
 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em um ambiente fomentado pelo conhecimento e por questões interativas, as relações interpessoais 

compreendem uma parte significativa do processo de aprendizagem. A alfabetização é uma das principais 

preocupações das escolas de ensino básico, tal conhecimento da relação de poder de comunicação da escrita se 

promove a partir de diversas relações, contato com o objeto de conhecimento, relações sociais e culturais e a 

mediação afetiva entre educador e educando. 

A afetividade existente entre o objeto estudado permeia os vários campos dessa palavra, porque 

quando falamos de afetividade não estamos apenas mencionando os gestos e atos de carinho, porém esse 

também está relacionando a ações de apatia. Deste modo, o objetivo central é explorar a relação entre aluno e 

professor dentro do espaço de convívio que é a sala de aula, e com isto compreender as relações existentes 

entre ambos em meios expostos a tais estímulos. A partir dos objetivos os seguintes questionamentos 

conduziram o presente trabalho: Qual é a relevância da afetividade no espaço laboral de sala de aula?  E quais 

influências os estímulos afetivos interferem na aprendizagem do aluno? 

Este resumo é o resultado das apreciações realizadas em uma escola da rede pública, sendo 

observações feitas por bolsistas do Subprojeto Alfabetização do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência - PIBID. Tendo como objeto de pesquisa o professor e aluno, tais observações contemplaram a 

prática de três professores em seu ambiente laboral durante um período de sete dias ininterruptos. Das análises 

realizadas, foi notória a interação afetiva entre os educadores e educandos, no que influenciou diretamente na 

escolha do tema proposto.   

DESENVOLVIMENTO  

 

A sensibilidade afetiva entre professor/aluno e aluno/professor é evidente em todos os momentos no 

espaço sala de aula. Uma afetividade assumida mediante diálogo, mas também estabelecida junto a diversos 

fatores, como socioculturais, econômico e outros. Momentos que possibilitam laços de carinho e empatia. 

Constatou-se uma postura afetiva, que em muitos momentos interfere na conduta do professor dentro do 

espaço sala de aula, mas que possibilita uma interação com a postura pedagógica do educador. Postura esta, 

que possibilita momentos de compartilhamento de gestos e ações afetuosas entre professor/aluno e 

aluno/professor.  

Contudo, é inegável que os vínculos de afetividade existentes no espaço de aula, não estejam apenas 

representados em um pensamento linear/ direto de troca de carinho e respeito. 

 Mas também as relações afetivas podem estar associadas aos relacionamentos de conflitos e de apatia 

entre o mediador educacional e o receptor. 

  Desse modo, as relações afetivas em sala de aula não se expressão apenas em manifestações de 

apreços, mas em aspectos de hostilidades entre professor/alunos e alunos/professor.  De acordo com EVALTE 

(2010), isto se atribui a uma relação de transferência. 
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[...] Quando o professor torna-se uma figura de transferência, o que se 

transfere aí são as experiências vividas primitivamente com os pais. [...] através da 

vivência das afetividades da primeira infância, com os pais, que as crianças 

constituíram suas posteriores relações. Logo podemos dizer que a figura dos pais 

se transfere para a do professor e essa ação pode se resultar em uma transferência. 

(p.16)  

 

Nesta perspectiva, os desafios do convívio são interpretados como uma relação de transferência vinda 

de outras esferas de convívio, onde o indivíduo traz consigo linhas de posturas contidas nelas. Isso se mostra 

efetivamente, correlação aluno/professor, onde são notáveis momentos de conflitos no espaço de sala de aula.  

Resultados  

Para discorrer sobre o relacionamento professor aluno voltado para os laços de afetividade, foi 

necessário entender o cotidiano de um ambiente de sala de aula. Para isso foram realizadas análises com as 

observações levantadas, tais apreciações foram embasadas nos seguintes extratos do diário de campo: 
1
No 

quesito intervenção “o professor mantem uma postura flexível de manejo da turma”, “Intervém quando há 

algum tipo de conflito”; no diálogo há “transmissão de valores e aconselhamentos”; em seu trabalho observou-

se “uma postura que assume a função social”. 

 “Uma postura flexível, não se limita apenas a mera transmissão de conhecimento, mas conteúdos que 

estejam de acordo com a realidade do aluno”, SILVA; NOVARRO (2012). Dessa forma, mudar o foco do 

andamento das aulas para que possa se adaptar às necessidades dos alunos. Uma mudança que não se limita 

apenas ao plano de aula, mas sim à postura do educador quanto ao relacionamento interpessoal com os alunos, 

e assim valorizam-se as características de cada indivíduo em sala de aula. De forma sucinta, a proporcionar aos 

discentes, a oportunidade de ser efetivamente participante das aulas, e assim conduzi-los ao processo dinâmico 

de aprendizagem, de forma que, se estreitem os laços afetivos entre aluno/professor e alunos/alunos. 

 O relacionamento entre professor e aluno pode ser permeado por um convívio de conflitos e de apatia. 

No entanto na de docência os conflitos podem aparecer não apenas nesse quesito, mas também entre os 

próprios alunos.  Desse modo pode-se perceber que na existência de conflitos, o mediador é o educador. 

Preceptor capaz de educar as emoções e levar os educandos a interiorizar e confrontar a realidade, levando-os 

ao pensamento crítico de suas atitudes. 

 Para desenvolver uma arguição sobre a moral, valores, ética e aconselhamento dos pontos levantados 

nas categorias, escolheu-se o diálogo como palavra chave dessa junção. Pois a comunicação é peça 

fundamental para que esses pressupostos existam no ambiente escolar. Pois o diálogo é uma das melhores 

formas de resolver conflitos. Mas além das situações conflitosas no ambiente de sala de aula, este é um suporte 

fundamental para transmissão de valores, aconselhamentos e de emissão da moral e ética para os alunos. 

Segundo Cardoso (2010, p.3 apud FREIRI, 1988, p.78) o diálogo entre professor e o aluno é como “o encontro 

dos homens, mediatizados pelo mundo”. Dessa forma, o ato de comunicação é capaz de transmitir não apenas 

conhecimento ou gerar criticidade ao aluno. O diálogo em sala de aula é capaz de construir novos olhares 

voltados para o cotidiano do discente, que no caso do objeto de estudo, uma escola periférica, onde a realidade 

sociocultural de muitos se encontra fragilizada. 

                                                           
1
 As sentenças destacadas com o uso das aspas, são extratos retirados do diário de campo, não ouve alteração 

quanto o conteúdo observado, a escrita permaneceu fidedigna às informações contadas na pesquisa realizada 

no segundo semestre de 2014. 



 
 

 As anotações feitas durante a observação mostram um professor mediador de conflitos sociais, 

familiares, socioculturais e econômicos. Esta constatação se consolidou ao ver o educador se colocar à 

disposição do aluno para suprir uma das necessidades socioeconômica de um dos seus alunos. Ao presenciar 

um aluno se queixar de não conseguir enxergar durante as aulas, ocasionado pelo o não uso do colírio 

oftalmológico, o educador que apenas seria o mediador de transmissão de conhecimento colocou-se a 

disposição para suprir esta necessidade da família em relação ao aluno. Este fato traduziu-se no 

posicionamento social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim percebesse que a afetividade é um pressuposto que se estende em vários âmbitos, permeando o 

campo do afeto, troca de gestos de carinho e respeito.  Entretanto, também passa pela esfera da apatia. Com 

isto a afetividade não está apenas ligada aos gestos afetuosos de carinho e apresso. A transferência social, 

familiar e cultural é de grande relevância para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. 

Com isso, é visto que cabe ao educador dispor de métodos adequados para perceber e trabalhar a 

afetividade em sala de aula. Dessa forma, podendo despolitizar-se para desenvolver os educandos 

cognitivamente dentro da relação estabelecida entre eles. Assim é dever do mediador educacional salientar os 

pontos que devem ser abordados, e constituir um plano de ensino voltado para o uso da afetividade, tendo 

como foco a abordagem no aprendizado.  Visando estimular o aluno para um raciocínio crítico que embase um 

diálogo consistente sobre moral, ética e como estas são importantes para a manutenção de uma sociedade mais 

justa, do respeito às diferenças culturais e étnicas para uma aprendizagem não apenas de conteúdo, mas de 

valores a quais deverão levar para o convívio com a sociedade.  
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