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Resumo 

Este artigo trata-se de um relato de experiência, cujos objetivos visam salientar a 

importância da afetividade no processo de ensino aprendizagem e descrever as 

experiências vivenciadas através do Estágio Supervisionado I do Curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Federal de Pelotas - UFPel, realizado no período de maio a 

agosto de 2013, na cidade de São Lourenço do Sul, RS. O foco principal deste trabalho 

está no entendimento da dimensão afetiva no ensino da Matemática, que emergiu  de 

relatos de alunos quanto à importância das relações entre professores e alunos para uma 

aprendizagem afetiva e prazerosa. Neste trabalho destaco a importância desta afetividade 

neste processo no que se refere ao desempenho escolar do aluno. Quando o professor se 

torna o principal mediador desta afetividade, propicia ao aluno um melhor aprendizado, 

assim melhorando o convívio de ambos. A análise desse conversar revela que a afetividade 

entre aluno-professor fortalece as relações, tendo assim mais respeito e confiança entre as 

partes.  
 

Palavras-chave: afetividade; relação aluno-professor; estágio supervisionado I. 

 

 

1 Introdução  

Durante minha vida acadêmica, vivenciei vários métodos de ensino, mas sempre 

tive dúvidas se estes métodos eram eficientes no sentido de desacomodar os alunos a serem 

co-participantes no processo de ensino-aprendizagem. 
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Vivenciando a escola como professora durante meu primeiro estágio, pude 

constatar que a afetividade é essencial para a aprendizagem, pois quando observamos um 

aluno que tem um bom relacionamento com a turma e com seus professores, tem muito 

mais interesse e assim aprendem com mais facilidade.  

Para Macêdo, Silva (2009, p.220) 

O domínio afetivo exerce um papel fundamental na constituição da pessoa, pois 

é o que dá energia ao ato motor e à cognição e, juntamente com eles, proporciona 

a constituição de valores, vontades, interesses, necessidade e motivações, que 

direcionarão escolhas e decisões ao longo da vida.  

 

Ao se refletir sobre esta afetividade no processo de ensino-aprendizagem, 

compreende-se o quanto esse tema passa despercebido ou até mesmo é ignorado por alguns 

professores. Os efeitos negativos dessa prática podem ser percebidos durante todo percurso 

escolar. 

 

 

2  A afetividade 

Um problema comum na compreensão do afeto no ensino-aprendizagem da 

Matemática tem sido o de encontrar a definição exata sobre o que é o afeto. 

A afetividade pode ser compreendida como um conjunto de emoções e sentimentos 

presentes em nossa vida. Se tratando de sala de aula, esse conceito passa a ter bem mais 

sentido, pois envolve o conhecer, ouvir, conversar e admirar a criança, fazer elogios, falar 

de suas capacidades, enfim destacar sua competência, demonstrando que o professor se 

interessa na vida de seu aluno. É importante ver o aluno como um sujeito, um ser capaz. 

         A afetividade é uma capacidade de transformar o aluno a partir de sentimentos 

despertados através de trocas de experiências. Muitas vezes pode fazer o aluno descobrir a 

vontade de aprender. Neste sentido o processo de conhecimento passa a ser visto como um 

momento prazeroso, onde o professor cria situações de afeto que incentivam o aluno ao 

estudo. Esta relação de afeto na sala de aula é repleta de conhecimento, uma vez que o 

aluno interagindo com seus colegas e trocando experiências de maneira harmoniosa está 

sendo um sujeito ativo de sua aprendizagem. 

A afetividade contribui para o processo de ensino-aprendizagem, construindo uma 

relação de compreensão, motivação, confiança e respeito mútuo.  

Ribeiro e Jutras (2006, p.43), ressaltam que: 
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Os resultados positivos de uma relação educativa movida pela afetividade 

opõem–se àqueles apresentados em situações em que existe carência desse 

componente. Assim, num ambiente afetivo, seguro, os alunos mostram–se 

calmos e tranquilos, constroem uma autoimagem positiva, participam 

efetivamente das atividades propostas e contribuem para o atendimento dos 

objetivos educativos. No caso contrário, o aluno rejeita o professor e a disciplina 

por ele ministrada, perde o interesse em frequentar a escola, contribuindo para 

seu fracasso escolar. O professor que possui a competência afetiva é humano, 

percebe seu aluno em suas múltiplas dimensões, complexidade e totalidade.  

 

 

Portanto, uma aproximação mais afetiva com o aluno, através do diálogo e até 

mesmo citando algumas vezes o seu nome e fazendo simples perguntas, entre outros atos 

de interesse, mostram uma atitude afetiva com ele, o que de certa forma, faz o aluno se 

sentir motivado para realização das atividades escolares. 

 

 

2 A importância do afeto na sala de aula 

Para conquistar a atenção dos alunos devemos ter vários meios e o principal deles, 

acredito ser o afeto. Cunha (2008, p.51) afirma que: 

Em qualquer circunstância, o primeiro caminho para a conquista da atenção do 

aprendiz é o afeto. Ele é o meio facilitador para a educação. Irrompe em lugares 

que muitas vezes estão fechadas às possibilidades acadêmicas. Considerando o 

nível de dispersão, conflitos familiares e pessoais e até comportamentos 

agressivos na escola hoje em dia, seria difícil encontrar algum outro mecanismo 

de auxilio mais eficaz. 

 

Reforçando Cunha, considero o afeto como recurso auxiliar do professor, onde o 

aluno se sente acolhido e motivado a querer aprender, tornando-se mais participativo e 

confiante. 

Adotei este recurso durante minha prática no estágio, pois observei que os alunos 

eram rotulados como desinteressados. Essa proximidade entre aluno-professor melhorou a 

auto-estima dos estudantes refletindo no aprendizado dos mesmos. Os relatos de alguns 

alunos falam por si e confirmam a ideia acima descrita.  

 
[...] jamais iremos te esquecer ”a pessoa” que me fez acreditar que sou 

inteligente (Fala do aluno AC, 2013) 

[...] eu gostei muito das aulas dela, ela explicou muito bem as matérias e teve um 

dia que ela fez uma brincadeira com nós alunos para poder explicar, também 

gostei muito do jeito dela trabalhar, foi muito pacienciosa com todos nós, se 

fosse preciso ela explicava novamente ate nos entender, eu acho que além de 

professora ela foi bastante amiga e confiava em nós e sei que ainda confia, então 

eu não tenho o que reclamar dela, gostei muito dela, e sei que todos gostaram 

também, ela foi muito boa e amiga de todos. (Fala do aluno A, 2013) 

[...] eu adorei as aulas dela, foram ótimas, entendi muito bem todas as matérias, 

graças a paciência e a dedicação da Elisane. Até as minhas notas melhoraram!!! 
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A Elisane é uma ótima pessoa e com certeza será uma excelente professora. 

(Fala do aluno J, 2013). 

[...] a aula da professora Elisane foram muito boa, aprendemos bastante e eu 

adoro  ela, então, quero muito que ela volte. Ate os alunos com mais dificuldade 

aprenderam coisas que nenhum outro professor tinha conseguido antes. (Fala do 

aluno R, 2013). 

 

 Portanto o ato de ensinar não deve ser encarado como alguma coisa que impomos 

ou apenas transferimos para o aluno, mas sim como uma experiência prazerosa onde 

ambos se sintam à vontade para falar e questionar. Segundo Saltini (2008, p. 63), 

O professor (educador) obviamente precisa conhecer o aluno e a ouvir a criança. 

Deve conhecê-la não apenas na sua estrutura bi fisiológica e psicossocial, mas 

também na sua interioridade afetiva, na sua necessidade de criatura que chora, ri 

dorme, sofre e busca constantemente compreender o mundo que a cercam, bem 

como o que ela faz ali na escola. 

 

O autor nos mostra a importância e a necessidade do professor de estabelecer este 

laço de afeto com seu aluno. Precisamos conhecer o aluno, saber quem é, como é, ajudá-lo, 

valorizá-lo e mostrar-lhe que é capaz.  

O professor afetivo é o que cria estratégias pedagógicas, educativas, dinâmicas e 

criativas, que demonstra prazer em ensinar, estimulando os alunos e envolvendo-os nas 

atividades e nos trabalhos do grupo. O professor deve estar centrado na pessoa do aluno, 

identificando suas principais necessidades e incluindo-os no planejamento do ensino. 

Ribeiro e Jutras (2006) afirmam que a afetividade é importante para que se 

estabeleça uma melhor relação educativa entre professores e alunos, favorável, 

consequentemente, a aprendizagem dos conteúdos escolares. 

Pelas discussões que se sustentam acerca deste tema, a afetividade é um aspecto 

importantíssimo no processo de aprendizagem dos alunos, porque fundamenta a relação 

entre o professor e o aluno. Ela não deve ser tida como um único meio de atingir a 

aprendizagem, porém deve ser considerada como um dos fatores influenciadores do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Um professor precisa conhecer seu aluno, para poder usar meios que produzam um 

resultado satisfatório. Cada momento com o mesmo enriquece o aprendizado. Estes 

momentos são representados pelo que chamamos de afetividade. O professor deve fornecer 

atividades que os agradem e estimule sua curiosidade, tornando a aula mais agradável, para 

que se sintam melhor ali do que em qualquer outro lugar, mas também fazendo com que o 

mesmo busque o aprendizado e o interesse pelos estudos de forma espontânea. 

Nesse sentido Saltini (2008, p.92) diz: 
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A educação é uma arte, não é uma mera profissão ser educador. Manipulamos a 

educação com as duas mãos, a do afeto e a das regras. Demonstrando afeto, 

sensibilidade, respeito, responsabilidade, dedicação e compromisso com o que 

faz e para quem faz, percebemos a perspectividade dos alunos no querer 

aprender o que lhes é passado pelo professor. 

 

 

3 O afeto e a matemática 

Diferentes pesquisas mostram que os afetos (emoções, atitudes e crenças) dos 

alunos são fatores-chave na compreensão de seu comportamento no aprendizado da 

matemática. Levando em conta que a maioria dos alunos consideram as aulas de 

matemática como as piores aulas, neste caso a interação e a afetividade passam a ter uma 

importância bem maior, pois é a postura do professor e sua prática de ensino que desperta 

ou não a motivação e o interesse do aluno ao aprendizado.  

Segundo Gómez (1997, p.23), 

  

Ao aprender matemática, o estudante recebe estímulos contínuos associados a 

ela-problemas, atuações do professor, mensagens sociais, etc.- que geram nele 

certa tensão. Diante desses estímulos reage emocionalmente de forma positiva ou 

negativa. Essa reação esta condicionada por suas crenças sobre si mesmo e sobre 

a matemática. Se o individuo depara-se com situações similares repetidamente, 

produzindo o mesmo tipo de reações afetivas, então a ativação da reação 

emocional (satisfação, frustração, etc.) pode ser automatizada e se “solidificar” 

em atitudes. Essas atitudes e emoções influem nas crenças e colaboram para sua 

formação. 

 

 

Neste contexto a afetividade, serve para conduzir ou transmitir facilmente o 

conhecimento matemático, funciona como um diagnóstico  natural. 

A importância dada ao tema da afetividade é hoje aceita e assumida pela maioria 

dos professores que estão a cada dia mais dispostos a tê-la como elemento de auxilio no 

acompanhamento do ensino-aprendizagem. 

A matemática tem um papel fundamental na construção da cidadania, o que 

significa inserir as pessoas no mundo do trabalho, das relações sociais e da 

cultura, ela permite solucionar problemas do dia-a-dia, tem inúmeras aplicações 

no mundo do trabalho e funciona como instrumento essencial para a construção 

de conhecimentos em outras áreas curriculares (PCNs, 1997, p.19).  

 

 
Também tem forte influência na formação de capacidades intelectuais, na 

estruturação do pensamento e na agilidade no raciocínio do aluno. 
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Alguns estudos na área de pesquisa sobre afetividade mostram que as afirmações 

dos estudantes em relação à Matemática e suas interações em situações de resolução de 

problemas, levam a respostas "afetivo-emocionais". 

Por exemplo, no trabalho de Machado e Martins (2004), compararam-se as 

concepções e emoções “Matemáticas” dos estudantes bem sucedidos e dos estudantes com 

dificuldades em aprender Matemática, visando identificar os principais fatores afetivos que 

apareciam envolvidos na aprendizagem da disciplina. Os resultados obtidos apontaram que 

muitas das causas das dificuldades em Matemática eram devidas às atitudes, valores e 

crenças dos professores que os estudantes tiveram no seu tempo escolar. 

 

 

4 Considerações finais 

Todos nós precisamos de afeto e na sala de aula, não é diferente, pois a relação 

entre aluno e professor precisa muito da presença da afetividade. Ser afetivo no ambiente 

escolar mostra a preocupação do professor com o crescimento do aluno em todos os 

aspectos, não apenas em sala de aula. 

Entre os meios trabalhados na área da educação, a relação do afeto se faz necessária 

e sua presença pode transformar a vida dos alunos de uma forma bem especial. O professor 

é a influência mais direta entre os alunos e a Matemática, por isso as relações positivas 

entre alunos e professores resultam em relações positivas e agradáveis entre os discentes e 

a Matemática. 

Enfim, esse relato reforça que as emoções tem um papel significativo, que tanto 

pode facilitar como dificultar a aprendizagem. 
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