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Resumo:  

O presente trabalho tem como objetivo estudar as concepções acerca da 

afetividade na relação entre o aluno e professor no Ensino Superior buscando 

levantar dados a respeito do tema e suas implicações na formação e, 

consequentemente, no futuro exercício profissional. As constantes mudanças sociais 

contemporâneas, no que se referem à tecnologia e ao desenvolvimento econômico, 

trazem questionamentos necessários ao campo da Educação, que é perpassado e 

está diretamente ligado à dinâmica social. A questão do ensino-aprendizagem atual 

tem permitido investir ou discutir o papel da relação entre os envolvidos a fim de se 

compreender como podem ser trabalhadas as questões afetivas a partir da visão de 

alunos e professores? Participam desse estudo de campo, de abordagem 

qualitativa, por meio de entrevistas semiestruturadas alunos e professores dos 

cursos de Educação Física, Engenharia Civil e Pedagogia de um Centro 

Universitário da Região Metropolitana de Campinas. 

Palavras-chave: Afetividade, Professor-Aluno, Ensino Superior. 

Introdução: 

Na visão de Wallon (2008), o desenvolvimento humano ocorre em etapas 

sucessivas, nas quais há predominância alternada, ora da afetividade, ora da 

cognição, em todas essas etapas, existe o entrelaçamento dos aspectos afetivos e 

cognitivos. E todas essas questões vão de acordo com a visão monista de homem, 

em que Vygotsky aponta que o ser humano é composto de razão, emoção (corpo e 

alma), em que na aprendizagem eles são indissociáveis sendo a afetividade o teor 

principal nessa relação Loos-Sant'ana (2017).  

A afetividade sendo tema de muitos estudos acerca da sua relação com o 

ensino é colocada neste trabalho na perspectiva pedagógica, sendo abordada a 

relação educativa que se estabelece no contato professor aluno. É importante 

enfatizar segundo Cetrangolo (2010, p.12) que a afetividade “é impulsionada pela 

expressão dos sentimentos, das emoções e desenvolve-se por meio da formação do 

sujeito. 

Outras concepções teóricas já discutem esses aspectos pertinentes, como a 

histórico-cultural, essa concepção, segundo Leite (2005), possibilita uma nova leitura 

sobre as relações entre as dimensões afetivas e cognitivas, buscando uma visão 

integradora. Desses estudos, observa-se que a questão da afetividade tem 



significativa implicação no processo de aprendizagem do aluno, pois se entende que 

as metodologias pedagógicas podem possuir sua origem afetiva, pois conforme a 

maneira como é desenvolvida pode causar no sujeito (aluno) efeitos de afastamento 

ou aproximação dos saberes, competências e habilidades a serem desenvolvida. 

Além disso, Leite (2009, p.4) aponta que o sucesso da aprendizagem 

dependerá, em grande parte, da qualidade dessa mediação e nível de afetividade, 

ressalte-se que a qualidade dessa mediação, se estabelece entre sujeito (aluno) e 

objeto (conteúdos escolares), sendo também, de natureza afetiva.  

Para o autor citado, há, pelo menos, cinco decisões no planejamento de 

ensino que, certamente, produzem marcas afetivas e interferem na futura relação 

que se estabelece entre o aluno e o objeto de conhecimento: escolha dos objetos de 

ensino; o aluno como referência para o início do trabalho pedagógico; a organização 

dos conteúdos; a escolha dos procedimentos e atividades de ensino e a escolha dos 

procedimentos de avaliação.  

Objetivo Primário: 

Investigar as percepções acerca da afetividade pelo professor e pelo aluno  

do Ensino Superior e o(s) modo(s) como o aprendizado é afetado por práticas 

pedagógicas tomadas como afetivas do professor para o aluno e vice-versa – 

perpassando sua formação básica e sua atuação profissional. 

Objetivos Secundários: 

Identificar qual a percepção dos alunos acerca da afetividade e como os 

professores percebem essa dinâmica, no Ensino Superior; 

Identificar como os alunos e professores consideram essa afetividade no seu 

exercício profissional (formas de atuação). 

Metodologia: 

A presente pesquisa será realizada no Centro Universitário de Jaguariúna – 

UNIFAJ, localizada no município de Jaguariúna, no estado de São Paulo, que 

oferece cursos de graduação na área das Ciências humanas, Ciências Exatas e 

Tecnologia e Ciências da saúde, além de cursos de pós-graduação e extensão. 

Participarão desse estudo três professores que lecionam no Ensino Superior 

privado junto aos cursos de ENGENHARIA CIVIL, PEDAGOGIA e EDUCAÇÃO 

FÍSICA. Serão selecionados a participar de entrevista semiestruturada, mediante 

carta-convite, de acordo com seu tempo de formação e tempo de atuação em sala e 

aula, de cinco a quinze anos, após indicação do coordenador do curso. Serão 



selecionados seis alunos concluintes de cada um dos três cursos, que serão 

convidados a participar de uma entrevista semiestruturada A abordagem dos alunos 

participantes ocorrerá mediante convite em sala de aula, através de um breve relato 

feito pelo pesquisador. A participação de ambos ocorrerá de forma voluntária 

mediante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde consta o registro das 

informações da pesquisa. Os dados da entrevista serão gravados em áudio, 

transcritos, analisados e tratados qualitativamente buscando identificar a percepção 

dos participantes, divididos em três grupos que correspondem aos três cursos. 

Desfecho Primário: 

Os resultados esperados inicialmente são que ambos os sujeitos da relação 

professor-aluno reconheçam a importância da afetividade, podendo apresentar 

dúvida na elaboração do conceito, da sua aplicabilidade/funcionalidade. Para o 

professor, a dificuldade/dúvida estaria no manejo da afetividade nas práticas 

educativas. É possível que seu tempo de atuação revele maior percepção da 

relevância da afetividade. Para o aluno, a dificuldade estaria no discernimento da 

afetividade como elemento construtor/promotor de conhecimento versus uma visão 

estereotipada que o leve a compreender afetividade como facilitador. É possível que 

o fato de ser concluinte permita uma visão mais elaborada acerca da presença da 

afetividade como diferencial para sua formação. 

Desfecho Secundário: 

De outro modo, pode-se esperar como resultado que ambos os sujeitos não 

reconheçam a importância da afetividade. Para o professor, importam o conteúdo e 

sua didática e não necessariamente a interligação do conhecimento com afetividade. 

É possível que seu tempo de atuação tenha cristalizado sua percepção e que ele 

esteja reproduzindo modelos mais tradicionais de Educação. Para o aluno, o que 

importa são conteúdos que o preparem para um mercado de trabalho competitivo, 

garantindo-lhe competência técnica, o que bastaria para um bom desempenho na 

sua área de atuação. 
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