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Resumo: 

 Este artigo abre um espaço para reflexão sobre a ação educativa que 

permeia a relação educador – educando, propondo um novo olhar para esta 

prática, em que o ensinar e o aprender supõe um significativo vínculo 

necessário à  efetivação do processo. Torna-se necessário que o educador 

consiga olhar, escutar e sentir a aprendizagem do educando que vai se 

estruturando em um processo construtivo e ressignificante.  

Palavras-chave: Ensino, Aprendizagem, Afetividade.  

Área do conhecimento: Educação 

 

Objetivo: 

 O intuito é promover um caminhar em meio às várias abordagens que 

dirigem a ação pedagógica, porém enfoca-se uma ação transformadora, que 

favoreça todos os prismas das relações que se estabelecem, desviando-se o 

foco do educador como o âmago do processo em questão. 
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1. Introdução: 

 

 

Ao se refletir sobre a presença da 

afetividade no contexto escolar 

percebe-se o quanto essa temática 

é ignorada pelos integrantes do 

processo. Tal prática vem 

carregada de efeitos negativos e 

impregna o caminho escolar do 

educando com sentimentos 

prejudiciais ao seu relacionamento 

com o conhecimento. A fim de 

atenuar essa realidade explorar-se-

á nesse estudo a relação entre 

afetividade e o processo de ensino-

aprendizagem, no qual será 

enfatizada a importância do afeto 

no processo de aquisição do 

conhecimento e na relação 

educador e educando. Busca-se 

responder quais as contribuições 

da relação afetiva no processo de 

aprendizagem.

 

 

2. A afetividade e o processo de ensino-aprendizagem 

 

 O espaço sistematizado e 

formal escolar vem ao longo de sua 

existência priorizando a atmosfera 

cognitiva em prejuízo ao afetivo, 

atribuindo-lhe o segundo plano. 

Tal cenário contribui para que o 

processo de ensino-aprendizagem 

continue a ser percebido como 

processos inteiramente racionais, 

no qual o educador, detentor do 

saber, manipule informações que 

devem ser acumuladas e 

absorvidas pelo educando. 

 É bom que se comece 

dizendo que o primeiro grande 

problema quando se procura 

compreender o processo de ensinar 

é reduzi-lo à instrução, deturpando 

todo o movimento de relações que o 

permeia. O ensinar é um amplo 

movimento de vida, no qual 

educador e educando 

compartilham o mesmo palco. O 

ensinar e aprender são ações que 

possuem um significativo processo 

de interação. “Quem ensina mostra 

um signo do que conhece. Quem 
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aprende toma, agarra esse signo 

para construir os próprios.” 

(FERNÁNDEZ, 2001, P. 78) 

 O ensino e a aprendizagem 

são tão antigos quanto à própria 

humanidade. No decorrer do tempo 

tal processo foi adquirindo 

diferentes formas e contextos, 

encontram-se concepções 

mecanicistas e bancárias até as 

mais pragmáticas. Revisar e refletir 

sobre essas diferentes práticas, 

com o objetivo de superar uma 

ação conservadora e alienante, leva 

o educador a assumir um 

posicionamento diferenciado diante 

do educando. Faz-se emergir um 

olhar ressignificado, ou melhor, 

humanizado. Descobre-se o vínculo 

e, consequentemente, a dimensão 

afetiva. O educador surge como um 

ser transformador e desencadeante 

de ações vitais responsáveis por 

mobilizar a aprendizagem.  

 Ao pensar no 

educando, jamais se deve deixar de 

considerar sua humanidade, toda a 

trama de relações sociais que o 

edificou. O sujeito aprendente é 

ativo, modifica seu ambiente e 

produz história.  

A escola é 

também um lugar 

onde se constrói, 

solidifica os 

conhecimentos até 

então acumulados, 

edifica a cultura, 

desenvolve 

conhecimentos, 

aprimora 

capacidades, 

descobre e 

aperfeiçoa 

competências e 

estimula 

inteligências. 

(ANTUNES, 2002, 

p. 17).  

Aprender sob essa ótica não 

se traduz em copiar ou reproduzir 

a realidade, mas sim em 

ressignificá-la. Nesse processo não 

só modifica o que já se possuía, 

mas também interpreta o novo de 

forma peculiar, se apropriando do 

mundo por meio de um 

sincronismo singular. O fazer 

pedagógico jamais pode ser 

considerado um fazer neutro, pois 

tanto o educador quanto o 

educando são construtores da 

história. E é nesta fusão de 

relações que o contexto social se 

constrói, dando forma a sociedade 

e ao indivíduo. É o movimento de ir 
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e vir, o sujeito faz a história, e esta 

o faz. 

 Há que se pensar, que na 

relação de ensino e aprendizagem, 

quem ensina, o faz por meio de um 

conjunto de significados para si, 

porém quem recebe nem sempre os 

decodifica de maneira esperada. No 

processo de aprender o sujeito 

aprendente se apropria da 

informação a partir de suas 

próprias capacidades e 

competências já dominadas, sejam 

estas suficientes ou não.  

Nossa concepção 

de aprendizagem 

por um lado nos 

permite, e por 

outro nos leva a 

nos relacionarmos 

cada vez mais com 

os aspectos sadios 

de cada um, mais 

do que com a 

enfermidade. 

Ensinar está mais 

perto de prevenir 

que de curar. 

(FERNÁNDEZ, 

2006, P. 17) 

 Para pensar novas idéias 

temos que desarmar nossas idéias 

feitas e misturar as peças, 

desconstruir e reconstruir nossas 

concepções. “Sabemos que para 

aprender é necessário um 

ensinante e um aprendente que 

entrem em relação. Isto é 

indiscutível.” (FERNÁNDEZ, 2006, 

P. 32). Sem dúvida, ensinar é algo 

muito difícil e trabalhoso, exige 

empenho e empatia. E mais difícil 

se torna quando as condições 

atrapalham. Porém, não parece 

justo cruzar os braços à espera da 

grande virada político social, pois 

muitos se confortam na idéia de 

que, só depois de uma revolução 

social poder-se-á fazer uma prática 

útil nas escolas. O ideal é que 

ocorra realmente uma colaboração 

radical que transforme o sentido de 

escola e de educando, e a paixão de 

ensinar brote verdadeiramente do 

coração e não simplesmente da 

razão. “Só há ensino quando há 

companheirismo entre educador e 

educando, pois o que caracteriza o 

ensinar é a ultrapassagem da 

coexistência para a convivência.” 

(MORAIS, 1996, p. 10) 

 O ideal é que o leque 

de concepções pedagógicas sejam 

revistas, e a partir delas, pensar 

em um modelo que ressignifique a 

relação educador e educando, 

tornando-a uma ferramenta efetiva 

no processo do aprender. Pois se 
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pensarmos neste como um palco e 

no educador e educando como 

atores, aquele sem estes tornar-se-

ia inerte. A tríade educador-

educando-conhecimento deve 

constituir-se como o cenário 

principal do processo de 

aprendizagem, orientando-o em 

supremacia a todos os outros 

obstáculos. Requer uma educação 

em que o educador e educando 

saibam olhar-se, convivendo 

harmonicamente, sendo 

enriquecidos a partir do ouvir-se e 

o do ouvir o outro, é importante 

que o educador se coloque na 

posição de aprendente para tornar-

se ensinante, que busque, 

também, seu autoconhecimento, 

nessa dimensão, sua prática passa 

a ter preocupação com o que se 

aprende para então ensinar, 

reconhecendo este, não como um 

ato isolado, mas sim uma ação 

interativa. 

 Toda abordagem tem seus 

aspectos positivos e negativos, 

porém há que se considerar o que 

se tem de melhor em cada uma. A 

Pedagogia Crítico-Social, por 

exemplo, prima por uma educação 

que não seja reprodutora, mesmo 

em uma sociedade capitalista. 

Caracteriza uma educação 

adequada à maioria, a massa 

oprimida pela classe dominante. Já 

a Libertadora amplia essa idéia 

com a proposta dialógica em busca 

da consciência e autonomia do 

cidadão. Enfim, ao passear pelas 

tendências pedagógicas percebe-se 

que algumas abordagens 

complementam ou contestam as 

demais, porém cada qual tem sua 

importância na história 

educacional. A coerência e o 

equilíbrio no olhar do educador em 

relação às tendências se 

concretizarão quando este priorizar 

o educando que se tem a frente, 

denotando a esperança na 

superação de um modelo 

fragmentado de conhecer. 

 Deve-se levar em 

consideração a singularidade do 

educando, pois a forma de 

aprender está relacionada com as 

características biopsicossocial do 

indivíduo. Para tanto o educador 

deve ter consciência de que o ser 

aprendente interage com o meio de 

forma ativa e se constrói 

gradativamente, tanto socialmente, 

quanto emocionalmente. ”Todo 

mundo que está à nossa volta 

constantemente nos ensina, nos 



 

6 

 

marca e modela.” (MORAIS, 1996, 

p. 9) 

 

 A 

dinâmica do 

ensinar e do 

aprender 

deve-se 

basear-se em 

uma 

articulação 

de esquemas 

que se 

constitui não 

como uma 

estrutura, 

mas sim 

como um 

efeito (...) 

nessa 

articulação 

pode-se 

incluir uma 

dimensão 

biológica de 

caráter 

estruturante, 

uma 

dimensão 

cognitiva 

biológica 

funcional, 

uma 

dimensão 

social que se 

insere na 

dimensão da 

cultura 

promovendo 

a educação e 

a dimensão 

afetiva que, 

definitivamen

te, 

personaliza o 

aprender e o 

ensinar, pois 

visualiza 

aspectos 

estruturais 

da 

personalidad

e dos agentes 

desse 

processo. 

(PAIN, 1985, 

p. 29) 

 Diante de tantas mudanças, 

da transformação de tantos 

conceitos, o ser humano é 

reconhecido como um ser 

aprendente, em constante processo 

de transformação, um sujeito 

capaz de perceber, ser, pensar e 

agir diante de sua história, 

captando-a, tomando-a para si, e 

assim, orienta sua formação de 

valores, sua consciência, formas de 

pensar e de sentir. A dimensão 

afetiva do ser ganhou importante 

papel no processo do aprender, 

entende-se que para aprender o 

individuo precisa querer, estar 

disposto, o ambiente precisa se 

apresentar de forma acolhedora, 
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convidativa, ao mesmo tempo que 

sedutor, provocativo, bem como, o 

educador.  

O fazer compartilhado entre 

o educador e o educando é a 

garantia para que ele mantenha 

uma atitude ativa em relação ao 

conhecimento, e que ao mesmo 

tempo, conheça o novo sem 

qualquer temer, proporcionando 

avanços no desenvolvimento, 

significando acréscimos no 

crescimento do sujeito. É 

importante compreender que cada 

vez mais o espaço educacional está 

sendo preenchido por indivíduos de 

diversas condições culturais e 

intelectuais, isso permite que o 

educador reformule sua concepção 

de aprendizagem, saindo de uma 

posição estática para compreensão 

de que indivíduos são sujeitos com 

especificidades.  

Tal entendimento 

proporciona mudanças, quebra 

paradigmas e permite ao educador 

compreender uma nova estratégia, 

que representa muito em termos de 

obter uma escola capaz de 

verdadeiramente proporcionar 

aprendizagens, desenvolvimento e 

bem estar para a aquisição de uma 

vida significativa na essência de 

seu “Ser” e do seu “Viver”. 

Aprendizagem requer tempo, pré 

disposição, tanto para educador, 

quanto para educando, sobretudo 

aprender é trazer a consciência a 

tona, é compartilhar o subjetivo 

uno com o todo, é compartilhar de 

uma grande rede de consciências, 

trazendo para si um pouco do 

mundo e um pedaço de cada 

humano que o habita, é doar uma 

parte de si e tomar uma parte da 

realidade para si, dialogando com a 

consciência maior. Para Piaget 

(1998, p. 101), “a afetividade 

desempenha o papel de uma fonte 

energética da qual dependeria o 

funcionamento da inteligência (...) 

podendo ser causa de aceleração 

ou retardo no desenvolvimento 

intelectual”. 

 

3. Considerações finais: 

 

  Esse artigo pretende 

demonstrar que os estudos acerca 

da aprendizagem têm focalizado o 

aprimoramento de habilidades 
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cognitivas e afetivas, a adoção de 

uma prática pedagógica que 

desperte o interesse e o prazer do 

aluno no processo do aprender, 

considerando suas características, 

sua bagagem, seu contexto de 

forma geral, constituindo um 

ambiente propício ao seu 

desenvolvimento em todas as 

dimensões humanas. Uma 

atmosfera que vise favorecer o 

desenvolvimento pleno do 

educando deve considerar o ato de 

aprendizagem como a chave da 

mudança do processo, sendo este 

resultado da interação de três 

fatores primordiais: o aprendiz, o 

educador e o conhecimento. Na 

dimensão do aprendiz, suas 

habilidades cognitivas e afetivas 

devem ser priorizadas, bem como 

seus interesses, suas vivências, 

seu contexto como um todo, é 

importante que o educador 

obtenha essas informações para 

planejar suas aulas, para assim, 

construir aprendizagens 

significativas. O educador 

constitui elemento essencial ao 

sucesso do processo, é ele quem 

determina a atmosfera em sala de 

aula, seu domínio sobre o 

conteúdo, seu entusiasmo pela 

ação docente, seu 

comprometimento, pois a forma 

como ele se apresenta, determina 

o produto da educação. A proposta 

é a construção de uma prática 

criativa, flexível e desafiadora, que 

permita o uso da imaginação, do 

sonho, que ofereça liberdade para 

que o aluno vivencie situações sob 

diferentes ângulos, interagindo 

com o meio e com o outro de 

forma livre, sem barreiras físicas 

ou psicológicas, muito menos, 

emocionais, promovendo o 

autoconhecimento e o desvelar de 

sua realidade. 
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