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Resumo: Esta pesquisa, de natureza qualitativa, tem por objetivo discutir a afetividade na 

mediação didática no ensino superior. Apresenta os resultados da análise de uma das questões 

norteadoras da tese de doutorado da primeira autora – “Como a dimensão afetiva se faz 

presente na prática pedagógica dos docentes do ensino superior da área de computação”, 

entendendo a afetividade como a capacidade que um indivíduo tem de ser afetado por algo 

e/ou por outrem. Como aporte teórico investigamos a relação existente entre os aspectos 

cognitivos e afetivos para o desenvolvimento do indivíduo ao longo de toda a sua vida, 

através de autores como Henri Wallon, contando também com a contribuição de outras áreas 

do conhecimento, entre elas a sociologia, a neurologia e a neuropsicologia.  A metodologia 

escolhida foi o Estudo de Caso, tendo como sujeitos da pesquisa docentes de um curso da área 

de computação em uma Universidade Baiana. A análise das respostas dos professores nos 

permite concluir que, embora eles percebam a afetividade de diferentes maneiras, todos 

entendem a importância da mediação afetiva no processo de ensino e aprendizagem. No 

entanto, para grande parte dos sujeitos a afetividade tem uma perspectiva instrumental, 

utilizada como estratégia para alcançar o aluno e fazer com que participe da aula, realize as 

atividades propostas e se envolva com a disciplina.  

 

Palavras-chave: ensino superior; mediação afetiva; formação docente. 

 

 

Introdução  

Como docente de diversos cursos de graduação na área de Computação, em 

instituições públicas e privadas, ao longo de quase 20 anos, vivenciamos o desafio de 

reformular nossa prática profissional, notadamente no campo das ciências exatas, de forma a 

atender as atuais demandas educacionais do ensino superior.  

O trabalho aqui apresentado é uma pesquisa de natureza qualitativa, recorte da 

pesquisa de doutoramento da primeira autora.  Tem por objetivo compreender o espaço que o 

docente de computação confere à mediação afetiva na sua prática pedagógica. Parte da 

discussão sobre a necessidade de integração da dimensão afetiva à dimensão cognitiva no 

processo de mediação didática do ensino superior – considerando como pressuposto que a 

afetividade é uma temática contemplada na educação infantil e básica, mas pouco vivenciada 

na educação do terceiro grau.  

A relevância da pesquisa está associada ao novo contexto social em que se insere o 

ambiente universitário, no qual as mudanças são rápidas e constantes, além do novo perfil do 

estudante, que não aceita mais a diferença entre a sua vivência e os modelos curriculares 

                                                
1 Doutora em Educação. Universidade do Estado da Bahia. monicamassa@gmail.com. 
2 Doutora em Educação. Universidade Federal da Bahia. cristdavila@gmail.com. 

 

mailto:monicamassa@gmail.com
mailto:cristdavila@gmail.com


 

 

lineares usados em classe. Moraes e Torre (2004) afirmam que, diante desse cenário, é 

imprescindível um novo olhar sobre o processo de construção do conhecimento que, sem 

desqualificar ou suprimir a dimensão cognitiva, mobilize outras dimensões do indivíduo, entre 

elas a dimensão afetiva, objeto deste documento.  

Duarte Jr (2006) lembra que, embora a dimensão racional seja considerada dominante, 

a ação cotidiana dos indivíduos acontece com base nos saberes sensíveis que eles possuem e 

que muitas vezes nem se apercebem de sua existência, nem da influência sobre suas ações. O 

saber sensível, de acordo com o autor, se refere ao saber primordial e ancestral do indivíduo e 

está baseado na sua corporeidade, emoção e intuição. O trabalho aqui apresentado é, portanto, 

um convite para um novo olhar para a mediação didática, reforçando a importância da 

afetividade no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

Metodologia 

Escolhemos como lócus de investigação para esta pesquisa um curso de computação 

de uma Universidade na Bahia. O grupo de sujeitos alvo da pesquisa foi composto por sete 

docentes que ministram aulas no referido curso, o que representa aproximadamente 40% do 

grupo de professores em atividade no curso no momento do levantamento dos dados. A 

adesão foi voluntária, a partir de um convite feito aos professores do Departamento.  

Os sujeitos que fazem parte da população alvo da pesquisa possuem larga experiência 

no Ensino Superior: 85% dos professores ministram aulas em universidades há pelo menos de 

10 anos. Em relação à titulação, são 43% de doutores, 43% de mestres e apenas 14% de 

especialistas. Quanto ao regime de trabalho, 28% dos docentes do grupo pesquisado tem 

dedicação exclusiva na Instituição, enquanto que outros 72% também ensinam em outras 

universidades. 

A metodologia escolhida para condução da pesquisa foi o Estudo de Caso, que se 

insere nos denominados modelos qualitativos de pesquisa (LUDKE e ANDRE, 1986). A 

primeira etapa da pesquisa foi a construção do referencial teórico e a identificação dos seus 

eixos norteadores, entre os quais destacamos a mediação afetiva, objeto deste artigo. Em 

seguida coletamos os dados através de diversas técnicas (entrevista semiestruturada com os 

docentes, grupo focal com discentes do curso, análise de documentos como o curriculum 

lattes dos docentes e os planos de ensino das disciplinas por eles ministradas, etc.), que 

permitiram complementar e triangular o material levantado. Por último analisamos os dados 

obtidos, incluindo a sua organização, o estabelecimento dos padrões existentes e as relações e 



 

 

inferências sobre eles. Para a análise e tratamento dos dados utilizamos a metodologia de 

análise de conteúdo (BARDIN, 1979).   

 

 

Mediação afetiva  

A relação do pensar com o sentir é apontada por diversos autores (DUARTE JR, 2006; 

LUCKESI, 2002, 2005a, 2005b; MORAES; TORRE, 2004) que postulam que o sentimento 

não é o contrário do conhecimento e que a afetividade precisa ser considerada como 

prioritária pelos educadores.  

Luckesi afirma que a procura de alternativas de ensino atrativas e prazerosas para os 

alunos passa pela inclusão do sentimento e do prazer nas práticas educativas planejadas e 

realizadas pelo professor. A isso ele chama de “colocar nossa atenção e nosso coração naquilo 

que praticamos”. Ele observa que essa é a diferença entre uma prática educativa pedagógica 

formal – centrada no conteúdo, na apropriação e repetição desses conteúdos – da prática 

pedagógica criativa – centrada no “[...] prazer de aprender, de entender, de buscar, de saber 

fazer, de construir, de conseguir dar conta de alguma coisa que nos desafia ou que desafia 

nossos educandos”. (LUCKESI, 2005a, p. 5) 

 Existe um certo consenso na literatura sobre a importância da dimensão afetiva como 

componente do desenvolvimento da criança (SILVA e SCHNEIDER, (2007). Mas, e nos 

adultos? E nos estudantes do Ensino Superior? Como essa dimensão é concretizada e quais as 

consequências no processo de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação, 

especificamente no nosso contexto que são os cursos de Computação?  

 Considerando a afetividade no desenvolvimento da criança, Silva e Schneider (2007) 

observam que: 

[...] Um professor que é afetivo com seus alunos estabelece uma relação de 
segurança evita bloqueios afetivos e cognitivos, favorece o trabalho 

socializado e ajuda o aluno a superar erros e aprender com eles. Ademais, na 

perspectiva sociointeracionista, a criança aprende com os membros mais 
experientes de sua cultura. Assim sendo, se o professor for afetivo, a criança 

aprenderá a sê-lo. (p. 84).  

 

É possível analisar o texto acima também inserido no contexto do Ensino Superior. De 

forma análoga, a relação afetiva que se estabelece entre professor e estudante nos cursos de 

graduação também oferece uma base de segurança para a mediação didática. O aluno se sente 

seguro para perguntar, para expressar suas opiniões e até mesmo para errar – pois o erro é 

percebido como parte do processo de construção do conhecimento. Compreendendo o ensino 



 

 

superior também como uma preparação para o exercício da profissão, o estudante que convive 

com um professor afetivo, também incluirá a dimensão afetiva na sua relação com a profissão. 

Na pesquisa desenvolvida, encontramos sinergia na teoria de desenvolvimento 

preconizada por Henry Wallon (1986 e 2007). Na concepção deste autor, o ser humano é 

percebido de forma integral, compreendendo tanto o nível biológico (orgânico) como o nível 

social (e, portanto, imerso em seu ambiente) e envolvendo seus aspectos afetivo, cognitivo e 

motor, o que contribui, no processo de ensino e aprendizagem, para o estabelecimento e para 

a valorização das relações entre estudantes e educadores. 

Segundo Almeida e Mahoney (2011), Wallon utiliza o conceito de campo funcional 

para caracterizar cada uma das categorias de atividades que, juntas, constituem a realidade 

psíquica do sujeito: afetivo, cognitivo, motor e pessoal. Entre eles, destacamos a afetividade 

que, de acordo com os autores citados, é a capacidade do indivíduo de ser afetado, de forma 

positiva ou negativa, por meio de sensações ligadas ao mundo externo ou interno. É um dos 

conjuntos funcionais e atua, junto com os demais, no desenvolvimento do indivíduo e na 

construção do conhecimento 

A afetividade, dentro da perspectiva de Wallon (apud ALMEIDA e MAHONEY, 

2011), tem uma concepção que envolve tanto a dimensão psicológica (sentimentos) quanto a 

dimensão biológica (emoções).  A emoção é a primeira forma de expressão da afetividade. 

Nasce de uma ativação orgânica e, dessa forma, é a expressão corporal da afetividade, o elo 

entre o orgânico e o social.  O sentimento é a outra forma de expressão da afetividade, com 

um caráter mais cognitivo. É a expressão representacional da afetividade e não implica 

reações orgânicas diretas e instantâneas como a emoção. Elabora e reflete sobre as emoções 

antes de expressá-las, utilizando recursos intelectuais para isso. O autor destaca a importância 

das emoções nas relações existentes na condução do processo de mediação didática, porque os 

sentimentos, enquanto de base cognitiva, podem ser controlados, ao passo que as reações 

emotivas são mais viscerais e difíceis de serem camufladas. Assim, o professor, atento, 

consegue encontrar indicadores para entender o que acontece na sala de aula e elaborar 

estratégias alternativas para a condução do processo de mediação didática mais efetiva.   

Outra contribuição de Wallon para o nosso estudo em particular é não restringir sua 

abordagem sobre o processo de desenvolvimento humano à criança e adolescência. Para 

Wallon, segundo Junqueira (2010), o desenvolvimento é um processo que ocorre ao longo de 

toda a vida do sujeito e, nele “[...] afetividade e cognição estarão, dialeticamente, sempre em 

movimento, alternando-se nas diferentes aprendizagens que o indivíduo incorporará ao longo 

de sua vida”. (p. 36). Sendo assim, no Ensino Superior, sob a perspectiva Walloniana, 



 

 

cognição e afetividade continuam o seu movimento no processo de ensino aprendizagem do 

sujeito e nas relações da mediação didática que acontecem na sala de aula.  

Também encontramos sinergia com os estudos de Gonçalves (2002), ao afirmar que a 

dimensão afetiva é subjacente e estruturante do processo de ensino e aprendizagem, 

observando que é preciso não só tomar consciência da sua existência, como conhecer e cuidar 

dessa dimensão, considerando-a ao tratar do processo de ensino aprendizagem. A autora faz 

uma metáfora, comparando a dimensão afetiva a um pó mágico, que permeia o processo de 

ensino e aprendizagem, mas que passa despercebido, embora se imponha continuamente.  Ao 

mesmo tempo em que pode encobrir e desvalorizar, o pó também é responsável por preservar 

e conservar. E que ele precisa ser colocado a serviço do processo de ensino e aprendizagem, 

sendo valorizado e integrado a este.  

 Portanto, considerar a dimensão afetiva no processo de ensino e aprendizagem nos 

parece ser a indicação de uma mudança profunda da prática educativa, notadamente no ensino 

superior. Esta mudança sinaliza um novo modelo de docência, apoiado mais na mediação da 

aprendizagem e na relação entre discente e docente (e nos desdobramentos que esta 

comunicação estabelece como espaço de aprendizagem) e menos na prática de ensino como 

transmissão de informação. Também representa um novo modelo de aprendizagem que 

ultrapasse o aspecto intelectual e inclua as demais dimensões (afetiva e motora), construindo 

um novo campo de possibilidade de crescimento para o discente e para o docente. Por fim, 

rotaciona o eixo orientador do processo de ensino e aprendizagem, levando o aluno para o seu 

centro, promovendo uma aprendizagem significativa, na qual o aluno percebe finalidade e se 

envolve com o processo de construção do conhecimento. (GONÇALVES, 2002; 

JUNQUEIRA, 2010). 

Uma questão importante relacionada à vivência da dimensão afetiva é a dificuldade 

dos professores em ouvir os alunos (GONÇALVES, 2002) e em permitir a sua manifestação 

motora (JUNQUEIRA, 2010). Na perspectiva Walloniana, as expressões do aluno (quer seja 

seu movimento ou sua fala) vão trazer aspectos da vivência do sujeito que precisam ser 

integrados ao processo de ensino e aprendizagem. Então, o professor precisa entender que a 

permissão da expressão do aluno não é uma “perda” de tempo e sim uma parte vivencial do 

processo. Conforme aponta Junqueira (2010), a compreensão, pelo professor, dos estados 

emocionais dos alunos pode ser um meio de construir condições que possibilitem uma melhor 

aprendizagem e não apenas uma forma de controle do comportamento dos alunos em sala de 

aula. 



 

 

Buscando entender a implicação da dimensão afetiva no processo de ensino e 

aprendizagem, encontramos a contribuição de outros campos do conhecimento que, através de 

suas bases científicas, explicam a manifestação das emoções e dos sentimentos na educação. 

Na área da neurologia e da neuropsicologia, Mosquera e Stobaus (2006) afirmam que, 

desde o final do século XX, uma série de estudos neste campo vem sendo desenvolvidos, 

abordando a questão da “dinâmica integradora entre a inteligência e a afetividade” (p.125). 

Entre eles, as pesquisas do neurocientista português Antônio Damásio, citado anteriormente 

neste trabalho, merecem destaque: em estudo desenvolvido pelo pesquisador, pacientes com 

lesões em parte do cérebro responsáveis pela área cognitiva apresentaram comprometimento 

da atividade emocional, confirmando a interação entre cognição e emoção. De acordo com 

Damásio (2014), os sentimentos emergem quando as informações - acumuladas, mapeadas e 

interpretadas no cérebro - atingem um determinado nível; o que exigem um certo grau de 

cognição: 

Emoção é um programa de ações. É uma coisa que se desenrola em ações 

sucessivas, é uma espécie de “concerto de ações”. Não tem nada a ver com 
aquilo que se passa na mente. É despertado pela mente, mas acontece dentro 

do corpo [...] enquanto que os sentimentos são, por definição, a experiência 

mental que nós temos daquilo que está a passar no corpo. (DAMASIO, 
2014) 

 

Na área da sociologia, Turner e Stets (2005) falam sobre a construção social das 

emoções. Os autores afirmam que, para muitos sociólogos, as emoções são construídas pela 

cultura, haja vista que as pessoas são condicionadas pela sociedade nas quais elas vivem. 

Dessa forma, as emoções emergem de situações sociais e os indivíduos aprendem as emoções 

apropriadas nas relações que se estabelecem nessa sociedade. A teoria, de certa forma, faz 

sentido, se pensarmos que somos seres sociais e as emoções, portanto, nascem em um 

contexto social, no qual nós expressamos nossas emoções e sentimentos.  

No entanto, conforme já explicado acima nas palavras de Damásio, as emoções são 

ativadas e expressas no corpo. Sendo assim, embora Turner e Stets (2005) acreditem na 

emoção como um construto social (e, portanto, sofrendo influências do contexto social), esses 

pesquisadores percebem a natureza das emoções e a sua intensidade como um processo 

fundamentalmente biológico. Assim, é preciso que os cientistas sociais considerem a biologia 

das nossas emoções, o que chamam de “neurologia das emoções” para entender como elas 

funcionam e também como afetam o processo de ensino e aprendizagem.  

A importância desses diversos campos de estudos sobre a afetividade para o nosso 

trabalho está na demonstração da correlação da afetividade com a aprendizagem. Partindo das 

emoções como um construto social ou compreendendo-a como uma reação corpórea, os 



 

 

estudos apresentados nos mostram que é no corpo, e no cérebro, que residem as respostas para 

as nossas emoções. E que essas emoções, como parte da nossa afetividade, interferem, 

inclusive, na nossa forma de aprender, de conhecer. Portanto, a afetividade é um dos canais da 

aprendizagem. E, no caminho inverso, se a emoção é uma parte da afetividade, e se ela nasce 

no corpo, então o corpo também faz parte do processo de aprendizagem.  

A afetividade acontece no exercício do vínculo do sujeito consigo mesmo, com o outro 

e com o mundo. Mas como o professor pode conscientizar e estimular a afetividade quando 

não se percebe o outro, quando o outro é reduzido a uma máquina ou quando o indivíduo 

prefere lidar com a máquina do que com o outro?  É necessário, portanto, que o docente 

inicialmente acredite e exercite isso nele para depois ensinar a seus alunos. Como diz Lenoir 

(apud D’ÁVILA, 2008), “para saber ensinar é preciso saber aprender”. Ou como observam 

Moraes e Torre (2004), “as concepções existentes dentro de cada um de nós se revelam 

também em nossa maneira de conhecer, aprender e de educar”. Dessa forma, para resgatar o 

afetivo no sistema educacional, é necessário antes resgatar o afeto no docente e que ele 

vivencie isso no processo de ensino aprendizagem.  

 

 

Discussão e resultados  

Inicialmente reforçamos o nosso conceito sobre afetividade, entendendo-a como a 

capacidade que um indivíduo tem de ser afetado por algo e/ou por outrem. Essa percepção é 

importante, pois sustenta as nossas hipóteses sobre a relação entre a dimensão afetiva e a 

dimensão cognitiva no processo de ensino e aprendizagem.   

 

                  Gráfico 01 – O Que é Afetividade para os Docentes Entrevistados 

 

                                                   Fonte: Elaborado pela autora 



 

 

 

A análise das respostas dos professores participantes da nossa pesquisa sobre a relação 

da afetividade com a mediação didática – ou seja, a mediação afetiva – nos coloca diante de 

alguns achados que apresentaremos a seguir: a diversidade de respostas obtidas, refletidas no 

gráfico 1, nos permite concluir que os docentes percebem a afetividade no ensino superior de 

diferentes maneiras, o que ficou claro ao longo das entrevistas. 

Embora, no senso comum, a imagem do docente afetivo seja confundida com o 

docente simpático e bonzinho, os professores entrevistados se posicionaram claramente diante 

dessa questão e declararam que se consideram afetivos, mas não são benevolentes ou 

permissivos com os alunos.  

De uma maneira geral, os docentes entrevistados responderam que percebiam o valor 

da mediação afetiva no processo de ensino e aprendizagem. Para alguns docentes, essa relação 

tem uma perspectiva mais instrumental, sendo a afetividade utilizada como estratégia para 

alcançar o aluno e fazer com que ele participe da aula, realize as atividades propostas e se 

envolva com a disciplina. Outros docentes apresentam outra concepção, focada na 

compreensão dos alunos em suas necessidades e em envolvê-lo no processo de ensino. Nos 

aprofundamos em busca de alguns indicativos da percepção e da valorização dos docentes 

acerca da mediação afetiva, embora de caráter subjetivo. 

A fala do professor “E” remete à afetividade como ferramenta para promover o ensino 

e aprendizagem. Parece-nos uma visão mais instrumental da afetividade, para alcançar um 

determinado objetivo.  O docente, inclusive, verbaliza que segmenta a turma entre os alunos 

interessados e os alunos problemas, usando a afetividade como artifício para acessar a ambos 

os grupos com intenções distintas: o primeiro, para servir como modelo para o restante da 

turma; e o segundo, para neutralizar o que identifica como “problemáticos”.  Embora ele 

indique sua intenção “trazendo pro quadro pra fazer com que mostre que não é difícil aquele 

assunto, que até aquele colega dele consegue aprender” ou que “Ele faz pergunta e eu digo - 

Parabéns, boa pergunta! -, mesmo não sendo, [...] porque isso tudo faz parte do 

aprendizado”, a sua concepção de mediação afetiva parece se polarizar com a concepção 

Walloniana sobre afetividade.   

Outros entrevistados, como os professores “D” e “C”, enfatizam a palavra 

comprometimento em seu discurso. Percebemos em suas falas que a afetividade está 

relacionada a um compromisso firmado com os alunos e com a sua responsabilidade de ser 

professor, e não no senso comum do ser “amigo” ou “brother” dos alunos, o que é muitas 

vezes confundido, tanto por alunos quanto pelos professores. Podemos inferir, pela fala de 

ambos os professores, que a afetividade é realmente uma forma de conexão do professor com 



 

 

o aluno (e consigo mesmo) que permite que o processo de ensino e aprendizagem ultrapasse 

os conteúdos técnicos que compõem a estrutura curricular do curso.  

Embora realmente seja fundamental um professor afetivo para o fortalecimento da 

construção (e não transmissão) do conhecimento, como discutimos no nosso referencial 

teórico, a mediação afetiva não é útil ou torna mais fácil a aprendizagem. A dimensão afetiva, 

da mesma forma que a dimensão cognitiva, são partes integrantes do processo de ensino 

aprendizagem e, considerá-lo como ferramenta, é uma visão reducionista, que não atende às 

demandas emergentes da educação contemporânea, como nos apontam Moraes e Torre 

(2004).  

Nas entrevistas realizadas evidenciamos algumas características na relação entre a 

afetividade e a mediação didática, citadas pelos sujeitos da pesquisa, que nos parece oportuno 

destacarmos: a primeira característica, apontada pelo professor “G”, é o respeito: respeito aos 

alunos, às diferenças e ao nível de conhecimento dos indivíduos do grupo. Essa questão está 

alinhada com a proposta de Gardner (1999) sobre as Inteligências Múltiplas e as descobertas 

da área das neurociências que, evidenciando que a inteligência não é só a intelectual, demanda 

dos educadores formas diferenciadas e individualizadas de trabalho com cada estudante, 

respeitando o seu ritmo, seu tempo, e o seu conjunto particular de inteligências.  

Como segunda característica, citada pelo professor “F”, temos a transparência e a 

confiança. Neste aspecto específico, recuperamos Veiga (2006), que observa que a afetividade 

deve permear a relação que se estabelece entre professor e aluno, pois ela é fator fundamental 

para despertar o interesse e estabelecer a confiança do aluno e que é através do vínculo afetivo 

entre educadores e educandos que podemos tornar o processo de ensino e aprendizagem mais 

humanizado. Entendemos que um professor que faz uma mediação afetiva com seus alunos, 

em qualquer nível de ensino – desde o ensino infantil até o ensino superior - estabelece uma 

base de segurança para a mediação didática. O aluno se sente seguro para perguntar, para 

expressar suas opiniões e até mesmo para errar, evitando bloqueios afetivos e cognitivos, 

como apontam Silva e Schneider (2007).  

Em seguida, como terceira característica em uma mediação afetiva, o professor “D” 

nos fala sobre a importância da escuta, o que nos remete à discussão de Gonçalves (2002) 

sobre a comunicação que se estabelece na relação entre docente e discente em um modelo 

centrada na mediação afetiva, que ultrapassa a função informativa, envolvendo afetividade, 

emotividade e empatia, o que promove o crescimento integral do aluno - como indivíduo.  A 

autora pontua que existe um nível da dimensão afetiva que está ligado às relações que o 

indivíduo estabelece e que, para estudar o processo de ensino e aprendizagem, precisamos 

estudar as habilidades sociais e o relacionamento interpessoal, que são centrais no estudo da 



 

 

dimensão afetiva da educação. E a escuta sensível do professor é um elemento fundamental 

nesse relacionamento interpessoal. Outro elemento pontuado pelo professor “D” foi a 

necessidade de ele mostrar aos alunos que não está ali apenas para cumprir uma obrigação (o 

que gera um movimento de aproximação), embora declare explicitamente seus limites, ao 

dizer que mantém certa distância e não tem relacionamento com os alunos fora da sala de 

aula. Entendemos aqui também que o professor estabelece claramente as fronteiras da sua 

relação com os alunos. 

Por fim, a quarta característica que evidenciamos, apontada pelo professor “C”, é o 

acolhimento. Este professor, embora seja integrante do colegiado do curso de computação, 

possui formação na área das ciências humanas e ministra disciplinas desta área no referido 

curso. A inclusão deste professor no grupo de docentes alvo da pesquisa foi proposital, 

justamente para identificarmos a diferença de percepção e de comportamento em relação aos 

demais professores, o que confirmamos nesse depoimento. Reforçamos que a postura desse 

professor é acolhedora, porém em momento nenhum foi benevolente ou condescendente. 

Um achado importante da análise é a contradição entre a visão discente e docente no 

que tange à dimensão afetiva.  Apesar do relato dos professores, na sessão de grupo focal com 

os discentes dos cursos, encontramos evidências de que estes não se sentem motivados nem 

tampouco acolhidos. O relato da aluna “Alfa” ilustra essa questão, quando ela diz “mas os 

professores não se importam... com o que a gente realmente está sentindo”, e mais adiante, a 

mesma aluna se queixa da falta “[...] dele (o professor) ver a dificuldade do aluno, dele (o 

professor) perceber o que o aluno precisa [...]”.  Nos parece que a contradição reside na 

dificuldade da vivência e na expressão da dimensão afetiva por parte do docente, que foi 

amplamente discutida no nosso referencial teórico (ALMEIDA; MAHONEY, 2011; 

GONÇALVES, 2002; JUNQUEIRA, 2010).   

Por fim, destacamos os achados sobre a percepção dos docentes integrantes do grupo 

alvo da pesquisa acerca de sua valorização como docente. Acreditamos que essa indicação (se 

ele se sente ou não valorizado), bem como a forma dele falar sobre essa valorização pode nos 

trazer elementos sobre como ele se relaciona afetivamente com a sua condição de ser 

professor e sobre o seu relacionamento com os alunos no processo de ensino e aprendizagem. 

Dos sete docentes entrevistados, três (cerca de 43%) apontaram que se percebiam valorizados 

como docentes e quatro (aproximadamente 57%) indicaram que não se percebiam totalmente 

valorizados. Deste último grupo, dois professores apontaram serem realizados em suas 

escolhas, mas não se percebiam valorizados como profissionais. Cabe observar que um dos 

docentes indicou que se sentia valorizado, de uma forma geral, pelos alunos e pelos colegas, 



 

 

porém o mesmo não acontecia em relação a Instituição ou ao Governo (considerando tratar-se 

de uma universidade pública). 

 

 

Considerações finais 

Apresentamos aqui os resultados advindos do eixo norteador “mediação afetiva”, que 

é o nosso objeto de análise nesse artigo. Buscamos evidências de como os professores do 

nosso grupo alvo de pesquisa lidam com as questões referentes à afetividade no processo de 

ensino aprendizagem. Isso perpassa por identificar como eles percebem a afetividade, a 

relação da afetividade com a docência, a valoração da mediação afetiva e quais as estratégias 

utilizadas por eles no estabelecimento de uma mediação afetiva. Também estudamos a 

percepção da sua valorização como docente, pois acreditamos que a sua forma de falar sobre 

isso pode lançar pistas sobre como ele se relaciona afetivamente com o seu “ser professor” e 

sobre o seu relacionamento afetivo com os alunos. Ressaltamos que tomamos como base a 

percepção dos docentes colaboradores da pesquisa, pois a maior parte do estudo de campo é 

baseado nos relatos desses professores, através das entrevistas realizadas. 

A conexão entre a afetividade e o processo cognitivo propicia ao sujeito aprendente o 

seu desenvolvimento integrado. Se esse potencial for trabalhado, abre novas possibilidades, 

desenvolve a sensibilidade, potencializa a sua capacidade – não só cognitiva, mas em todos os 

níveis. Encontramos uma síntese destes questionamentos em Paulo Freire: 

É preciso ousar para dizer, cientificamente e não bla-bla-blantemente, que 
estudamos, aprendemos, ensinamos, conhecemos com o nosso corpo inteiro. 

Com os sentimentos, com as emoções, com os desejos, com os medos, com 

as dúvidas, com a paixão e também com a razão crítica. Jamais com esta 
apenas. É preciso ousar para jamais dicotomizar o cognitivo do emocional. 

(FREIRE, 1997, p.8) 

 

Uma educação afetiva é uma educação integrada, que não particiona os diversos 

campos do saber, que não separa mente e corpo nem tampouco o estudo do prazer. 

Percebemos que os professores entrevistados, ainda que sem os recursos formais, buscam 

empiricamente alternativas para resolver as questões que se impõem em sala de aula. 

Considerar a afetividade como elemento fundamental no desenvolvimento do indivíduo e do 

seu aprendizado nos parece ser um caminho para uma prática educativa integradora, que é a 

proposta desse trabalho. 
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