ponto de vista do aluno.  

 

Portanto, é de grande relevância refletirmos que na dinâmica cotidiana da 

sala de aula circulam emoções e sentimentos, e que essas manifestações são 

pontos essenciais nos processos de ensino e aprendizagem.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É importante salientar, que a mediação do professor pode contribuir no 

sentido de aproximar e/ou afastar o aluno do objeto de conhecimento, pois essa 

dinâmica está intrinsecamente ligada aos tipos de sentimentos e emoções que se 

manifestam no processo de aprendizado. Assim, o modo como os alunos se 
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relacionam com os conteúdos escolares está correlacionado com os sentimentos 

produzidos no contexto social, por meio das interações e experiências. Nesse 

sentido, compreendermos que a postura e a concepção do professor afeta a relação 

da dinâmica da sala de aula, é enxergamos, que as condições objetivas para a 

aprendizagem da leitura e da escrita são permeadas de sentimentos e emoções.  

Espera-se que esta investigação possa vir a contribuir de maneira sensível 

com estudos futuros sobre a formação de professores em serviços e com as práticas 

pedagógicas. 
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