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O QUE É AFETIVIDADE?

DICIONÁRIO

LITERATURA  

CONSULTADA

A afetividade é amor, carinho, compreensão, 

respeito, amizade, afeto, solidariedade, 

atenção e companheirismo.

PROFESSORES 
ENTREVISTADOS

Conjunto de fenômenos psíquicos que são

experimentados e vivenciados na forma de

emoções e sentimentos.

Pluralidade de Valores, a saber: atitudes e

valores, comportamento moral e ético,

desenvolvimento pessoal, desenvolvimento

social, motivação, interesse e atribuição,

ternura, inter-relação, empatia,

sentimentos e emoções.



O QUE É AFETIVIDADE?

A afetividade é impulsionada pela 

expressão dos sentimentos e das 

emoções e pode desenvolver-se por meio 

da formação.

AUTORA

Os formadores devem discutir a possibilidade de buscar um equilíbrio 

entre a dimensão afetiva e a cognitiva no currículo dos cursos de 

formação de professores. 



Relação 
Educativa

AlunosProfessor

Dimensão Afetiva 

ou

Relação Afetiva
=



INTRODUÇÃO

Afetividade na Relação Educativa



AFETIVIDADE E APRENDIZAGEM

O Professor não pode negligenciar a afetividade na

relação educativa. (Saint-Larent, Giasson e Royer(1990)).

Construção dos 

Conhecimentos

Dimensão 
Afetiva

Natureza 
Biológica

Natureza 
Social

Natureza 
Histórica

Aspectos de 
Natureza 
Cognitiva  

(escrita e operações 
matemáticas) 



AFETIVIDADE E APRENDIZAGEM

Professor

Sintonia

Cooperação 

Relação Afetiva

Tolerância

Respeito

Apoio 

Fontes: Araújo (1995), Tognetta e Assis(2006), Carmargo (1997), Testerman (1996).



AFETIVIDADE E MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS

¨Quando eu não gosto do professor, ele não me incentiva nem um

pouco a estudar, eu só estudo pra passar, infelizmente, eu sou

assim. Agora, quando é um professor que dá espaço, que incentiva,

que não é diferente com o aluno, é igual com o aluno, o aluno

estuda além do que é pra estudar, como é assim. Um professor que

gostava muito, eu corria atrás, estudava, fazia pergunta¨

(Estudante de Matemática).

Motivar um estudante, não é uma questão de 

técnica, mas depende da relação que se estabelece 

com esse sujeito. 



A FORMAÇÃO AFETIVA DOS

PROFESSORES: UMA NECESSIDADE

 O professor não deve se considerar apenas repassador 

de informações e conhecimentos.

Professor parceiro do 
aluno



 Ocorre apenas a visão tradicionalista, onde o 

mediador fala e o aluno apenas “absorve”.

Método rígido

A FORMAÇÃO AFETIVA DOS

PROFESSORES: UMA NECESSIDADE



A DIMENSÃO AFETIVA NO ENSINO

Autoritarismo

Onde o professor deixa de lado os aspectos afetivos, dando 

prioridade aos conteúdos a serem aplicados.



 Pink Floyd – Another Brick In the Wall  

RIDICULARIZAÇÃO

2012-03-22 Pink Floyd -The Wall (legendado).mp4


 As mudanças na sociedade em que mobiliza,

exige que o professores se torne mais completos

em saberes disciplinares , culturais e afetivos .

MINISTERIAO DA 

EDUCAÇÃO 

MODERNIZAR O 

SISTEMA DE 

EDUCAÇÃO 

MODERNIZAR UMA FORMAÇÃO 

DE BASE MAIS ADEQUADA AOS 

PROFESSORES

A DIMENSÃO AFETIVA NO DISCURSO

OFICIAL



Medidas encontra-se 

Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional

Diretrizes para 
formação do Professor 

Parâmetros 
Curriculares 

Nacionais (PCN)

Formação exigida ao 
professor da educação básica  
corresponda nível Superior

Capacidades Cognitivas , 
afetivas, física , ética e 

estética

Dialogar, Aprender e 
Escutar

A DIMENSÃO AFETIVA NO DISCURSO

OFICIAL



Revisão de abordagem pedagógica

Adoção de uma abordagem de

desenvolvimento de competências

profissionais

Competências

Conhecimento 

Pedagógico 

Processo de 

pesquisa 

Gestão de 

desenvolvimento 

Profissional

Por outro lado : ao engajamento nos valores estéticos , políticos e éticos .

NOVAS ORIENTAÇÕES PARA OS

PROFESSORES



O desenvolvimento dos futuros professores e a

apropriação de competências como:

Analisar situações e relações interpessoais.

Miguel Arroyo 2000

Barbry & Etienne 1999

Paulo Freire 1988

Coté 2002 
Prette 2002 

Argumentam que a dimensão afetiva

decorre de uma ação teórica e pratica,

vivida de uma maneira experiencial.

Professor deve experimentar, no

processo de aprendizagem o

desenvolvimento e de

competências necessárias para

agir nesse cenário.

A DIMENSÃO AFETIVA PARA O PROFESSOR



AS CARACTERÍSTICAS DOS PROFESSORES

EM EXERCÍCIO NO BRASIL

EMOTIVO

REVOLUCIONÁRIO

REPRIMIDO

ANGUSTIADO

ANSIOSO

DESISTENTE

IMPULSIVIDADE



INTER- RELAÇÃO ENTRE OS ASPECTOS

COGNITIVOS EMOCIONAIS E AFETIVOS

❖ COGNITIVOS

❖ EMOCIONAIS

❖ AFETIVOS



INSUFICIÊNCIA DE OBRAS A AFETIVIDADE

NA RELAÇÃO EDUCATIVA

“AFETIVIDADE O DESAFIO CONTINUA”



INSUFICIÊNCIA DE OBRAS A AFETIVIDADE

NA RELAÇÃO EDUCATIVA

 A Dimensão Afetiva não é um tema de Predileção dos

pesquisadores da área de Educação

 A razão e o sentimentos tem que ser trabalhados de forma

harmoniosa e relacionados para que ocorra aprendizagem

 É justificado que falta de obras especializadas dificulta o

desenvolvimento de professores na Dimensão Afetiva

Desafio para os Professores e para os Formadores!



CONCLUSÃO

“A educação se faz na

interação entre professores

e professores, alunos e

alunos, e professores e

estudantes.”

Miguel Gonzalez Arroyo

Não relação educativa não pode

descartar os sentimentos e as emoções.

O Professor tem que ir além do domínio

dos conteúdos específicos.

Tanto os Professores quanto os

Formadores devem discutir e buscar

estruturar equilíbrio entre a dimensão

afetiva e cognitiva, visando a

reapropriação da afetividade na relação

educativa.
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