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RESUMO: O presente artigo busca proporcionar um momento de reflexão para repensar as 
práticas pedagógicas e a importância da afetividade na relação professor e aluno no 
processo educacional a partir das teorias de Wallon, Vygotsky e Piaget. Está voltado para 
questões do convívio e da participação dos docentes e discentes na construção da 
afetividade, das emoções e da aprendizagem, através da aplicabilidade de práticas 
pedagógicas afetivas em sala de aula. Os elementos presentes no texto representam 
resultados de atividades desenvolvidas com professores e líderes de turma do Ensino 
Fundamental- Séries Finais, onde desenvolveu-se estudos teóricos e práticospara 
posteriormente ser aplicada uma coletânea de atividades afetivas sobre educação 
relacionando-as com valores humanos. As atividades oportunizaram um processo contínuo 
de estudo e reflexão sobre a contribuição da afetividade no processo de ensino e de 
aprendizagem,buscando criar e cultivar hábitos da pedagogia da afetividade,da cultura da 
paz e do sucesso escolar. 
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Introdução 

 

A interação professor-aluno ultrapassa os limites profissionais, escolares ou 

do ano letivo. É, na verdade, uma relação que deixa marcas, e que deve sempre 

buscar a afetividade e o diálogo como forma de construção do espaço escolar. Tais 

situações trazem à tona algumas diversas questões. Dentre tantas inquietações, 

podemos citar: De que maneira a relação professor-aluno interfere no processo 

ensino aprendizagem? Como fazer com que a relação professor-aluno torne-se um 

alicerce para a construção do conhecimento? Como trabalhar a relação professor-

aluno imbuída de afetividade e diálogo para a formação de um cidadão mais crítico, 

consciente e participativo? Que importância deve ser dada à afetividade e a 

Pedagogia do Afeto no processo-aprendizagem? Como a afetividade é indissociável 

da relação professor-aluno?  

Entende-se que uma educação que tenha como objetivos o ensino e a 

aprendizagem também deva trabalhar na escola os sentimentos pessoais e 

interpessoais, não como um simples complemento, mas como uma finalidade de 

estrutura curricular, podendo exemplificar uma nova maneira de conceber a 

educação.  



No caso da relação professor e aluno, a afetividade pode influenciar no 

processo de aprendizagem e na preferência dos alunos por alguma área do 

conhecimento? Será que a afetividade é fator determinante nos processos de ensino 

e de aprendizagem? E, se a afetividade for fator importante e determinante para a 

aprendizagem, faz-se necessário, também, refletir sobre o papel do professor ao 

passo que é ele a pessoa que normalmente o aluno tem como referência na escola.  

SegundoHenri Wallon (1995) uma teoria de desenvolvimento assume três 

funções paralelas e complementares: dá previsibilidade à rotina, oferece subsídios 

para o questionamento e o enriquecimento da prática e da própria teoria, e 

possibilita alternativas de ação com maior autonomia e segurança. 

Este estudo motivou-se pela constatação da existência de sentimentos e 

ações destoantes com a prática escolar, pois a escola é um lugar onde se convive 

com todos os tipos de diferenças: raça, sexo, crença, saúde, nível social, econômico 

e cultural, nacionalidade, moradia, personalidade, entre outras. 

Sabemos que a qualidade de vida e o bem estar de todos depende da 

maneira como as pessoas se relacionam, respeitam e convivem, e na Instituição 

Escolar não é diferente. Pequenos gestos, atitudes e comportamentos podem ser 

determinantes na criatividade, evolução, educação, aprendizagem e personalidade 

dos educandos.  

O envolvimento pedagógico pode trazer características marcantes na escola, 

assim, a afetividade pode ser um pilar de acolhimento e sustentação.A escola pode 

influenciar fortemente nas atitudes, na formação e na ordenação dos valores 

humanos, sendo por vezes mais importante que o lar. Neste sentido, o educador 

deve ter personalidade, atitudes e sentimentos nobres, ser autêntico e constituir um 

exemplo para seus educandos.  

No ato de ensinar, a matéria-prima não é apenas o conhecimento, mas a 

pessoa humana, o ser que conhece, que aprende, que cresce e que transforma a 

sua realidade e a dos outros. E essa pessoa humana não é apenas razão, é também 

conhecimento sentimento e amorosidade. Só aprendemos quando nos 

relacionamos, fazemos vínculos sociais, quando passamos a ir para escola e 

inauguramos o que se tem de mais primordial na vida humana, que é a introdução 

ao espaço público, tanto na escola quanto em casa.  

A afetividade, as emoções, o comportamento, o sentimento, o caráter e a 

personalidade do educando são construídos coletivamente por seus pares no âmbito 



escolar. Chamar a atenção para os valores humanos fez-se importante justamente 

porque se tem deixado de lado estes parâmetros que regem a convivência 

harmônica. Resgatar e ensinar os valores humanos importantes na educação pode 

tornar o ambiente escolar mais agradável e harmonioso, visando a qualidade de vida 

e bem estar de todos os envolvidos no processo educacional. Sabemos que é pela 

prática pedagógica consciente e atuante que formamos cidadãos efetivamente 

comprometidos com a justiça e cidadania, com o respeito, honestidade e 

solidariedade.  

Esta pesquisa está voltada para a importância do convívio e participação dos 

docentes na construção da afetividade, das emoções e das condutas escolares, que 

refletem na educação escolar através da aplicabilidade de práticas pedagógicas 

afetivas em sala de aula. É notório que para o desenvolvimento do educando é 

necessário atitudes e vivências de amor, carinho, atenção, orientação e 

direcionamento, mas também há momentos de conflitos e saberes diferentes que se 

tornam tão relevantes quanto às gentilezas.  

Entendemos que o educador não está sozinho na efetivação e promoção dos 

laços afetivos, mas sim, trata-se de um trabalho contínuo e árduo sendo de 

competência de todos, principalmente da família, da instituição escolar e da 

sociedade. Ser educador é ter uma habilidade que requer amor, conhecimento, 

dedicação e exemplo, requer muito além da sabedoria e mediação de conhecimento. 

O ato de aprender e ensinar apresenta desafios ao educador, cabe a ele buscar 

caminhos seguros e associáveis à sua produção, assim a afetividade pode ser 

considerada uma aliada perfeita em suas práticas pedagógicas, contribuindo para 

um futuro melhor, destacando a crítica, criatividade, afetividade, diálogo, 

envolvimento e direcionamento de novas condutas.  

A Intervenção Pedagógica, “Afetividade e Emoções na Instituição Escolar”, 

que subsidia este texto,nos mostra que o relacionamento estável e respeitador entre 

educando e educador torna a aprendizagem mais significativa, e relevante, 

apontando estratégias pedagógicas que facilitam e organizam a aprendizagem como 

singular, necessária e efetiva. Mesmo o educando sendo um sujeito ativo do 

processo de aprendizagem,precisa de orientação e de líderes que possam conduzi-

lo a caminhos de desenvolvimento pessoal. Assim, a relação saudável entre 

educador e educando contribuirá para o crescimento de um e a realização do outro.  



Assim, levando-se em consideração o contato diário entre professor e aluno, 

questionou-se: Será que a postura do professor, sua afetividade e suas práticas 

pedagógicas influenciam na educação do educando?  

Educar é um dos trabalhos mais delicados em termos psicológicos, mas, ao 

mesmo tempo, é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, e é o professor 

quem pode controlar seu processo produtivo. Tal condição se dá porque, em sala de 

aula, ele possui grande liberdade de ação para criar, definir ritmos e a sequência das 

atividades a serem realizadas, mesmo tendo que cumprir normas. Diante deste 

quadro, fez-se necessário verificar como está ocorrendo o processo pedagógico e 

que atitudes podem ser tomadas a fim de melhorar a condição de participação dos 

alunos no processo de ensino e de aprendizagem.  

Tem-se, como preocupação, pesquisar a influência da afetividade para o 

processo de aprendizagem nas séries finais do ensino fundamental buscando 

compreender como se poderia trabalhar essa interação no dia-a-dia da sala de aula. 

Busca-se, também, uma maneira de contribuir para que a escola seja um ambiente 

de relações mais agradáveis entre professores e alunos, no qual um possa respeitar 

melhor o outro.Resgatar os valores humanos na escola é importante, uma vez que o 

estudo dos conteúdos programáticos isolados não é suficiente.  

A afetividade tem a finalidade de mostrar que o amor é capaz de quebrar 

paradigmas, pois junto com esse sentimento vem o compromisso e o respeito.Nesta 

perspectiva rompe-se a necessidade de se falar em educação como a única 

alternativa política para a sociedade, mas sim uma educação para a vida e para a 

felicidade.  

Na interação entre professor e aluno, a escola enquanto instituição educativa 

desempenha um papel fundamental, pois é onde acontecem diversas situações que 

propiciam esta interação na sua dimensão socializante, a qual prepara o individuo 

para a convivência em sociedade. Foi pensando nessas e em outras indagações 

que surgiu a ideia de realizar um trabalho coletivo entre educandos e educadores, 

resgatando a afetividade e as emoções na instituição escolar.A atividade 

desenvolvida visou primeiramente resgatar os valores adormecidos, esquecidos ou 

abandonados por nossos educandos, para que então eles tivessem a consciência da 

necessidade do aprender, não só para a escola, mas, principalmente, para a vida. 



Nesta perspectiva, este texto dinamiza a importância do ensino e das práticas 

criativas do educador no processo de aprendizagem, bem como os entrelaçamentos 

afetivos que acontecem entre educador e educando.  

Com base nisso pretendeu-se responder algumas inquietações que seriam 

norteadoras para a pesquisa, como: Qual é a contribuição da afetividade no 

processo de ensino e de aprendizagem e quais são as estratégias pedagógicas 

adotadas pelos docentes do Ensino Fundamental-Séries Finais da escola campo da 

pesquisa? 

Durante a caminhada de estudos e vivênciasescolares, observamos que as 

capacitações proporcionadas aos professores priorizam apenas conteúdos 

específicos das áreas, em detrimento a outros aspectos.Dentre estes aspectos 

escamoteados, podemos citar os relacionamentos humanos, as competências em 

habilidades pedagógicas e psicológicas, as atitudes positivas ou negativas que 

interferem na qualidade das inter-relações na sala de aula e no espaço escolar. 

Atualmente a sociedade convive num paradigma de conflito de valores. A 

ausência, ou o adormecer destes, tem ocasionado um senso de naturalidade à todas 

as ações que de alguma forma denigrem os valores humanos. A escola, parte 

integrante dessa sociedade, vem sentindo as consequências dessas atitudes na 

formação dos educandos.  

 

A afetividade escolar para Piaget, Vygotsky e Wallo n 

 

Neste item discutiremos a afetividade escolar sob o olhar dos pensadores da 

educação, como: Jean Piaget (1896 – 1980), Lev Semenovich Vygotsky( 1896 – 

1934) e Henri Wallon (1879 – 1962), a fim de compreender sua influência na 

aprendizagem.  

As diretrizes concernentes à formação dos professores (Brasil, 1999), 

assinalam que uma educação de "qualidade" deve desenvolver nos aprendizes, 

diferentes capacidades "[...] cognitivas, afetivas, físicas, éticas, estéticas, de 

inserção social e de relação interpessoal" (p.25). Tais questões sendo referendadas 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) ao apontar que o currículo visa o 

desenvolvimento de capacidades "[...] de relações  interpessoais, cognitivas, 

afetivas, éticas, estéticas, para que o aluno possa dialogar de  maneira adequada 

com a comunidade, aprenda a respeitar e a ser respeitado, a escutar e ser escutado, 



a reivindicar seus direitos  e a cumprir seus deveres" (Brasil, 1997, p.46). Sendo 

que,então, a dimensão afetiva deve estar inserida na aprendizagem escolar e nos 

seus relacionamentos. 

Para Piaget (1996), nenhum conhecimento, mesmo que puramente através 

da percepção, não é simples cópia do real ou se encontra totalmente determinado 

pela mente do indivíduo. E esse conhecimento é, portanto,aprendizagem, fruto de 

uma relação que nunca tem um sentido só, é o resultado dessa interação. A 

afetividade é a energia que move as ações humanas, sem ela não há interesse e 

não há motivação para a aprendizagem. 

EmWallon (1995), os estudos sobre afetividade são baseados em uma teoria 

da perspectiva histórico-cultural.Sua teoria da Psicogênese da Pessoa Completa, 

afirma que a dimensão afetiva, ao longo de todo o desenvolvimento do indivíduo, 

tem um papel fundamental para a construção da pessoa e do conhecimento. Ele foi 

o primeiro teórico a abordar especificamente as emoções dentro da sala de aula e 

ver os conflitos com uma visão positiva, assim como pontuar questões referentes à 

importância dos movimentos corporais da criança neste contexto.Marcou a diferença 

entre emoção e afetividade, conceituando a emoção como um elemento mediador 

entre o orgânico e o psíquico. A afetividade, por outro lado, corresponde a um 

momento mais tardio do desenvolvimento, sendo este marcado por elementos 

subjetivos que moldam a qualidade das relações entre sujeitos e objetos. Para o 

autor pode-se dizer que a afetividade sinaliza a entrada da criança no universo 

simbólico, proporcionando também a origem da atividade cognitiva.  

Wallon (1995), diz ainda que a constituição biológica da criança, ao nascer, 

não será a única lei de seu destino, ela passará pelas transformações das 

circunstâncias da vida e também das suas escolhas pessoais. Ele também afirma 

que as emoções aparecem desde o nascimento do indivíduo e são a exteriorização 

da afetividade e a expressão corporal e motora. Para ele, os sentimentos 

correspondem à expressão representacional da afetividade, não implicando em 

reações diretas e instantâneas como nas emoções.  

Para o autor, os sentimentos são manifestações mais evoluídas e aparecem 

mais tarde na criança quando se inicia as representações. Quando adultos os 

indivíduos tem maiores recursos de expressão porque, primeiro, observam, refletem 

antes de agir, sabem onde, como e quando se expressar. O papel do professor é de 

mediador do conhecimento. Queira ou não, ele é um modelo na sua forma de 



expressar valores, resolver conflitos, comunicar-se, na forma de ouvir, falar e de 

relacionar-se com os outros professores e com os alunos. E a forma como o 

professor se relaciona com o aluno se reflete nas relações do aluno com o 

conhecimento e na relação aluno-aluno. Nessa relação, há um antagonismo entre 

emoção e atividade intelectual, que Wallon chama de antagonismo de bloqueio.Ele 

também diz que quando não são satisfeitas as necessidades afetivas, estas 

resultam em barreiras para o processo de ensino e de aprendizagem e, portanto, 

para o desenvolvimento, tanto do aluno como do professor, e que esses conflitos 

são essenciais ao desenvolvimento da personalidade. 

Nesta perspectiva, analisando Vygotsky e Wallon (1992), pode-se afirmar que 

a relação afetividade-inteligência possui um caráter social e fundamental para todo o 

processo de desenvolvimento do ser humano. Cabe ao educador integrar o que 

amamos com o que pensamos, trabalhando razão e emoção,de modo que todo 

indivíduo tenha condições de usar tanto a razão quanto os sentimentos, e aprenda a 

conhecer-se a si mesmo  e a seus semelhantes, principalmente no ambiente 

escolar.  

De forma geral Wallon, Vygotsky e Piaget afirmam que não se pode separar 

afetividade e cognição. Os estudos feitos por eles apontam que a afetividade é vital 

em todos os seres humanos, de todas as idades, mas, especialmente, no 

desenvolvimento infantil. A afetividade está sempre presente nas experiências 

vividas pelas pessoas, no relacionamento com o outro social, por toda sua vida. 

Segundo Piaget (1999),ocorrem transformações paralelas ao 

desenvolvimentointelectual.A criança passa a desenvolver seus sentimentos, como: 

antipatia,simpatia, respeito e outros. Por meio deste desenvolvimento, as relações 

entre osseres humanos passam a se tornar mais complexas.Tal condição ocorre de 

forma que com a formaçãode sentimentos pelas pessoas, elas passam a julgar se 

gostam ou não umas dasoutras, podendo estabelecer relações mais amistosas, 

levando em consideração aafinidade que possuem entre si ou podendo estabelecer 

conflitos.  

Compreendemos que professores e alunos necessitam conhecer um ao outro 

para que, desta maneira, se construa um conhecimento significativo, pois é nas 

relações afetivas que os professores conseguirão mediar o conhecimento concreto 

ao seu educando. Uma pessoa quando está em harmonia com o ambiente, 

demonstra através de seu corpo sentimentos de alegria, de autovalorização, de 



sucesso, de confiança em si mesmo e no mundo, desta forma, consegue interagir 

com o próximo, com a sociedade, com a cultura. Portanto, é por meio da afetividade 

que a criança se sente motivada a aprender, pois os professores que se interessam 

verdadeiramente por seus alunos evidenciam seus sentimentos pela voz e gestos.  

Nesse caso, podemos afirmar que a educação formal tem se preocupado 

mais em preparar seus alunos para o vestibular e para o mercado de trabalho, 

tornando-os profissionais lógicos, cerebrais e calculistas, do que para administrar as 

próprias emoções e conseguir solucionar os conflitos inter ou intrapessoais. 

Sabemos que a afetividade na escola melhora nos alunos a capacidade de 

enfrentar dificuldades e problemas presentes e futuros, portanto, o vínculo afetivo 

não contribui somente para a melhora da capacidade intelectual e na vontade de 

aprender. Porém, para que esta mudança aconteça,como vimos nos autores acima 

citados, a afetividade está intimamente ligada ao cognitivo e deve considerar-se o 

indivíduo como um todo.  

Retomando Piaget, para ele, a afetividade é o impulso energético.Ele 

acreditava que a inteligência e a afetividade são diferentes em natureza, porém elas 

são indissociáveis: a afetividade não altera o cognitivo, mas tem o poder de acelerar 

ou retardá-lo.  

No aspecto sociocultural, para Vygotsky e Wallon, a afetividade possui uma 

íntima relação entre o ambiente social e os processos cognitivos.Eles acreditavam 

que o indivíduo é um elemento cultural: em que cada lugar é manifestado de 

maneira distinta.  

As teorias de Piaget, Vygotsky e Wallon afirmam que a afetividade contribui 

fortemente para o bom desenvolvimento cognitivo, transformando o conhecimento 

em algo significativo para a vida dos alunos. Conforme esses autores, a afetividade 

é importante para o bom desenvolvimento do cognitivo, por serem 

indissociáveis.Compreende-se desta maneira a necessidade da criação de vínculo 

afetivo entre professores e alunos. 

Na prática pedagógica, podem surgir entre professor e aluno, sentimentos de 

atração ou de repulsão. Essas atitudes sentimentais têm o poder de influenciar a 

metodologia, com risco de alterá-la, provocando no aluno rudes transformações 

afetivas mais ou menos desfavoráveis ao ensino.  

Sabendo que o objetivo do trabalho do educador é a aprendizagem do 

aluno.Para isso, alguns fatores são importantes, tais como: capacidade intelectual e 



vontade de aprender por parte do aluno; conhecimentos e capacidade de transmitir 

conteúdos, por parte do educador; apoio dos pais nas atividades extraclasse, entre 

outros. Quando o professor se dispõe a ensinar e o aluno a aprender, vai se 

formando uma corrente de elos afetivos que propicia uma troca entre ambos, onde a 

motivação, a boa vontade e o cumprimento dos deveres acabam deixando de ser 

tarefas árduas. Criatividade, interesse e disposição para esclarecer dúvidas, 

funcionam como estímulo nesta questão.  

O acordo silencioso existente, muitas vezes, entre professor e aluno, acaba 

se transformando em um jogo sedutor, onde o professor conquista a atenção do 

aluno e desperta seu interesse para o conhecimento que pretende abordar. É nessa 

conquista sedutora, carregada de energia afetiva, que o professor transmite seus 

conteúdos escolares e o aluno os apreende.  

Isto significa que o professor precisa fazer um trabalho de conquista, levando 

o aluno a confiar nele, a acreditar que determinado conteúdo lhe será útil:isto é 

sedução e afetividade. Caso não seja estabelecida uma relação afetiva entre 

professor e aluno, é ilusão acreditar que o ato de educar tenha sucesso completo. 

Ou seja, pode até haver algum tipo de fixação de conteúdo, mas não será uma 

aprendizagem significativa, nada que prepare esse indivíduo para uma vida futura. A 

inclusão ou não do afeto no processo educativo define se a sala de aula funcionará 

como espaço de verdadeira aprendizagem ou como espaço apenas para passar o 

tempo e concluir os níveis educacionais.  

Ter boas notas não significa que a aprendizagem ocorreu de forma efetiva, 

pois isso só acontece quando o aluno é realmente afetado pela escola, que o leva à 

transformação pessoal, tornando-o capaz de participar da transformação do mundo 

e evoluindo como ser humano. O professor tem papel fundamental no 

desenvolvimento do aluno. Muitas vezes, ele é a única pessoa que pode reconhecer 

esse aluno como ser dotado de sonhos, desejos e vontade de mudar a história de 

sua existência. Numa sala de aula onde a afetividade é levada em consideração, 

provavelmente formar-se-á indivíduos com condições para lidar com seus 

sentimentos, o que contribuirá para um mundo menos agressivo. Para que isso 

aconteça, é preciso que haja uma relação de respeito e cumplicidade entre professor 

e aluno.  

 

Da atividade desenvolvida na escola  



 

Este material didático fez parte das atividades do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE e se constituiu como uma estratégia de ação 

do Projeto de Intervenção Pedagógica implementado com os docentes e discentes 

líderes de turma das Séries Finais do Ensino Fundamental de um Colégio Estadual 

na cidade de Marechal Rondon, PR, cujo objetivo era contribuir com a inserção de 

práticas pedagógicas afetivas no universo escolar. 

Como educadores tem-se a consciência de que a educação não se restringe 

apenas a transmissão de conhecimentos acadêmicos, educa-se para a convivência, 

para o ser, para a felicidade.Embasados neste pressuposto, sabe-se que conviver é 

estar com o outro, aceitá-lo na sua individualidade e diferença. 

Para a Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica optou-se, como 

Produção Didático-Pedagógica,pela elaboração de um Caderno Pedagógico 

intitulado “Afetividade e Emoções na Instituição Escolar”. 

Pretendeu-se com este trabalho, colaborar com o processo de ressaltar e 

resgatar os valores humanos pertinentes a educação, estabelecendo os benefícios 

da afetividade na relação professor-aluno. Desejava-se que este material servisse 

como assessoramento pedagógico e de apoio, iniciando um processo de análise e 

de reflexão, melhorando as condições e os relacionamentos em sala de aula, com 

atitudes mais afetivas, motivando professor e aluno a buscar caminhos e situações 

que viabilizassem uma escola compromissada com a melhoria da qualidade de 

ensino.Esperava-se, assim, contribuir com a formação de indivíduos capazes de 

participar da sociedade, contribuindo assim para a elevação da autoestima de 

ambos, repercutindo em suas vidas, influenciando na escola e na busca de 

caminhos para a construção de um mundo melhor. 

Os procedimentos metodológicos para a aplicação dos conteúdos contidos 

neste Caderno Pedagógico abrangeram grupo de estudos, debates, reflexões, 

análises de documentários, filmes, slides, questionamentos, sistematização do 

conhecimento e aulas lúdicas. Disto resultou a produção de uma coletânea de 

atividades de incentivo à aprendizagem que depois foi disponibilizada para todos os 

envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem. Estas atividades poderiam 

servir para a construção e busca de uma aprendizagem educacional com uma 

perspectiva de melhora da ação pedagógica, visando o sucesso escolar.  



A Produção Didático-Pedagógica consiste em seis unidades temáticas 

distintas: Concepção de Afetividade pelos Estudiosos Wallon, Piaget e Vygotsky; A 

Prática Pedagógica da Educação Atual; A Relação entre Afetividade e 

Aprendizagem num Olhar Psicopedagógico; Atribuição e Colaboração do Professor 

e Líder de Turma na Organização Escolar com Afetividade; Afetividade Significativa; 

e Apresentação e Aplicação da Coletânea de Atividades Afetivas a ser 

implementada nas turmas do Ensino Fundamental – Séries Finais. 

Este trabalho possibilitou estudos, análises, discussões, debates, reflexões, 

momentos de socialização e sensibilização que perpassaram a diversidade de 

práticas pedagógicas, constituindo-se em um material de apoio à formação 

continuada dos profissionais da educação, proporcionando um ambiente acolhedor e 

agradável para aquisição do conhecimento, através de laços afetivos e significativos. 

Nesse sentido, por meio de estudos permanentes o docente pode rever suas 

ações, identificar as causas do descontentamento e buscar coletivamente ações que 

refletirão no fazer pedagógico, contribuindo para fortalecer a função social da escola. 

Almeja-se que esta produção represente uma oportunidade de diálogos e 

reflexões entre educador e educando, contribuindo para o crescimento pessoal e 

profissional de todos os envolvidos, uma vez que a temática abordada visa ampliar 

os laços afetivos na instituição escolar. Também privilegiao Pedagogo como 

interlocutor, afirmando a vinculação entre as diferentes áreas do conhecimento 

pedagógico e a sala de aula, através de temas que atendam às expectativas do 

coletivo, apontando caminhos viáveis para a superação de obstáculos sentidos no 

ambiente escolar e nas relações que se estabelecem em seu palco principal: a sala 

de aula. 

 

Considerações finais 

  

 Percebemos nas ações realizadas durante a implementação pedagógica, 

que a relação afetiva professor e educando pode tornar a educação muito mais 

significativa. Compreendemos que a prática pedagógica bem sucedida torna o 

aprendizado e o ambiente escolar mais prazeroso. 

Dessa forma constatamos que a afetividade é fator determinante nos 

processos de ensino e de aprendizagem e o educando tem como referência a 

postura do professor e da escola. Dado o exposto, verificamos que as estratégias 



pedagógicas utilizadas pelos docentes do Colégio campo da pesquisa, visam 

fortalecer e potencializar os momentos de interação e aprendizagem.O vínculo 

afetivo destes educadores potencializa as habilidades de seus educandos, 

contribuindo positivamente para o crescimento destes em sua totalidade. 

 Os momentos de estudo no coletivo escolar, entre as instâncias colegiadas, 

demonstraram um total interesse entre as partes, tornando o ensino mais real e 

significativo: houve o reconhecimento de que todos são importantes no processo da 

educação. 

 A multiplicação dos conteúdos pelos educandos se efetivou através de 

palestras e estudos com os demais estudantes da escola, tornando uma ação viável 

e concreta na instituição escolar.Como consequência, se originou um grupo de 

estudos direcionado para disseminar assuntos relevantes no decorrer do ano letivo. 

 Constatamos que o envolvimento pedagógico pode trazer características 

marcantes na escola e a afetividade pode ser um pilar de acolhimento e 

sustentação, onde sonhos podem tornar-se realidade.Desta forma a escola pode 

influenciar fortemente nas atitudes, na formação e na ordenação dos valores 

humanos, sendo, por vezes, mais importante que a própria família. 

Na aplicação do Caderno Pedagógico, constatou-se que só aprendemos 

quando nos relacionamos, fazemos vínculos sociais, quando passamos a ir para 

escola e inauguramos o que se tem de mais primordial na vida humana: a introdução 

ao espaço público. 

Chamar a atenção para os valores humanos fez-se importante justamente 

porque se deixou de lado outros parâmetros que regem a convivência harmônica e 

se focou nestes.Resgatar e ensinar os valores humanos importantes na educação 

pode tornar o ambiente escolar mais agradável e harmonioso visando à qualidade 

de vida e bem estar de todos os envolvidos no processo educacional. 

O vínculo afetivo do educador potencializa as habilidades de seus educandos, 

contribuindo positivamente para o crescimento destes em sua totalidade.Esta 

experiência proporcionada aos educandos e educadores vem consolidar a 

importância da interação professor-aluno para o processo de ensino e de 

aprendizagem, que contribui para o bem estar e qualidade do ensino, refletindo no 

compromisso, confiança, sabedoria e educação. 
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