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Entre as mu�tas facetas do cenár�o da educação bras�le�ra, 
a relação entre afet�v�dade e prát�cas pedagóg�cas merece 
destaque. É justamente este o tema do l�vro organ�zado por 
Sérg�o Anton�o da S�lva Le�te (2006). O pr�nc�pal argumento 
da obra é baseado no pressuposto de que as relações que se 
estabelecem entre o suje�to e o objeto do conhec�mento não 
são apenas de natureza cogn�t�va, mas também afet�va e de-
pendem da qual�dade da h�stór�a das med�ações v�venc�adas 
pelo suje�to em relação ao objeto. A obra �nteressa aos pro-
fiss�ona�s da Educação, da Ps�colog�a, e a todos preocupados 
com a ot�m�zação da aprend�zagem, pr�nc�palmente no que 
se refere ao relac�onamento professor-aluno.

O l�vro está organ�zado em três partes: a pr�me�ra reúne 
sete capítulos que relatam pesqu�sas relac�onadas à afet�v�-
dade nas prát�cas pedagóg�cas. Os textos englobam desde o 
enfoque ma�s genér�co sobre a relação professor-aluno até 
pontos ma�s específicos como a postura de professores de 
classes de alfabet�zação. A segunda parte, composta por três 
capítulos, focal�za a afet�v�dade relac�onada à formação do 
le�tor e o ún�co capítulo da terce�ra parte relac�ona afet�v�dade 
e formação de professores.

A questão da afet�v�dade na prát�ca docente é tratada em 
todos os capítulos da obra sob a perspect�va da med�ação 
– conce�to defin�do por Vygotsky (1994) e também sob o 
olhar de Wallon (1978) – para quem afet�v�dade e cogn�ção 
não são funções antagôn�cas uma à outra. O pr�me�ro capítu-
lo, de autor�a do própr�o organ�zador, procura s�tuar o le�tor 
em torno do tema. A questão central ressalta que todas as de-
c�sões pedagóg�cas que o professor assume no planejamento 
e desenvolv�mento do seu trabalho têm �mpl�cações d�retas 
tanto no nível cogn�t�vo quanto no afet�vo e que a qual�dade 
da med�ação v�venc�ada pelo aluno pode �nfluenc�ar toda a 
h�stór�a da futura relação entre ele e os d�versos conteúdos 
estudados. A afet�v�dade é tratada aqu� sob do�s enfoques: 
afet�v�dade na relação professor – aluno e afet�v�dade nas 
cond�ções de ens�no.

O segundo capítulo, escr�to pela professora Elv�ra Tas-
son�, exam�na, a part�r de relatos verba�s, as �nterações entre 
professoras e alunos de uma escola part�cular de Camp�nas 
(alunos de 6 anos). A autora conclu� que a promoção de 
relações harmon�osas em sala de aula não �mpl�ca que o 
professor tenha que se dest�tu�r da sua autor�dade e h�erar-
qu�a, não havendo �ncompat�b�l�dade entre estes aspectos 
e o vínculo afet�vo. A pedagoga Dan�ela Falc�n aborda no 
terce�ro capítulo a relação entre afet�v�dade e cond�ções de 
ens�no, d�scut�ndo h�stór�as de professores �nesquecíve�s 

�dent�ficados pelos alunos do terce�ro ano do ens�no méd�o e 
como essas d�mensões afet�vas �nfluenc�aram pos�t�vamente 
a relação entre eles e os conteúdos escolares. No capítulo 
segu�nte, a professora Ar�ane Tagl�aferro relata uma pesqu�sa 
sobre o ún�co professor de Língua Portuguesa, docente de 
uma c�dade no �nter�or de São Paulo, reconhec�do por seus 
alunos como um professor �nesquecível.

O qu�nto capítulo, de autor�a da professora Samanta Ka-
ger, trata da relação entre aval�ação e afet�v�dade, percebendo 
a pr�me�ra como uma prát�ca pedagóg�ca rot�ne�ra �nflu�ndo 
na relação do aluno do ens�no méd�o com o conhec�mento a 
part�r de seus relatos com exper�ênc�as escolares negat�vas. A 
aval�ação é v�sta como uma d�mensão da med�ação pedagóg�-
ca, envolvendo a d�mensão afet�va e não se restr�ng�ndo ape-
nas às questões cogn�t�vas. O capítulo segu�nte, escr�to pela 
professora Fláv�a Reg�na de Barros, narra as h�stór�as de do�s 
suje�tos, que exper�mentaram uma mudança rad�cal em suas 
relações com o objeto do conhec�mento, antes marcadas por 
d�ficuldades, frente a novas relações de med�ação, espec�fica-
mente nas d�sc�pl�nas de H�stór�a e Língua Portuguesa. João, 
un�vers�tár�o do curso de C�ênc�as Soc�a�s, exper�mentou uma 
relação avers�va com a d�sc�pl�na de H�stór�a, da 5ª sér�e do 
Ens�no Fundamental até o 1° ano do Ens�no Méd�o. Rodr�-
go, un�vers�tár�o de Engenhar�a da Computação, v�venc�ou 
a exper�ênc�a avers�va com a d�sc�pl�na Língua Portuguesa 
da 5ª a 8ª sér�e do Ens�no Fundamental. O capítulo descreve 
como ocorreram as transformações em relação à forma de 
perceberem ta�s d�sc�pl�nas e o papel desempenhado pelos 
professores de ambos na refer�da transformação.

O últ�mo capítulo da pr�me�ra parte aborda a afet�v�dade 
nas at�v�dades de ens�no em classes de alfabet�zação, espec�-
ficamente quanto à natureza das �nterações entre professor e 
aluno. A pedagoga Fab�ana Colombo organ�za os dados em 
núcleos temát�cos verba�s e não-verba�s. Os núcleos temát�-
cos verba�s referem-se aos conteúdos verba�s em�t�dos pela 
professora, nos qua�s se �dent�ficam as d�mensões afet�vas 
de sua med�ação por me�o do tom, da modulação de sua 
voz e dos conteúdos de suas verbal�zações, no momento da 
�nteração com as cr�anças, por exemplo: elog�o, �nstrução, 
�ncent�vo, entre outros. Os núcleos temát�cos não-verba�s 
�ncluem os gestos e posturas da professora em relação à 
cr�ança, caracter�zando-se em ações, expressões corpora�s e 
fac�a�s, por exemplo: aprox�mação, contato fís�co, recept�v�-
dade, entre outros. De acordo com a d�spos�ção dos núcleos 
temát�cos, fo� possível �nfer�r que as d�mensões afet�vas estão 
sempre presentes na �nteração entre professor e aluno, o que 
remete ao conce�to de med�ação de Vygotsky.

A segunda parte do l�vro é ded�cada às questões que 
envolvem a afet�v�dade e a formação do le�tor. No pr�me�ro 
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capítulo, a professora e mestre em ps�colog�a Ellen Cr�st�na 
Grotta relata h�stór�as de v�da de quatro le�tores (professores 
un�vers�tár�os com �dade entre 40 e 60 anos) enfocando os 
aspectos determ�nantes em sua formação como le�tores. O 
segundo capítulo, de autor�a da professora Jul�ana S�mões de 
Souza, d�scute o papel do “outro”, notadamente da famíl�a, 
na formação do le�tor, a part�r de �nformações obt�das de 
quatro jovens cons�derados como le�tores de sucesso, �sto é, 
que l�am por prazer e constantemente. A conclusão é que a 
famíl�a fo� responsável por uma med�ação de qual�dade entre 
os part�c�pantes e a le�tura. Como conseqüênc�a, os mesmos 
puderam exper�mentar s�tuações agradáve�s no ato de ler, o 
que determ�nou a formação le�tores autônomos. No últ�mo 
capítulo, a professora e mestre em Educação Líl�an S�lva 
d�scute os relatos de alunos-le�tores do ens�no fundamental 
sobre as exper�ênc�as de le�tura oferec�das em suas escolas. A 
autora conclu� que o �nteresse do aluno pela le�tura depende 
d�retamente das estratég�as que os professores ut�l�zam para 
aprox�mar o l�vro dos alunos e que estes proced�mentos 
�nfluenc�arão a v�da do aluno como le�tor. 

Na terce�ra parte do l�vro, a professora Mar�a Cr�st�na 
Pell�sson anal�sa o papel da afet�v�dade no processo de 
formação de uma professora do ens�no fundamental. Desde 
a �nfânc�a até a busca pela un�vers�dade, a h�stór�a de uma 
professora é narrada através da presença da afet�v�dade na 
const�tu�ção do suje�to, aluno e professora, pr�nc�palmente 
por me�o de reflexões pessoa�s durante o processo de forma-
ção docente e da prát�ca profiss�onal.

D�ante das questões que se colocam no cenár�o da edu-
cação bras�le�ra, o relac�onamento professor/aluno merece 
destaque. As d�versas prát�cas pedagóg�cas exaust�vamente 
estudadas por professores e educadores sempre esbarram 

nesta questão. O cenár�o observado neste âmb�to a�nda não 
é an�mador, percebe-se que as questões de caráter técn�co 
ou mesmo conteud�stas, a�nda se sobrepõem às de enfoque 
relac�onal, as pesqu�sas referentes a estas são m�nor�a no 
âmb�to educac�onal, por �sso a reflexão sobre o tema é a�nda 
ma�s necessár�a.

O l�vro representa uma contr�bu�ção �mportante para a 
ps�colog�a e para a pedagog�a, espec�almente para os pes-
qu�sadores do relac�onamento entre professor e aluno e seu 
papel no processo de ens�no e aprend�zagem, �nd�cando como 
fatores soc�a�s, afet�vos e cogn�t�vos estão �nt�mamente rela-
c�onados, não podendo ser v�stos como fenômenos separados, 
nem no âmb�to das prát�cas pedagóg�cas, nem no âmb�to 
das relações �nterpessoa�s. Para os docentes, a obra possu� 
�mportânc�a espec�al, po�s estuda as múlt�plas poss�b�l�dades 
de �nfluênc�as que o professor pode representar, reflet�ndo 
sobre a percepção dos alunos em relação às d�versas áreas 
do conhec�mento em suas v�das futuras. 

Referências

Le�te, S.A. da S. (Org.) (2006). Afetividade e Práticas Pedagógicas. 
São Paulo: Casa do Ps�cólogo. 

Vygotsky, L.S. (1994). A formação social da mente. São Paulo: 
Mart�ns Fontes.

Wallon, H. (1978). A evolução psicológica da criança. São Paulo: 
Ed�ções 70.

Recebido em 00.00.2000
Aceito em 00.00.2000

n

Rev�sta PTP 24_3.�ndb   388 8/10/2008   00:54:10


