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Introdução

O presente trabalho nos remete a uma reflexão 
sobre a prática pedagógica da docência no ensino 
fundamental I, a partir do estudo de caso em uma 
escola municipal de Recife. A finalidade principal 
consiste em analisar como se desenvolve a afetividade 
na relação professor/aluno, no contexto da sala de aula, 
sobretudo no sentido de compreender atitudes afetivas 
na intersubjetividade deste espaço escolar. 
Especificamente pretende-se analisar se as atitudes 
afetivas dos docentes interferem em como os saberes 
serão transmitidos/mediados por estes e como isto pode 
ou não influenciar a aquisição dos conhecimentos por 
parte dos alunos. Para tal, considera-se desde a história 
de vida dos docentes quanto à sua escolha profissional
até a forma como suas atitudes na ação docente 
influenciam a auto-estima dos seus alunos. A 
importância desse estudo se dá em função de que 
pesquisas dessa natureza contribuem para uma melhor 
compreensão das relações interpessoais na escola, de 
forma a favorecer positivamente os resultados no 
processo de ensino-aprendizagem.

Material e métodos

Considerando os objetivos deste estudo, elegeu-se 
como método a abordagem qualitativa de pesquisa, de 
caráter exploratório. Os seguintes procedimentos 
metodológicos foram vivenciados:

 Entrevista semi-estruturada e aplicação de uma 
escala de atitudes (baseada em Brito, 1996) [1] 
com os dois professores, acerca de sua história de 
vida e a possível ou não vinculação com sua 
escolha profissional;

 Observações sistemáticas nas duas turmas dos 
referidos professores. 

 Aplicação de uma atividade composta de uma 
série de três desenhos – desenho-história - com os 
alunos visando refletir sobre a sua auto-estima 
com relação aos processos de aprendizagem.

Discussão

Falar de afetividade na relação professor-aluno na 
perspectiva walloniana, é falar de emoções, disciplina, 
postura, do conflito eu - outro, uma constante na vida das 
crianças, quer no seio familiar ou em qualquer outro espaço 
no qual se insira. 

A dimensão afetiva, que é de fundamental importância 
para Wallon (1995) [2], seja do ponto de vista da 
construção da pessoa como do ponto de vista do 
conhecimento, é, marcante para o desenvolvimento da 
espécie humana que se manifesta a partir do nascimento e 
estende-se pelo primeiro ano de vida da criança. Wallon 
(1995) [2], caracteriza a atividade emocional como 
complexa e paradoxal em sua natureza e simultaneamente 
social e biológica; responsável pela transição entre o estado 
orgânico do ser e a sua etapa cognitiva racional, alcançada 
através da mediação cultural, a consciência afetiva emerge 
da vida orgânica através do psiquismo, constituindo-se 
como um dos campos funcionais que integra o 
desenvolvimento da pessoa.

Para Wallon uma teoria psicológica sobre o 
desenvolvimento humano apresenta núcleos na idéia da 
constituição do sujeito: a afetividade, o conhecimento, o 
ato motor e a pessoa, sendo todo desenvolvimento avaliado 
e explicado pela contínua integração dessas dimensões. A 
questão da afetividade para WALLON (1995) refere-se a 
vastas manifestações que compreendem emoções e 
sentimentos. A emoção é o primeiro e mais forte vínculo 
entre os indivíduos. É essencial analisar o gesto, a mímica, 
o olhar, a expressão facial, pois são indispensáveis da 
atividade emocional.

A teoria de Henri Wallon (1995)  é uma ferramenta
que pode alargar a compreensão do professor sobre as 
possibilidades do aluno no processo ensino-aprendizagem e 
fornecer elementos para uma reflexão de como o ensino 
pode criar intencionalmente condições para favorecer esse 
processo, proporcionando a aprendizagem de novos 
comportamentos, novas idéia, novos valores.

Dentro da sala de aula percebe-se a importância do 
processo de interação entre os sujeitos, o papel do 
mediador na realização do seu trabalho e capacidade do seu 



aluno de aprender e de querer aprender no dia-a-dia, 
fazendo com que o aluno sinta-se efetivamente 
envolvido com a atividade da reflexão e do estudo. 
Nesse sentido, Piaget (1992, p. 96) [3], defende a idéia 
de que “se o papel da escola é o de promover a 
construção de determinados conhecimentos, é preciso 
que ela propicie interações onde os alunos participem 
ativamente de atividades específicas.”

Resultados
No presente momento, o trabalho original encontra-

se na fase da análise preliminar dos resultados.
As produções dos alunos e dos professores parecem 

indicar relações entre as histórias de vidas desses 
professores, suas atitudes afetivas com relação a sua 
ação docente e a influência na construção da auto-
estima por parte dos alunos, notadamente no que se 
refere a forma como esses alunos se vêem, vêem ele e 
sua relação com os professores na sala de aula.

Dessa forma, conclui-se que a escola é mais do que o 
lugar de transmissão dos conhecimentos sistematizados de 
uma geração à outra: ela é o lugar onde se criam novos 
conhecimentos e onde se cria uma cultura fortemente 
marcada pela integração dos componentes afetivos e 
cognitivos.
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