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Resumo: 

Este trabalho é a síntese de uma tese de doutorado a qual teve como principal objetivo investigar 

teorias que  contribuem para a conceituação e compreensão da afetividade e das emoções como 

estratégias de ensinagem . O enfoque utilizado neste estudo foi misto contendo dados 

qualitativos e quantitativos, tendo em vista o estudo de elementos humanos tais como a 

afetividade e as emoções no contexto das atividades educacionais. O nível de investigação 

adotado foi o descritivo, na busca de elencar os elementos coletados em campo, em resposta às 

hipóteses levantadas dentro dos objetivos propostos. Foram abordados professores e alunos da 

educação superior em cursos de licenciatura de uma instituição de ensino superior em Goiânia 

(Goiás). Os principais resultados da pesquisa apontaram que na educação superior a utilização 

da afetividade e das emoções como estratégias de ensinagem será possível somente se o docente 

compreender tais conceitos conforme suas complexidades e implicações. Os princípios da 

andragogia e da ensinagem, constituem-se em elementos fundamentais para a práxis 

pedagógica, portanto na formação de um educador afetivo-emocional.  
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Introdução 

Este artigo resulta de uma pesquisa que teve como principal objetivo discutir como o docente da 

educação superior poderá utilizar a afetividade e as emoções como estratégia de ensinagem na 

educação superior.  A educação superior em sua complexidade e diversidade apresenta situações que 

nos remete a reflexões acerca de posturas e estratégias de ensinagem, bem como a tentativa de 

compreender a práxis docente que nela se insere.  

A complexidade humana não poderia ser compreendida dissociada dos elementos que a 

constituem: todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento 

conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento de 
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pertencer à espécie humana. [...] Cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de 

unidade da espécie humana não apague a ideia de diversidade e que a da sua diversidade não 

apague a da unidade. (MORIN, 2000, p. 55)  

 

À medida que o professor da educação superior tem sido confrontado com as situações impostas por 

momentos  complexos da sociedade contemporânea, necessário se faz revisitar conceitos e teorias que 

abordam as estratégias de ensinagem. Uma práxis pedagógica baseia-se na multiplicidade de 

possibilidades de intervenções, sendo a afetividade entendida neste estudo enquanto estratégia e de um 

ato educativo efetivo.  

A afetividade está intimamente ligada ao exercício da docência. Ser educador consiste em exercitar o 

afeto com os educandos. Neste caso o afeto ressurge enquanto estratégia pedagógica. Só é capaz de 

aprender quem conseguir amar, só é possível ensinar quem for capaz de amar. 

[...] o ato amoroso consiste em se querer alguém que nos entenda, nos ouça e nos veja. Não 

são necessários grandes carinhos, precisamos apenas de alguém que nos veja, observe, 

perceba que existimos e que estamos aqui - a isso chamo de relação afetiva. (SALTINI, 2002, 

p. 28) 

 
No âmbito da formação de professores a academia muito se ocupa em sistematizar, construir e refletir 

sobre os saberes necessários ao exercício da docência. Logo, metodologias e estratégias têm sido 

divulgadas, ensinadas e trabalhadas enquanto diretrizes curriculares para a formação de professores. 

Mas e a sensibilidade? Quem ensina? Como se aprende? O que é ser um professor fascinante? Esta é 

uma competência do professor fruto de sua formação docente?  

A tese defendida foi que as emoções em sala de aula poderão ser estimuladas pelo docente se a 

afetividade pelo aluno e pela atividade do ensino constituir-se em elementos da práxis do professor e 

portanto procedimento didático- pedagógico. O papel do professor da educação superior, em especial 

o que trabalha com formação de  professores será em atuar como educador afetivo-emocional. 

Abordar a práxis pedagógica significa, portanto, observar a capacidade que o educador possui ou 

propõe para viabilizar transformações na realidade de seu educando, bem como a sua, a partir da 

atividade docente.  

 
Las categorías contradicción, determinación, reproducción, cambio, trabajo, praxis, 

necesidad, posibilidad, aparecen con frecuencia en la literatura pedagógica contemporánea, 

señalando ya una perspectiva de la educación, la perspectiva de la pedagogía dela praxis. 

Esas categorías se han vuelto clásicas en la explicación del fenómeno de la educación, 
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principalmente a partir de Hegel y de Marx. La dialéctica se ha constituido, hasta hoy, en el 

paradigma más consistente para analizar el fenómeno de la educación.(GADOTTI, 2003, p.5) 

 

Sendo assim, o professor poderá aprender a interiorizar, a criar raízes profundas dentro de si mesmo, a 

melhorar a qualidade dos seus pensamentos a fim de gerenciar dores, perdas, frustrações psicossociais 

e, sobretudo, a desenvolver a consciência crítica, o que possibilita transformar-se em agente da sua 

própria história, ou seja, um sujeito da práxis. 

Para Perrenoud (1993, p. 40),  

[...] a prática pedagógica na sala de aula não é a concretização de uma teoria, nem mesmo de 

regras de ação ou de receitas. Ela é mais do que isso, é a sua própria concretização está 

subordinada ao funcionamento do sistema de esquemas geradores de decisões.  

 

O autor retoma o conceito de habitus mencionado por Bourdieu (1972 apud Perrenoud, 1993, p. 40) ao 

afirmar que “a transformação das práticas passa tanto por transformar o habitus como por pôr à 

disposição do ensino novas teorias da aprendizagem ou novas receitas didáticas”. 

É nesta perspectiva de ações e transformações que o afeto pode ser considerado uma estratégia 

didático-pedagógica. 

A educação é uma arte. Não é uma mera profissão ser educador. Manipulamos a educação 

com as duas mãos: a do afeto e a da lei e das regras. Enganam-se aqueles que veem na 

educação construtivista, uma educação caótica. O afeto buscando o prazer se transforma em 

interesse e este por sua vez provoca a interação com o meio (SALTINI, 2001, p. 81). 

 

Para tanto, faz-se necessária a construção de vínculos entre educadores e educandos, com o objetivo 

de solidificar os laços de confiança, carinho, proteção e cuidado, de ambas as partes. Uma vez 

estabelecidos os vínculos saudáveis, a afetividade permeará as relações e assim elas só tenderão a 

estabelecer um “eu” mais seguro e confiante nos educandos. 

Segundo Schön (2000), os problemas atuais não se apresentam na forma de estruturas nítidas, bem 

delineadas, passíveis de serem solucionadas a partir de experiências já adquiridas. O caos e a 

indeterminação são orientados pela interdisciplinaridade ou pelo caráter multifacetado de cada 

situação. As situações problemáticas são recorrentes no mundo atual. Um profissional pode encontrar-

se diante de uma situação única, para a qual não há uma solução já experimentada. Ou pode se 

envolver em um conflito de valores, como ocorre, muitas vezes, com médicos ou advogados. Pode, 

ainda, apresentar-se com diversos tipos de incertezas, que exigem flexibilidade e bom senso para que 

se encontre uma solução adequada. 
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Essas zonas indeterminadas da prática - a incerteza, a singularidade e os conflitos de valores - 

escapam aos cânones da racionalidade técnica. Quando uma situação problemática é incerta, 

a solução técnica de problemas depende da construção anterior de um problema bem-

delineado, o que não é, em si, uma tarefa técnica. Quando um profissional reconhece uma 

situação como única não pode lidar com ela apenas aplicando técnicas derivadas de sua 

bagagem de conhecimento profissional. E, em situações de conflito de valores, não há fins 

claros que sejam consistentes em si e que possam guiar a seleção técnica dos meios (SCHÖN, 

2000, p. 17) 

 

Tardiff (2000, p. 11) reconhece que "não se devem confundir os saberes profissionais com os 

conhecimentos transmitidos no âmbito da formação universitária". Segundo o autor, as pesquisas 

realizadas nas últimas décadas mostram que há uma distância entre esses dois elementos. 

[...] a prática profissional nunca é um espaço de aplicação dos conhecimentos universitários. 

Ela é, na melhor das hipóteses, um processo de filtração que os dilui e os transforma em 

função das exigências do trabalho; ela é, na pior das hipóteses, um muro contra o qual se vêm 

jogar e morrer conhecimentos universitários considerados inúteis, sem relação com a 

realidade do trabalho docente diário nem com os contextos concretos de exercício da função 

docente (TARDIF, 2000, p. 12). 

 
Para superar esse distanciamento, Tardiff (2000, p. 10) propõe o que define como epistemologia da 

prática profissional, definindo-a como "o estudo do conjunto dos saberes utilizado realmente pelos 

profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas." Através 

dela, poderia haver uma "volta à realidade", uma recriação do "repertório de conhecimentos para a 

formação de professores". 

Várias são as propostas pertinentes à formação de educadores. Boa parte delas imbuídas de um único 

propósito: a capacitação de mestres a fim de exercerem com prudência e maestria a importante tarefa 

de educar. Assim, ao questionar-se valores e princípios para a formação de um educador, observa-se 

que algumas estratégias poderão nortear sua práxis pedagógica. A afetividade não pode ser excluída 

dessas estratégias, pois está na raiz das relações humanas e age como catalisadora do processo 

ensino/aprendizagem/ensinagem.  

O termo ensinagem foi criado por Léa Anastasiou, em 1998, durante sua pesquisa de doutorado 

relacionado à Metodologia do Ensino Superior. Segundo a própria autora, ensinagem refere-se a: 

[...] uma prática social complexa efetivada entre os sujeitos, professor e aluno, englobando 

tanto a ação de ensinar quanto a de apreender, em um processo contratual, de parceria 

deliberada e consciente para o enfrentamento na construção do conhecimento escolar, 

decorrente de ações efetivadas na sala de aula e fora dela (ANASTASIOU, 2003, p. 15).  
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Anastasiou (2003) partiu da observação de que ensinar e aprender são, muitas vezes, conceitos 

tratados como independentes, desconexos. Como exemplo, a autora cita os casos em que professores 

transferem a responsabilidade para o aluno: "eu ensinei, o aluno é que não aprendeu". Segundo a 

autora, (2003, p. 13) o problema inicia-se pela falta de compreensão do sentido da palavra ensinar, que 

vem do latim insignare, por uma marca, um signo, distinguir, assinalar. A autora interpreta esse 

significado como "marcar com um sinal, que deveria ser de vida, busca e despertar para o 

conhecimento". 

Como outros verbos de ação, ensinar contém, em si, duas dimensões: uma utilização 

intencionale uma de resultado, ou seja, a intenção de ensinar e a efetivação dessa meta 

pretendida. Assim, se eu expliquei um conteúdo, mas o aluno não se apropriou dele, posso 

dizer que ensinei ou apenas cumpri uma parte do processo? (ANASTASIOU, 2003, p. 13, grifo 

da autora) 

 
Seguindo esse raciocínio, não existe o ensinar sem o aprender. O ensinar só se efetiva quando há a 

contrapartida da compreensão do aluno e não meramente uma memorização, já que esta é uma ação 

mecânica, que não implica na participação ativa do aluno para oferecer a reciprocidade da função do 

professor. 

A necessidade dessa participação ativa do aluno é colocada por Anastasiou (2003) pela diferença entre 

o aprender e o apreender. Apreender, que vem do latim apprehendere, significa reter, segurar, 

assimilar, compreender. Aprender, derivado do anterior, significa meramente tomar conhecimento, 

memorizar, receber a informação. Percebe-se que há uma distinção importante entre os dois, mesmo 

que o último seja mais comumente utilizado nas discussões sobre a Educação. 

A principal diferença entre apreender e aprender, explicada por Anastasiou (2003) é a atividade ou não 

envolvida no processo. Apreender é uma ação, exige participação ativa do aluno. Este, aliás, é o 

sentido mais conhecido da aprendizagem, como foi relatado anteriormente, que implica numa 

mudança das estruturas mentais para assimilação da informação, o que provoca uma alteração 

comportamental quando efetivada. No caso do aprender, da forma como foi colocado pela autora, há 

uma participação passiva, pois a informação (conteúdo) precisa apenas ser armazenada, sem que seja 

necessária sua compreensão, sua apropriação. Aprender implica apenas em mudanças biológicas 

responsáveis pela acomodação da memória de curto ou de longo prazo. 

O papel do professor na ensinagem é escolher a melhor estratégia para que esse processo ocorra. 

Anastasiou (2003) defende que a aprendizagem depende do tipo de conteúdo a ser apresentado, pois 

há conteúdos que exigem mais ou menos associação com experiências anteriores, mais ou menos 

reprodução literal da informação, mais ou menos reflexão por parte do aluno para sua apreensão.     
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Como a autora acredita que as diferentes aprendizagens não ocorrem de maneira espontânea, são 

necessárias "a escolha e a execução de uma metodologia que se operacionaliza nas estratégias 

selecionadas, adequada aos objetivos, aos conteúdos do objeto de ensino e principalmente aos 

estudantes" (ANASTASIOU, 2003, p. 17). 

Schön (2000) se refere diversas vezes em seu trabalho sobre a necessidade de envolvimento do 

profissional com seu ramo de atuação, especialmente para aqueles que lidam diretamente com outros 

seres humanos. Para médicos, advogados, treinadores esportivos e professores, apenas para citar 

algumas dessas profissões, é indispensável o desenvolvimento de uma capacidade de julgamento e 

análise que não se refere ao que é aprendido em sua formação, mas sim ao que o autor defende como 

sendo um talento artístico e que Tardiff (2000, p. 16) denomina como saber profissional: "o objeto do 

trabalho do docente são seres humanos e, por conseguinte, os saberes dos professores carregam as 

marcas do ser humano." 

No contexto contemporâneo torna-se relevante discutir o tema emoções, considerando as variadas 

situações em que indivíduos são confrontados em todas as instâncias de sua existência. Wallon (1995) 

atribui à emoção - que, como os sentimentos e desejos, são manifestações da vida afetiva - um papel 

fundamental no processo de desenvolvimento humano. Entende-se por emoção formas corporais de 

expressar o estado de espírito da pessoa, são manifestações físicas, alterações orgânicas, como frio na 

barriga, secura na boca, choro, dificuldades na digestão, mudança no ritmo da respiração, mudança no 

batimento cardíaco, etc., enfim, reações intensas do organismo, resultantes de um estado afetivo 

penoso ou agradável. 

A palavra emoção significa, originariamente, "E" (do latim ex) = para fora, "moção" = movimento. 

Segundo Kratz e Pereira, 

Ainda é necessário que as pessoas mostrem resultados, porém a vida emocional alcançou 

certo destaque, sendo levada em consideração, até porque se uma pessoa está bem 

emocionalmente, se tem um bom relacionamento com outras pessoas, ela conseguirá 

desenvolver habilidades distintas, que a fazem chegar mais rapidamente aos resultados 

almejados. Se antigamente o sucesso era determinado pelo raciocínio lógico e pelas noções 

matemáticas e espaciais, atualmente podemos ver as emoções pessoais sendo intensamente 

utilizadas e levadas em consideração para obter tal sucesso. (KRATZ E PEREIRA, p. 154) 

 

Quando nasce uma criança, todo contato estabelecido com as pessoas que cuidam dela, são feitos via 

emoção. A criança manifesta corporalmente o que está sentindo; por exemplo, quando está com o 

desconforto da fome ou frio, ela chora. Wallon (1995) destaca o caráter social da criança neste sentido, 

pois que se não houvesse a atenção do adulto nessa fase inicial de sua vida, atendendo-a naquilo que 

ela precisa, que é manifestado em forma de emoção, a criança simplesmente morreria.  
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O objetivo geral proposto foi discutir como o docente da educação superior poderá utilizar a 

afetividade e as emoções como possibilidades de estratégia de ensinagem. A partir daí foram 

levantados os seguintes objetivos específicos: 

x Levantar as bases teóricas da didática e da educação que permitem a compreensão da 

afetividade e das emoções; 

x Verificar quais os procedimentos didático-pedagógicos que poderão configurar 

efetivamente uma práxis-pedagógica permeada pela afetividade; 

x Identificar o papel do professor da educação superior como provedor de emoções em sala 

de aula da educação superior. 

Para o delineamento metodológico da pesquisa  foram abordados professores e alunos da Educação 

Superior em cursos de licenciatura de uma instituição de ensino superior, em Goiânia. Optou-se pela 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás por tratar-se de uma instituição pública e 

com trajetória significativa na formação de professores e por sua história e contexto no Estado de 

Goiás. O curso de Pedagogia destina-se à formação de docentes que irão lecionar na Educação Infantil 

e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, conforme mostra a matriz curricular. Como universo e 

amostra da pesquisa foram abordados um grupo de professores totalizando 13 indivíduos: 100% dos 

professores responsáveis pela disciplina Estágio em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental IV, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, totalizando 4 

indivíduos; 100% dos professores que ministram o curso de Gestão de Ensino e Docência da Educação 

Básica à Superior, da Faculdade Ávila, totalizando 9 indivíduos. O grupo de alunos composto por 50 

indivíduos: 100% dos alunos do último período do curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Goiás, cursando a disciplina Estágio em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental IV, 

distribuídos em 4 (quatro) turmas. 

A análise dos dados deu-se a partir da organização do trabalho em quatro eixos temáticos: afetividade 

e as emoções na formação de professores da educação superior, bases teóricas da didática e da 

educação na compreensão da afetividade como estratégia de ensinagem, procedimentos didáticos-

pedagógicos da práxis pedagógica permeada pela afetividade, o papel do professor da educação 

superior como provedor de emoções na sala de aula. Os quais serão apresentados a seguir. 

 

 

Aplicabilidade da afetividade e emoções na formação de professores da educação superior 

O estudo apontou que a afetividade assume significativa importância, tanto no olhar do aluno como do 

professor. Os teóricos apresentados, Wallon (1995), Tardiff (2000), Schön (2000), demonstram que a 

formação docente requer habilidades que extrapolam o saber científico. É preciso apresentar que 

instâncias como a afetividade, embora não pertençam ao universo programático na formação de 
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professores, devem ser pauta de discussão ou participar como elemento transversal, sendo um item 

essencial na postura do docente que forma professores.  

Os resultados mostram que há consciência de ambas as partes quanto à importância da afetividade na 

relação entre professor e aluno. Mas é interessante o consenso de que a iniciativa deve partir do 

professor, já que ao aluno compete apenas adotar uma postura de respeito. 

A afetividade como estratégia não necessita essencialmente de uma disciplina, um conteúdo 

programático que ensine o professor a usá-la. Ficou explicito que ela é considerada como parte das 

relações humanas. Surge, portanto, uma nova questão: será que a atividade docente, em razão de sua 

complexidade, das exigências e até mesmo da exaustão que provoca, tem colocado o professor em 

uma posição de renúncia à sua humanidade? As respostas dos docentes são coerentes sobre a 

importância da afetividade na aprendizagem e na qualidade do ensino e isso não perpassa por 

elementos comportamentais do professor e sim de sua capacitação técnica, o que universidades, 

centros, cursos e entidades formadoras de professores têm realizado muito bem. 

No que tange à emoção os professores demonstram pragmatismo. Uma professora respondeu: 

Não considero que é preciso elaborar estratégias específicas para ”prover emoções”. Estas 

estão ligadas ao conteúdo trabalhado, tem conteúdo que exige diálogos mais profundos, 

principalmente, se são utilizadas estratégias de apresentações de filmes e/ou músicas, as 

emoções afloraram é o momento de saber utilizá-la de forma correta para facilitar a 

aprendizagem. (sic) 

 

Por um lado essa postura revela que as emoções são inerentes ao ser humano, mas precisam ser 

provocadas. Uma música pode estimular sensações prazerosas ou não. A questão é a consciência do 

professor e a pré-disposição em adotar o que neste estudo chamou-se de estratégias inovadoras, 

personalizadas, na organização da aula, tendo como premissa a aprendizagem significativa. Deve-se 

lembrar, ainda, que o sujeito que aprende, considerado neste estudo, é adulto e portanto as estratégias 

adotadas devem levar em conta os princípios da andragogia.99  

 

Bases teóricas da didática e da educação na compreensão da afetividade como estratégia de 

ensinagem 

                                                           
99 Andragogia é um conceito popularizado por Malcon Knowles em seu livro “The Modern Pratice of Adult 
Education”(1970). O conceito anteriormente foi utilizado por educadores europeus para se referir aos aspectos 
práticos do ensino e aprendizagem do adulto e ao estudo acadêmico da educação dos adultos. As duas dimensões 
Da andragogia, como definida por Knowles, são as proposições sobre as características do adulto e sobre os 
elementos do processo da educação que deveriam destas características. 
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A pesquisa mostrou que a perspectiva da ensinagem atua como elemento norteador das escolhas do 

professor em relação aos recursos, bem como à sua postura no ato de ensinar. A ensinagem pressupõe 

a participação efetiva de docente e discente, pois trata-se de um contrato deliberado entre as partes, 

fazendo com que a aula não seja a mera transmissão de conteúdos pelo professor. A abordagem da 

ensinagem apresenta a superação do paradigma da transmissão do conhecimento, onde o professor 

“dá” a aula, para uma perspectiva de construção coletiva do “fazer aulas”, onde os sujeitos participam 

ativamente do ato educativo. Como já foi relatado anteriormente, a afetividade tem sido alvo de 

discussões dentro do contexto da educação para crianças e até para adolescentes, mas raramente é 

mencionada nos textos teóricos que embasam a formação de professores para os níveis de ensino que 

trabalham com adultos. Exceção é feita quanto ao ensino tardio de jovens e adultos, onde a concepção 

freireana de ensino pressupõe a utilização da afetividade como ferramenta para cativar o interesse e 

incentivar os alunos para a aprendizagem. 

Os resultados desta pesquisa comprovam o que foi relatado por Wallon (1995) no que se refere à 

consciência que os adultos têm da importância da afetividade para a aprendizagem, o que pôde ser 

observado tanto nas respostas dos alunos quanto dos professores. 

Schön e Tardiff ofereceram contribuições pertinentes à necessidade de repensar os saberes docentes, 

uma vez que a formação profissional não aponta aspectos complexos do cotidiano acadêmico. Nesta 

perspectiva a afetividade não é tratada na educação superior como elemento didático da aula, nem é 

posta como conteúdo programático em cursos de formação de professores, embora a pesquisa tenha 

apontado o reconhecimento dos dois segmentos quanto à sua importância. Os professores em 84,62% 

e para os alunos 90%. Assumindo-se a práxis como uma prática alicerçada na teoria, consciente, o 

estudo demostra que esse embasamento tem sido fragilizado pelo distanciamento entre a teoria e o 

cotidiano, ignorando diversos aspectos que precisam ser resgatados até para revigorar, 

profissionalmente, o professor e, principalmente, para abastecê-lo com os instrumentos necessários 

para uma atuação com excelência. 

Em Edgar Morin encontra-se a argumentação acerca da complexidade humana. Isto pressupõe que 

tanto a formação de professores como o exercício da docência deverão considerar estes elementos. Em 

Wallon no que concerne à compreensão das emoções, considerando-a como resultado da relação 

estabelecida entre o sujeito e o ambiente. Esta questão foi comprovada por 91,31% dos professores ao 

afirmarem que a sala de aula de aula é um ambiente em que poderá estar presente as emoções. 

 

Procedimentos didáticos-pedagógicos da práxis pedagógica permeada pela afetividade 

O estudo revelou que alguns professores, embora com significativa trajetória na educação superior, 

ainda não haviam pensado sobre a afetividade, da forma como foi colocada pela pesquisa. Isso 
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demostra que na educação superior talvez o mérito do educador seja a sua contribuição para a 

formação do novo profissional e não necessariamente sua participação para a melhoria e para a 

mudança comportamental de um indivíduo, neste caso, seu aluno. Falar, portanto, de procedimentos 

didáticos específicos poderia sugerir uma “receita”, o que não é objeto nesta discussão.  

Foram pontuados elementos para uma boa prática no ensino superior, bem avança Saltini (2002) ao 

explicar que o afeto a ser considerado trata-se, na verdade, de dar importância ao outro, enfatizando 

que sua presença é percebida. A ausência desse tipo de comportamento ficou explicita no depoimento 

de uma aluna, ao ser questionada se era possível a existência da afetividade entre professor e aluno na 

educação superior: 

Em parte, pois alguns professores não são abertos nem para o diálogo quem dirá para o afeto. 

Seria ótimo que isso ocorresse. Mas para tal o professor teria de sair do seu local de 

"divindade" e estabelecer uma relação de amizade com os alunos. (sic) 

 

Ao apresentar procedimentos didáticos que configurem afetividade, o docente mostra a necessidade de 

repensar a sua prática, inclusive a importância desta atividade em seu contexto, ou seja, qual o 

significado da docência em sua vida. Perguntado sobre esta temática, a maioria afirmou que a 

docência é sua realização. Deste modo, é preciso que o professor, para realizar-se, queira no mínimo 

relacionar-se.  

Tanto alunos como professores demonstraram que a base da relação professor-aluno está pautada no 

diálogo. Mas também foi apontado que muitos docentes se recusam a relacionar-se, ou ao menos 

assim se apresentam. Por esse motivo, muitos alunos visualizam o professor com uma postura 

arrogante e se conseguirem o respeito já é o suficiente. Não apresenta-se aqui uma proposta de que a 

amizade deverá permear esta relação. Acredita-se que o excesso de intimidade e proximidade possa 

até comprometer ou confundir os papéis. Trata-se, na verdade, de registrar que na abordagem relação-

aluno o elemento primordial é a própria relação, e é a esta que alguns se recusam, por “dar trabalho”, 

por falta de tempo, ou por mero comodismo. Como bem diz Saint-Exupéry (1963, p. 74),“tu te tornas 

eternamente responsável por aquilo que cativas”.  

A seguir apresenta-se a contribuição de um professor jovem, doutorando em educação, gestor de 

instituição de ensino e com significativa experiência na docência superior, quando questionado sobre 

as estratégias para uma práxis pautada pela afetividade: 

As emoções fazem parte de nossas vidas. Costumo dizer em sala aos alunos que precisamos 

colocar a aprendizagem no coração. É lá que as “coisas” pulsam de verdade. Se fizermos com 

amor e dedicação tudo ficará mais fácil, ainda que complexo. Para dar sentido a esta ideia, 

uso: 

a) Alegria em sala: o sorriso abre portas da mente humana;  
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b) Olho no olho: falar com entusiasmo, com paixão, as pessoas percebem quando seis olhos 

“saltam” a elas;  

c) Planejamento personalizado do material da aula: assim cria uma identidade e ao mesmo 

tempo aumento a credibilidade, logo os alunos percebem o zelo e atenção e isso muda o 

sentido da aula (sic) 

 

Nota-se que uma práxis-pedagógica permeada de afetividade não é algo distante ou inatingível para o 

professor. Estar afetivamente ligado à docência, ao aluno, à profissão, faz com esses elementos 

ocorram com naturalidade. Nesse sentido, exclusão ou inclusão parecem ser naturais, fazendo com que 

alguns professores sejam mais amados. Isso não significa que o professor menos amado, conforme o 

olhar dos alunos, seja um profissional menos digno ou tecnicamente deficiente. 

 

O papel do professor da educação superior como provedor de emoções na sala de aula 

A pesquisa demonstrou que o professor assume parte significativa como provedor de emoções em sala 

de aula. Essa responsabilidade não pertence apenas a uma das partes, todavia o professor, por ser o 

gestor desse espaço, deverá atentar-se para que tipo de situação deseja alcançar no que tange  às 

emoções de seus alunos. Durante as conversas informais, travadas no momento da pesquisa, uma 

professora de 65 anos, doutora em Ciências Sociais, especialista em valores humanos e com 

significativa experiência, não compreendeu esta atribuição do professor, pois questionou o que 

significa ser provedor. No desenrolar da conversa, ela chegou à conclusão de que, embora 

extremamente humanística, ela revela uma postura enérgica, ao ponto de prover emoções negativas e 

não necessariamente positivas. O sentido da provisão neste estudo referiu-se à perspectiva de que é o 

professor quem organiza os elementos didáticos da aula. Neste estudo a emoção é hipotetizada como 

estratégia de ensinagem. Assim competirá ao professor usá-la conforme seu entendimento. 

 

 

Considerações finais 

O presente estudo teve como objetivo discutir a possibilidade do docente da educação superior utilizar 

a afetividade e as emoções como estratégia de ensinagem. Por se tratar de dimensões humanas 

complexas, buscou-se investigar as principais bases teóricas para a compreensão do objeto em estudo.  

A afetividade enquanto variável de análise neste estudo compreendido como a energia necessária para 

a estrutura cognitiva operar, revelou na fala de alunos e professores que afeto e cognição constituem 

aspectos inseparáveis. Alunos defenderam a ideia de que o afeto pelo professor interviu na 

consolidação de sua aprendizagem.  
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Assim verificou-se que as bases teóricas da didática e da educação que permitem a compreensão da 

afetividade e das emoções encontram-se em Wallon, Tardiff, Schön, Anastasiou. Cada autor 

contribuiu para compreender os elementos que apontarão os procedimentos didático-pedagógicos na 

configuração efetiva de em uma práxis-pedagógica permeada pela afetividade. Assim foi possível 

identificar o papel do professor da educação superior como provedor de emoções em sala de aula da 

educação superior. 

Sob a ótica da organização dos elementos didáticos da aula deve-se considerar que alunos e 

professores, juntos constroem saberes sendo que esta possibilidade é consensual e contratual. Uma 

aula não deverá estar “pronta”. O professor deverá planejá-la, porém o “fazer aula” acontecerá no 

processo da ensinagem. Logo, estimular atitudes afetivas viabilizará a aprendizagem.  

A pesquisa demonstrou que respeito e diálogo são itens considerados estratégicos para prover emoções 

em sala de aula, na opinião dos alunos. Estes elementos revelam que prover emoções perpassa 

essencialmente pela condução do professor, posto que as alternativas apontadas são de fato muito 

simples. 

Os resultados demonstraram que os professores entrevistados compreendem esta importância, mas não 

estabeleceram ainda a adoção da mesma como estratégia de ensinagem. Assim a afetividade nesta 

perspectiva não é algo consciente. Questionados sobre o tema, acreditam na relação da afetividade e 

aprendizagem, mas ainda não estabelecem um plano efetivo de seu uso. Esta questão se dá devido a 

afetividade ainda não ser tratada como estratégia e sim como elemento comportamental, inerente e 

pertinente ao comportamento humano. 

Nesse sentido, comprova-se a hipótese norteadora deste estudo a de que o professor da educação 

superior em especial o de licenciatura poderá utilizar da afetividade e compreensão das emoções como 

estratégias de ensinagem. Isto só será possível se houver uma ênfase maior ao tema, quer na postura 

dos docentes no trato dos alunos, futuros professores, quer em abordagens específicas como conteúdo 

programático, disciplinas ou como tema transversal nas licenciaturas. 

Antes de tudo, impõem-se uma concepção e uma prática da formação curricular e pedagógica do 

ensino superior que envolvam uma complexa reflexão. Primeiramente, é preciso admitir a importância 

da afetividade como pressuposto e estratégia para a consolidação da aprendizagem. Trata-se de 

mostrar aos educadores que a afetividade é a única ferramenta de que o homem dispõe para cuidar da 

orientação de sua existência, sob qualquer ângulo que ela seja encarada. É pré-requisito imprescindível 

para que nos tornemos efetivamente educadores a explicitação dos processos básicos que emergem na 

relação sujeito/objeto quanto da atividade cognoscitiva. De nada valerá ensinar métodos e técnicas se 

não se tem presente a significação epistêmica do processo educativo. É preciso colocar à disposição 

dos futuros professores a abordagem da afetividade e das emoções como estratégias de ensinagem para 

qualquer área do conhecimento, em especial nas licenciaturas. Com efeito, essa etapa não deve ser 
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identificada ou confundida com a didática, pois ela trata dos meios de efetivação do ensino aliada ao 

processo. 

A afetividade não é um elemento estranho para alunos e professores da educação superior, ao menos 

não o é para os que lidam com a formação de futuros professores. Pode-se considerar que, em alguns 

casos, há uma compreensão apenas parcial de seu significado dentro do processo educativo, o que não 

lhe retira a importância. 

Respeito e diálogo foram itens considerados estratégicos para prover emoções em sala de aula, na 

opinião dos alunos. Estes elementos revelam que prover emoções perpassa essencialmente pela 

condução do professor, posto que as alternativas apontadas são de fato muito simples. Observe-se, 

entretanto, que o respeito aqui referido não é aquele que se insinuou em algumas respostas dos 

pesquisados, e que implica numa relação de distanciamento e de imposição de autoridade. O respeito 

necessário, neste caso, é o que precisa ser estabelecido entre seres humanos, que neste caso participam 

de uma mesma proposta - a de ensinar e aprender - dentro de contextos previamente construídos com 

esse objetivo. 

Ser educador é muito mais do que exercitar as habilidades exigidas pelo magistério. Para realização 

dessa proposta, é de extrema importância um bom curso de licenciatura ou docência, planejado com 

cuidado por estudiosos da área. Trata-se portanto, do envolvimento e da paixão, da boa vontade e da 

crença, do desafio e da esperança. Esperança de uma sala de aula melhor, de um laboratório de idéias, 

do gozen (paraíso - separado) ao invés do cárcere. Ser um educador afetivo emocional significa 

gerenciar sua própria emoção antes de gerir as emoções dos educandos; significa construir e 

reconstruir sua historia sob novos alicerces; saber conduzir focos de tensão produzidos no cotidiano 

acadêmico superando o homo bion para alcançar o homo sapiens (inteligente). 

Traduzindo estas reflexões em diretrizes e possibilidades para operacionalizações práticas, são 

descritas, a seguir, algumas competências para os professores que trabalham na formação docente: 

x Buscar atuar no processo de construção dos pensamentos, na transformação da energia 

emocional, na formação da história intrapsíquica e na formação do eu do educando; 

x Estimular a capacidade de pensar do educando para que ele não apenas seja capaz de 

criticar o mundo que o envolve, mas também de criticar a. interpretação do educador, 

suas técnicas e seus procedimentos; 

x Estimular a capacidade de análise crítica do educando para que possa superar as 

contradições e as contrariedades da vida; 

x Levar o educando a proteger sua emoção diante dos estímulos estressantes e trabalhar 

suas perdas e frustrações; 

x Estimular os educandos a desenvolverem a arte da contemplação do belo, o prazer pela 

vida e o sentido existencial; 

x Conduzir os educandos a compreenderem os papéis da memória e a reescrever a história 
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consciente e inconsciente nela arquivada; 

x Estimular os educandos a terem como meta não apenas a resolução de sua aprendizagem, 

mas a procurar a sabedoria como meta de vida; 

x Levar o educando a resgatar a liderança do eu nos focos de tensão; 

x Possibilitar ao educando a expansão do território de leitura da memória 

x Conduzir o educando a gerenciar a construção dos pensamentos e a transformação da 

energia emocional  

Essas ações são pertinentes à prática educativa. O educador poderá, em suas ações cotidianas, refletir e 

aprofundar os elementos que poderão contribuir para a aprendizagem efetiva de seus educandos.  

Em linhas gerais, essas conclusões apontam para a possibilidade de que a práxis inicie sua construção 

ainda durante o processo formativo do professor, pois ao tentar aplicar a teoria aprendida à prática 

vivida, o futuro profissional poderia refletir sobre o processo didático, transformando não só a prática, 

mas também construindo novos conhecimentos sobre como a teoria se comporta quando aplicada ao 

cotidiano. Não se trata de uma proposta de experimentação e sim de uma ampliação nas ferramentas 

disponibilizadas para o enfrentamento das situações problemáticas.  

Para situar a afetividade no contexto cognitivo ou pedagógico é importante considerá-la de maneira 

mais genérica, como o fenômeno que desperta sensações não orgânicas a partir do contato com 

situações internas ou externas ao indivíduo. Em todas essas situações pode e deve existir a 

interferência do professor como catalisador e incentivador, pois ao assimilar as emoções provocadas 

pelo processo de aprendizagem é que o aluno, efetivamente, compreenderá o conteúdo e suas 

repercussões na mudança comportamental que a aprendizagem deve provocar. 
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