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RESUMO 

 

Este trabalho intitulado: Professor afetivo: o uso da afetividade em sala de aula como 

elemento facilitador da aprendizagem, teve como objetivo avaliar a importância da 

afetividade nos processos de ensino e de aprendizagem, refletindo sobre como o laço 

afetivo oferecido pelo professor pode ser um diferencial para um bom desempenho do 

aluno, compreender os processos de ensino e de aprendizagem baseados numa relação 

afetiva, e demonstrar como a afetividade pode favorecer o aprendizado. Se trata de um 

trabalho de cunho descritivo e também bibliográfico, desenvolvido a partir de leituras 

relacionadas ao tema, constituído pela leitura de livros e artigos científicos com a 

intenção de analisar como o professor pode auxiliar no aprendizado do aluno e no seu 

desenvolvimento interacional na sala de aula, através dos laços afetivos aproximando-se 

de seus alunos e de sua realidade, através de alguns fatores, como por exemplo, o tato, 

conhecimento sócio cultural e o respeito. Tendo como base, um relato e argumentos 

baseados em alguns autores como: Fonseca (2002), Gil (2007), Harris (1996), Kullok 

(2002), Restrepo (2001), Silva (2002),Valzacchi (2008) e Freire (1997) que 

contribuíram para a fundamentação desta pesquisa. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Professor afetivo. Relação Professor/Aluno. Ensino-

Aprendizagem. 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: De setembro de 2017 a março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

Este trabajo intitulado: Profesor afectivo: el uso de la afectividad en la clase como 

elemento facilitador del aprendizaje, tiene como objetivo evaluar la importancia de la 

afectividad en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, reflexionando sobre cómo el 

vínculo afectivo ofrecido por el profesor puede ser un referencial para un buen 

rendimiento del alumno, comprender los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

basados en una relación afectiva, y demonstrar cómo la afectividad puede favorecer el 

aprendizaje. Se trata de un trabajo descriptivo y también bibliográfico, desarrollados a 

partir de lecturas relacionadas al tema, constituido por la lectura de libros y artículos 

científicos con la intención de analizar como el profesor puede auxiliar en el aprendizaje 

del alumno y en su desarrollo en clase, a través de los vínculos afectivos acercándose de 

sus alumnos y de su realidad, a través de algunos factores, como por ejemplo, el tacto, 

el conocimiento sociocultural y el respecto. Teniendo como base, un relato y 

argumentos basados en algunos autores como: Fonseca (2002), Gil (2007), Harris 

(1996), Kullok (2002), Restrepo (2001), Silva (2002),Valzacchi(2008) y Freire (1997) 

que contribuyeran para la fundamentación de esta investigación. 

 

PALABRAS-CLAVEL: Profesor afectivo. Relación Profesor/Alumno. Enseñanza-

aprendizaje. 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN: De septiembre de 2017 hasta marzo de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumário 
 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 7 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................................. 10 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA .................................................................................................. 20 

4 RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO E AFETIVIDADE ........................................................................ 22 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................................. 29 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para alguns autores, a aprendizagem se da não só através do ouvir, mas também 

através da fala. Para isso é necessário que a sala de aula seja um espaço aberto para ouvir 

opiniões diversas, visando despertar nos alunos a autonomia, a capacidade de expressar-se 

diante de outras pessoas, e junto com ela o hábito não só de falar, mas também ouvir o outro, 

pondo em prática o respeito, tornando-o um hábito comum que levará esse aluno a destacar-se 

em outros meios em que haja a necessidade de comunicar-se.  

Sabendo que a sala de aula é composta por pessoas que pensam, vivem e se 

comportam de maneira distinta, pensando em seu aspecto sócio cultural como elemento que 

influência no seu aprendizado e a importância de conhecer a cultura do outro, como meio de 

aproximação para facilitar seu processo de aprendizagem, é que o tema foi desenvolvido e 

intitulado como: Professor afetivo: o uso da afetividade em sala de aula como elemento 

facilitador da aprendizagem. 

Refletido sobre essa relação professor/aluno, e nas diversas situações do dia a dia, e 

nos elementos que compõem essa relação, bem como o respeito e os limites que devem ser 

empregados para manter a organização da sala é que se torna indispensável a necessidade de 

abordar nesta pesquisa a importância de conhecer a cultura do outro como meio de 

aproximação. E a partir daí surgiu a seguinte problemática: Até que ponto o professor pode, 

ou deve se aproximar desse aluno? Quais termos podem ser utilizados para que o aluno sinta 

que essa relação afetiva existe, mas não invade o espaço deste aluno deixando-o em uma 

situação desconfortável em sala de aula? 

O presente trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica de cunho 

descritivo, desenvolvido a partir de leituras relacionadas ao tema, abordando aspectos que 

influenciam na proximidade como meio de chegar até o aluno, visando à facilitação da 

aprendizagem por meio da aproximação, conhecendo os aspectos culturais do mesmo, estando 

mais próximo não só dele, mas também de sua realidade. 

Considerando estes aspectos, a proposta deste trabalho e a de se fazer, a partir de 

leituras sobre afetividade em sala de aula, uma análise sobre em que medida a presença da 

afetividade nas relações professor/aluno é importante para o bom desempenho tanto do aluno 

quanto do professor. Avaliar a importância da afetividade nos processos de ensino e de 

aprendizagem e refletir em como o laço afetivo oferecido pelo professor pode ser um 

diferencial para um bom desempenho do aluno, compreender os processos de ensino e de 
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aprendizagem baseados numa relação afetiva e demonstrar como a afetividade pode favorecer 

o aprendizado. 

O trabalho está dividido da seguinte forma: Primeiro capítulo:Referencial teórico, 

onde foram abordados elementos gerais sobre o tema, tratando o assunto de forma mais 

abrangente. Como segundo capítulo a Metodologia utilizada para a pesquisa, no terceiro: 

Relação professor/aluno e afetividade, que trata de elementos mais específicos da relação 

professor/aluno, trazendo um relato que afirma a importância da afetividade como elemento 

facilitador, dentre outras citações que contribuem para o mesmo e por fim as Considerações 

Finais. Para a execução desta investigação alguns autores foram de fundamental importância 

como: Fonseca (2002), Gil (2007), Harris (1996), Kullok (2002), Restrepo (2001), Silva 

(2002) Valzacchi (2008) e Freire (1997), contribuíram de forma positiva, tanto de forma geral 

quanto específica, enriquecendo o conteúdo deste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O professor, em suas diversas formas de ensinar, preocupa-se com o que o aluno 

precisa aprender e,consequentemente, de que forma o aluno aprenderá e o que fazer para 

incentivá-lo despertando o interesse do estudante e compreendendo seu comportamento 

dentro de suas especificidades. 

Restrepo (2001,p.18) em seu livro “O Direito a Ternura”, afirma que: “O que nos 

caracteriza e difere da inteligência artificial é a capacidade de nos emocionar-nos, de 

reconstruir o mundo e o conhecimento a partir dos laços afetivos que nos impactam.” Assim 

como na vida pessoal, na profissional também podemos usar nossa capacidade de nos 

emocionar e de impactar provocando mudanças através de laços afetivos. 

Nos processos de ensino e de aprendizagem, é importante que o professor conheça a 

sua turma, não só por nome, mas também conhecer suas dificuldades para que consiga lidar 

com seus avanços e limitações decorrentes de sua bagagem, histórico de vida ou escolar.  

Sobre este aspecto, Kullok afirmar que: 

 
Conhecimento da turma significa considerar o nível de desenvolvimento 

cognitivo do aluno, respeitar o processo de aprendizagem de cada aluno; 

acompanhar o ritmo de cada aluno, oferecer condições que superem as 

dificuldades apresentadas; identificar as dificuldades, apresentadas pelos 

alunos; estar atendo às alterações de comportamento. (KULLOK, 

2002,p.15). 

 

Os alunos estão acostumados com um modelo antigo de professor1, que apesar de ser 

reconhecidamente ultrapassado, ainda se faz presente em sala de aula na contemporaneidade. 

O aluno muitas vezes vê o professor, não como mediador, mas como detentor de todo o 

conhecimento, o que implica no desenvolvimento do seu pensamento crítico, pois o mesmo se 

sente incapaz diante daquele “ser que tudo sabe”. Mas, por outro lado, Kullok, (2002, p.16) 

afirma que: “O conhecimento do valor da interação professor/aluno para não se posicionar 

como dono do saber, mas ser capaz de compreender a sala de aula como o espaço de relações 

sociais e afetivas, humanizando o ato de aprender”.  

Quando esse conhecimento do valor da interação se dá, ele se torna gratificante tanto 

para o professor, quanto para o aluno, e a partir daí torna-se perceptível que o ensino vai além 

do ato de aprender a ler e escrever, e que através de uma boa relação professor/aluno o 

                                                           
1 O modelo antigo de professor é aquele que é totalmente autoritário, que limita o seu aluno lhe tirando 

o direito de falar e expressar-se dentro da sala de aula, tornando nulo o conhecimento de seus alunos, 

fazendo com que eles não desenvolvam suas competências acarretando serias consequências para o 

futuro do mesmo. 
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aprendizado ocorre de forma mais efetiva, por muitas vezes ultrapassando o previsto pelo 

professor em determinada disciplina, Valzacchi afirma que: 

 
Mais do que ensinar a ler e a escrever, explicar matemática e outras matérias, 

é preciso ouvir os apelos silenciosos que ecoam na alma do educando. Mais 

do que avaliar provas e dar notas é importante ensinar com amor, mostrando 

que sempre é possível fazer a diferença... (VALZACCHI, 2008, p.15). 

 

 O aluno precisa sentir-se bem na sala de aula, o ambiente deve ser agradável, o espaço 

deve ser de interação, tanto de um aluno para o outro, quanto de professor para aluno e vice 

versa. Para isso é necessário que todos tenham uma boa convivência, que haja estímulo para 

discussões, interação e conhecimento. Em relação ao espaço, sala de aula, Kullok afirma que: 

 
[...] a sala de aula precisa constituir-se num espaço de convivência, isto é, um 

lugar de vida, de realidade. A sala de aula precisa ser o espaço que permita, 

favoreça e estimule a presença, a discussão, o estudo, a pesquisa. (KULLOK, 

2002, p.20) 

  

 Quando o ambiente é mais leve as ideias fluem, e a relação afetiva entre professor e 

aluno, melhora a convivência, evita conflitos que desgastam ambas as partes tornando a sala 

de aula um lugar de difícil acesso para os que têm a necessidade de estarem lá todos os dias. 

Nesse sentido, a sala de aula torna-se um lugar de opressão, os alunos não veem mais como 

espaço para socialização, isso faz com que professores e alunos generalizem os problemas 

dessa turma e consequentemente distorcem a visão desse meio que deveria ser de interação e 

etc. Silva afirma que: 

 

O importante é entender que no decorrer de todo o processo de 

desenvolvimento a afetividade é como uma “energia” que impulsiona as 

ações, ficando claro, no caso da escola, a importância da relação entre 

professor e aluno, de modo que ambos convivam em um ambiente de 

harmonia, e que a aprendizagem, assim, possa fluir com mais facilidade, 

havendo maior rendimento e maior interação entre ambos. (SILVA, 2002, 

p.60) 

  

 O processo de desenvolvimento da afetividade deve ser visto como algo positivo, que 

facilita a aprendizagem e também oferece ao aluno um ambiente que pode ser bem diferente 

de sua realidade, como por exemplo, os alunos que não tem uma boa convivência com seus 

familiares, não encontram em sua própria casa um espaço aberto para o diálogo com seus 

membros e busca na escola um refúgio para suas lutas diárias que fogem de seu contexto 

familiar, encontrando na escola esse espaço tão desejado para que possa falar e também ser 

ouvido por todos, sentindo-se bem com seus colegas num ambiente aconchegante proposto e 

realizado pelo seu professor. Silva afirma que: 
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[...] o relacionamento entre professor e aluno deve ser de amizade, de troca 

de solidariedade, de respeito mútuo, enfim, não se concebe desenvolver 

qualquer tipo de aprendizagem, em um ambiente hostil. (SILVA, 2002, p.60-

61) 

  

 O professor deve permitir que o aluno fale, ele pode proporcionar aos mesmos, 

momentos de interação a partir de assuntos ligados ao seu dia a dia, mas sem deixar de lado a 

importância de sua disciplina inovando sua forma de conduzir discussões de maneira 

informal, descontraída, diferentemente dos modelos tradicionais que implicam no 

desenvolvimento do aluno, fazendo com que ele não tenha voz. Quanto a isso, Silva afirma 

que: 

Não podemos esquecer que a disciplina é necessária para se evitar as futuras 

perturbações de caráter, mas que tem, na sala de aula, um espaço adequado 

para ser trabalhada. Não estamos falando daquela disciplina na concepção 

tradicional, ainda usada nas escolas, que exige o silêncio docilidade e 

passividade da criança, pois entendemos que este procedimento é impróprio 

ao ensino, podendo reprimir a criança ao invés de desenvolvê-la melhor. 

(SILVA, 2002, p.56) 

  

 Como o ensino visa o desenvolvimento do aluno, ou seja, não tem a pretensão de 

deixá-lo parado no tempo, e sim fazer com que ele desenvolva suas habilidades, que conviva 

de maneira efetiva nos ambientes sociais, não como alguém que está ali só para ocupar um 

lugar, mas um ser pensante, capaz de opinar, desenvolver o raciocínio lógico, crítico e expor 

suas ideias de maneira positiva ou negativa a depender de suas razões e opiniões, não são 

viáveis manter os antigos procedimentos que oprime o aluno, não estimulando o raciocínio 

crítico e a autonomia no pensar. 

 A criança que é obrigada a seguir o método tradicional de ensino, guiada pelo seu 

professor que conserva as práticas antigas, sofre com os aspectos desse ensino e carrega o 

peso de suas consequências. O aluno acostumado a se manter calado na sala de aula, é 

prejudicado, pois, quando se depara com situações em que se faz necessário falar, ele se sente 

no dever de se manter calado, ou não tem um bom discurso por falta de prática do mesmo. 

 A relação professor/aluno deve existir dentro dos limites da privacidade. Nesta 

relação, deve está claro o papel de cada um dentro ou fora daquele contexto, pois, onde existe 

liberdade pode haver respeito. O professor pode exercer a função de amigo sem deixar que 

suas atitudes compreensivas e tolerantes, apaguem seu papel de professor e sua autoridade 

dentro da sala de aula. Kullok afirma que: 

 

[...] os alunos valorizam professores que estabelecem relacionamento 

definindo claramente funções: alteram comportamentos entre o formal e o 
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informal, firmeza e tolerância, autoridade e liberdade; e dizem gostar do que 

fazem demonstrando isso na sua prática diária. Além, disto, são amigos, 

compreensivo, disponíveis mesmo fora da sala de aula; são justos, honestos 

nas observações, não zombam dos trabalhos, estimulam, incentivam, 

valorizam o trabalho. (KULLOK, 2002, p.21) 

 

 Esse balanceamento que pode ser feito pelos professores para manter o equilíbrio da 

sala de aula, como por exemplo, ter autoridade e dar liberdade, são elementos cruciais que 

fixam na mente do aluno o papel de cada um. Ao mesmo tempo em que o professor lhe da 

liberdade para expor suas ideias, ele tem autoridade para não perder o controle da sala de aula. 

Visto que, à medida que as relações vão se estreitando, as pessoas ganham mais liberdade, daí 

a necessidade da autoridade, para manter o equilíbrio e não perder de vista o foco que é a 

facilitação do ensino e da aprendizagem. 

 Para que o ensino seja efetivado é necessário que haja interesse por parte daquele que 

ensina e também de quem quer aprender, se o professor tem o prazer em ensinar, e o aluno 

não sente prazer no aprendizado, os processos de ensino e de aprendizagem não terão êxito, 

pois esse é um processo coletivo, que necessita da contribuição de ambas as partes. 

 
[...] percebemos que se não houver, entre professor e aluno, interesses 

comuns, dificilmente haverá um bom desenvolvimento na aprendizagem. Se 

não houver, por parte do professor, respeito aos valores sociais que vão 

diferenciar de aluno para aluno, dificilmente haverá respeito, compreensão, 

amizade ou qualquer outra forma de relação que possa colaborar com o 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno, objetivo fim de uma escola. 

(SILVA, 2002, p.63) 

 

 A sala de aula além dos outros aspectos é o lugar de interação, quando o professor 

altera seu comportamento entre o formal e o informal, “quebra o gelo” da sala de aula, o 

professor ganha a oportunidade de promover a interação e os alunos conseguem ser mais 

participativos, contribuem mais com a aula, e percebem, até mesmo de maneira involuntária 

entre um diálogo e outro, que naquele lugar ele pode expor suas ideias, dizer o que pensa 

sobre algo, que o professor não está ali só para lhe avaliar, mas também está disposto a lhe 

ouvir valorizando sua participação na aula. 

 Ao chegar numa sala de aula, o professor vai se deparar com diversos alunos de 

personalidades diferentes. Levando em conta o fato de que as pessoas reagem de maneiras 

distintas em relação a situações diversas, é necessário ter em mente que devemos respeitar o 

espaço de cada um deles. O professor deve aproximar-se do aluno, mas deve respeitar os 

limites do seu espaço. O que para um é mais confortável externar, para outros, sua via de fuga 

é ocultar, ou seja, guardar para si para não contagiar o outro, ou até mesmo por questões 
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culturais, onde é rotineiro em seu meio ocultar aquilo que lhe aflige e etc. Quanto a isso, 

Harris afirma que: 

As culturas ensinam os seus membros a expressar certas emoções e suprimir 

outras. As provas experimentais demonstram que ao menos certa parte da 

variedade entre culturas é atribuível às diferenças no tocante ás regras de 

manifestação que governam a expressão de emoção. (HARRIS, 1996, p.139-

140) 

 

 Quando o professor percebe que seu aluno não se sente apto a essa aproximação, a 

falar de si, de suas dificuldades, ou até mesmo problemas que vem sendo acarretados e 

implicam no seu desenvolvimento, tanto escolar quanto fora da sala de aula, isso deve ser 

respeitado, ultrapassar os limites do outro, é desrespeitar seu momento, seu estilo de vida, e 

sua conduta, seja ela boa ou ruim. O indivíduo quando não quer falar de si, pode ser por 

vários motivos, como por exemplo, timidez ou para não contagiar os outros com seus 

conflitos. Harris afirma que: 

 

A criança que adota uma regra de manifestação para proteger os sentimentos 

de outra pessoa não está dizendo apenas: Eu não quero que você saiba como 

me sinto, e, com efeito, diz: Eu não quero que você se entristeça por saber 

como me sinto. (HARRIS, 1996, p.139) 

  

 Cada um tem sua personalidade e estilo de vida diferente, a criança que não quer que 

os outros saibam daquilo que lhe entristece só para não o contagiar, ao mesmo tempo em que 

quer proteger aquele que está disposto a lhe ouvir, também quer deixar oculto algo que o 

machuca, que muda seu humor, que lhe remete a diversas recordações ruins, e deseja esconder 

para não reviver suas tormentas.  

 A relação professor/aluno requer cuidados necessários que possibilitam a aproximação 

entre eles. Conhecer a realidade do aluno é sem duvidas, um elemento importante, visto que 

os alunos acostumados com os métodos tradicionais veem o professor como alguém superior 

a ele, distante de sua realidade, fator que para ele o distancia e o impossibilita de estreitar 

laços que podem facilitar seu processo de aprendizagem. Sobre este aspecto Freire afirma 

que: 

 

Creio que a questão fundamental diante de que devemos estar, educadoras e 

educadores, bastante lúcidos e cada vez mais competentes, é que nossas 

relações com os educandos são um dos caminhos de que dispomos para 

exercer nossa intervenção na realidade a curto e longo prazo. Neste sentido e 

não só neste, mas em outro também, nossas relações com os educandos, 

exigindo nosso respeito a eles, demandam igualmente o nosso conhecimento 

das condições concretas e de seu contexto, o qual os condiciona. Procurar 

conhecer a realidade em que vivem nossos alunos é um dever que a prática 

educativa nos impõe: sem isso não temo acesso à maneira como pensam, 
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dificilmente então podemos perceber o que sabem e como sabem. (FREIRE, 

1997, p.579) 

 

 A sala de aula pode ser vista como um pequeno mundo, dentro dela existe diversas 

culturas, e se faz necessário que o professor conheça os aspectos culturais de seus alunos para 

facilitar seu trabalho, sendo que esse conhecimento adquirido pelo professor pode servir de 

ponte para promover a aproximação. O conhecimento de suas culturas podem gerar 

conversas, troca de conhecimento e consequentemente esse aluno perceberá que o professor 

está mais próximo de sua realidade. A este respeito Silva afirma que: 

 

A escola, na figura do professor, precisa compreender o aluno e seu universo 

sócio-cultural. Conhecer esse universo é de grande eficácia para o trabalho 

do professor que atua no plano universal, cultural e pessoal, já que existem, 

para a espécie humana, processos mentais próprios, mas que podem variar de 

acordo com as culturas nacionais, regionais, e até em momentos históricos 

específicos. (SILVA, 2002, p.57) 

 

Ao conhecer o universo do aluno, o professor se deparará com culturas tanto 

semelhantes quanto totalmente distintas da sua, e é necessário que ele consiga compreender e 

respeitar a cultura do outro, tendo em conta que a sua não é melhor nem pior, mesmo não se 

identificando com ela.  Sobre isso, Freire aclara que: 

Forte tendência nossa é a que nos empurra no sentido de afirmar que o 

diferente de nós é inferior. Partimos de que a nossa forma de estar sendo não 

é apenas boa mas é melhor do que a dos outros, diferentes de nós. A 

intolerância é isso. É o gosto irresistível de se opor às diferenças. (FREIRE, 

1997, p.96). 

 

É importante que o professor afetivo, tenha em mente que não deve se opor a cultura 

ou estilo de vida do outro. Na busca pela aproximação, o professor deve aproximar-se do 

aluno e de sua realidade, isso não significa que irá viver a vida do outro, mas que está 

buscando aceitar e respeitar aquilo que o difere. Deste modo facilitará o diálogo e a 

convivência de que ambos precisam para tornar agradável tanto a convivência, quanto a 

permanência do aluno na escola. 

A sala de aula é vivida em diversos contextos que o diferencia, um deles é o meio 

social, marcado pela escola pública e a privada. Estes dois ambientes podem influenciar no 

comportamento do professor, tanto na forma com a qual ele fala com seus alunos, quanto na 

maneira como é tratado por eles.  Freire afirma que: 

Um dos desafios aos educadores e às educadoras progressistas, em coerência 

com sua opção é não se sentirem nem procederem como se fossem seres 

inferiores a educandos das classes dominantes da rede privada que, 

arrogantes, destratam e menosprezam o professor de classe média. Mas 
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também, em oposição não se sentirem superiores, na rede pública, aos 

educandos das favelas, aos meninos e ás meninas populares; aos meninos 

sem conforto, que não comem bem, que não “vestem bonito”, que “não 

falam certo”, que falam com outra sintaxe, com outra semântica e outra 

prosódia. (FREIRE, 1997, p.96-97). 

 

Quando o professor passa a conhecer a cultura e a realidade de seus alunos, facilita 

não só a comunicação, mas também sua adaptação nos ambientes em que ele irá atuar, não 

dando preferência a um nem ao outro, mas buscando facilitar a aprendizagem, por meio da 

tolerância e respeito, nos diversos campos em que se dispuser a trabalhar. Quanto a isso, 

Freire afirma que: 

As educadoras precisam saber o que se passa no mundo das crianças com 

quem trabalham. O universo de seus sonhos, a linguagem com que se 

defendem, manhosamente, da agressividade de seu mundo. O que sabem e 

como sabem independentemente da escola. (FREIRE, 1997, p.98). 

 

Quando os educadores passam a conhecer o mundo de seus alunos, ele não só dá a 

esse aluno a oportunidade de falar, mas também tem a oportunidade de aprender junto com 

ele e conhecer um pouco de um universo diferente do seu, visando novas vertentes que lhe 

proporcionam novos olhares, novos saberes que enriquecerão sua bagagem cultural. De 

acordo com Freire: 

 

[...] a escola democrática não apenas deve estar permanentemente aberta à 

realidade contextual de seus alunos, para melhor compreendê-los, para 

melhor exercer sua atividade docente, mas também disposta a aprender de 

suas relações com o contexto concreto. Daí, a necessidade de, professando-

se democrática, ser realmente humilde para poder reconhecer-se aprendendo 

muitas vezes com quem sequer se escolarizou. (FREIRE, 1997, p.100). 

 

 Ainda se tratando dos aspectos culturais, o professor, ao dialogar com seu aluno, seja 

sobre os assuntos da disciplina ou outro tema qualquer, em uma tentativa de aproximação 

daquele indivíduo que aparentemente necessita de sua ajuda, poderia deixar de lado sua 

linguagem mais rebuscada, para que o aluno não se sinta inferior, e usar termos mais 

específicos ou comuns2 da vivência do mesmo, tendo em vista seu desejo de aproximar-se da 

realidade dele. Silva (2002, p.68) afirma que: a “Humildade é importante diante da tarefa de 

ajudar outro ser humano a atingir seu maior compromisso com a vida, que é ser um indivíduo 

livre e produtivo”. Com essa atitude que denota humildade, além de mostrar seu 

                                                           
2 Deixar um pouco de lado sua linguagem rebuscada e usar termos mais comuns, não significa que o 

professor deixará de lado sua forma de falar, nem deixar de ensinar a norma culta, pois sabemos de sua 

grande importância, mas buscar também na linguagem uma forma de aproximar-se de seus alunos. 
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comprometimento em ajudá-lo, o aluno também vai se sentir mais confiante no momento que 

desejar dizer ou produzir algo. 

 Quando o professor consegue obter essa relação afetiva com seu aluno, ele constrói 

um ambiente em que a socialização, o respeito às diferenças em seus diversos contextos, 

tornam-se mais fáceis e rotineiros. A escola não é apenas o lugar onde se aprende ementas das 

disciplinas, mas também o local que prepara o aluno para exercer cidadania em todos os 

espaços que ele ocupa. 

 Além da aproximação por meio do conhecimento e diálogos relacionados à cultura, 

também é possível romper as barreiras que impedem a ruptura, ou desconstrução do modelo 

padrão, através do tato3. Em relação ao tato, Restrepo afirma que: 

 

O tato é um autêntico ponto de encontro entre os sujeitos. Assim como 

acontece na vida cotidiana, na qual se difunde uma gama de vivências que 

vão desde a violência até a ternura, também a experiência tátil pode abraçar 

desde o agarrar e a apreensão até a roçar e a carícia. (RESTREPO, 2001, 

p.50) 

  

 O toque pode ter várias faces, mas quando é feito com ternura, torna visível sua 

intencionalidade. Para aquele aluno que precisa de um pouco mais de atenção, que vê no 

professor a figura de quem pode lhe despertar de um estado de retenção, o toque torna-se algo 

mágico, não só pela atitude de tocar, mas porque quando tocamos também acariciamos, e ao 

acariciar alguém, também estamos nos acariciando. Restrepo, (2001, p.52) “É impossível 

acariciar o outro sem acariciar-nos ao mesmo tempo”. 

 O tato passa para o indivíduo, sua sensibilidade, sua proximidade, entre outras 

características que compõem uma relação afetiva. Bem como a paciência, quando estamos 

falando sobre algo que necessita um pouco mais de cuidado, passa segurança para aquele que 

fala, pois se sente acalentado pelo toque estreitando cada vez mais a relação, facilitando essa 

tentativa de chegar no aluno para compreender sua vivência. Restrepo, (2001, p.51) “A carícia 

é uma mão revestida de paciência que toca sem ferir e solta para permitir a mobilidade do ser 

com quem entramos em contato”. 

 O toque é um gesto de ternura que aproxima os seres, e não pode ser visto como 

elemento que visa a apropriação do outro, que machuca, e toma algo para si como se fosse um 

objeto. Se tratando de relações pessoais que tem como foco fazer do afeto uma ponte para 

conhecer e ajudar o indivíduo em suas dificuldades e tormentas, tanto na vida pessoal quanto 

                                                           
3 O tato, neste contexto se emprega como meio de aproximação, não de maneira abusiva, 

desrespeitosa, nem tampouco como assédio, mas como meio de aproximação, havendo respeito e 

cuidado ao tocar respeitando o espaço e os limites de cada um.  
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na acadêmica, o toque deve ser usado como acalento, o toque que acalma que passa para o 

outro a sua sensibilidade e ternura, no sentido de proporcionar ao aluno um momento de 

desabafo. Quanto a isso, Restrepo (2001, p.52), afirma que: “O outro não é objeto no qual 

queremos apropriar-nos, mas um sujeito sulcado por seu próprio abismo, cujo conhecimento 

nunca pode ser esgotado”. 

 Tais elementos como, o toque e o conhecimento sócio cultural, são de grande valia 

quando pretendemos usar a relação afetiva para influenciar no processo de 

ensino/aprendizagem. Usando esses elementos como meio de interação, impulsionando ou 

incentivando os indivíduos a se relacionarem uns com os outros, mantendo a ordem da sala, 

colaboram efetivamente com a aprendizagem, visto que, um indivíduo aprende de maneira 

continua, uns com os outros. Restrepo afirma que:  

 

A razão burocrática projeta no indivíduo as causas do desencontro, resistindo 

a lançar um olhar sobre o seu próprio funcionamento. Ao negar a 

importância das cognições afetivas, a educação se afirma como um 

pedantismo do saber que se mantém subsidiário de uma concepção de razão 

universal e apática, distante dos sentimentos e dos afetos, fiadora de um 

interesse imperial que desconhece a importância de ligar-se a contextos e 

seres singulares. (RESTREPO, 2001, p.32-33) 
 

 O modelo padrão fixado no consciente, ou subconsciente dos professores bloqueia o 

olhar mais aberto às novas práticas de ensino, promovendo desencontros que dificultam a 

renovação de seus métodos, se mantendo fechado e disposto a cumprir tabela, valorizando os 

velhos costumes e não atendendo as demandas de seus alunos, que ao decorrer do tempo vão 

mudando e exigindo cuidados específicos que podem ser supridos através do afeto, não vendo 

a aprendizagem como algo coletivo dificultando o processo de aprendizagem. Quando a isso, 

Restrepo afirma que: 

 
[...] aprender é sempre aprender com outros, pois as estruturas de 

pensamento não são mais do que relações entre corpos que se interiorizam, 

afeiçoes que, ao se tornarem estáveis, nos impõem a um certo modelo de 

fechamento ou de abertura diante do mundo. (RESTREPO, 2001, p.33). 

  

 Essa afirmativa leva o leitor a refletir sobre seu processo constante de aprendizagem, 

percebendo que ela não é feita por si só. Pensando na singularidade como evidência de que 

cada indivíduo possui seu conhecimento, absorvido e interpretado de acordo com suas 

vivências, que em diversas situações pode contribuir de forma significativa na aprendizagem 

do seu colega, é que comprovam a importância da interação, e do sentido que o afeto dá a 

troca de conhecimento. 
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 Os professores têm todos os dias em sua vivência escolar a oportunidade de interagir 

com seus alunos de maneira dinâmica, cultivando sentimentos bons que abrem caminho para 

uma boa relação afetiva lidando com seres capazes de mudar suas perspectivas em relação à 

escola, a sala de aula, que muitas vezes estão ali só esperando sentir a ruptura das barreiras 

que o impedem de partilhar seu conhecimento a partir da influência do professor. Restrepo 

afirma que: 

Assim como se entrega ao artista o mármore ou a tela para que crie uma obra 

de arte, a nós se nos oferecem diariamente seres humanos para interagirmos 

e cultivarmos com eles climas de sensibilidade que permitam alcançar um 

estado estético favorável à plena expressão das singularidades. (RESTREPO, 

2001, p.81) 

Todo esse processo de aproximação deve ser feito com ternura, pensando no cuidado 

com o outro, nos benefícios que a ele podem ser propostos, entendendo seus limites, 

respeitando seu espaço, percebendo e aceitando as diferenças, e as distintas formas de pensar 

e agir que o tornam singulares e o possibilita contribuir com a construção do conhecimento, 

tanto de seus colegas quanto de seus professores. Restrepo aclara que: 

 

Somos ternos quando abandonamos a arrogância de uma lógica universal e 

nos sentimos afetados pelo contexto, pelos outros, pela variedade de espécies 

que nos cercam. Somos ternos quando nos abrimos á linguagem da 

sensibilidade, captando em nossas vísceras o prazer ou a dor do outro. 

Somos ternos quando reconhecemos nossos limites e entendemos que força 

nasce de compartilhar com os outros o alimento afetivo. (RESTREPO, 2001, 

p.84). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi um trabalho de cunho descritivo e também bibliográfico, 

desenvolvido a partir da leitura de livros relacionados ao tema, com o intuito de refletir 

sobre a aprendizagem através da afetividade, como afirma Gil (2008) este tipo de pesquisa é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos, com a intenção de analisar como o professor pode auxiliar no 

aprendizado do aluno e no seu desenvolvimento interacional na sala de aula, através dos 

laços afetivos aproximando-se de seus alunos e de sua realidade. 

 
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho 

científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao 

pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, 

pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 

procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 

se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

Para Gil (2007, p. 44), os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são 

sobre investigações, sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas 

posições acerca de um problema. 

Pensando nas diversas situações e na singularidade de cada aluno, foram abordados 

aspectos que influenciam na proximidade entre indivíduos como meio de chegar até ele, 

levando em conta alguns elementos, como por exemplo, o sócio cultural, o respeito, a 

linguagem e a importância o tato. 

O sócio cultural visto como necessário o conhecimento da cultura do outro, 

promovendo o diálogo e o reconhecimento de mundo como ponte de ligação. O respeito, 

para que, tanto o professor, quanto o aluno, apesar da relação afetiva, respeite os limites e o 

espaço um do outro, e também fazendo uso de uma linguagem mais semelhante a de seu 

aluno, para que ele se sinta confortável durante um diálogo, e a importância do tato, marcada 

pela influência e compreensão do toque, ou carícia afirmando que existe afeto.       

Tendo como base, um relato e argumentos que comprovam tais afirmativas, 

explorando os conhecimentos prévios do assunto, e fazendo uso de citações que confirmam a 

importância do uso do afeto, valorizando o projeto e seus conteúdos que visam a mudança dos 

métodos imperialistas que mantém o professor distante de seus alunos, deixando de contribuir 
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com seu desenvolvimento preparando-o para situações que exigem o uso da oralidade e 

pensamento crítico. 
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4 RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNOE AFETIVIDADE 

 

Ser um professor afetivo, não significar assumir um grau de parentesco com seus 

alunos, mas não se pode manter distância dos mesmos e de sua realidade, visto que a 

profissão exige atitudes humanas, colaborativas e, sobretudo uma relação saudável para que 

ambos possam compartilhar seus conhecimentos e aprender uns com os outros. Como afirma 

Freire: 

 
Ser professora implica assumir uma profissão enquanto não se é tia por 

profissão. Se pode ser tio ou tia geograficamente ou afetivamente distante 

dos sobrinhos mas não se pode ser autenticamente professora, mesmo num 

trabalho a longa distância, “longe” dos alunos. (FREIRE, 1997, p.11). 

 

Diante desta afirmativa torna-se evidente que o professor, em suas diversas formas de 

lidar com seus alunos, não pode assumir uma postura de professor que vive distante de seus 

discentes e está ali apenas para cumprir com as demandas da disciplina, mas deve manter uma 

determinada proximidade. Isto não quer dizer que ele passará a ocupar um papel de tio, pois 

mesmo um tio pode encontrar-se distante de um sobrinho de acordo com as circunstancias que 

vivem, mas o professor pode sim manter-se “perto” de seus alunos para facilitar sua 

aprendizagem, e nos contextos de sua disciplina, podem ser feitas associações que se 

assemelham ao contexto social de cada um deles. 

No livro “Mude seus pensamentos e transforme a sua vida (para melhor)”, de Paulo 

Valzacchhi (2008 p.13), no tópico “Você pode fazer a diferença, acredite!”, o autor trás o 

relato de uma professora que em seu primeiro dia de aula parou diante de sua turma da quinta 

série (atualmente 6º ano), e disse que gostava de todos por igual. “No entanto, ela sabia que 

isto era quase impossível...” (2008, p.13). 

 Esta mesma professora percebeu que naquela turma havia um garoto diferente, que 

não se vestia bem, não se relacionava com os outros colegas e ela lhe tratava diferente em 

relação aos outros, não lhe dava a mesma atenção por não ser “igual” aos demais colegas e 

por pertencer a uma classe social baixa. Nesse momento, percebemos o quanto ter um olhar 

sensível é essencial para quem lida com um grupo de pessoas em que cada um tem sua 

história, pois aquele aluno provavelmente necessitava de uma atenção maior. 

 Nesse mesmo relato, a professora diz que no início do ano letivo, todos os professores 

tinham que ler a ficha escolar de cada aluno, depois da leitura das fichas ela viu que o aluno 

tinha passado por diversas situações que contribuíram para a sua condição atual, e foi então 
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que ela pôde perceber as necessidades de cada um deles, ou seja, ao conhecer a realidade, é 

que o professor passa a contribuir mais no processo de aprendizagem do aluno. 

 A partir daí, a professora passa a olhar aquele educando com outros olhos e consegue 

influenciar na mudança positiva dele e “... quanto mais ela lhe dava carinho e atenção, mais 

ele se animava.” (2008 p.14). É notório que o aluno precisava apenas de um pouco mais de 

atenção, que alguém lhe enxergasse de verdade, não como mais um, mas como alguém que 

precisava de ajuda, que devido a suas circunstâncias encontrava-se desmotivado. 

Depois destes acontecimentos, a professora mudou sua visão, decidindo mudar sua 

maneira de ensinar, passando a dar mais atenção a seus alunos e especialmente àquele que 

mais lhe tocou. Tais atitudes levam os docentes a refletirem sobre o que tem feito na sala de 

aula, se tem sido o professor que oprime e trata o aluno com indiferença, ou se tem visto seus 

alunos com atenção e contribuído para o progresso do mesmo.  

 Nesse relato, podem-se observar os momentos de transformação ou mudança de 

comportamento de cada pessoa (Professor/aluno), no qual a falta de sensibilidade ao olhar o 

outro pode gerar uma distância enorme entre duas pessoas, não vendo o outro como ele 

realmente é dentro daquilo que só aparenta ser. 

 Neste mesmo relato, é notório que quando o professor se dá conta de que o aluno é 

muito mais do que um corpo, com um determinado cheiro (bom ou ruim), o cenário começa a 

mudar, a situação passa a ter um desfecho diferente. Visto que, em sua primeira impressão ela 

“... sentia prazer em lhe dar notas vermelhas ao corrigir suas provas e trabalhos.” (2008 p.13). 

Ela poderia ter contribuído de forma negativa no desenvolvimento daquele aluno, tanto na 

escola, quanto fora dela, sendo direta ou indiretamente responsável por aquilo que ele se 

tornaria na vida adulta. 

 Ao iniciar a leitura das fichas, a professora começa a enxergar o que ele realmente é, 

começa a entender que seu comportamento é reflexo do seu histórico de vida. Nesse momento 

percebemos que o comportamento do aluno é gritante, que em suas diversas formas de 

comportamento, ele que dizer algo, por isso se faz necessário um olhar mais sensível do 

professor para compreendê-lo e ajudá-lo em seu processo de formação e aprendizagem. 

Este relato de experiência evidencia que a escola deve ser o ambiente não só de 

aprendizagem no qual o aluno está apto só para ouvir, mas também de socialização. O 

educando tem muito que aprender e também o que ensinar. Em qualquer lugar onde haja duas 

ou mais pessoas partilhando saberes, é notório que exista uma troca de conhecimentos, visto 

que cada ser humano possui um determinando conhecimento sobre algo que pode não ser 
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comum a todos, por isso a necessidade de falar, mas também de ouvir o outro, tornando assim 

um espaço democrático de seres pensantes e reflexivos. Freire afirma que: 

Naturalmente, a viabilização do país não está apenas na escola democrática, 

mas passa por ela, necessita dela, não se faz sem ela. E é nela que a 

professora que fala ao e com o educando ouve o educando, não importa a 

tenra idade dele ou não e, assim, é ouvida por ele. É ouvindo o educando, 

tarefa inaceitável pela educadora autoritária, que a professora democrática se 

prepara cada vez mais para ser ouvida pelo educando. Mas, ao aprender com 

o educando a falar com ele porque o ouviu, ensina o educando a ouvi-la 

também. (FREIRE, 1997, p.88). 

 

            Quando o professor passa a ouvir seu aluno, abre para ele um espaço de socialização, 

dá a ele uma ideia de troca de saberes. Faz com que o aluno perceba que independente de sua 

idade, ele tem algo a acrescentar, que seu conhecimento não é nulo diante daquele trazido 

pelo professor que é considerado pelo estudante como alguém que possui um conhecimento 

maior que o seu, a partir daí, o seu pensamento crítico é estimulado, pois o aluno se sente 

mais livre para falar o que pensa e consegue falar com mais propriedade porque sabe que será 

ouvido e não interrompido, verá que o professor está ali não só para ensinar, mas também 

para aprender com ele, e isto possibilita não só a troca de conhecimento, mas também a troca 

de respeito, onde um sempre estará atento a ouvir o outro facilitando a comunicação.  

O exercício da humildade por parte do professor é extremamente importante, para que 

possa ouvir seus alunos e lhes mostrar que não é o detentor de todo o conhecimento, pois os 

discentes também têm sua bagagem, dando ao aluno a oportunidade de dizer algo, expor sua 

opinião mesmo que não esteja de acordo, e assim, além de dar ao aluno o direito que ele tem 

de falar, também estará estimulando sua competência reflexiva que lhe ajudará em vários 

âmbitos de sua vida e ele não se tornará alguém “treinado” apenas para ouvir. Quanto a isso, 

Freire aclara que: 

 

A humildade nos ajuda a reconhecer esta coisa óbvia: ninguém sabe tudo; 

ninguém ignora tudo. Todos sabemos algo; todos ignoramos algo. Sem 

humildade dificilmente ouviremos com respeito a quem consideramos 

demasiadamente longe de nosso nível de competência. (FREIRE, 1997, 

p.55). 

 

Esse conceito de que tudo sabe, afasta o professor do aluno e o torna arrogante, 

impaciente, não lhe permite ouvir o outro e deixar de ouvir apenas a si mesmo para que as 

aulas possam fluir de maneira mais dinâmica, prazerosa, sem que se torne um fardo para 

aqueles que ouvem e que muitas vezes se sentem inquietos para falar e contribuir com a aula, 

mas por outro lado, deixam de expor suas ideias por não ter a permissão do professor para 
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interagir com ele ou opinar durante sua aula. Essa postura pode refletir no aluno de forma 

negativa, lhe tornando um ser submisso em vários aspectos, lhe privando de sua liberdade de 

expressão entre outras situações que requer um posicionamento. Freire afirma que: 

 

Como ouvir o outro, como dialogar, se só ouço a mim mesmo, se só vejo a 

mim mesmo, se ninguém que não seja eu mesmo me move ou me comove. 

Se, humilde, não me minimizo nem aceito humilhação, por outro lado, estou 

sempre aberto a aprender e a ensinar. A humildade me ajuda a jamais deixar-

me prender no circuito de minha verdade. (FREIRE, 1997, p.56). 

 

O professor deve estar aberto ao diálogo, não só posicionar-se de forma autoritária 

diante dos seus alunos distanciando ele tanto de si quanto do conhecimento, mas criando 

pontes que aproximem os alunos da escola, dos estudos e de sua realidade que está totalmente 

ligada a seu conhecimento, visto que suas vivências influenciam no seu processo de formação.  

Para que as aulas ocorram com mais leveza, com essa troca necessária de saberes, é 

necessário que o professor crie uma relação mais afetiva com seus alunos e com seu trabalho. 

Quando essa relação não se torna presente no dia a dia a essência de seu trabalho vai se 

perdendo com o tempo, algo que deveria ser prazeroso vai se tornando cada vez mais 

mecânico e o ambiente (sala de aula), vai se tornando um peso para ambos. Freire, 

(1997,p.57) afirma que: “Mas é preciso juntar a humildade com que a professora atua e se 

relaciona com seus alunos, uma outra qualidade, a amorosidade, não apenas aos alunos, mas 

ao próprio processo de ensinar”. 

O trabalho tem que ser feito com amor para que não se torne um problema, para que a 

rotina não tire o prazer de ensinar e aprender, para que a escola não deixe de ser um lugar de 

construção de saberes e passe a desconstruir aquilo que esperamos de um processo de 

aprendizagem, no qual o aluno pretende colher bons frutos que ficarão enraizados para serem 

utilizados em outros contextos. 

Nesse sentido, o professor tende a ser democrático, estando aberto para ouvir seus 

alunos, ensinando e também aprendendo com eles, fazendo uso de diversos temas que 

influenciam no bom diálogo, em que o professor direciona sua fala a diversos temas, não só o 

da disciplina, mas também assuntos do dia a dia de seus alunos que por consequência se 

depõem a falar e não só se condicionam a ouvir. Freire aclara que: 

 
Se, porém, a opção da educadora é democrática e a distância entre seu 

discurso e sua prática vem sendo cada vez menos, vive, em sua 

cotidianeidade escolar, que submete sempre à sua análise crítica, a difícil 

mas possível e prazerosa experiência de falar aos educandos e com eles. Ela 

sabe que o diálogo não apenas em torno dos conteúdos a serem ensinados 

mas sobre a vida mesma, se verdadeiro, não somente é válido do ponto de 
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vista do ato de ensinar, mas formador também de um clima aberto e livre do 

ambiente de sua classe. (FREIRE, 1997, p.87). 

 

É importante ter em mente que a escola tem sido como a segunda casa, já que os 

docentes passam boa parte do tempo nela, assim como os estudantes. Nesse sentido, é 

necessário que esta segunda casa, seja um lugar acolhedor, onde o aluno sinta prazer em estar 

nela, não só pelo aprendizado que com certeza é de suma importância, mas também pelo 

convívio diário que tanto facilita a permanência, quanto dificulta, fazendo com que o 

ambiente se torne bom ou ruim. 

Nas diversas formas de lidar com o outro, encontramos alguns possíveis “obstáculos” 

em que é necessário que o professor seja tolerante e paciente. Mesmo que o professor não 

assuma uma postura autoritária frente a seus alunos, é necessário que haja respeito entre eles. 

O professor pode ser afetivo e fazer com que haja respeito entre ambas às partes. Ser tolerante 

requer não só compreensão, mas também respeito, pois sem o mesmo, qualquer tipo de 

relação não se estabelece ou se mantém por um longo ou curto período de tempo de forma 

saudável. 

Na sala de aula, o professor encontrará alunos que compreendem o professor afetivo 

como alguém permissivo, não somente facilitador da aprendizagem, mas alguém que 

permitirá sua falta de limites e compromisso com a disciplina. Neste momento, de forma sutil, 

caberá ao professor fazer com que o aluno perceba a diferença entre compreender e 

permitir/ser afetivo e totalmente passivo, sem que haja a necessidade de assumir a postura do 

professor tradicional autoritário ditador de regras. Para Freire: 

Ninguém aprende tolerância num clima de irresponsabilidade, no qual não se 

faz democracia. O ato de tolerar implica o clima de estabelecimento de 

limites, de princípios a serem respeitados. Por isso a tolerância não é 

conivência com o intolerável. Sob regime autoritário, em que a autoridade se 

exacerba ou sob regime licencioso, em que a liberdade não se limita, 

dificilmente aprendemos a tolerância. A tolerância requer respeito, 

disciplina, ética. (FREIRE, 1997, p.56). 

 

O ato de liberdade, de permitir que o aluno fale, se expresse e não seja somente 

ouvinte, não significa que o mesmo poderá falar o que quer e como quer, ultrapassando os 

limites da ética, da moral e do respeito. Bem como há outros ambientes em que não se pode 

falar tudo àquilo que pensa, dentro da sala de aula também é o lugar onde se deve estabelecer 

limites entre a opinião e a ofensa, o que pode ser dito e o que não pode ser dito visando a ética 

e o respeito ao outro. Freire aclara que: 
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Assim, porém, como a liberdade do educando, na classe, precisa de limites 

para que não se perca a licenciosidade, a voz da educadora e dos educandos 

carece de limites éticos para que não resvale para o absurdo. É tão imoral ter 

nossa voz silenciada, nosso “corpo interditado” quanto imoral é o uso da voz 

para falsear a verdade, para mentir, enganar deformar. (FREIRE, 1997, 

p.88). 

  

Tanto os alunos quanto os professores têm que ter em mente que o seu direito de falar 

não lhe dá o direito de falar de maneira exacerbada daquilo que não é conveniente, nem 

tampouco pertinente para que seja falado de forma tão aberta na sala de aula. A liberdade de 

falar, não lhe dá o direito de falar do outro, de falar do colega ou até mesmo do professor, 

sendo antiético causando constrangimento e comprometendo o fluxo da aula, mudando o foco 

e consequentemente comprometendo um momento de socialização. Quanto a isso, Freire 

afirma que: 

 
O meu direito a voz não pode ser um direito ilimitado de dizer o que bem 

entender do mundo e dos outros. O de uma voz irresponsável que mente sem 

nenhum mal-estar desde que da mentira se espere um resultado favorável aos 

desejos e aos planos do mentiroso. (FREIRE, 1997, p.88). 

  

Quando a escola pratica a democracia, faz com que os alunos pratiquem uns com os 

outros também, e aprendam não só a falar, mas também a ouvir e respeitar as decisões. A 

escola não pode somente exigir a mudança no comportamento dos alunos, mas começar por 

ela as práticas democráticas de que uma escola necessita para formar cidadãos críticos, 

reflexivos e que aprendam a partilhar saberes, porém, sempre abertos a aprender com o outro 

respeitando decisões que nem sempre coincidem com as suas, praticando o respeito dentre 

outros costumes que devem ser comuns entre as pessoas. Freire aclara que: 

 
É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e 

multiplicador de certos gostos democráticos como o de ouvir os outros, não 

por puro favor mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância, o do 

acatamento às decisões tomadas pela maioria a que não falte contudo o 

direito de quem diverge de exprimir sua contrariedade. O gosto da pergunta, 

da crítica, do debate. O gosto do respeito à coisa pública que entre nós vem 

sendo tratada como coisa privada, mas como coisa privada que se despreza. 

(FREIRE, 1997, p.89). 

  

Para que a escola se torne um espaço democrático, não é tão fácil, pois a escola não se 

faz com uma pessoa, a escola é um conjunto de pessoas com ideias distintas, então é 

necessário que todos tenham o mesmo foco, e que não se limitem apenas as palavras, pois a 

democracia se faz principalmente com a prática. O professor não pode exigir do aluno que ele 

o ouça sem sequer dar ouvido a ele, assim estará se contradizendo, pedindo ao outro aquilo 
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que não lhe é oferecido, partindo de uma atitude democrática para uma atitude individualista. 

Ainda de acordo com Freire: 

É difícil, realmente, fazer democracia. É que a democracia, como qualquer 

outro sonho, não se faz com palavras desencarnadas, mas com reflexão e 

prática. Não é o que digo o que diz que eu sou democrata, que não sou 

racista ou machista, mas o que faço. É preciso que o que eu diga não seja 

contraditado pelo que faço. É o que faço que diz de minha lealdade ou não 

ao que digo. (FREIRE, 1997, p.91). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo proporcionou uma análise mais detalhada sobre 

o uso da afetividade como elemento facilitador da aprendizagem entendendo como professor 

afetivo aquele que observa os limites do respeito e da ética, visto que esses são elementos 

cruciais nas relações interpessoais. 

Ao realizar este trabalho, foi possível ratificar as ideias propostas quanto a importância 

da relação professor/aluno como elemento facilitador da aprendizagem, alcançando os 

objetivos de maneira satisfatória percebendo que o laço afetivo oferecido pelo professor pode 

sim ser um referencial para o bom desempenho do aluno, bem como as possíveis soluções 

para a problemática, como por exemplo, o ato de aproximar-se do outro, porém,  dentro dos 

limites da ética e do respeito, complementando as ideias previstas a partir do tema, utilizando 

recursos bibliográficos que permitiram explanar essas ideias. 

Tendo em vista que, de acordo com o desenvolvimento da aula são necessárias 

mudanças para obter bons resultados, a realização deste estudo trouxe informações 

importantes quanto ao método afetivo. Neste trabalho, a afetividade foi vista como algo 

necessário para as principais mudanças da escola rompendo a distancia que existe entre 

professor e aluno, fazendo uso da afetividade como facilitadora no processo de ensino-

aprendizagem trazendo conhecimentos relevantes a cerca do tema que poderão contribuir para 

estudos posteriores.  

Analisando e considerando os pontos colocados neste trabalho que se opõem ao 

método tradicional, os resultados podem proporcionar tanto aos professores já egressos, 

quanto aos futuros professores, a oportunidade de vivenciar uma escola diferente da que estão 

acostumados, revelando assim a importância deste estudo para as instituições de ensino e para 

a comunidade, sendo de total relevância não só para os docentes, mas também para os 

discentes que acreditam numa forma mais interativa de aprender e também ensinar, sabendo 

que uns aprendem com os outros e nenhum conhecimento é nulo independente de seu nível de 

escolaridade. 
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