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Introdução

 O estudo é parte de um projeto do grupo ALLE- Alfabetização 

Leitura Escrita;

 Trata-se de uma pesquisa descritiva, com relatos colhidos 

mostram a influencia do professor em suas vidas;

 Nesta pesquisa foi utilizada as contribuições das teorias de 

alguns filósofos, em especial a de Wallon;

 Para Wallon as primeiras reações do individuo (recém-

nascido) são de natureza emocional;

 A afetividade é o ato de afetar o outro;



Introdução

 Para Wallon ocorreu duas divisões/etapas:afetivo e cognitivo;

 Para Vygotsky, ele estabeleceu dois tipos de elementos 

mediadores: os instrumentos e signos;

 Ambos possuem pontos em comum ao se tratar de 

afetividade, dizendo que o ser se desenvolve a partir das 

emoções;

 Para outros autores como, Leite e Tassoni (2002), a 

afetividade se expressa através do trabalho pedagógico, 

desenvolvido pelo professor em sala de aula.



Objetivo

 Analisar as praticas pedagógicas 

desenvolvidas pelo professor em sala de 

aula, e as consequências afetivas que se 

estabeleceu com os ex-alunos.



Métodos

 Foi um pesquisa experimental;

 Participantes foram ex-alunos do professor M, foram  6 

ex-alunos nomeados de sujeitos S1 a S6;

 Todos estudaram no mesmo Colégio, na mesma 

classe, na cidade de Campinas-SP;

 Foram realizadas conversas informais e por cartas;

 O procedimento foi realizado através de visitas em 

residências e pelas cartas que remeterem as 

lembranças do professor, além das entrevistas.



Resultados e discussão
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Considerações Finais  

 Podemos perceber a importância das pratica pedagógicas

que são desenvolvidas pelo professor na sala de aula. Pois

interferem na relação aluno-objeto do conhecimento. A

partir da visão integradora foi preciso caracterizar as

relações de ensino-aprendizagem quanto a um processo

afetivo. Na sala de aula que os alunos vão vivenciar

experiências afetivas e a partir daí que vai ser determinado

a relação deles com os diversos objetos do conhecimento,

sendo assim a mediação do professor terá uma forte

influencia. As praticas pedagógicas desenvolvidas pelo

professor podem ter uma repercussão na futura relação

entre o sujeito e o objeto de conhecimento, transformando

assim o professor em uma figura fundamental e

inesquecível para os alunos.
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