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RESUMO 

O estudo tem como objetivo investigar as Representações Sociais de professores do Ensino Fundamental 

sobre a afetividade na prática docente, contrastando-as com as definições dos teóricos clássicos, Piaget, 

Wallon e Vygotsky. Fundamenta-se na teoria moscoviciana das representações sociais e em conceitos sobre 

afetividade em Piaget, em Wallon e em Vygotsky, particularmente na área da Educação. Com opção pela 

abordagem qualitativa, a pesquisa foi realizada em três campi de uma escola da rede federal de ensino do 

Rio de Janeiro. Participaram 10 professores do 2º ano do 1º segmento de Ensino Fundamental (Grupo I) e 10 

professores do 9º ano do 2º segmento do Ensino Fundamental (Grupo II). Foram utilizadas entrevistas 

semiestruturadas individuais, analisadas com o apoio da análise de conteúdo temática. Dois temas-chaves 

foram estabelecidos com as respectivas categorias: “Afetividade na escola” e “Referências a autores que 

estudaram a afetividade”. A discussão dos resultados se fundamentou na proposta moscoviciana de um 

modelo figurativo para estudos de representação social. No Grupo I, o modelo figurativo da representação 

social de afetividade na prática docente objetivou-se no termo “carinho”, associado a “professor afetuoso”, 

“abraços e beijos”, “palavras doces” e “aluno afetuoso”. No Grupo II, o modelo figurativo da representação 

objetivou-se no termo “empatia”, associado a “amizade com os alunos”, “permitir liberdade de expressão”, 

“igualdade com os alunos” e “ser sensível ao saber com os alunos”. Devido ao escasso conhecimento dos 

autores, (particularmente Piaget e Wallon), ou conhecimentos distorcidos, nos dois grupos a ancoragem 

pode estar relacionada à formação pedagógica dos professores, que talvez não aprofunde leituras sobre 

afetividade durante o curso. Os resultados poderão instigar os professores a estudarem teoricamente a 

afetividade para ampliar o olhar para suas práticas, assim como os cursos de formação docente a refletirem o 

modo como estão oferecendo disciplinas que contêm a teoria dos referidos autores. 

Palavras-chave: Representações Sociais; Afetividade na prática docente; Professores; Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

ABSTRACT 

 

SOCIAL REPRESENTATIONS OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING 

AFFECTIVITY DISPLAYS IN THEIR PRACTICES 

 

The purpose of this study is to investigate the social representations of elementary school teachers regarding 

affectivity in their workplace, comparing them with the definitions of classical theorists, Piaget, Wallon and 

Vygotsky. It is based on the Moscovician theory of social representations and concepts of affection in 

Piaget, Wallon and Vygotsky, particularly in the Education area. Using a qualitative approach, the research 

was carried out in three campuses of a federal state educational institution in Rio de Janeiro. Ten teachers 

from the 2nd year of the 1st Elementary School segment (Group I) and 10 teachers from the 9th grade from 

the 2nd Elementary School segment (Group II) participated. Individual semi-structured interviews were 

conducted, reviewed with the support of the thematic content analysis. Two key themes were established 

with their respective categories: "Affection in school" and "References to authors who studied affection". 

The discussion of the results was based on the Moscovician proposal of a figurative model for studies of 

social representation. In group I, the figurative model of the social affection representation in teaching 

practices was objectified in the term "affection", associated with "affectionate teacher", "hugs and kisses", 

"kind words" and "affectionate student". In Group II, the figurative representation model was objectified in 

the term "friendship", associated with "friends with the students", "allowing freedom of expression", 

"equality with the students" and "being sensitive to the students’ background”. Due to the limited knowledge 

of the authors, (particularly Piaget and Wallon), or distorted knowledge, in both groups the anchorage may 

be related to the teachers' pedagogy training, which may not provide further understanding regarding 

affection during their course of study. The results may instigate teachers to theoretically study affection in 

order to broaden their knowledge at their practices, as well as teachers’ training reflecting how they are 

offering courses that contain the theories of those authors. 

Key words: Social representations; Affection during teaching practice; Teachers; Elementary School. 
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INTRODUÇÃO                                                                                     

 A afetividade é um termo bem conhecido dos professores. Entretanto, 

observamos, com base em nossa experiência como professor há muitos anos, a 

polissemia deste termo no cotidiano escolar, particularmente na prática docente. A 

palavra “afetividade” é frequentemente citada em reuniões de professores, no Ensino 

Fundamental e Médio, principalmente nos Conselhos de Classe. Em geral, é vista como 

um componente importante na relação professor-aluno para melhorar a qualidade de 

ensino, reduzir o desgaste físico e emocional causado particularmente pelo 

comportamento indisciplinar, agitação, conversas paralelas, dificuldade de atenção e de 

concentração dos alunos.  

 Na literatura do campo educacional o tema já vem sendo amplamente discutido, 

tendo como base, principalmente, três autores que estabelecem relações entre 

afetividade e desempenho cognitivo: Jean Piaget, Henri Wallon e Lev Vygotsky.  

 Piaget (2014a) afirma que os elementos cognitivos estão sempre associados 

com os elementos afetivos, tanto nas formas da inteligência mais abstratas quanto nas 

atividades cotidianas. Não se pode reconhecer o estado afetivo puro sem o aspecto 

cognitivo. Conforme o autor há um paralelismo entre conduta afetiva e estrutura 

cognitiva:  

Já que realmente não existe estrutura sem energética e, 

reciprocamente, a toda nova estrutura deve corresponder uma nova 

fórmula de regulação energética; a cada nível de conduta afetiva, deve 

corresponder, da mesma forma, um certo tipo de estrutura cognitiva. 

(PIAGET, 2014a, p.53). 

  

Wallon (2007b, p.122) reconhece que a afetividade na infância tem ação 

profundamente marcante no aspecto cognitivo: 

 

É inevitável que as influências afetivas que relacionam a criança desde 

o berço tenham sobre sua evolução mental uma ação determinante. Não 

porque criam peça por peça suas atitudes e seus modos de sentir, mas 

precisamente, ao contrário, porque se dirigem, à medida que ela 

desperta, a automatismos que o desenvolvimento espontâneo das 

estruturas nervosas contém em potência, e, por intermédio deles, as 

reações de ordem íntima e fundamental. Assim, o social se amalgama 

ao orgânico. 
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 Para Vygotsky (1989, p.7), também há relação entre o aspecto cognitivo e o 

aspecto afetivo. De acordo com o autor, o pensamento se originaria de uma motivação, 

um afeto, uma emoção:  

[...] cada ideia contém uma atitude afetiva transmutada com relação ao 

fragmento da realidade ao qual se refere. Permite-nos ainda seguir a 

trajetória que vai das necessidades e impulsos de uma pessoa até a 

direção específica tomada por seus pensamentos, e o caminho inverso, a 

partir de seus pensamentos até o seu comportamento e a sua atividade. 

(VYGOTSKY, 1989, p.7). 

 Observa-se que os pensamentos desses três autores canônicos convergem em 

um aspecto: as dimensões afetivas e cognitivas se articulam no processo ensino-

aprendizagem. Consequentemente, articulação afeto-cognição está presente na relação 

professor-aluno. Vários pesquisadores brasileiros já abordaram esse assunto. Mahoney e 

Almeida (2005) discutem conceitos da teoria walloniana para a compreensão da 

dimensão afetiva, defendendo sua relevância no processo ensino-aprendizagem. Leite 

(2012, p.355) discute afetividade nas práticas pedagógicas desenvolvidas por 

professores em sala de aula, com base em Vygotsky e Wallon. O autor afirma que 

“relações que se estabelecem entre o sujeito, o objeto de conhecimento e o agente 

mediador também são profundamente marcadas pela dimensão afetiva, uma vez que 

produzem impactos subjetivos no sujeito”.  

 Ferreira e Acioly-Régnier (2010) também se interessam pelas contribuições de 

Wallon quanto à relação cognição e afetividade no campo educacional, destacando a 

“noção de pessoa”, visto que na visão walloniana não há separação entre homem e 

mundo. Souza (2011) estuda as relações entre afetividade e inteligência no 

desenvolvimento psicológico, tendo como referência as perspectivas de Piaget, de 

Wallon e de Vygotsky, com o objetivo de abordar em cada uma a ênfase dada à relação 

afeto-cognição.  

Para Medeiros (2008), há uma intrínseca relação entre os domínios afetivos e 

cognitivos. Segundo a autora, a afetividade tem importância fundamental tanto na 

formação emocional dos humanos como no aspecto cognitivo. Tassoni (2012) afirma, 

conforme suas pesquisas, que há uma presença constante da afetividade nas interações 

sociais, como também uma presença constante nos processos de desenvolvimento 

cognitivo. Por conseguinte, as interações que se realizam no contexto da escola terão 

também a presença constante da afetividade.  



18 
 

  

 Ribeiro (2004) pesquisou a afetividade na relação educativa, reconhecendo que 

nas pesquisas e nos documentos governamentais analisados, a afetividade é relevante 

para o ensino. No entanto, a autora constatou que a dimensão afetiva parece ser 

negligenciada na prática de ensino dos docentes do Ensino Fundamental, como também 

nos currículos dos cursos de formação de professores. 

 Apesar de autores clássicos terem estudado o tema da afetividade, como Piaget, 

Wallon e Vygotsky, e vários pesquisadores terem feito estudos com base em suas ideias, 

percebe-se que há certa banalização do tema “afetividade” no contexto escolar, 

particularmente na prática docente. De acordo com nossa experiência, os professores 

nem sempre se referem à afetividade como conceito teórico discutido na área 

educacional, mas como um modo de estabelecer relações favoráveis com o aluno no 

cotidiano da escola. A polissemia do termo utilizado no universo escolar supõe 

definições de senso comum, que podem ser compartilhadas entre os docentes, o que 

pode ser analisado por meio de um estudo de representações sociais.  

 Alves-Mazzotti (2008) faz referência a esse tema em um estudo sobre 

representações do trabalho do professor das séries iniciais do Ensino Fundamental, ao 

investigar a produção de sentido de “dedicação”. De acordo com a autora, as 

professoras entrevistadas apresentam sentimentos de insegurança para ensinar, 

reforçado pelo desprestígio social da profissão. Como consequência, por não se 

sentirem preparadas para enfrentar a realidade das escolas e, devido às condições 

precárias de trabalho, adotam um mecanismo de defesa que as conduz a enfatizar a 

afetividade. Ou seja, a supervalorização da afetividade aparece como um modo de 

compensar as fragilidades inerentes à prática docente vivenciada pelas professoras. O 

estudo da autora nos instiga a investigar quais seriam as representações sociais de 

“afetividade” para os professores em sua prática docente.  

 Nesta direção, o presente estudo se propõe a estabelecer relações entre 

conceitos teóricos relacionados à afetividade na prática docente e o uso do termo por 

professores no dia a dia de seu trabalho. O referencial teórico-metodológico adotado é a 

Teoria das Representações Sociais (TRS), proposta em 1961 por Serge Moscovici, 

quando o autor publicou sua pesquisa sobre representações sociais da psicanálise na 

França, com o objetivo de investigar como o público leigo francês se apropriava dos 

conceitos científicos sobre a psicanálise, elaborando conhecimentos do senso comum. 

Denise Jodelet, discípula e colaboradora de Moscovici, apresenta uma definição de 

representação social amplamente utilizada nesse campo:  
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É uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com 

um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social. Igualmente designada como saber do 

senso comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de 

conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento científico. 

Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este, 

devido à sua importância na vida social e à elucidação possibilitadora, 

dos processos cognitivos e das interações sociais. (JODELET, 2001, 

p.22). 

As representações sociais são um conjunto de conhecimentos e de crenças 

construídos e compartilhados por grupos sociais que pertencem a uma determinada 

sociedade. Esse conjunto de conhecimentos e crenças permite ao grupo social pensar, 

falar e tomar decisões frente aos problemas cotidianos. Moscovici (2012a, p.39) afirma:  

As representações sociais são entidades quase tangíveis; circulam, e se 

cruzam e se cristalizam continuamente através da fala, do gesto, do 

encontro no universo cotidiano. A maioria das relações sociais 

efetuadas, objetos produzidos e consumidos, comunicações trocadas 

estão impregnadas delas. Como sabemos, correspondem, por um lado, à 

substância simbólica que entra na elaboração, e, por outro lado, à 

prática que produz tal substância, como a ciência ou os mitos 

correspondem a uma prática científica.  

 De acordo com o mesmo autor, o conhecimento científico frequentemente sofre 

alterações quando é divulgado em uma determinada comunidade, na medida em que 

diversos grupos sociais se apropriam dele: 

O fenômeno de penetração da ciência e a mudança social que representa 

revelam algumas ideias preconcebidas. Quando analisadas atentamente, 

sob a camada desses preconceitos, temos a impressão que ocorre 

degradação do saber que circula de um grupo para outro e a convicção 

que a maioria dos homens não está apta a recebê-la ou utilizá-la 

corretamente. Evocam-se à exaustão as distorções que sofreu. 

(MOSCOVICI, 2012a, p.61). 

 

 Alves-Mazzotti (1994, p. 2) faz a pergunta que seria a primeira indagação para 

se compreender melhor a teoria de Mocovici: “Mas o que entendemos por 

“representações sociais?””. Conforme a autora, na civilização contemporânea, a 

população recebe diariamente uma grande quantidade de informações, por exemplo, 

através da mídia. Essas informações são processadas pelas pessoas, que procuram 

entendê-las, conforme a formação cultural de cada uma. Ao se referir objetos sociais 

que mobilizam grupos, a autora afirma que: 
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Nas conversações diárias, em casa, no trabalho, com os amigos, somos 

instados a nos manifestar sobre eles procurando explicações, fazendo 

julgamento e tomando posições. Estas interações sociais vão criando 

“universos consensuais” no âmbito dos quais as novas representações 

vão sendo produzidas e comunicadas, passando a fazer parte desse 

universo não mais como simples opiniões, mas como verdadeiras 

“teorias” do senso comum, construções esquemáticas que visam dar 

conta da complexidade do objeto, facilitar a comunicação e orientar 

condutas. Essas “teorias” ajudam a forjar a identidade grupal e o 

sentimento de pertencimento do indivíduo ao grupo. (ALVES-

MAZZOTTI, 1994, p.2). 

 Conforme Sá (1998, p. 34), a Teoria das Representações Sociais pode ser 

aplicada em vários campos sociais. O autor enumerou os problemas ou fenômenos das 

representações, conforme a teoria de Moscovici, em “[...] sete temas substantivos gerais, 

que nos parecem configurar áreas mais consistentes de interesse dos pesquisadores: 

ciência, saúde, desenvolvimento, educação, trabalho, comunidade e exclusão social”. 

Conforme Sá afirma, “A rigor, os temas relacionados à educação, em sentido amplo, são 

quase co-extensivos da própria vida cotidiana, onde é amplamente mobilizado o 

conhecimento das representações sociais”. (SÁ, 1998, p. 39). 

 Sá (1998) classifica a área da educação como uma das sete áreas em destaque 

nas pesquisas de representações sociais, citando autores pioneiros nesta área, como 

Michel Gilly: “A educação constitui a quarta área temática em que a noção de 

representação social tem sido privilegiada, podendo-se citar Michel Gilly (1989), com 

seu trabalho sobre as representações do aluno pelo professor, como um dos principais 

iniciadores”. (SÁ, 1998, p.39.). 

  Conforme Gilly (2002, p. 232) afirma, “O interesse essencial da noção de 

representação social para a compreensão de fatos da educação é que ela orienta a 

atenção sobre o papel de conjuntos organizados de significações sociais no processo 

educativo”. Em relação a estudos sobre o trabalho de professores, Lima, Sicca e David 

(2012, p. 62) reforçam a pertinência da Teoria das Representações Sociais:  

Ao utilizarmos este referencial teórico-metodológico no campo da 

Psicologia Social da Educação, particularmente para investigar o 

trabalho docente, é fundamental compreender as representações sociais 

como modalidade de pensamento prático que orienta os 

comportamentos dos grupos.  

Nos estudos de representação social é fundamental definir o “sujeito” que 

representa o objeto representado, e o “objeto” que é representado pelo sujeito. De 
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acordo com Sá (1998, p.24), “uma representação social é sempre de alguém e de alguma 

coisa. Não podemos falar em representação de alguma coisa sem especificar o sujeito. 

[...] Da mesma maneira, não faz sentido falar nas representações de um dado sujeito sem 

especificar os objetos representados.” No presente estudo, os sujeitos são dois grupos de 

professores do Ensino Fundamental (um grupo do 2º ano e outro grupo do 9º ano), e o 

objeto é a afetividade na prática docente. A escolha do 2º e do 9º ano corresponde 

respectivamente aos educandos que estão no início do primeiro segmento do Ensino 

Fundamental e na conclusão do segundo segmento do Ensino Fundamental. Houve uma 

prioridade de escolha do 2º ano em detrimento do 1º ano, porque neste último os 

educandos ainda estão em fase de adaptação à escola. 

 Justifica-se essa pesquisa pela relevância em se estudar a relação entre o 

conceito de afetividade elaborado por teóricos da área (Jean Piaget, Henri Wallon e Lev 

Vygotsky) e o conhecimento do senso comum construído e compartilhado por 

professores do 2º ano e do 9º do Ensino Fundamental, quando fazem uso do termo em 

suas práticas docentes. Uma questão chave é colocada para direcionar o estudo: O que é 

afetividade na prática docente para os professores e como suas definições se aproximam 

ou se afastam de definições dos teóricos clássicos já citados? 

 A pesquisa tem como Objetivo Geral: 

 Investigar as representações sociais de professores do Ensino Fundamental (um 

grupo do 2º ano do primeiro segmento do Ensino Fundamental e outro grupo do 9º ano 

do segundo segmento, também do Ensino Fundamental) sobre a afetividade na prática 

docente, contrastando-as com definições dos teóricos clássicos, Piaget, Wallon e 

Vygotsky. 

 Os Objetivos Específicos da pesquisa são três: 

a) Contrastar representações sociais de afetividade na prática docente entre os 

dois grupos de professores do Ensino Fundamental; 

b) Buscar como se objetivam e onde se ancoram as representações sociais de 

afetividade na prática docente para os sujeitos da pesquisa; 

c) Verificar, nos discursos dos professores, de qual ou de quais autores clássicos 

as representações sociais se aproximam ou se afastam.  

A dissertação foi organizada com uma Introdução e quatro capítulos. A 

Introdução, como foi descrita acima, dá um enfoque na problematização e no objeto da 

pesquisa. O primeiro capítulo corresponde a uma revisão de literatura sobre a 

Afetividade na escola e também a estudos de autores canônicos que estudaram e fizeram 
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trabalhos experimentais sobre o tema, Jean Piaget, Henri Wallon e Lev Vygotsky. O 

segundo capítulo trata da Teoria das Representações Sociais de Moscovici. O terceiro 

capítulo corresponde à Metodologia empregada na pesquisa. No quarto capítulo são 

apresentados os Resultados e a Discussão dos dados obtidos. Finalmente, o desfecho 

corresponde à Conclusão da pesquisa. 
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1 - AFETIVIDADE NA ESCOLA – APONTAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 - Uma revisão de literatura sobre afetividade na escola  

     Ribeiro (2004, p.25) analisa a dimensão afetiva no discurso oficial que dá 

sustentação política às questões cognitivas e afetivas na formação dos alunos. De acordo 

com o autor,  

As diretrizes concernentes à formação dos professores (Brasil, 1999) 

assinalam que uma educação de “qualidade” deve desenvolver, nos 

aprendizes, diferentes capacidades “cognitivas, afetivas, éticas, 

estéticas, de inserção social e de relação interpessoal”.  

Em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (Brasil, 1997), o autor 

também cita o currículo do Ensino Fundamental: 

Este currículo visa o desenvolvimento das capacidades “de relações 

interpessoais, cognitivas, afetivas, éticas, estéticas,... para que o aluno 

possa dialogar de maneira adequada e a ser respeitado, a escutar e ser 

escutado, a reivindicar seus direitos e a cumprir seus deveres” (Brasil, 

1997, p.46). (RIBEIRO, 2004, p.407).  

Finalmente, Ribeiro afirma que na documentação governamental a afetividade     

tem uma posição de relevância na formação educacional: 

Em síntese, a orientação oficial impõe ao formador o desenvolvimento 

de uma série de competências que ultrapassam a transmissão de um 

saber codificado numa disciplina e assegura um lugar ao 

desenvolvimento da dimensão afetiva nos professores. (RIBEIRO, 

2004, pp. 406-407) 

 Apesar do termo “afetividade” ser mencionado em textos oficiais, não é 

possível observar conceituação, o que também expressa polissemia. Ribeiro (2010, p. 

404), em sua tese de doutorado, analisa a dimensão afetiva e a motivação para os alunos 

terem melhor interesse nas aulas. De acordo com o autor: “Fica evidente que os 

estudantes apreciam mais as disciplinas ministradas por professores com os quais se 

relacionam melhor, pois a conduta desses profissionais influencia a motivação, a 

participação e a dedicação aos estudos”.  

 Tassoni (2012) fez uma pesquisa abordando relações afetivas com três turmas 

de alunos na faixa etária de seis anos de idade. Os resultados foram significativos do 

ponto de vista da atenção dos estudantes, devido a uma redução do estresse: 

Os dados demonstraram que as professoras atuavam com o objetivo de 

combater o excesso de ansiedade que surgia durante as atividades, 
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buscando contagiar os alunos com sentimentos que tranquilizavam, 

encorajavam e fortaleciam-nos na execução das mesmas. (TASSONI, 

2012, p.15) 

 O autor afirma que o comportamento sereno das professoras foi um fator 

importante para ajudar os alunos na aprendizagem: 

Medo, angústia, ansiedade e frustração são sentimentos que desgastam 

o aluno. A serenidade e tranquilidade das professoras auxiliaram na 

redução ou até a eliminação desses sentimentos desagregadores, 

permitindo o que Dantas (1994) denomina de “destravamento” (sic) da 

atividade cognitiva. (TASSONI, 2012, p.15). 

 A pesquisa de Tassoni teve sustentação nas teorias dos autores Wallon e 

Vygotsky. A redução da ansiedade observada nos alunos de seis anos de idade, citado 

acima, está apoiada nos trabalhos de Wallon. Ainda nesse trabalho, Tassoni apoia-se na 

teoria de Vygotsky. Este autor desenvolve uma teoria que tem uma abordagem 

essencialmente social no processo ensino-aprendizagem. Para Vygotsky, é através da 

interação da criança com as outras pessoas que ocorre a aquisição dos elementos da 

cultura. Como afirma o autor: 

Na verdade, são as experiências vivenciadas com outras pessoas que 

irão marcar e conferir aos objetos um sentido afetivo, determinando, 

dessa forma, a qualidade do objeto internalizado. Nesse sentido, pode-se 

supor que, no processo de internalização estão envolvidos não só os 

aspectos cognitivos, mas também os afetivos. (TASSONI, 2012, p.2). 

 Conforme vimos na Introdução, Leite (2012) analisa o papel da afetividade dos 

professores, sustentada nas teorias de Vygotsky e Wallon. Foi criado um grupo de 

trabalho, denominado ‘Grupo do Afeto’, sendo um grupo de orientandos de três níveis – 

doutorado, mestrado e iniciação científica, com uma abordagem qualitativa. O autor faz 

referência à metodologia do ‘Grupo do afeto’: “Neste sentido, as estratégias para coleta 

de dados mais representativas da pesquisa qualitativa são a observação participante e a 

entrevista em profundidade, frequentemente utilizadas nas pesquisas etnográficas e nos 

estudos de caso” (LEITE, 2012, p.358). O autor conclui, sustentado na teoria da 

mediação de Vygotsky, que: 

[...] é possível defender que a afetividade está presente em todas as 

decisões assumidas pelo professor em sala de aula, produzindo 

continuamente impactos positivos ou negativos na subjetividade dos 

alunos. Trata-se, pois, de um fator fundante nas relações que se 

estabelecem entre os alunos e os conteúdos escolares. A qualidade da 
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mediação pedagógica, portanto, é um dos principais determinantes da 

qualidade dos vínculos que se estabelecerão entre os sujeitos/alunos e os 

objetos/conteúdos escolares. (LEITE, 2012, p.365). 

 O autor faz uma comparação entre as teorias de Wallon e Vygotsky, afirmando 

que existem pontos em comum entre esses dois autores: 

Ambos assumem uma concepção desenvolvimentista sobre as 

manifestações emocionais: inicialmente orgânicas, vão ganhando 

complexidade na medida em que o indivíduo desenvolve-se na cultura 

passando a atuar no universo simbólico, ampliando-se e 

complexificando-se suas formas de manifestação; assumem, pois o 

caráter social da afetividade; assumem que a relação entre a afetividade 

e a inteligência é fundante para o processo de desenvolvimento humano. 

(LEITE, 2012, p.361) 

 

 Mahoney e Almeida (2005) analisam os conceitos da teoria de Wallon com o 

objetivo de compreender a dimensão afetiva e sua relevância no desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem. As autoras realizam várias reflexões sobre a afetividade 

e o processo ensino-aprendizagem, sustentadas na teoria de Wallon. As pesquisadoras 

destacam, também, a relevância da postura do professor como mediador do 

conhecimento cognitivo para os alunos:  

- Na relação professor-aluno, o papel do professor é de mediador do 

conhecimento [grifo nosso]. A forma como o professor se relaciona com 

o aluno reflete nas relações do aluno com o conhecimento e nas relações 

aluno-aluno.  

- Queira ou não, o professor é um modelo, na sua forma de relacionar-

se, de expressar seus valores, na forma de resolver conflitos, na forma 

de falar e ouvir. (MAHONEY; ALMEIDA, 2005, p.9)             

                                                                           

 Os dois trabalhos de pesquisa, a seguir, tratam de representações sociais dos 

professores, do termo “afetividade” na prática de ensino, conforme a teoria de Wallon.  

Medeiros (2008) analisou as manifestações da afetividade na prática educativa 

do pedagogo em formação, fundamentada na teoria de Wallon. Nesse estudo foi 

investigada como a afetividade se manifesta na prática educativa dos alunos do Curso 

de Pedagogia, que atuam em sala de aula nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na 

Educação Infantil. Um dos objetivos específicos foi compreender como os pedagogos 

em formação trabalham com a afetividade nas suas práticas enquanto professores. Outro 

objetivo específico foi identificar qual é o enfoque teórico dado às questões da 

afetividade na formação do pedagogo. Uma das observações da pesquisa foi a 
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representação social do termo ‘afetividade’, que não estava relacionado com o aspecto 

cognitivo e motor, conforme a teoria de Wallon. Na pesquisa, a autora reconhece que 

nas falas dos alunos em formação pedagógica, as afirmações sobre a afetividade são 

vagas e pouco relacionadas com a prática de ensino.  

[...] Notou-se que o termo [afetividade] é confundido com 

companheirismo, carinho, atenção, auxiliar nas condutas, aproximação, 

cuidados básicos e educação de hábitos, temas presentes no próprio 

Curso de Pedagogia. Nos planos de ensino das disciplinas da Psicologia, 

os conteúdos são relacionados à emoção, e são de fundamental 

importância para a compreensão da afetividade, mas precisam de uma 

explicação mais clara e aprofundada, pois foram trabalhados com os 

alunos, que se remetem a assuntos vagos, pouco relacionados à prática 

educativa. (MEDEIROS, 2008, p.128-129).  

 Alves-Mazzotti (2008, p.527) fez uma pesquisa com professores do 1º 

segmento do Ensino Fundamental, com 30 entrevistas conversacionais, seguidas de 

quatro grupos focais. Para essas professoras, a profissão exigiria muita dedicação, com 

escasso retorno. Para elas, os alunos seriam vítimas de crises familiares, de valores 

sociais conflitantes, de problemas econômicos. As professoras se sentiam 

desvalorizadas tanto financeiramente, como socialmente, mas, mesmo assim, 

exerceriam a profissão como “missionárias”, procurando suprir “afetivamente” as 

carências citadas: 

Os alunos são vistos como abandonados pela família e pela sociedade, 

sem futuro, sem valores, carentes de tudo, mas principalmente de 

carinho e compreensão. Diante disso, elas sentem que acabam sendo um 

pouco de tudo: ‘mãe, conselheira, psicóloga, assistente social’. Embora 

não reconheçam essas funções como suas, as aceitam por amor aos 

alunos, que julgam não contar com mais ninguém. Essas representações 

sobre a vida presente e futura dos alunos da escola parecem levar as 

professoras a se verem como a última esperança de seus alunos.  

 Como podemos observar na análise da revisão de literatura, não há um 

denominador comum à noção de afetividade, conforme os contextos investigados. 

Assim, reconhecemos que mais uma investigação sobre as representações sociais em um 

novo contexto poderá contribuir a compreensão da afetividade na prática de ensino. 

 Ferreira e Acioly-Régnier (2010) analisaram as contribuições de Wallon à 

relação cognição-afetividade no ensino. Conforme os autores: 

No campo educacional, o interesse pelo estudo da afetividade é um 

fenômeno relativamente recente. A herança positivista nessa área 

dificultava a inclusão dessa temática, classificada geralmente com “não 
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científica” ou posta como não relevante, sendo muitas vezes 

marginalizada ou usada de maneira generalizada para justificar as 

dificuldades em lidar com aqueles que rompiam as barreiras das regras 

escolares. (FERREIRA; ACIOLY-REGNIER, 2010, p.34) 

 Os autores destacam a relevância da visão dialética e humanista da pessoa 

completa, com base na teoria de Wallon, para a prática de ensino. Concluem que: 

[...] ainda não se conseguiu estabelecer um corpo consistente de ações 

educativas à questão da relação cognição e afetividade, que nos permita 

um enfrentamento desse desafio, permanecendo-se no nível de 

tentativas e projetos de intenção. (FERREIRA; ACIOLY-RÉGNIER, 

2010, p.34). 

 

1.2. A temática da afetividade na infância em autores clássicos: Piaget, Wallon e 

Vygotsky 

           Piaget, Wallon e Vygotsky estudaram a dimensão afetiva em seus trabalhos 

realizados em contextos diferentes. São autores clássicos reconhecidos e respeitados 

mundialmente, com concepções teóricas que necessitam, inicialmente, serem analisadas 

separadamente. A escolha destes três autores foi feita devido ao fato de serem teorias 

psicogenéticas, ou seja, teorias que afirmam que o ser humano amplia suas 

possibilidades de aprendizagem em contato com o meio em que está inserido. Os 

autores tratam do tema “afetividade” e realizaram trabalhos experimentais, com o 

objetivo de confirmarem, ou não, suas hipóteses.  

  Conforme afirma Souza (2008, p.28), as teorias dos autores citados são 

interacionistas: 

As Teorias Interacionistas partem da matriz epistemológica dialética 

explicando o conhecimento como fruto das diversas interações que o 

sujeito realiza com o seu meio, levando em consideração as 

estruturas psíquicas e a ação sobre o ambiente. Seus principais 

representantes são Piaget, Vygotsky e Wallon.  

 Antes de analisar a “afetividade”, conforme os conceitos dos três autores 

clássicos, veremos a definição de “afetividade”, conforme o Dicionário Aurélio: 

afetividade. [De afetivi + -(i)dade.] S. f. 1. Qualidade ou caráter de 

afetivo. 2. Psic. Conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam 

sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados de 

impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado 

ou desagrado, de alegria ou tristeza. (FERREIRA, 1999, p.62). 
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1.2.1.1 – JEAN PIAGET 

                  Quem foi Jean Piaget? Quais foram as suas contribuições que podem ser 

aplicadas nesta pesquisa? 

               Jean Piaget, conforme afirma Palangana (2001, pp.13-14) nasceu na Suíça 

francesa em 1896. Obteve graduação em Ciências Naturais em 1915. Posteriormente 

estudou Psicologia em Zurich. Depois estudou Filosofia na Universidade de Sorbonne, 

em Paris. Trabalhou com Alfred Binet e Théodore Simon em padronização de testes de 

inteligência. Conforme afirma a autora: 

Na função de aplicar o mesmo teste a um grande número de crianças, 

Piaget descobriu que as respostas erradas eram, com frequência, mais 

interessantes que as corretas. Observou também que as crianças da 

mesma idade cometiam os mesmos tipos de erros nas respostas, fato 

que o levou a uma conclusão importante: para compreender o 

pensamento da criança era necessário que se desviasse a atenção da 

quantidade de respostas certas e se concentrasse na qualidade da 

solução por ela apresentada. Daí a ideia central de sua teoria: a lógica 

mental da criança é qualitativamente diferente da lógica adulta. 

Logo, era preciso investigar através de quais mecanismos ou 

processos ocorre essa transformação. (PALANGANA, 1998, pp.14-

15). 

 A partir da constatação de que “a lógica mental da criança é qualitativamente 

diferente da lógica adulta”, Piaget abandonou os testes padronizados de inteligência, 

que realizava com Binet e Simon. Passou a trabalhar com o método clínico, inspirado 

no método experimental e no método de interrogação clínica. O autor conclui que a 

lógica não é inata, sendo um fenômeno que se desenvolve com o tempo, ou seja, 

gradativamente. Conforme afirma Palangana (1998, p. 19): 

Piaget introduz o método clínico – até então usado nas clínicas 

psiquiátricas com o objetivo de obter informações mais precisas 

sobre o raciocínio nas crianças ou, em outras palavras, visando 

estudar como se estrutura o conhecimento humano. 

   Piaget foi o criador da epistemologia genética, fundamentada na gênese do 

pensamento da criança. O autor afirma que o estado afetivo puro sem o aspecto 

cognitivo, não existe: 

[...] Não existe também um estado afetivo puro, sem elementos 

cognitivos. [...] os instintos não são desencadeados somente por 
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solicitações afetivas internas: eles respondem sempre a estímulos 

perceptivos precisos. (PIAGET, 2014a, pp.39-40). 

 Conforme afirma Piaget (2014a, p. 53), há um paralelismo entre conduta afetiva 

e estrutura cognitiva, “Já que não existe estrutura sem energética e, reciprocamente, a 

toda nova estrutura, deve corresponder, da mesma forma, um certo tipo de estrutura 

cognitiva”.                        

 Ao analisar a questão da inseparabilidade entre a afetividade e a inteligência 

(aspecto cognitivo), Piaget (2014a, p.37) afirma que existem dois significados distintos: 

1º - Em um primeiro sentido, poderíamos dizer que a afetividade 

interfere nas operações da inteligência, que ela as estimula ou as 

perturba, que é a causa de acelerações ou retardos no desenvolvimento 

intelectual, mas que não pode modificar as estruturas da inteligência 

como tais. 

Esse papel da afetividade como acelerador ou perturbador das 

operações da inteligência é incontestável. O aluno motivado em aula 

terá mais entusiasmo para estudar e aprenderá mais facilmente. [...]  

 

 Piaget (2014a, p. 38) exemplifica que mais da metade dos alunos que são fracos 

em Matemática, por exemplo, teriam um bloqueio afetivo. Segundo o autor, a 

afetividade realiza uma intervenção no aspecto cognitivo: “2º - Em um segundo sentido, 

poderíamos dizer, ao contrário, que a afetividade intervém nas próprias estruturas da 

inteligência e que ela é fonte de conhecimentos e de operações cognitivas originais”.  

Nessa mesma obra, o autor cita Wallon, que também sustenta a afirmação do 

primeiro:  

[...] Wallon afirma que a emoção, longe de ter sempre um papel 

inibidor, desempenha, às vezes, uma função excitante, notadamente no 

nível sensório-motor, onde a satisfação, por exemplo, é a causa do 

progresso no desenvolvimento. [...] Daí a afirmar que a emoção é fonte 

de conhecimento, só falta um passo a ser dado, o que é feito, às vezes, 

pelos discípulos de Wallon. (PIAGET, 2014a., p.38).  

          Piaget (2014b) classificou seis estágios do desenvolvimento motor ou 

cognitivo, por um lado e afetivo, por outro lado. Na obra denominada ‘Seis Estudos 

de Psicologia’, o autor afirma que os estágios são: 

1º - Estágio dos reflexos, ou mecanismos hereditários; 

2º- Estágio dos primeiros hábitos motores, primeiras percepções 

organizadas e primeiros sentimentos diferenciados; 

3º - Estágio da inteligência senso-motora, também denominada de 

prática das regulações afetivas e das primeiras fixações exteriores da 

afetividade; 
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4º - Estágio da inteligência intuitiva, dos sentimentos interindividuais 

espontâneos e das relações sociais de submissão ao adulto; 

5º - Estágio das operações intelectuais concretas (começo da lógica) e 

dos sentimentos morais e sociais de cooperação; 

6º - Estágio das operações intelectuais abstratas, da formação da 

personalidade e da inserção afetiva e intelectual na sociedade dos 

adultos (adolescência). (PIAGET, 2014b, p. 5). 

 Esses seis estágios são analisados por Piaget na primeira obra citada acima, na 

qual o autor estudou as relações entre a afetividade e a inteligência (aspecto cognitivo): 

O que estabelecemos até aqui, estágio por estágio, é um conjunto de 

relações entre o desenvolvimento da afetividade e o das funções 

cognitivas. Constatamos, no decurso dos seis níveis, que descriminamos 

a existência de uma correspondência sempre mais estreita entre as 

transformações da conduta sob o ângulo da inteligência ou das funções 

cognitivas anteriores e as mesmas transformações sob o ângulo afetivo, 

próprias do nível considerado. (PIAGET, 2014a, p.285).  

Piaget (2014a, p.55-57), ao analisar os estágios do desenvolvimento intelectual e 

afetivo, elaborou duas tabelas relacionando o paralelismo entre os dois aspectos, afetivo 

e cognitivo, desde os primeiros anos da formação da criança até a adolescência. 

Conforme o autor, “[...] temos o cuidado de comparar estruturas cognitivas e sistemas 

afetivos contemporâneos no desenvolvimento, podemos falar de uma correspondência, 

termo a termo, resultando na tabela seguinte”. 

 

QUADROS 1 e 2 

Quadros Paralelos dos Estágios do Desenvolvimento Intelectual e Afetivo 

 

QUADRO 1 

Desenvolvimento intelectual  

Inteligência Sensório-Motora 

(não socializada) 

Desenvolvimento afetivo 

Sentimento Intraindividuais 

(acompanhando a ação do sujeito, 

qualquer que seja a ação) 

Formações Hereditárias: 

- reflexos 

- instintos (ensaios de reflexos) 

Formações Hereditárias: 

- tendências instintivas 

- emoções 

Primeiras aquisições em função das 

experiências, antes da inteligência 

sensório-motora propriamente dita: 

- primeiros hábitos 

- percepções diferenciadas 

 

Aspectos Perceptivos: 

- prazeres e dores ligadas às percepções 

- sentimento agradável e desagradável 
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Inteligência Sensório-Motora 

(de seis a oito meses até a aquisição da 

linguagem – dois anos) 

Regulações Elementares 

(no sentido de Janet): ativação, frenagem, 

reações de terminação com os sentimentos 

de sucesso ou de fracasso. 

 Fonte: PIAGET, Jean. Relações entre a afetividade e a inteligência no desenvolvimento 

mental da criança. 2014a. p. 56. 

QUADRO 2 

Desenvolvimento intelectual 

Inteligência Verbal 

(conceitual – socializada) 

Desenvolvimento afetivo 

Sentimento Interindividuais 

(trocas afetivas ente pessoas) 

Representações Pré-operatórias 

(interiorização da ação em um elementar 

pensamento ainda não reversível) 

Afetos Instintivos 

(sentimentos sociais, aparecimento dos 

primeiros sentimentos morais) 

Operações Concretas 

(de 7 a 8 anos e a0 a 11 anos) 

(operações elementares de classe e de 

relações = pensamento não formal) 

Afetos Normativos 

Aparecimento de sentimentos morais 

autônomos, com intervenção da vontade 

(o justo e o injusto não dependem mais da 

obediência a uma regra) 

Operações Formais 

(começa dos 11 aos 12 anos, mas só se 

realiza plenamente dos 14 aos 15 anos) 

Lógica das proposições liberadas dos 

conteúdos 

Sentimentos Ideológicos 

- os sentimentos interindividuais se 

desdobram em sentimentos que têm por 

objetivo ideias coletivas. 

- elaboração paralela da personalidade: o 

indivíduo assume um papel e objetivos. 

Fonte: PIAGET, Jean. Relações entre a afetividade e a inteligência no desenvolvimento 

mental da criança. 2014a. p. 57. 

 

1.2.1.2 – Comparação entre as terias de PIAGET e WALLON, por Piaget (2014a) 

 Piaget (2014a) fez uma análise da teoria cerebral de Wallon tendo reconhecido 

como a mais satisfatória entre outras teorias cerebrais. Numa visão genética de Wallon, 

haveria uma relação muito próxima entre as emoções e as atitudes posturais. Conforme 

afirma Piaget (p. 67), na análise da teoria de Wallon, este autor, “[...] tentou situar a 

emoção na sucessão genética das condutas”. Conforme afirma Piaget, na análise da 

emoção na teoria de Wallon: 

Teríamos um estágio de emoção, que seria um segundo estágio, na 

evolução da criança, entre o dos movimentos impulsivos e reflexos 

(primeiro estágio) e o das primeiras aquisições sensório-motoras 

(terceiro estágio). O quarto estágio é o estágio projetivo. Esses 

resultados foram obtidos com crianças normais e deficientes, fixadas no 

estágio emotivo. (PIAGET, 2014a, p.67). 



32 
 

  

 Piaget reconhece que na teoria de Wallon, é significativo para as pesquisas a 

relevante função da emoção no desenvolvimento da criança.  

Partindo de teses intelectualistas para as quais as funções cognitivas 

continham a causa das manifestações emocionais, chegamos à 

concepção de um estágio “emotivo”, que precede as aquisições e que as 

torna possíveis. A emoção torna-se aqui fonte de conhecimento. 

(WALLON, 2014a, p.67). 

 Concluindo, para Piaget (2014a), a afetividade compreende os sentimentos e as 

emoções. Compreende também a vontade de estudar, de solucionar um problema (que o 

autor chama de “tendências superiores”). Não existe o aspecto cognitivo sem o 

elemento afetivo. Quando é necessário utilizar a inteligência em assuntos abstratos, o 

aspecto afetivo sempre intervém. Como por exemplo, a expectativa de um aluno 

resolver um problema escolar. 

 Pelo lado inverso, não há um aspecto afetivo puro sem o aspecto cognitivo. O 

aluno necessita utilizar o aspecto cognitivo, ou seja, a inteligência, para compreender 

um problema e então atuar pelo lado afetivo, pela emoção, pelo entusiasmo na resolução 

do problema. Piaget dá um destaque à busca individual do aluno (criança) no 

redescobrimento e na solução dos problemas. No entanto, o autor reconhece a 

importância da interação social, com as demais pessoas. 

 

1.2.1.3 - Resumo das principais ideias sobre “afetividade” de PIAGET (conforme o 

item 1.2.1.1) 

 

 A afetividade compreende sentimentos e emoções; 

 O estado afetivo puro não existe sem o elemento cognitivo; 

 Há um paralelismo entre conduta afetiva e estrutura cognitiva; 

 A afetividade interfere nas questões da inteligência. Ela as estimula ou as 

perturba, é a causa de acelerações ou retardos no desenvolvimento intelectual, 

mas não pode modificar as estruturas da inteligência como tais; 

 Esse papel da afetividade como acelerador ou perturbador das operações da 

inteligência é incontestável. O aluno motivado em sala de aula terá mais 

entusiasmo para enfrentar e aprenderá mais facilmente; 

 A afetividade intervém nas próprias estruturas da inteligência. Ela é fonte de 

conhecimentos e de operações cognitivas originais; 
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 Piaget enfatiza as funções do aluno no processo de aprendizagem, sem excluir o 

social; 

 Piaget adota um suporte mais biológico, postulando um caráter universal dos 

estágios de desenvolvimento da criança. 

 

1.2.2.1 – HENRI WALLON  

                   Quem foi Henri Wallon? Quais foram suas contribuições que podem ser 

aplicadas nesta pesquisa? Conforme afirma Émile Jalley, na Introdução da obra 

“Evolução Psicológica da Criança”, de Wallon (2007b, p.XV), Wallon e Piaget foram 

fundadores da Psicologia da Criança na França. Conforme o Prefácio de Tran Thong, 

em “A criança turbulenta” de Henri Wallon: 

 

A obra A criança turbulenta, tese de doutorado em Letras apresentada por 

Wallon em 1925, foi elaborada com base em 214 observações de crianças 

idiotas, retardadas e epilépticas, com psiquismo profundamente deteriorado ou 

gravemente perturbado, sobretudo por distúrbios mentais: instabilidade, 

delinquência, perversidade etc., internadas em instituições psiquiátricas entre 

1900 e 1912, com idade variando entre 2-3 anos e 14-15 anos. (WALLON, 

2007a, p. 9).  

 

 Wallon trabalhou com os dados coletados das crianças com problemas, 

antecedentes familiares e anamneses. Um dos objetivos foi compreender a criança como 

um ser humano integral. Tinha uma postura de respeito e de simpatia pelas crianças. 

Fundou uma Psicologia Integral da Criança, incluindo crianças de comportamento 

classificados como normais e patológicas. Wallon (2007a, p. 294) conclui em sua tese: 

É preciso, portanto, tomar como um fato irredutível as etapas do 

crescimento orgânico e psíquico. Este fato deixa livre sem dúvida 

a comparação, cujo saldo pode ser tanto diferença quanto 

semelhança, mas interdita a assimilação. Assim, o estudo da 

criança tem seu lugar que nenhum outro pode preencher.  

    Wallon dá um grande destaque à afetividade na formação psicológica da 

criança. Confirma afirma o autor: 

É inevitável que as influências afetivas que rodeiam a criança desde o 

berço tenham sobre sua evolução mental uma ação determinante. Não 

porque criam peça por peça suas atitudes e seus modos de sentir, mas 

precisamente, ao contrário, porque dirigem, à medida que ela desperta a 

automatismos que o desenvolvimento espontâneo das estruturas 
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nervosas contém em potência, e, por intermédio deles, a reações de 

ordem íntima e fundamental. Assim, o social se amalgama ao orgânico. 

(WALLON, 2007b, p. 122) 

Wallon afirma que o processo de aprendizagem da criança é dialético.  O autor 

segue um caminho distinto de Piaget. Para ele, na evolução psicológica durante a 

infância, a atividade afetiva, motora e cognitiva é indissociável. Wallon (2007b, p.115), 

afirma que “à afetividade concernem, ao que tudo indica as manifestações psíquicas 

mais precoces da criança. Ela está ligada desde o início a suas necessidades e 

automatismos alimentares, que são praticamente consecutivos ao nascimento”.  

   Conforme Wallon, (2007b, p.117): “Os domínios funcionais entre os quais vai 

se distribuir o estudo das etapas que a criança percorre serão, portanto, os da 

afetividade, do ato motor, do conhecimento e da pessoa”. O autor afirma que “Os 

domínios funcionais que se estendem entre as reações puramente afetivas e as da pessoa 

moral são aqueles que estão voltados para realidades exteriores”. O autor esclarece que 

essas realidades exteriores poderão se manifestar como realidades presentes e atuais ou 

como realidades ausentes resultantes da imaginação da criança. No primeiro caso, das 

realidades presentes e atuais, o autor afirma que essa etapa é a do ato motor: 

[...] as relações constituem-se de reações motoras, cujas combinações, 

no entanto, podem apresentar níveis muito diferentes: desde a simples 

ligação circular, que liga um movimento às sensações exteroceptivas  

que ele provoca e essas sensações ao movimento que as provoca, até a 

aptidão para reconhecer, tendo em vista um resultado bem definido, as 

possibilidades espaciais ou mecânicas oferecidas pelo campo 

perceptivo, que foi descrito com o nome de inteligência prática ou 

inteligência das situações, passando pela simples, mas frequentemente 

difícil adequação das estruturas motoras que são nossos automatismos, 

naturais ou aprendidos. [...] (WALLON, 2007b, p. 117). 

 A etapa seguinte é a do conhecimento que, conforme o autor, “também 

apresenta muitos níveis diferentes e do qual a evolução mental da criança mostra os 

primeiros estágios decisivos”. Wallon (2007b, p.117) afirma que neste caso: 

[...] não sendo o objeto ou o acontecimento diretamente apreensíveis ou 

eficazes, eles têm de ser representados por um meio e sob uma forma 

quaisquer. O efeito sensório motor que pode corresponder a essa 

representação só é utilizável com a condição de receber uma 

significação que se agregue a sua própria face, ou melhor, que a 

substitui. Identificar e definir essas significações, classificá-las, 

dissociá-las, reuni-las, confrontar suas reações lógicas e experimentais, 

tentar reconstruir por meio delas qual pode ser a estrutura das coisas: é 

o domínio do conhecimento, que também apresenta muitos níveis 
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diferentes e do qual a evolução mental da criança mostra os primeiros 

estágios decisivos. 

 O autor esclarece sobre a formação da ‘pessoa’, atingindo a fase crítica da 

puberdade: 

No desenvolvimento da criança, sua pessoa também se forma, e as 

transformações que ela sofre, embora passem despercebidas, têm uma 

importância e um ritmo acentuados. Entre as etapas que precedem e que 

se seguem, a única que sempre mereceu a atenção foi a que corresponde 

à crise da puberdade, quando termina a infância, precisamente por ser 

uma crise de consciência e de reflexão. (WALLON, 2007b, p.182).  

 A seguir o autor dá continuidade à análise, afirmando que: 

Mas é nos primórdios da vida psíquica, em seu período afetivo, que a 

evolução da pessoa tem origem. Ela sem dúvida já está profundamente 

influenciada pelas reações subjacentes da vida neurovegetativa: o 

equilíbrio visceral das primeiras semanas e dos primeiros meses já 

orienta as bases profundas do futuro comportamento. Quanto às 

primeiras tomadas de contato entre o sujeito e o ambiente, estas são de 

ordem afetiva: as emoções. (WALLON, 2007b, p.182). 

 Conforme Dantas (1992) afirma no artigo, “A afetividade e a construção do 

sujeito na psicogenética de Wallon”, o aspecto afetivo e o aspecto cognitivo estão 

interligados:  

A afetividade, nesta perspectiva, não é apenas uma das dimensões da 

pessoa: ela é também uma fase do desenvolvimento, a mais arcaica. O 

ser humano foi, logo que saiu da vida puramente orgânica, um ser 

afetivo. Da afetividade, diferenciou-se, lentamente, a vida racional. 

Portanto, no início da vida, afetividade e inteligência estão 

sincreticamente misturadas com o predomínio da primeira. (DANTAS, 

1992, p.90). 

 Dantas continua sua análise, afirmando que haverá uma oscilação entre os 

aspectos afetivos e cognitivos na formação da criança: 

[...] a história da construção da pessoa será constituída por uma 

sucessão pendular de momentos dominantemente afetivos ou 

dominantemente cognitivos, não paralelos, mas integrados. Cada 

movimento terá incorporado as aquisições feitas no nível anterior, ou 

seja, na outra dimensão. Isto significa que a afetividade depende, para 

evoluir, de conquistas realizadas no plano da Inteligência, e vice-versa. 

(DANTAS, 1992, p. 90). 



36 
 

  

 Wallon afirma que a emoção é o meio instintivo de sobrevivência da criança 

desde os primeiros anos, com destaque para o choro para chamar a atenção das 

necessidades biológicas. Conforme a teoria de Wallon, a emoção é ao mesmo tempo 

biológica e social. As emoções são a projeção externa da afetividade: 

As emoções, que são a exteriorização da afetividade, ensejam assim 

mudanças que tendem a reduzi-las. Sobre elas repousam arrebatamentos 

gregários que são uma forma primitiva de comunhão e de comunidade. 

As relações que elas tornam possíveis aguçam seus meios de expressão, 

fazendo deles instrumentos de sociabilidade cada vez mais 

especializados. Mas, à medida que sua significação fica cada vez mais 

precisa tornando-os mais autônomos, separam-se da própria emoção. 

(WALLON, 2007b, p.124). 

  

Conforme afirma Dantas (1992, p. 86), a emoção é um comportamento que tem 

origem na vida biológica, na vida orgânica. De acordo com a autora, a emoção é 

simultaneamente biológica e social. O aspecto afetivo, a consciência afetiva, é a forma 

pelo qual o aspecto cognitivo emerge da vida biológica. Ao ter contato com o social, a 

criança tem acesso ao universo simbólico da cultura em que vive, ao meio ambiente. 

Para a autora: “A teoria da emoção que resulta dessas opções é, por conseguinte, 

dialética, para melhor dar conta da sua natureza paradoxal, e genética para acompanhar 

as mudanças funcionais”. 

 Wallon afirma que os sentimentos e as emoções são consistentes, quanto mais 

projetam uma afetividade ardorosa:  

Os sentimentos, sem dúvida, e a paixão, sobretudo, serão tanto mais 

tenazes, perseverantes e absolutos quanto mais irradiarem uma 

afetividade mais ardente, na qual continuam operando algumas reações, 

ao menos vegetativas, da emoção. São também a redução, por outras 

influências, da emoção. São o resultado de uma interferência ou mesmo 

de conflitos entre efeitos que pertencem à vida orgânica e postural e 

outros que dependem da representação, ou conhecimento, e da pessoa.  

(WALLON, 2017b, p.126). 

 

 Dantas (1992, p.91) afirma que durante os momentos em que se destaca o 

aspecto afetivo na formação da criança, o peso maior é o da construção do ser humano 

através da interação com as demais pessoas, enquanto que durante os momentos em que 

se destaca o aspecto cognitivo, o peso maior é o mundo objetivo e simbólico da cultura, 

sendo tanto o aspecto afetivo quanto o aspecto cognitivo, ambos essencialmente sociais: 

Nos momentos dominantemente afetivos do desenvolvimento o que está 

em primeiro plano é a construção do sujeito, que se faz pela interação 

com os outros sujeitos, naquele de maior peso cognitivo, é o objeto, a 
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realidade externa, que se modela, à custa da aquisição das técnicas 

elaboradas pela cultura. Ambos os processos são, por conseguinte, 

sociais, embora em sentidos diferentes: no primeiro, social é sinônimo 

de interpessoal; no segundo, é o equivalente de cultural. 

 

 Mahoney e Almeida (2005) afirmam que no processo de ensino-aprendizagem, 

a afetividade é relevante para aumentar a eficiência do trabalho do professor. As autoras 

justificam a escolha da teoria de Wallon para ilustrar a relevância da afetividade no 

ensino, destacando as seguintes razões: 

Sua teoria psicogenética dá uma importante contribuição para a 

compreensão do processo de desenvolvimento e também contribuições 

para o processo ensino-aprendizagem. Dá subsídios para compreender o 

aluno e o professor, e a interação entre eles. 

Ao focalizar os meios como um dos conceitos fundamentais da teoria, 

coloca a questão do desenvolvimento no qual está inserido, e a escola 

como um dos meios fundamentais para o desenvolvimento do aluno e 

do professor. (MAHONEY; ALMEIDA, 2005, p.13).  

 

 Conforme afirmam Mahoney e Almeida (2005, p.15), as propostas de Wallon 

fornecem uma melhor compreensão do potencial dos educadores para criarem um clima 

que favoreça o processo de ensino aprendizagem: 

A teoria de desenvolvimento de Henri Wallon é um instrumento que 

pode ampliar a compreensão do professor sobre as possibilidades do 

aluno no processo ensino-aprendizagem e fornecer elementos para uma 

reflexão de como o ensino pode criar intencionalmente condições para 

favorecer esse processo, proporcionando a aprendizagem de novos 

comportamentos, novas ideias, novos valores.  

 

 Ainda segundo as afirmações das autoras (2005, p.16): “Na teoria psicogenética 

de Wallon, o eixo principal no processo de desenvolvimento é a integração, em dois 

sentidos: Integração organismo-meio e Integração cognitiva-afetiva-motora.”. Conforme 

as autoras há uma relevância para o interacionismo da criança com o meio ambiente e 

da interação cognitiva-afetiva-motora: 

Partindo de uma perspectiva psicogenética, a teoria de desenvolvimento 

de Wallon assume que o desenvolvimento da pessoa se faz a partir da 

interação do potencial genético, típico da espécie, e uma grande 

variedade de fatores ambientais. O foco da teoria é essa interação da 

criança com o meio, uma relação complementar entre os fatores 

orgânicos e socioculturais. (op. cit., 2005, p.16). 

 

 Mahoney e Almeida definem a afetividade no processo de formação da criança 

em Wallon: 
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Afetividade:                                                                                                                         

- Refere-se à capacidade, à disposição do ser humano de ser afetado 

pelo mundo externo/interno por sensações ligadas a tonalidades 

agradáveis ou desagradáveis; 

- Ser afetado é reagir com atividades interna/externas que a situação 

desperta; 

- A teoria aponta três momentos marcantes, sucessivos na evolução da 

afetividade: emoção, sentimento e paixão; 

- Os três resultam de fatores orgânicos e sociais, e correspondem a 

configurações diferentes; 

- Na emoção, há o predomínio da ativação fisiológica, no sentimento, da 

ativação representacional, na paixão, da ativação do autocontrole. (op. 

cit., 2005, pp.19-20.) 

 

 Ainda conforme as autoras, (2005, p.20), a emoção, “É a exteriorização da 

afetividade, ou seja, é a sua expressão corporal, motora”. [...], o sentimento, 

“corresponde à expressão representacional da afetividade”. [...], e a paixão, “revela o 

aparecimento do autocontrole para dominar uma situação: tenta para isso silenciar e 

emoção”.  

 Assim como Piaget elaborou tabelas paralelas dos estágios do desenvolvimento 

intelectual e afetivo, Wallon também criou uma tabela com o potencial da afetividade 

nos diferentes estágios. Conforme a teoria de Walloon, os autores Mahoney e Almeida 

organizaram os estágios (2005, pp.22-24): “1º) impulsivo-emocional (0 a 1 ano); 2º) 

sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos); 3º) personalismo (3 a 6 anos); 4º) categorial (6 a 

11 anos) e 5º) puberdade e adolescência (11 aos em diante)”. 

 O 4º estágio (6 a 11 anos) corresponde à faixa etária dos alunos do 2º ano do 

Ensino Fundamental desse estudo, correspondente ao início dos primeiros anos 

escolares. O 5º estágio (11 anos em diante) corresponde aos alunos que estão com idade 

aproximada de 11 anos, iniciando a puberdade. Os autores destacam, conforme as 

afirmações dos estudos de Wallon que: 

O processo ensino-aprendizagem facilitador do ponto de vista afetivo é 

aquele que permite a expressão e discussão dessas diferenças e que elas 

sejam levadas em consideração, desde que respeitados os limites que 

garantem relações solidárias. 

Não esquecer que em todos os estágios a forma de a afetividade 

facilitadora se expressar no processo ensino-aprendizagem exige a 

existência, a colocação de limites. Limites que facilitam o processo 

ensino-aprendizagem, garantindo o bem-estar de todos os envolvidos, 

são também uma expressão de afetividade. (op. cit., 2005, p.24.) 
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As “reflexões compartilhadas sobre afetividade e o processo ensino-

aprendizagem” (2005, p.25), expõem princípios descritos por Mahoney e Almeida, 

apoiados na teoria de Wallon e sintetizam a teoria aplicada na prática ensino. São 

apresentadas a seguir passagens dos sete itens que estão diretamente relacionadas ao 

processo ensino-aprendizagem: 

                                   *Do sincretismo para a diferenciação: 

- O início de qualquer aprendizagem nova caracteriza-se pelo 

sincretismo, passando gradativamente para a diferenciação; [...]. 

*Imitação: 

Instrumento poderoso de aprendizagem para a criança (adultos, colegas, 

amigos, professores e modelos) e para o adulto, em situações novas 

(professores antigos, colegas são modelos). [...]. (op. cit., p.25.)  

 

 A receptividade dos professores e demais membros da equipe pedagógica das 

escolas também foram destaque das autoras, com base na teoria de Wallon, assim como 

a receptividade de amigos e colegas de classe: 

                                   *Acolhimento: 

Importante em qualquer idade: acolhimento da criança e do jovem pelo 

grupo familiar, grupo de amigos, grupo de colegas, professores; 

acolhimento do professor pela direção, pelos seus pares, pelo seu 

entorno, pelos seus alunos. A sala de aula – uma oficina de relações – 

é/não é um espaço de acolhimento. (op. cit., p.25.) 

 

 As autoras também reconhecem a necessidade de ser levado em consideração, o 

ritmo natural e espontâneo dos alunos, conforme suas realidades biológicas, sempre 

com base na teoria de Wallon: 

                                   *Desenvolvimento de conjuntos funcionais: 

O desenvolvimento afetivo-cognitivo-motor tem ritmos diferentes 

conforme a relação orgânico-social se expressa em cada indivíduo, e as 

atividades precisam corresponder a esses ritmos. O ritmo deve ser 

respeitado e não avaliado. [...] (op. cit., p.25.)  

 

 

 No próximo item, Mahoney e Almeida, reconhecem, conforme a teoria de 

Wallon, que o professor também recebe o impacto do comportamento dos alunos. 

Conforme afirma Wallon: 

*Situações conflitivas: 

Como a emoção é contagiosa, o comportamento do aluno interfere na 

dinâmica da classe e no professor. O professor, como adulto mais 

experiente, centrado em si e no outro, de forma equilibrada, com 

maiores recursos para controle das emoções e sentimentos, pode 

colaborar para a resolução dos conflitos, não esquecendo que o conflito 
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faz parte do processo ensino-aprendizagem, pois é constitutivo das 

relações. A qualidade da relação é revelada pela forma como os 

conflitos são resolvidos. 

                                   *Ensino-aprendizagem, faces da mesma moeda: 

Uma dificuldade de aprendizagem é, igualmente, um problema de 

ensino, e sua análise deve focalizar a relação ensino-aprendizagem, 

como unidade, sem culpabilização de um ou de outro. [...].  (op. cit., pp. 

25-26.) 

 

 Mahoney e Almeida destacam a relevância da mediação do professor, à luz da 

teoria de Wallon, no processo ensino-aprendizagem. Também dão um destaque para a 

postura do professor, que é um modelo de pessoa para os alunos:  

*Processo ensino-aprendizagem: 

- Na relação professor-aluno, o papel do professor é de mediador do 

conhecimento. A forma como o professor se relaciona com o aluno com 

o conhecimento e nas relações aluno-aluno. 

- Queira ou não, o professor é um modelo, na sua forma de relacionar-

se, de expressar seus valores, na forma de resolver conflitos, na forma 

de falar e ouvir. (MAHONEY; ALMEIDA, 2005, p.26.). 

 

 Conforme afirmam Mahoney e Almeida (2006), Wallon participou na 1ª Guerra 

Mundial (1914 – 1918) como médico e observou as lesões nos organismos dos soldados 

feridos e os reflexos de ordem psíquica. Na 2ª Guerra Mundial (1939 – 1945), teve 

participação no Movimento de resistência francesa aos invasores nazistas alemães. A 

participação traumática nessa guerra reforçou a preocupação de Wallon na necessidade 

da escola assumir uma postura que reforçasse os valores humanos de “solidariedade, 

justiça social, anti-racismo como condições para a reconstrução de uma sociedade justa 

e democrática.” (MAHONEY; ALMEIDA, 2006, p.10). 

 Wallon também orientou os seus trabalhos para a área de Educação. Conforme 

Mahoney e Almeida (op. cit., p.10), o autor participou da proposta do Projeto Langevin-

Wallon, com o físico Langerin e outros autores, com o objetivo de reformar o sistema e 

ensino na França, em 1947, logo depois da 2ª Guerra Mundial. 

 Conforme Émile Jalley, na Introdução da obra “Psicologia da Criança” de Henri 

Wallon, (Wallon, p. XVI), “A obra de Wallon se apresenta como uma psicologia do 

desenvolvimento da personalidade, concebida com integração da afetividade e da 

inteligência. Procede segundo os seguintes estágios”:  

 

QUADRO 3 

Quadro dos Estágios conforme Wallon conforme Mahoney e Almeida 
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Estágio 1 Impulsivo (1a) 

Emocional (1b) 

0 a 3 meses 

3 meses a 1 ano 

Estágio 2 Sensório- motor (2a) 

Projetivo (2b) 

1 ano a 18 meses 

3 anos 

Estágio 3 Personalismo  

- Crise de oposição 

- Idade da graça 

- Imitação 

3 a 6 anos 

3 a 4 anos 

4 a 5 anos 

5 a 6 anos 

Estágio 4 Categorial 6 a 11 anos 

Estágio 5 Adolescência A partir dos 11 anos 
Fonte: WALLON, A evolução psicológica da criança. Martins Fontes. São Paulo, SP. 2007, p. 

XVI.  

 

 Mahoney e Almeida (2005, p. 26-28), elaboraram um quadro com os cinco 

estágios, desde Impulsivo e Emocional até a Adolescência. As autoras incluíram 

também o estágio Adulto: 

 

 

                                                       QUADRO 4 

Teoria psicogenética de Henri Wallon 
 

Estágio Predominância 

do conjunto 

funcional e da 
direção² 

Indicadores Principais 

aprendizagen

s 

Principais 

recursos de 

aprendizag

em  

 

Impulsivo 

(nascimento 

a 3 meses) 

e 

Emocional 

(3 meses a 

1 ano) 

_motor-afetivo 

_centrípeta 

(para o 

conhecimento 

de si) 

_impulsivo: respostas às 

sensibilidades intero e proprioceptivas 

atividade generalizada do 

organismo, movimentos reflexos e 

impulsivos; 

_ simbiose fisiológica, afetiva e 

cognitiva (em prolongamento à 

simbiose fetal); 

_respostas à sensibilidade 

exteroceptiva pela resposta do 

outro, atividades descoordenadas vão 

se transformando em sinalizações cada 

vez mais precisas para expressar bem-

estar e mal-estar: medo, alegria, raiva, 

etc.; 

_movimentos descoordenados 

movimentos expressivos – 

atividades circulares; 

_consciência corporal. 

_“o que sou?” 

_recorte 

corporal 

_fusão com 

o outro 

Sensório-

motor (12 a 

18 meses) e 

Projetivo 

(18 meses a 

3 anos) 

_cognitivo 

_centrífuga 

(para o 

conhecimento 

do mundo 

exterior) 

_ marcha e fala; 

_movimentos instrumentais (praxias), 

comunicação simbólica; 

_exploração sistemática do real: 

pegar, desmontar, nomear, identificar, 

localizar; 

_atividade circular mais elaborada: 

_“eu sou 

diferente dos 

objetos” 

_contato 

com 

diferentes 

espaços, 

situações e 

pessoas; 

_respostas 
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coordenação mútua dos campos 

sensoriais e motores (ajustamento do 

gesto aos seus efeitos); ato motor 

completa o ato mental, dando mais 

expressividade a ele; 

_movimentos projetivos: mimetismo, 

imitação e simulacro (prenúncios da 

representação). 

às perguntas 

Personalism

o (3 a 6 

anos) 

_afetivo 

_centrípeta 
_progresso das respostas à 

sensibilidade exteroceptiva; 

_três características marcantes nas 

relações interpessoais; 

*oposição ao outro (relações 

negativistas): recusa e reivindicação; 

*sedução ou idade da graça (relações 

sedutoras); 

*imitação (relações imitativas para 

usar o outro que antes negou, como 

modelo para ampliar as 

competências). 

 

_“eu sou 

diferente dos 

outros” 

_consciência 

de si 

_oportunida

des variadas 

de 

convivência 

com outras 

pessoas 

(crianças ou 

adultos) 

_negação 

¹As idades indicadas são as indicadas pela teoria. 

² A partir do primeiro estágio, a teoria se ateve ao jogo da predominância afetivo versus cognitivo. 

Fonte: MAHONEY, A. A. e ALMEIDA, L. R. Afetividade e processo ensino-aprendizagem: 

contribuições de Henri Wallon. Psic. da Ed., São Paulo, SP, 20, 1º sem. 2005. Página 27 

 

Estágio Predominância 

do conjunto 

funcional e da 

direção 

Indicadores Principais 

aprendizagen

s 

Principais 

recursos 

de 

aprendiza

gem 

Categorial 

(6 a 11 

anos) 

_cognitivo 

_centrífuga 
_disciplina mental de concentração, 

atenção (maturação dos centros 

nervosos de discriminação e inibição); 

_no plano motor: gastos mais precisos, 

elaborados mentalmente com previsão 

de etapas e consequências: 

_superação lenta do sincretismo – 2 

etapas; 

*pensamento pré-categorial (até cerca 

de 9 anos), ainda marcado pelo 

sincretismo. O par é a unidade menor 

de pensamento (um par interage como 

outros pares, por vezes em sequências 

extravagantes, podendo ocorrer 

encadeamento fabulatório); 

*pensamento categorial (a partir dos 9 

anos): formação de categorias 

intelectuais. Tarefas essenciais de 

conhecimento: definir e explicar (um 

objeto se define quando se recorta e 

diferencia dos demais: só se explica 

quando as relações estão claras). Tarefa 

árdua, tanto da definição, como da 

explicação. 

_“o que é o 

mundo?” 

_descoberta da 

semelhança e 

diferença entre 

objetos, ideias, 

representações

. 

_variedade 

de 

atividades; 

_ligação 

com o que 

já sabe; 

_imperícia 

como parte 

do 

processo. 

Puberdade 

e 

Adolescên

cia 

_afetivo 

_centrípeta 

 

_última e movimentada etapa que 

separa a criança do adulto; 

_fortalecimento do pensamento 

categorial; 

_“quem sou 

eu? Quais são 

meus valores? 

Quem serei no 

_oposição 

aos outros 

e às ideias; 

_vivência 
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(acima de 

11 anos) 

_apreensão da noção de tempo 

completa a consciência de si; 

_alteração do esquema corporal; 

_ambivalência de sentimentos; 

_questionamentos de valores. 

 

futuro?” 

_consciência 

temporal. 

de valores; 

_convivênc

ia com 

pares. 

Adulto _equilíbrio entre 

afetivo e 

cognitivo 

_definição de valores; 

_comportamentos de acordo com os 

valores assumidos; 

_responsabilidade pelas consequências 

de seus valores e atos; 

_controle cortical sobre as situações 

que envolvem cognitivo-afetivo-motor. 

_“eu sei que 

sou e o que 

esperam de 

mim’’. 

_convivênc

ia com o 

outro; 

_experiênci

as próprias 

se 

transforma

m em 

preceitos e 

princípios. 

Fonte: MAHONEY, A. A. e ALMEIDA, L. R. Afetividade e processo ensino-aprendizagem: 

contribuições de Henri Wallon. Psic. da Ed., São Paulo, SP, 20, 1º sem. 2005. Página 28. 

 

 

 

1.2.2.2 Comparação entre as teorias de WALLON e VYGOTSKY, por Mahoney, 

Almeida e Almeida (2007, pp.1-8) 

 

 Mahoney, Almeida e Almeida (2007) compararam as produções científicas de 

Wallon e Vygotsky (com seu grupo), nas dimensões epistemológica, metodológica e 

desenvolvimental. Conforme as autoras, na dimensão epistemológica: 

O autor francês e os soviéticos explicitaram claramente em suas 

obras a preocupação com a questão da intencionalidade e elaboraram 

teorias nas quais o desenvolvimento psíquico está relacionado com o 

domínio dos indivíduos sobre sua conduta e sobre a sociedade, sendo 

que, para isso, faz-se necessário que esses mesmo indivíduos se 

apropriem dos conhecimentos historicamente elaborados pela 

humanidade. (op. cit., p.4)  

 

A segunda dimensão é a metodológica, na qual Wallon e Vygotsky com seu 

grupo elaboraram uma psicologia com base no materialismo histórico: 

O psiquismo deve ser entendido como uma totalidade e em sua base 

material. Mas isso somente não é suficiente. É preciso realizar a 

análise histórica dos processos psicológicos, buscando compreender 

seu movimento e sua historicidade, sendo assim possível investigá-

los dialeticamente: “Estudar algo significa estudá-lo em movimento. 

Esta é a exigência fundamental do método dialético” (Vigotski, 

1995, p.67) ou, como aponta Wallon (1975c, p.53), estudar “o 

psiquismo em sua formação e em suas transformações”. (op. cit., p.5) 
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 Na terceira dimensão, desenvovimental, as escolas têm uma grande relevância na 

formação da criança:  

 Na perspectiva walloniana, tal qual Vigotski e grupo, a educação e 

particularmente a escola ganham papel de relevo, tanto é que Wallon 

colocou suas ideias de psicólogo e de educador a serviço da 

reformulação do ensino francês, [...] A diretriz norteadora do projeto 

foi construir uma sociedade mais justa para uma sociedade mais 

justa, com base na solidariedade. (op. cit., p.9) 

 

 As autoras dão destaque para os trabalhos de Wallon e de Vygotsky, orientados 

para uma sociedade mais justa, demostrando a relevância dos estudos experimentais 

realizados por ambos: “Vigotski e Wallon, partindo de contextos culturais tão diversos, 

oferecem conceitos e princípios valiosos para uma reflexão sobre a educação nos dias 

atuais”. (MAHONEY; ALMEIDA; ALMEIDA, 2007, p.9) 

 

            Concluindo, Wallon analisou com profundidade a questão afetiva na evolução 

psicológica infantil. Para o autor, o psiquismo infantil caracteriza-se por três dimensões, 

que são a motora, a afetiva e a cognitiva, sendo que as três são indissociáveis. 

 A afetividade, conforme Wallon, manifesta-se por intermédio da emoção, do 

sentimento e da paixão. A emoção é a primeira manifestação da afetividade, sendo 

biológica, sem o controle da mente, da razão, da cognição. A segunda manifestação, que 

é o sentimento, tem um aspecto cognitivo. Quanto à terceira manifestação, que é a 

paixão, observa-se que há um autocontrole, que é o aspecto cognitivo em ação. A 

emoção é a mais destacada forma de afetividade. 

 O meio ambiente tem um fator marcante na evolução psicológica infantil. No 

processo ensino-aprendizagem, o meio ambiente externo seria a escola, a sala de aula, a 

arrumação das carteiras, os funcionários, os colegas de turma. A interação dos aspectos 

motor, afetivo e cognitivo, está amalgamada com o meio ambiente, pode ser agradável 

ou desagradável. O aluno seria afetado por fatores externos, sociais, assim como por 

fatores internos, biológicos. 

 

1.2.2.3 – RESUMO das principais ideias sobre “afetividade” de WALLON 

(conforme o item 1.2.2.1 e 1.2.2.2) 

 

 As influências afetivas que rodeiam a criança desde o berço têm sobre seu 

desenvolvimento mental uma ação determinante; 
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 Na evolução psicológica durante a infância, as atividades afetiva, motora e 

cognitiva são indissociáveis; 

 À afetividade concernem as manifestações psíquicas mais precoces da criança. 

Está ligada desde o início a suas necessidades e automatismos alimentares, que 

são praticamente consecutivos ao nascimento; 

 Os domínios funcionais entre os quais vai se distribuir o estudo das etapas que a 

criança percorre, são os de afetividade, do ato motor, do conhecimento e da 

pessoa; 

 Os domínios funcionais, que se estendem entre as reações puramente afetivas e 

as da pessoa moral, são aqueles voltados para realidades exteriores; 

 A afetividade não é apenas uma das dimensões da pessoa: ela é também uma 

fase do desenvolvimento, a mais arcaica. O ser humano foi, logo que saiu da 

vida puramente orgânica, um ser afetivo. Da afetividade, diferenciou-se, 

lentamente, a vida racional (cognitiva). No início da vida, afetividade e a 

inteligência estão sincreticamente misturadas, com o predomínio da afetividade; 

 Na formação da criança haverá uma sucessão pendular de momentos 

dominantemente afetivos ou dominantemente cognitivos, não paralelos, mas 

integrados. A afetividade depende, para evoluir, de conquistas realizadas no 

plano da inteligência, e vice-versa; 

 A emoção é o meio instintivo de sobrevivência da criança desde os primeiros 

anos, com destaque para o choro; 

 A emoção é um comportamento que tem origem na vida biológica, na vida 

orgânica, sendo sinal simultaneamente biológico e social; 

 O aspecto afetivo, a consciência afetiva, é a forma pelo qual o aspecto cognitivo 

emerge da vida biológica. Ao ter contato com o social, a criança tem acesso ao 

universo simbólico da cultura em que vive, do meio ambiente; 

 Os sentimentos e a paixão serão tanto mais tenazes, perseverantes e absolutos, 

quanto mais irradiarem uma afetividade mais ardente; 

 Nos momentos dominantemente afetivos do desenvolvimento, o que está em 

primeiro plano é a construção do sujeito, que se faz pela interação com os outros 

sujeitos, naquele de maior peso cognitivo, é o objeto, a realidade externa, que se 

modela, à custa da aquisição das técnicas elaboradas pela cultura; 
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 O eixo principal no processo de desenvolvimento é a integração em dois 

sentidos: integração organismo-meio (ambiente) e integração cognitiva-afetiva-

motora; 

 Como a emoção é contagiosa, o comportamento do aluno interfere na dinâmica 

da classe e no professor. O professor, como adulto mais experiente, centrado em 

si mesmo e no outro, com maiores recursos para controle das emoções e 

sentimentos, pode colaborar para a resolução dos conflitos, não esquecendo que 

o conflito faz parte do processo ensino-aprendizagem, pois é constitutivo das 

relações. A qualidade da relação é revelada pela forma como os conflitos são 

resolvidos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.2.3.1 – LEV VYGOTSKY  

Quem foi Lev Vygotsky? Quais foram as contribuições de Vygotsky que podem 

ser aplicadas nesta dissertação? 

 Vygotsky, psicólogo, formado em medicina, e que conforme Oliveira (1992, p. 

24) estava “interessado fundamentalmente no que chamamos de funções psicológicas 

superiores”. Ainda conforme a autora: 

Vygotsky tem como um de seus pressupostos básicos a ideia de que o 

ser humano constitui-se enquanto tal na sua relação com o outro social. 

A cultura torna-se parte da natureza humana num processo histórico 

que, ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o 

funcionamento psicológico do homem. 

 Conforme a “Nota biográfica sobre L. S. Vigotski”, de A. R. Luria, na obra “A 

formação social da mente” de Vigotski (2007, p. XXXVII), o autor nasceu na 

Bielorrússia em 1896, tendo obtido inicialmente graduação em literatura. “De 1917 a 

1923, Vigotski lecionou literatura e psicologia numa escola em Gomel, onde dirigia 

também a seção do teatro do centro de educação de adultos, além de dar muitas 

palestras sobre problemas de literatura e da ciência”. Em continuação, Luria afirma: 

Em 1924, Vigotski mudou-se para Moscou, trabalhando primeiro no 

Instituto de Psicologia, e depois, no Instituto de Estudos das 

Deficiências, por ele criado. Ao mesmo tempo, dirigiu um 

departamento de educação de crianças deficientes físicas e retardados 

mentais, em Narcompros (Comitês Populares de Educação) [...] 

Entre 1925 e 1934, Vigotski reuniu em torno de si um grande grupo 

de jovens cientistas que trabalhavam nas áreas de psicologia e no 

estudo das anormalidades físicas e mentais. Simultaneamente, o 
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interesse pela medicina levou Vigotski a fazer o curso de medicina, 

primeiro no Instituto Médico, em Moscou, e posteriormente em 

Kharkov [...]. (VIGOTSKI, 2007, p. XXXVII). 

          Assim como Henri Wallon trabalhou com crianças deficientes mentais, como 

citado anteriormente, Vygotsky também trabalhou com crianças deficientes mentais. 

            Vygotski (2007) havia afirmado que seria necessária uma interação entre o 

aprendizado e o desenvolvimento da criança. O autor estabeleceu dois níveis de 

desenvolvimento. Conforme Vygotsky afirma, “O primeiro nível pode ser chamado 

nível de desenvolvimento real, isto é, o nível de desenvolvimento das funções mentais 

da criança que se estabelecem como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já 

completados”. (VIGOTSKI, 2007, pp.95-96) 

          O segundo nível, conforme Vygotsky é denominado de “zona de 

desenvolvimento proximal”. Para o autor, tanto os psicólogos quanto os professores, 

estariam com mais recursos para compreender o curso interno do desenvolvimento da 

criança. No caso da zona do desenvolvimento proximal, o autor reconhece que 

poderíamos traçar o futuro imediato da criança, ou seja, o nível de desenvolvimento real 

futuramente, como ela se desenvolverá: 

 A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda 

não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções 

que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado 

embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas “brotos” ou “flores” 

do desenvolvimento. (VIGOTSKI, 2007, p.98). 

          A relevância dos estudos de Vigotski (2007, p.99) para a prática docente pode ser 

reconhecida quando ele afirma que: 

A zona de desenvolvimento proximal pode, portanto, tornar-se um 

conceito poderoso nas pesquisas de desenvolvimento, conceito este que 

pode aumentar de forma acentuada a eficiência e a utilidade da 

aplicação de métodos diagnósticos do desenvolvimento mental a 

problemas educacionais.  

 Vigotski (2010, p.480) afirma que “O que a criança se revela em condições de 

fazer com a ajuda do adulto nos indica a zona do seu desenvolvimento imediato”, que 

em outras obras é traduzido por zona de desenvolvimento proximal. Como afirma 

Vygotsky: 

A zona de desenvolvimento imediato da criança é a distância e o nível 

do seu desenvolvimento atual, determinado com o auxílio de tarefas que 

a própria criança resolve com independência, e o nível do possível 
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desenvolvimento, determinado com o auxílio de tarefas resolvidas sob a 

orientação de adultos e em colaboração com colegas mais inteligentes. 

(VIGOTSKI, 2010, p.502). 

 Vygotsky afirma que a zona do desenvolvimento imediato é muito relevante 

para a prática de ensino e o aumento do rendimento escolar: 

Desse modo, o estudo da zona de desenvolvimento imediato é um dos 

instrumentos mais poderosos de investigação pedagógica, que permitem 

elevar consideravelmente a eficácia, a utilidade e a fertilidade da 

aplicação do diagnóstico do desenvolvimento mental à solução de 

tarefas propostas pela pedagogia e pela escola. (VIGOTSKI, 2010, p. 

502).  

 Conforme afirma Palangana (2001, p.128-129), é possível identificar dois 

níveis de desenvolvimento. O primeiro é o “nível de desenvolvimento real” (efetivo), 

que corresponde às funções mentais da criança, e que é o conjunto de conhecimentos já 

adquiridos. O segundo é o “nível de desenvolvimento potencial”, e que corresponde aos 

problemas nos quais a criança resolve com a ajuda de professores e pessoas mais 

experientes. Finalmente, conforme afirma Palangana (op. cit., p.129, “A zona de 

desenvolvimento proximal constitui-se por aquelas funções que ainda não estão 

maduras, mas sim em processo de maturação, quer dizer, que ainda se encontram em 

estágio embrionário.” Palangana afirma que é de fundamental relevância aplicar a noção 

de zona de desenvolvimento potencial (o segundo nível) para saber o que o aluno 

produzirá quando em fase mais amadurecida, por defender uma orientação pedagógica 

ideal, “Não é difícil perceber que esta postura pedagógica traz implícita a ideia de que o 

ensino deve prosseguir com base no desenvolvimento afetivo já produzido.” 

(PALANGANA, 2001, p.130).  

Hedegaard (2013, p. 201) afirma que a zona de desenvolvimento proximal liga 

a psicologia do desenvolvimento da criança com a prática de ensino. É preciso conhecer 

o ambiente social onde a criança está inserida. Conforme a autora, a teoria de Vygotsky 

integra várias abordagens, desde a gênese, o seu desenvolvimento, a sua função e a 

estrutura da formação mental. Conforme Hedegaard, as abordagens são: “(1) uma teoria 

da atividade, (2) uma teoria histórico social, (3) uma teoria da mediação instrumental, e 

(4) uma teoria genética inter-humana.”. Segundo a autora:  

1. Os sucessores de Vygotsky tem postulado uma atividade prática como 

uma unidade de análise que permite uma abordagem abrangente para a 

descrição do desenvolvimento da psique humana. Esta unidade 

compreende todos os aspectos da gênese da psique humana: sociais, 



49 
 

  

cognitivos, motivacionais e emocionais (Davydov & Radzikhovskii, 

1985; Leontiev, 1985). 

2. A metodologia de Vygotsky se baseia na aplicação da abordagem 

histórico-social-marxista. Na psicologia, essa abordagem enfatiza o 

conceito de atividade do trabalho: a relação entre os seres humanos e o 

mundo é mediada pelas ferramentas (Leontiev, 1985:33). 

(HEDEGAARD, 2013, p.201). 

Como afirmou Hedegaard (op. cit.), Vygotsky elabora uma abordagem com 

base no materialismo marxista, não presente nas teorias de Piaget e Wallon. No item 1, 

pode-se verificar os aspectos sociais, cognitivos, motivacionais e emocionais no 

desenvolvimento da mente da criança, que é similar às teorias de Piaget e Wallon. E no 

item 3, 

3. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento de ferramentas psicológicas 

determina as relações dos seres humanos com seu ambiente e consigo 

mesmos. As ferramentas psíquicas são análogas às ferramentas industriais 

e também se caracterizam por serem produzidas através da atividade 

social, uma vez que surgem organicamente (Vygotsky, 1985 – 10987: 

309). As ferramentas psicológicas podem ser sistemas muito complexos: 

como exemplos, Vygotsky mencionava a língua falada, os sistemas de 

notação, as obras de arte, a linguagem escrita, os esquemas, os diagramas, 

mapas e desenhos.  

Vygotsky não exclui a formação biológica. No entanto, o autor afirma que o 

próprio desenvolvimento biológico da criança forma-se e concretiza-se por meio do 

desenvolvimento social e histórico, no qual essa mesma criança está inserida, ou seja, 

sua cultura: 

4.  [...] Por meio dos procedimentos para uso de ferramentas, os seres 

humanos são portadores de tradições sociais e históricas; 

consequentemente, a atividade inter-humana, na medida em que forma a 

atividade interna da criança, é sempre social, histórica e cultural. Portanto 

para entender a psique humana é necessário analisa-la geneticamente 

como um fenômeno social e histórico (Hedegaard, 1987; Markova, 1982; 

Wertsch, 1985).  (HEDEGAARD. 2013, p.202). 

Vygotsky (1998), na sua obra “O Desenvolvimento Psicológico na Infância”, 

no capítulo “Princípios de ensino baseados na psicologia”, afirma que a Psicologia 

moderna reconhece a indissociabilidade dos fenômenos psíquicos com o corpo humano: 

A nova psicologia parte da indissolúvel ligação que une a psique             com 

os outros processos vitais do organismo, buscando o sentido, o significado e 

as leis de desenvolvimento psíquico precisamente na integração da psique ao 
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conjunto das demais funções vitais do organismo. O próprio explicativo 

fundamental básico que opera nesse caso é a fundamentação biológica da 

psique. A psique é concebida como mais uma função do organismo que 

compartilha com outras funções uma característica importante e básica: assim 

como as outras funções do organismo, é uma adaptação biológica ao meio, 

útil e vital. (VIGOTSKI, 1998, p. 162). 

O autor também afirma que o comportamento do ser humano apresenta-se não 

somente estático, mas também dinâmico: 

Em uma palavra, o comportamento humano revela-se em toda sua 

complexidade real, em seu potente significado, como um processo dinâmico e 

dialético de luta entre o homem e o mundo e dentro do próprio homem. Este é 

o primeiro fruto d anova psicologia. (VYGOTSKY, 1998, p. 170). 

 Prestes (2012) traduziu várias obras da literatura russa para a língua portuguesa, 

incluindo as obras de Vygotsky. Conforme a autora, o conceito de “Zone of Proximal 

Development”, foi traduzido como Zona de desenvolvimento proximal nas primeiras 

traduções na língua portuguesa. Conforme afirma Prestes, o tradutor Paulo Bezerra 

traduziu diretamente do idioma russo, o termo “proximal” por “imediato”. Como afirma 

Prestes (2012, p.190): “Sabe-se que as primeiras traduções desse conceito para o 

português seguiram as traduções norte-americanas denominada de zona de 

desenvolvimento proximal. Outra escolha foi feita pelo tradutor Paulo Bezerra – zona de 

desenvolvimento imediato”. Verificamos a justificativa de Bezerra (2009), em “Prólogo 

do tradutor”, na obra “A construção do pensamento e linguagem”:  

[...] É isto o que Vigotski define como zona de desenvolvimento 

imediato, que no Brasil apareceu como zona de desenvolvimento 

proximal (!). Por que imediato e não esse esquisito proximal? Por 

dois motivos. Primeiro: o adjetivo que Vigotski acopla ao 

substantivo desenvolvimento (razvítie, substantivo neutro) é 

bllijáichee, adjetivo neutro do grau superlativo sintético absoluto, 

derivado do adjetivo positivo blizkii, que significa próximo. Logo, 

blijáichee significa o mais próximo, “proximíssimo”, imediato. 

Segundo: a própria noção implícita no conceito vigotskiano é a de 

que, no desempenho do aluno que resolve problemas sem a mediação 

do professor, pode-se aferir incontinenti o nível do seu 

desenvolvimento mental imediato, [...]. (VIGOTSKI, 2010, pp. X-

XI). 

 Prestes (op. cit.) faz uma crítica a essa duas palavras para traduzir o termo do 

idioma russo. Como afirma a autora: 
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Quando se usa zona de desenvolvimento proximal ou imediato não 

está se atentando para a importância da instrução como uma 

atividade que pode ou não possibilitar o desenvolvimento. Vigotski 

não diz que a instrução é garantia de desenvolvimento, mas que ela, 

ao ser realizada em uma ação colaborativa, seja de adulto ou entre 

pares, cria possibilidades de desenvolvimento. (PRESTES, 2012, p. 

190). 

 Prestes reconhece que a palavra proximal é a que foi mais difundida no Brasil. 

A autora também questiona a razão pela qual Bezerra não utilizou o termo 

proximíssimo, como havia sido sugerido pelo tradutor. Nesta pesquisa manteremos a 

expressão zona de desenvolvimento proximal, porque é a mais comum nas traduções 

das obras de Vygotsky, na língua portuguesa. Também será mantida a grafia do 

sobrenome do autor com “Vygotsky”, salvo os casos em que a citação tiver a grafia 

“Vigotski”.1  

 Vygotsky afirma que a imaginação inicia-se na criança aos três anos, não 

existindo nos animais: 

A imaginação é um processo psicológico novo [na criança de três 

anos de idade] para a criança; representa uma forma especialmente 

humana de atividade consciente, não está presente na consciência de 

crianças muito pequenas e está totalmente ausente em animais. Como 

todas as funções da consciência, ela surge originalmente da ação. O 

velho adágio de que o brincar da criança é imaginação em ação deve 

ser invertido; podemos dizer que a imaginação, nos adolescentes e 

nas crianças em idade pré-escolar, é o brinquedo em ação. 

(VIGOTSKI, 2007, p.109). 

 Oliveira (1992) realiza uma análise das dimensões afetiva e cognitiva, que são 

muito pertinentes ao tema desta pesquisa. Conforme a autora, Vygotsky deu grande 

ênfase no aspecto cognitivo: 

                                                           
1 Quanto à grafia do sobrenome de Lev Vygotsky, foram encontrados “Vygotsky”, “Vigotski” e 

“Vigotskii”. Os livros que constam nas Referências desta Dissertação, “A formação social da mente”, 

“Pensamento e linguagem”, “A construção do pensamento e da linguagem” e “O Desenvolvimento 

Psicológico na Infância”, todos de Vygotsky, traduzidos do idioma inglês para o idioma português, assim 

como o livro “Quando não é quase a mesma coisa”, escrito por Zoia Prestes, foram traduzidos com a 

grafia “Vigotski”. O livro “Pensamento e linguagem” de Vygotsky, traduzido diretamente do russo para o 

português, também recebeu a grafia “Vigotski”. Os livros, “Uma Introdução a Vygotsky” e “Piaget, 

Vygotsky e Wallon”, receberam a grafia conforme a língua inglesa “Vygotsky”. O livro “Linguagem, 

desenvolvimento e aprendizagem”, de Vigotskii, Luria e Leontiev, recebeu a grafia “Vigotskii”. Como na 

língua portuguesa não existe a sílaba “ts” e também como para aportuguesar o sobrenome Vygotsky seria 

necessário utilizar as letras “i” (no lugar de “y”) e “q” (no lugar de “k”), o sobrenome ficaria 

“Vigótisqui”. Para evitar questionamentos de semântica, que não é a finalidade desta pesquisa, foi 

mantida a tradução do idioma russo, que é escrito em alfabeto cirílico, para o idioma inglês “Vygotsky”, 

exceto nas citações originais nas quais foram utilizadas a grafia “Vigotski”. (O autor)                   
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[...] Em termos contemporâneos, Vygotsky poderia ser considerado 

um cognitivista, na medida em que se preocupou com a investigação 

dos processos internos relacionados à aquisição, organização e uso 

do conhecimento e, especificamente, com a dimensão simbólica. 

(OLIVEIRA, 1992, p.75).  

 Conforme afirma Oliveira (1992, p. 76), Vygotsky não usava a palavra 

‘cognição’. O autor usava as expressões “funções mentais” e “consciência”. A autora 

afirma que a expressão “função mental” era utilizada para processos, conhecidos por 

pensamento, percepção, memória e atenção. Conforme a autora, “Ele [Vygotsky] fez 

uma distinção básica entre ‘funções mentais elementares’, como atenção involuntária, e 

‘funções mentais superiores’, como atenção voluntária e memória lógica”. 

 Vygotsky, conforme afirma Oliveira, questiona a separação entre os aspectos 

afetivo e cognitivo. Ainda de acordo com Oliveira: 

[Vygotsky] coloca que o pensamento tem sua origem na esfera da 

motivação, a qual inclui inclinações, necessidades, interesses, 

impulsos, afeto e emoção. Nesta esfera estaria a razão última do 

pensamento e, assim, uma compreensão completa do pensamento 

humano só é possível quando se compreende sua base afetivo-

volitiva. (op. cit., p.76). 

 Conforme afirma Oliveira, os pensamentos têm um aspecto afetivo, “Vygotsky 

menciona, explicitamente, que um dos principais defeitos da psicologia tradicional é a 

separação entre os aspectos intelectuais, de um lado, e os volitivos e afetivos, de outro, 

propondo a consideração da unidade entre esses processos.” (op. cit., p. 76) 

A análise em unidades indica o caminho para a solução desses 

problemas de importância vital. Demonstra a existência de um 

sistema dinâmico de significados em que o afetivo e o intelectual se 

unem. Mostra que cada ideia contém uma atitude afetiva transmutada 

com relação ao fragmento de realidade ao qual se refere. Permite-nos 

ainda seguir a trajetória que vai das necessidades e impulsos de uma 

pessoa até a direção específica tomada por seus pensamentos, e o 

caminho inverso, a partir de seus pensamentos até o seu 

comportamento e a sua atividade. (VYGOTSKY, 1989, pp. 6-7 apud 

OLIVEIRA, 1992, p.77). 

 Concluindo, para Vygotsky o desenvolvimento do aluno ocorre pela interação 

social com as outras pessoas, com os colegas, com os companheiros de turma, com os 

professores. A interação social é relevante no desenvolvimento do aspecto cognitivo. A 

energia potencial para o desenvolvimento do aspecto cognitivo é denominada de “Zona 

de desenvolvimento proximal”, estando na expectativa da interação social, isto é, na 
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orientação dos professores, debate com os colegas que têm os mesmos problemas e 

outras formas de orientação.  

O autor denomina de “mediação simbólica” a interação do aluno com a 

sociedade, através de instrumentos e símbolos (signos). No primeiro caso, corresponde 

à produção cultural, material escolar, ferramentas, objetos em geral. No segundo caso, 

corresponde às representações que podem ser culturais ou não, como a noção de gênero, 

de tempo, fórmulas, sinais. O aluno vai formar e estruturar o seu conhecimento, 

utilizando esses símbolos, idealizando, criando, formulando hipóteses. 

 

1.2.3.2 Comparação entre as teorias de VYGOTSKY e PIAGET, por Palangana 

(2001) 

 Piaget enfatiza as funções do aluno no processo de aprendizagem, sem excluir o 

social. Vygotsky enfatiza as funções do aluno e do meio social nesse mesmo processo, 

destacando a unidade dialética, sem excluir o biológico. 

 O processo de aprendizagem implica em um relacionamento entre o aluno e o 

material (objeto) a ser aprendido e entre esses dois polos estabelecem-se relações 

recíprocas. Tanto Piaget quanto Vygotsky fundamentam suas teorias no interacionismo. 

Como afirma Palangana (2001, p. 133), “[...] as teorias caracterizam-se como 

interacionistas, quando, nesta dinâmica, não privilegiam nenhum destes polos, mas sim 

a interação que se estabelece entre ambos”. Para Piaget e Vygotsky há um consenso 

sobre a relevância do organismo na aquisição e construção da aprendizagem. A 

abordagem de ambos os autores é interacionista. O interacionismo da teoria de 

Vygotsky sugere que foi apoiado em uma matriz epistemológica dialética-materialista. 

Vygotsky foi profundamente influenciado pelas ideias de Karl Marx e Frederick Engels. 

Como afirma Palangana (op. cit. p.107), “Os psicólogos soviéticos que trabalharam com 

Vygotsky, especialmente Leontiev e Luria, declararam que a filosofia marxista produziu 

uma revolução sem precedentes na história das ciências sociais”. Palangana afirma que: 

Enquanto Vygotsky preocupava-se em explicar a unidade dialética 

entre o biológico e o cultural, ou seja, preocupou-se com as 

interações entre as condições sociais em constante mutação e o 

substrato biológico do comportamento, Piaget adota um suporte mais 

biológico que lhe permite postular daí um caráter universal dos 

estágios de desenvolvimento. (PALANGANA, 2001, p.134).  

 

 Conforme Palangana, o aspecto social nas teorias Piaget e Vygotsky sofreu 

alterações qualitativas, quando visto do ponto de vista dos processos de 
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desenvolvimento e aprendizagem. Foram autores contemporâneos, mas de contextos 

diferentes. Com o afirma Palangana, Piaget demonstra que a sua teoria não está 

orientada, de forma predominante, para a interação social no modo como se dá evolução 

da aprendizagem. Ainda segundo Palangana, Vygotsky faz referência ao ambiente 

social e histórico no qual está o aluno, em que este último se insere e realiza a 

aprendizagem. Como afirma Palangana, Piaget foi um interacionista, quando reconhecia 

a necessidade de integração criança/meio, no qual esse “meio” era interpretado pelo 

autor como meio social. Segundo Palangana: 

Contudo, as razões pelas quais se acredita que Vygotsky supera 

Piaget – ao apresentar uma teoria de natureza sócio-interacionista, 

onde predomina uma visão do homem, mundo e sociedade mais 

dinâmica, integrada, flexível e contextualizada – vão além do 

conteúdo psicológico explícito em suas concepções, remontando às 

bases epistemológicas que fundamentam a proposta de um e de outro 

autor. (op. cit., p.160). 

 

 Vygosky vivenciou um contexto diferente de Piaget, com a influência marcante 

da política marxista, um ambiente de política revolucionária, nos quais as pessoas 

interagiam entre si por intermédio do trabalho coletivo. De acordo com Palangana: 

 

Vygotsky, vivendo em um contexto político-social revolucionário, 

em transformação, teve as condições práticas das quais necessitava 

para perceber e buscar superar o dualismo que caracterizava a ciência 

psicológica e que havia se instituído justamente pela adoção de 

matizes epistemológicas que enfatizam ora o sujeito (idealismo) ora 

o objeto de conhecimento (empirismo). (op. cit., p.161). 

 Para Palangana, eram essas visões teóricas que causavam uma dicotomia entre 

o homem e o seu meio ambiente, tanto físico quanto social. O interacionismo de 

Vygotsky tem uma distinção do interacionismo de Piaget, pelo fato deste primeiro ser 

um interacionismo social. Como afirma Palangana, sobre Piaget: 

Piaget, servindo-se de um método estruturalista centra sua atenção no 

polo sujeito, encarando o objeto apenas como elemento 

potencialmente perturbador da estrutura cognitiva. Desse modo, não 

há no construtivismo piagetiano trocas recíprocas, influências 

equitativas entre os dois polos da unidade de conhecimento e que 

caracteriza a natureza mesmo da abordagem interacionista. (op. cit., 

p.162). 

  

Ainda de acordo com Palangana, uma abordagem interacionista autêntica 

deveria estar orientada para a interação entre o aluno e o ambiente social, sendo esta 
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interação como um fator que produz aprendizagem e desenvolvimento desse mesmo 

aluno. Para o autor: 

Desenvolvimento e aprendizagem condicionam-se mutuamente: o 

sujeito [aluno] se constrói e se desenvolve à medida em que interage 

socialmente, apropriando-se e recriando a cultura elaborada pelas 

gerações precedentes. (op. cit., p.163). 

 

 Concluindo, na comparação entre Piaget e Vygotsky, reconhece-se que ambos 

sejam interacionistas, mas com concepções divergentes.  

    

 

1.2.3.3 Comparação entre as teorias de VYGOTSKY e PIAGET, por John-Steiner 

e Souberman (VIGOTSKI, 1984, p.152-153) 

 No Posfácio escrito por Vera John-Steiner e Ellen Soberman na obra “A 

formação social da mente” (Vigotski, 1984), as autoras comparam os trabalhos de 

Vygotsky e Piaget. Vygotsky voltava-se mais para as interações sociais, influenciado 

pelo materialismo dialético. Piaget desenvolve uma classificação de estágios na 

formação da criança, com base no organismo: 

Enquanto Piaget destaca os estágios universais, de suporte mais 

biológico, Vigotski ocupa-se mais da interação entre as condições 

sociais em transformação e os substratos biológicos do 

comportamento. Ele [Vigotski] escreveu: “para estudar o 

desenvolvimento na criança, devemos começar com a compreensão 

da unidade dialética das duas linhas principais e distintas (a biológica 

e a cultural). Para estudar adequadamente esse processo, então, o 

investigador deve estudar ambos os componentes e as leis que 

governam seu entrelaçamento em cada estágio do desenvolvimento 

da criança.” (VIGOTSKI. 1984, p.152-153)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 As autoras também questionam a classificação e a generalização do termo 

interacionismo para diversos autores, por estar havendo uma relação entre o organismo 

da criança e o meio social. As autoras utilizam a expressão dialético-interacionista, para 

os trabalhos de Vygotsky: 

Embora os trabalhos de um grande número de teóricos da psicologia, 

inclusive Piaget, tenha sido caracterizado como interacionista, as 

premissas dessa abordagem ainda não foram completamente 

formuladas. Alguns dos conceitos expostos neste livro constituem a 

base para uma análise mais articulada do desenvolvimento dialético-

interacionista. Um dos pontos críticos em qualquer teoria do 
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desenvolvimento é a relação entre as bases biológicas do 

comportamento e as condições sociais dentro das quais a atividade 

humana ocorre. (VIGOTSKI. 1984, p.153-154) 

 Ainda conforme as autoras, que escrevem o Posfácio da obra de Vygotsky: 

[...] Vigotski argumenta que em função da constante mudança das 

condições históricas, que determinam em larga medida as 

oportunidades para a experiência humana, não pode haver um 

esquema universal que represente adequadamente a relação dinâmica 

entre os aspectos internos e externos do desenvolvimento. 

(VIGOTSKI, 1984, p.155-156). 

Conforme as autoras, quando da aplicação do conceito de estágio de formação 

no ensino, Vygotsky nunca empregou a formação da criança em estágios. A afirmação 

das autoras também pode ser aplicada à teoria de Wallon, que faz uma classificação em 

estágios distinta de Piaget: 

Vigotski explora neste livro [A formação social da mente] as 

diversas dimensões temporais da vida humana. Ele jamais identifica 

o desenvolvimento histórico da humanidade com estágios do 

desenvolvimento individual, uma vez que ele se opõe à teoria 

biogenética de recapitulação. (VIGOTSKI, 1984, p.161). 

 Vygotsky não apresentou uma tabela de estágios na formação da criança, sem, 

no entanto, excluir a classificação de Piaget, que está relacionada basicamente à 

formação biológica. 

 

1.2.3.4 Resumo das principais ideias sobre “afetividade” de VYGOTSKY 

(conforme os itens 1.2.3.1, 1.2.3.2 e 1.2.3.3) 

 

 Em termos contemporâneos, Vygotsky poderia ser considerado um cognitivista, 

na medida em que se preocupou com uma investigação dos processos internos 

relacionados à aquisição, organização e uso do conhecimento e, especificamente, 

com a dimensão simbólica; 

 Vygotsky afirma que o pensamento tem sua origem na esfera da motivação, a 

qual inclui inclinações, necessidades, interesses, impulsos, afeto e emoção. 

Nesta esfera estaria a razão última do pensamento e, assim, uma compreensão 

completa do pensamento humano só é possível quando se compreende sua base 

afetivo-volitiva; 
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 Cada ideia contém uma atitude afetiva transmudada com relação ao fragmento 

da realidade ao qual se refere; 

 Vygotsky enfatiza as funções do aluno e do meio social no processo de 

aprendizagem, destacando a unidade dialética, sem excluir o biológico; 

 O interacionismo de Vygotsky está apoiado em uma matriz epistemológica 

dialética-materialista; 

 Vygotsky explicava a unidade dialética entre o biológico e o cultural, nas 

interações entre as condições sociais em constante mutação e o substrato 

biológico do comportamento; 

 A teoria é sócio-interacionista, onde predomina uma visão do homem, mundo e 

sociedade dinâmica, integrada, flexível e contextualizada, indo além do 

conteúdo psicológico explícito em suas concepções; 

 Para Vygotsky existem dois níveis de desenvolvimento. O 1º é o “nível de 

desenvolvimento real ou efetivo”, que corresponde às funções mentais da 

criança, e que é o conjunto de conhecimentos previamente adquiridos por ela. O 

2º nível é o “nível de desenvolvimento potencial”, que corresponde aos 

problemas nos quais a criança resolve com a ajuda dos professores e pessoas 

mais experientes. Finalmente, a “zona de desenvolvimento proximal”, que 

corresponde ao que a criança ou o aluno, pode resolver sem ajuda de outras 

pessoas; 

 É relevante aplicar a noção do 2º nível para saber o quanto o aluno poderá 

produzir, estando implícita a ideia de que o ensino deve prosseguir com base no 

desenvolvimento afetivo já produzido nesse mesmo 2º nível (zona de 

desenvolvimento potencial). 

 A psique é concebida como mais uma função do organismo que compartilha 

com as outras funções uma característica importante é básica: assim como as 

outras funções do organismo, é uma adaptação biológica ao meio, útil e vital. 
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2 – A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Quem foi Serge Moscovici, o autor que propôs a Teoria das Representações 

Sociais? 

           Conforme afirma Camargo (2015, p.240) Serge Moscovici nasceu em 1925 em 

Braïla, Romênia, de família de origem judaica. Durante a 2ª Guerra Mundial viveu em 

Bucareste (capital da Romênia) em campo de trabalhos forçados, período em que 

aprendeu o idioma francês. Esteve em Paris em 1948, onde estudou Psicologia e 

Psicologia Social na Universidade de Sorbonne. Iniciou o doutoramento com o 

Orientador Daniel Lagache. Escreveu sua principal tese de doutorado “La Psychanalyse, 

son image et son public” (A Psicanálise, sua imagem e seu público) publicada em 1961. 

Nesse estudo, um dos objetivos de Moscovici foi desenvolver um novo conceito de 

representações, na área da Psicologia Social. 

            Na compilação de textos de Moscovici, “Representações Sociais – Investigações 

em Psicologia Social”, publicada no Brasil em 2000, o autor reafirma que a Teoria das 

Representações Sociais é uma nova interpretação do conceito de “representações 

coletivas”, proposto pelo sociólogo Émile Durkheim: “É obvio que o conceito de 

representações sociais chegou até nós, vindo de Durkheim”. (MOSCOVICI, 2012b, 

p.45). No entanto, para Moscovici o conceito de representações coletivas de Durkheim 

era muito estático. Foram estudos realizados no final do séc. XIX, de sociedades 

tradicionais, que sofriam poucas mudanças. Moscovici se interessou por sociedades do 

século XX, dinâmicas, influenciadas pelos meios de comunicação, na época, a imprensa 

e o rádio. 

 Conforme afirmam Rateau et. al.  (2011), Durkheim foi o pioneiro na utilização 

desse conceito que ele denominava de representação coletiva, o qual deve ser 

diferenciado das Representações Sociais. Ainda segundo os autores, “For Durkheim, the 

aim is clear: collective thinking has to be studied in itself and for itself”. (RATEAU, 

2011, p 481) 2. 

          Devido ao dinamismo das sociedades contemporâneas, após a 2ª Guerra Mundial, 

“[...] existe uma necessidade de reconstituir o “senso comum” ou a forma de 

compreensão que cria o substrato das imagens e sentidos, sem a qual nenhuma 

coletividade pode operar”. (MOSCOVICI, 2012b, p.48) 

                                                           
2 “Para Durkheim, o objetivo é claro: o pensamento coletivo tem que ser estudado em si mesmo e para si 

mesmo”. (Tradução nossa.)  
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          Moscovici justifica a razão pela qual utiliza o termo ‘social’ e não ‘coletivo’ para 

as representações, considerando a especificidade desses fenômenos sociais: 

[...] se, no sentido clássico as representações coletivas se constituem em 

um instrumento explanatório e se referem a uma classe geral de ideias e 

crenças (ciência, mito, religião, etc.), para nós, são fenômenos que 

necessitam ser descritos e explicados. São fenômenos específicos que 

estão relacionados com um modo particular de compreender e de se 

comunicar – um modo que cria tanto a realidade como o senso comum. 

(MOSCOVICI, 2012b, p.49). 

          O autor afirma que, como toda ciência, é preciso que o conceito seja claro, 

acessível para todas as pessoas. No entanto, segundo Moscovici (2012a) é fácil 

assimilar a realidade das representações sociais, mas, por outro lado não é fácil 

assimilar o conceito. Conforme Moscovici, “No entanto, se a realidade das 

representações sociais é facilmente apreendida, o conceito não o é. São muitas as razões 

para isso. Razões em grande parte históricas, por isso é preciso deixar aos historiadores 

a tarefa de descobri-las.” (MOSCOVICI, 2012a, p.39) 

 Jodelet (2001) analisa a noção de representação social, afirmando que as 

representações sociais “são fenômenos complexos sempre ativados e em ação na vida 

social. Em sua riqueza como fenômeno, descobrimos diversos elementos [...]: 

informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, 

imagens etc.”. A autora afirma que esses elementos são organizados como uma 

apropriação do saber: 

[...] Contudo, estes [esses] elementos são organizados sempre sob a 

aparência de um saber que diz algo sobre o estado da realidade. É esta 

totalidade significante que, em relação com a ação, encontra-se no 

centro da investigação científica, a qual atribui como tarefa descrevê-la, 

analisa-la, explica-la em suas dimensões, formas, processos e 

funcionamento. [...] (JODELET, 2001, p.21). 

 Jodelet (2001, p.22) afirma que as representações sociais “orientam e 

organizam as condutas sociais”. A autora esclarece que as representações sociais são 

“fenômenos cognitivos” e, portanto, envolvem: 

[...] a pertença social dos indivíduos com as implicações afetivas e 

normativas, com as interiorizações de experiências, práticas, modelos 

de condutas e pensamento, socialmente inculcados ou transmitidos pela 

comunicação social, que a ela estão ligadas. Por isso, seu estudo 

constitui uma contribuição decisiva para a abordagem da vida mental 

individual e coletiva. Desse ponto de vista, as representações sociais são 

abordadas concomitantemente como produto e processo da realidade 
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exterior do pensamento e de elaboração psicológica e social dessa 

realidade. [...]  

 Conforme Jodelet (2001), para a representação social, há sempre um objeto: 

De fato, representar ou se representar corresponde a um ato de 

pensamento pelo qual um sujeito se reporta a um objeto. Este pode ser 

tanto uma pessoa quanto uma coisa, um acontecimento material, 

psíquico ou social, um fenômeno social, um fenômeno natural, uma 

ideia, uma teoria, etc.; pode ser tanto real quanto imaginário ou mítico, 

mas é sempre necessário. (JODELET, 2001, p.22). 

          Moscovici (2012a) desenvolveu a ideia de universos consensuais e universos 

reificados na TRS, afirmando que universo consensual ocorre entre os grupos sociais 

que recebem diariamente muitas informações da mídia, nas conversações com amigos, 

colegas de trabalho, etc. Essa troca constante de conversações, ideias, pensamentos, vão 

criando universos consensuais, ou seja, ‘senso comum’, também chamada de “teorias” 

do senso comum. Esse ‘senso comum’, está relacionado à identidade do grupo que 

elabora uma representação. Assim escreve o autor: 

No universo consensual, a sociedade é uma criação visível, permeada 

com sentido e finalidade, possuindo uma voz humana, de acordo com a 

existência humana e agindo tanto como reagindo, como um ser humano. 

[...] a sociedade é vista como um grupo de pessoas que são iguais e 

livres, cada um com possibilidade de falar em nome do grupo e sob seu 

auspício. (MOSCOVICI, 2012b, pp.49-50).  

          O universo reificado é o conhecimento da classe de cientistas, de profissionais 

especializados, com afirmações apoiadas em estudos científicos: 

No universo reificado, a sociedade é transformada em um sistema de 

entidades sólidas, básicas, invariáveis, que são indiferentes à 

individualidade e não possuem identidade. Essa sociedade ignora a si 

mesma e a suas criações que ela vê somente como objetos isolados, tais 

como pessoas, ideias, ambientes e atividades. [...] a sociedade é vista 

como um sistema de diferentes papéis e classes, cujos membros são 

desiguais. (MOSCOVICI, 2012b, pp.50-51). 

          O autor mostra a distinção entre esses dois universos, enfatizando que as 

representações sociais estão relacionadas ao universo consensual. A realidade social 

está dividida entre esses dois universos. Para compreendermos o universo reificado, 

tomamos como referência os estudos científicos. Para compreendermos as 

representações sociais tomamos como referência os universos consensuais. 
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          O autor faz um paralelo entre os tratados científicos e as representações sociais, 

reconhecendo que, mesmo sabendo-se que as ciências e as representações sociais são 

muito diferentes, elas estão relacionadas. O autor afirma que: 

Ao contrário do que se acreditava no século passado [séc. XIX, o 

livro foi escrito em 1961 – grifo nosso], longe de ser um antídoto 

contra as representações sociais e as ideologias, as ciências na 

verdade geram agora tais representações. Nossos mundos reificados 

aumentam com a proliferação das ciências. (MOSCOVICI, 2012a, 

p.60). 

         Conforme o autor, o conhecimento científico antes era o senso comum de uma 

categoria de pesquisadores.  E o mundo reificado desses mesmos cientistas é transferido 

para o público leigo no assunto, que forma um ‘senso comum’, frequentemente 

sofrendo distorções.  

          Na gênese das representações sociais estão os processos propostos por Moscovici: 

a objetivação e a ancoragem. Qual é o significado de “objetivação”, conforme o 

Dicionário Aurélio? 

 objetivação. [De objetivar + -ção.] S. f. 1. Ato de objetivar. 2. 

Filos. Nas correntes dialéticas contemporâneas, o processo pela qual 

a subjetividade ou consciência humana se corporifica em produtos 

avaliáveis para ela e para os outros como elementos de um mundo 

comum. [Cf., nesta acepç., alienação (5) e objetificação.] 

(FERREIRA, 1999, p.1426) 

 

          O processo de “objetivação”, elaborado por Moscovici para a Teoria das 

Representações Sociais, está de acordo com a definição descrita no Dicionário Aurélio. 

A objetivação, conforme o autor é a forma como o novo objeto será simplificado e 

imaginado pelas pessoas, logo após novas informações serem adquiridas no decurso de 

comunicações, por exemplo, mídia e outros meios de comunicação. Conforme a 

formação cultural e valores do grupo, essas novas informações serão absorvidas e 

adaptadas, formando um núcleo figurativo, isto é, uma nova forma de visualização, uma 

nova “teoria” do objeto, recriada por esse mesmo grupo social. 

Objetivá-los, isto é, transformar algo abstrato em algo quase concreto, 

transferir o que está na mente em algo que existe no mundo físico. [...] 

Esses mecanismos transformam o não familiar em familiar, 

principalmente transferindo-o a nossa própria esfera particular, onde 

somos capazes de compará-lo entre as coisas que nós podemos ver e 

tocar, e, consequentemente, controlar. (MOSCOVICI, 2012b, p.61). 
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          O segundo processo explicado por Moscovici é a ancoragem. Qual é o significado do 

verbo “ancorar”, conforme o Dicionário Aurélio? 

ancorar 1. [De âncora 1 + -ar 2.] V. int. 1. Lançar (a embarcação) 

uma âncora ao fundo, para com ela manter-se parada; lançar ferro. T. 

d. 2. Fundear, lançando âncora. T. d. e i. 3. Basear, fundamentar, 

estribar: ancorar uma ideia em determinada filosofia. T. i. 4. 

Fundar-se, fundamentar-se, basear-se, estribar-se: Suas afirmações 

ancoram nas dos grandes juristas. [Pres. Ind.: ancoro, ancoras, 

ancora, etc. Cf. âncora e o antr. Âncora] (FERREIRA, 1999, p. 134) 

           Na ancoragem, “esse algo estranho e perturbador” (expressão do autor, na citação 

abaixo), esse objeto, é assimilado, fazendo parte do pensamento do grupo ou da pessoa, 

interpretado, conforme os valores pré-existentes desse mesmo grupo social ou da 

pessoa. Esse mesmo objeto será interpretado e assimilado de forma distinta por outros 

grupos sociais, conforme seus valores (pré-existentes) também distintos: 

Ancoragem – este é um processo que transforma algo estranho e 

perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular de categorias e 

o compara com um paradigma de uma categoria que nós pensamos ser 

apropriada. (MOSCOVICI, 2012b, p.61). 

Conforme a Introdução da obra de Moscovici “Representações Sociais: 

Investigações em Psicologia Social” (2012b, p.9), por Gerard Duveen, “Moscovici 

introduziu o conceito de representação social em seu estudo pioneiro das maneiras como 

a psicanálise penetrou o pensamento popular na França”. Numa outra obra de 

Moscovici, “A Psicanálise, sua imagem e seu público” (2012a, p.11), Daniel Lagache 

afirma no Prefácio que “Esforçando-se para esclarecer a distorção da psicanálise na 

imagem que o público dela faz, Moscovici se refere a um modelo de psicanálise que a 

centra na libido”. Como afirma Daniel Lagache: 

A centralização da psicanálise na libido é um primeiro fato 

característico do período heroico da psicanálise; a descoberta freudiana 

do papel da sexualidade na patogenia das neuroses e na existência 

humana impressionou os espíritos e deu à prática e à pesquisa uma 

orientação sistemática, e mesmo tendenciosa. 

 De acordo com Moscovici, o saber do mundo científico, ao ser absorvido pela 

população, pode sofrer alterações em relação ao conteúdo original. Como afirma o 

autor: 

O fenômeno de penetração da ciência e a mudança social que representa 

revelam algumas ideias preconcebidas. Quando analisadas atentamente, 
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sob a camada desses preconceitos, temos a impressão que ocorre a 

degradação do saber que circula de um grupo para outro e a convicção 

que a maioria dos homens não está apta a recebê-lo ou utilizá-lo 

corretamente. Evocam-se à exaustão as distorções, as simplificações 

que sofreu. (MOSCOVICI, 2012a, p.23). 

 Moscovici afirma que a representação social é construída através de processos 

de absorção e da materialização das ideias e dos conhecimentos:  

A representação social é elaborada a partir de dois processos 

fundamentais: a objetivação e a ancoragem. A lenta assimilação da 

psicanálise pelo corpo social e a influência dos valores de referência 

sobre sua evolução se relacionam com a ancoragem. Como sabemos a 

ancoragem permite tornar real um esquema conceitual e substituir por 

sua contrapartida material, resultado que tem primeiramente um alcance 

cognitivo: o estoque de indícios e de significantes que a pessoa recebe, 

emite e manipula no ciclo das infracomunicações pode tornar-se 

superabundante. (MOSCOVICI, 2012a, p.100). 

 A objetivação corresponde à etapa da materialização dos conhecimentos, como 

foi observado por Moscovici (2012a. p, 101):  

Objetivar significa resolver o excesso de significações pela 

materialização (e assim guardar distância em relação a elas). Também 

significa transplantar, no plano da observação, o que era só inferência 

ou símbolo.  

 A objetivação do conhecimento pelo leigo sobre a Psicanálise teve como ideia 

central o termo “complexo”, correspondente à distorção conceitual. Conforme afirma 

Moscovici: 

O conjunto das definições fornecidas revela a estrutura da personalidade 

associada à psicanálise. A organização psíquica é composta de suas 

partes: inconsciente e consciente (interior/exterior, escondido/aparente), 

entre as quais percebemos a ação da pressão de uma contra a outra, ou 

uma relação de alteridade conflituosa expressa pelas noções de 

repressão e recalque. 

Podemos nos perguntar sobre o resultado do funcionamento; a resposta 

é imediata: é o complexo. (MOSCOVICI, 2012a, p.108.). 

 Em sua pesquisa, ao se referir à representação social da psicanálise por grupos 

diversos, Moscovici (2012a, p.114) propõe um modelo figurativo correspondente “ao 

esquema da organização da personalidade”.  
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Figura 1: Modelo figurativo da representação social da psicanálise  

Inconsciente 

  

   Recalque                                                   Complexo  

 

  Consciente         

Fonte: MOSCOVICI. A Psicanálise, sua imagem e seu público. Vozes. Petrópolis, RJ. 2012a. 

Página 108. 

 

O esquema da Figura 1 é derivado da análise de entrevistas. O autor ilustra com 

falas dos entrevistados o que é compreendido como “inconsciente”: 

a) Primeiramente, parte do todo: 

“A psicanálise se propõe reduzir os problemas psíquicos 

resultantes do conflito entre as duas partes do indivíduo, 

consciente e inconsciente, ou, de certo modo, entre as duas 

partes do indivíduo e seu entorno” (P.E).  

“A psicanálise existe para tratar doenças que misturam o 

subconsciente com o consciente” (P.M.). (op. cit., p.114) 

 O autor continua: 

b) Em seguida, se apresenta como instância autônoma: 

“A psicanálise estuda o papel do inconsciente na gênese da 

conduta” (P.E). “Ciência que permite discernir o que as pessoas 

não são capazes de formular e que é aparentemente pensado 

pelo inconsciente.” (P.M.). “A psicanálise? Trazer o 

inconsciente para o consciente passando pelo pré-consciente.” 

(P.T). (op. cit., p.114) 

 Finalmente, o autor demonstra a continuidade das afirmações: 

c) Por fim, é uma “força” em conflito com outra, o consciente. O conflito 

personalizado se desenvolve através do recalque. Podemos ilustrar uma 

tendência análoga à amplificação fenomenológica com respeito ao 

complexo: 

“Dar às pessoas complexadas o gosto de viver” (P.O). “A 

psicanálise? Um tratamento que tira das pessoas os complexos 

de inferioridade para que consigam viver como todo mundo.” 

(P.M.). (op. cit., p.114) 

 Moscovici utilizou alguns exemplos que ilustram distorções que o público leigo 

forneceu quando foi entrevistado. Desse modo foi possível desenhar um esquema, ou 

modelo figurativo, que expressa particularmente o processo de objetivação. 
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 O autor afirma que “o modelo figurativo preenche duas funções” (2021a, p. 

115). A primeira seria o denominador comum entre o conhecimento científico e a 

representação social. A segunda seria a passagem do conhecimento abstrato para um 

conhecimento assimilável: 

 É um ponto comum entre a teoria científica e a representação social; sua 

exatidão é relativa, no entanto, concentra a maioria dos conceitos 

importantes em psicanálise.  

 A mudança do “indireto” em “direto” é realizada; ou seja, o que na teoria é 

expressão geral e abstrata de uma série de fenômenos torna-se, na 

representação, tradução imediata do real. 

 O modelo associa os elementos indicados numa sequência autônoma com 

dinâmica própria (a do conjunto entre implícito/explícito, interno/externo), 

unidade inspirada pela psicanálise, da qual se exclui o que entra em 

contradição com o sistema de classificação dicotômico e as normas sociais: 

a libido. (MOSCOVICI, 2012a, p.115.) 

Conforme afirma Moscovici (2012a), se as ideias e/ou informações são uma 

projeção de um suposto “real”, o modelo figurativo passa a ser comum aos membros da 

sociedade que utilizam esse mesmo modelo figurativo como se fosse a imagem direta 

do que consideram verdadeiro, isto é da realidade. 

Jodelet (2001, p.27) afirma que “a representação social é sempre a 

representação de alguma coisa (objeto) e de alguém (sujeito). As características do 

sujeito e do objeto nela se manifestam.”. Para a autora, a representação social “tem com 

seu objeto uma relação de simbolização (substituindo-o) e de interpretação (conferindo-

lhe significações)”. Ainda para Jodelet: “a particularidade do estudo das representações 

sociais é o fato de integrar na análise desses processos a pertença e a participação, 

sociais ou culturais do sujeito.”.  

            As representações sociais podem ser estudadas por meio de três modelos (ou 

abordagens) de pesquisa mais conhecidos, distintos e complementares. Os três modelos 

tiveram a mesma matriz. Sá (1998), em sua obra “A construção do objeto de pesquisa 

em representações sociais”, descreve essas três abordagens: primeiramente o modelo 

original de Moscovici, denominado de Processual ou Sociogenético, seguido pela sua 

discípula Jodelet. Segundo, o modelo de Doise, denominado de Societal. E o terceiro 

modelo, de Abric, denominado de Estrutural: 

[...] uma mais fiel à teoria original, liderada por Denise Jodelet, em 

Paris; uma que procura articulá-la com uma perspectiva mais 

sociológica, liderada por Willem Doise, em Genebra; uma que enfatiza 
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a dimensão cognitivo-estrutural das representações, liderada por Jean-

Claude Abric, em Aix-em-Provence. (SÁ, 1998, p.65). 

 

 Na abordagem Processual ou Sociogenética, Rateau et. al. (2011) destacam os 

processos de objetivação e de ancoragem, propostos na pesquisa de Moscovici ao 

estudar a representação da psicanálise pela sociedade francesa. Os autores fazem 

referência ao núcleo figurativo:  

The selective elements form together what Moscovici calls a figurative 

core, that is to say a coherent visualization that reproduces the object in 

a concrete and selective manner. By penetrating the social body though 

communication, by collective generalization this simplification of the 

object replaces the objects reality, and “naturalized. (RATEAU, 2011, 

Page 483). 3 

 

 Conforme Sá (1998, p.76) as divergências entre as abordagens estão mais ao 

nível metodológico. “[...] o que Doise enfatiza no estudo das representações sociais é a 

influência do que ele chama de ‘metassistema [meta sistema] social’ sobre o sistema 

cognitivo”. Para Doise (2002) o objetivo da psicologia societal [abordagem societal] foi 

o de: 

 
[...] articular explicações no indivíduo e explicações de ordem social, 

mostrando como o indivíduo dispõe de processos que lhe permitem 

funcionar em sociedade e, de maneira complementar, como as 

dinâmicas sociais, particularmente interacionistas, posicionais ou de 

valores e de crenças gerais, orientam o funcionamento desses processos. 

(DOISE, 2002, p.27). 

 

 Rateau et al (2011) afirmam que Doise introduziu um novo olhar para se refletir 

sobre o consenso nas representações sociais, considerando-os como pontos de 

ancoragem, ou seja, não se observaria sempre um consenso das ideias do grupo, porque 

os pontos de vista individuais e as posições sociais dos sujeitos poderiam ser diferentes. 

É uma compreensão diferente de Moscovici, que afirmava que o consenso seria o 

resultado final do compartilhamento das ideias das pessoas com o seu grupo social. 

Conforme Rateau. et al: 

In this conception there isn’t necessarily a consensus regarding opinions 

expressed by individuals. It is not the points of view which are shared, 

                                                           
3 “Juntos, os elementos seletivos formam o que Moscovici havia denominado de Núcleo Figurativo, que é 

uma visualização coerente que reproduz o objeto de forma concreta e seletiva. Ao penetrar no corpo 

social através da comunicação, pela generalização coletiva, esta simplificação do objeto substitui a 

realidade dos objetos e naturaliza-os”. (Tradução nossa). 
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rather it is the questions which attract conflicting points of view. 

(RATEAU et al. 2012, p. 485).4 

 

 Abric (2000) desenvolveu a abordagem estrutural das representações sociais, 

associada à teoria do núcleo central. Não deve ser confundida com o ‘núcleo figurativo’ 

da grande teoria de Moscovici. Conforme o autor, essa hipótese foi proposta em 1976: 

[...] a organização de uma representação social apresenta uma 

característica específica, a ser organizada em torno de um núcleo 

central, constituindo-se em um ou mais elementos, que dão significado 

à representação. [...] Em torno desse núcleo central organizam-se os 

elementos periféricos. Eles constituem o essencial do conteúdo da 

representação: seus componentes mais acessíveis, mais vivos e mais 

concretos. (ABRIC, 2000, p.31-32). 

 

               Rateau afirma que: “The central system structures cognitive elements relative 

to an object and is the fruit of particular historical, symbolic and social determinisms to 

which different social groups are subject”. (RATEAU, 2011, Page 484).5 Já em relação 

aos ‘elementos periféricos’, o autor afirma que: “The peripheral system, in tune with 

every day contingencies, enables a representation to be adapted to various social 

contexts”. (RATEAU, 2011, Page 484.) 6 

  Conforme Sá (1998, p.81), as abordagens processual, societal e estrutural, têm 

métodos frequentemente próprios de pesquisa: 

A rigor, é difícil especificar quais são os métodos mais bem autorizados 

por cada uma da diferentes perspectivas complementares à grande 

teoria. Se quiséssemos insistir em uma apresentação esquemática e 

simplificada da questão, diríamos o seguinte: à perspectiva de Jodelet 

correspondem os métodos ditos qualitativos; à perspectiva de Doise, os 

tratamentos estatísticos correlacionais [tratamentos estatísticos de 

correlação]; à de Abric, o método experimental. (SÁ, 1998, p.81). 

 Campos e Rouquette (2003, p.435), analisando na abordagem estrutural o 

componente afetivo das representações sociais, afirma que a dimensão afetiva tem sido 

pouco estudada na teoria moscoviciana das representações sociais. No entanto, os 

autores reconhecem que isto não significa que há uma rejeição desta mesma dimensão 

                                                           
4 “Nesta concepção não existe, necessariamente, um consenso relacionado com as opiniões expressadas 

pelos indivíduos. Não são os pontos de vista que são compartilhados, e sim, são as questões que atraem 

conflitos devido a pontos de vista diferentes”. (Tradução nossa) 
5 “O sistema central estrutura os elementos cognitivos relativos a um objeto e é o fruto dos determinismos 

históricos, particular, simbólico e social nos quais os diferentes grupos sociais estão inseridos”. (Tradução 

nossa) 
6 “O ‘sistema periférico’, em concordância com as contingências do dia a dia, possibilita que uma 

representação seja adaptada para vários contextos sociais”. (Tradução nossa) 
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afetiva. Há uma consciência de que existe alguma dificuldade de “[...] integrar o estudo 

dos aspectos emocionais ao estudo dos comportamentos coletivos e processos 

simbólicos”. 

 Para os mesmos autores, na teoria de Moscovici, estabelecer relações entre as 

representações sociais e a afetividade fica certamente dificultada, porque não há uma 

teoria das emoções para dar sustentação: 

No campo das representações sociais, é notório que a grande maioria 

dos trabalhos de pesquisa se consagram à dimensão lógico-semântica. A 

grande dificuldade, a se pensar as relações existentes entre 

representações sociais e dimensão afetiva, reside na ausência de uma 

teoria da afetividade, ou do “comportamento emocional”, que possa ser 

integrada satisfatoriamente ao campo teórico dos processos sócio-

cognitivos. (CAMPOS; ROUQUETTE, 2003. pp. 435-436.). 

 Campos e Rouquette citam alguns pesquisadores que trabalham com o modelo 

estrutural das representações sociais e que estabelecem relações com a afetividade: 

Alguns pesquisadores que trabalham com a perspectiva estrutural no 

estudo das representações (Moliner, 1996; Rateau, 1995; Rouquette & 

Rateau, 1998) promovem a retomada do que se pode chamar de 

dimensão afetiva, assimilando esta dimensão ao que chamam de 

“dimensão atributiva”. Para estes pesquisadores, a dimensão afetiva é 

importante à medida que influencia, às vezes organiza ou determina  

cognições ou comportamentos avaliativos. A partir do momento em que 

os indivíduos produzem uma avaliação do objeto de representação, ou 

de alguns de seus aspectos, pode-se dizer que uma dimensão afetiva é 

ativada, dentro de um raciocínio do tipo “isto me agrada” ou “isto não 

me agrada”. (CAMPOS; ROUQUETTE, 2003. p.436).    

 

Conforme afirmam Campos e Rouqouette (2003, p.436), “[...] Sem a pretensão 

de propor uma nova teoria da afetividade, estes trabalhos reconhecem o papel das 

emoções e afetos no funcionamento das representações”. 

 Finalizando, Sá (1998, p.81) admite a existência de “uma importante 

interpenetração entre as três abordagens”. Na nossa pesquisa, optamos pela abordagem 

processual (sociogenética) das representações sociais, conforme foi proposto 

originalmente por Moscovici e seguido por Denise Jodelet. 
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  3 – METODOLOGIA 

 Nesse estudo foi adotada a abordagem qualitativa. Conforme Alves-Mazzotti 

(1999, p.147), as pesquisas qualitativas, “[...] por sua diversidade e flexibilidade, não 

admitem regras precisas, aplicáveis a uma ampla gama de casos. [...] diferem bastante 

quanto ao grau de estruturação prévia, isto é, quanto aos aspectos que podem ser 

definidos já no projeto”. A autora afirma: “As pesquisas qualitativas têm várias 

metodologias, com numerosos procedimentos e instrumentos para a coleta de dados”. 

(ALVES-MAZZOTTI, 1999, p.163). Podem ser levados em conta também a observação 

dos fatos, os comportamentos e os cenários do local de trabalho. 

 

3.1 – Campo da Pesquisa 

 O estudo foi realizado em três campi de uma escola da rede federal de ensino 

do Rio de Janeiro, localizados em regiões diferentes da cidade: um campus em São 

Cristóvão, um na Tijuca e outro na Zona Oeste. 

 

3.2 – Sujeitos da Pesquisa 

          Participaram do estudo 10 professores do 2º ano do 1º segmento do Ensino 

Fundamental (Grupo I), e 10 professores do 9º ano do 2º segmento do Ensino 

Fundamental (Grupo II). A escolha dessas fases se deu para possibilitar a realização do 

contraste das representações sociais de professores do 1ºsegmento, quando os alunos 

estão na infância, com as de professores do final do 2º segmento, quando alunos estão 

no início da adolescência. 

 

Quadros de Caracterização de perfil dos participantes – Grupo I 

 

QUADRO 5 - Faixa etária do Grupo I. É formado somente por professoras. 

Faixa etária Número de professoras 

20 a 30 anos 03 

31 a 40 anos 05 

41 a 50 anos 01 
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QUADRO 6 - Escolaridade 

Escolaridade Nº de professoras 

Doutorado 02 

Mestrado - 

Lato sensu 02 

Graduação 06 

 

QUADRO 7 – Formação profissional 

Formação Nº de professoras 

Pedagogia 09 

Letras 01 

 

QUADRO 8 - Tempo de magistério 

Tempo de magistério Nº de professoras 

Até 05 anos 03 

De 06 a 10 anos 01 

De 11 a 15 anos 02 

De 16 a 20 anos 01 

De 21 a 25 01 

De 26 a 30 anos - 

De 31 em diante 02 

 

QUADRO 9 - Situação funcional 

Situação funcional Nº de professoras 

Contratado 02 

Efetivo 20h - 

Efetivo 40h 02 

Efetivo DE (Dedicação 

Exclusiva) 

06 

 

QUADRO 10 - Tempo em que trabalha na escola 

51 a 60 anos 01 



71 
 

  

 

 

QUADRO 11 - Se leciona em outra escola 

Outra escola Nº de professoras 

Sim - 

Não 10 

 

 

Quadros de Caracterização de perfil dos participantes – Grupo II 

Faixa etária do Grupo II. É formada por 04 professores e 06 professoras. 

QUADRO 12 - Faixa etária masculina 

Faixa etária masculina Número de professores 

20 a 30 anos 02 

31 a 40 anos 02 

 

QUADRO 13 - Faixa etária feminina 

Faixa etária feminina Número de professoras 

20 a 30 anos 02 

31 a 40 anos 03 

41 a 50 anos 01 

 

QUADRO 14 - Escolaridade 

Escolaridade Nº de professores 

Doutorado 03 

Mestrado 05 

Graduação 02 

 

QUADRO 15 – Formação profissional 

Formação Nº de professores 

Tempo Nº de professoras 

Menos de 01 ano 03 

De 01 a 05 anos 05 

Acima de 30 anos 02 
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Educação Artística 02 

Biologia 02 

Letras 02 

Geografia 01 

História 01 

Ciências Sociais 01 

Desenho 01 

 

QUADRO 16 - Tempo de magistério 

Tempo Nº de professores 

Até 05 anos 04 

De 06 a 10 anos 03 

De 11 a 15 anos 02 

De 16 a 20 anos 01 

 

QUADRO 17 - Situação funcional 

Situação funcional Nº de professores 

Contratado 02 

Efetivo 20h - 

Efetivo 40h 02 

Efetivo DE (Dedicação 

Exclusiva) 

06 

 

QUADRO 18 - Tempo em que trabalha na escola 

Tempo Nº de professores 

De 01 a 05 anos 08 

De 06 a 10 anos 02 

 

QUADRO 19 - Se leciona em outra escola 

Outra escola Nº de professores 
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Sim 01 

Não 09 

 

3.3 – Coleta e Análise dos Dados  

          Foram utilizados formulários de caracterização de perfil sócio profissional dos 

docentes e entrevistas semiestruturadas individuais. Os formulários coletaram dados 

referentes à idade, sexo, formação acadêmica, tempo de trabalho em escolas, tempo de 

trabalho na escola pesquisada, tipo de contrato de trabalho (efetivo ou contratado). As 

entrevistas semiestruturadas, flexíveis, permitiram aos participantes falarem mais 

livremente sobre o assunto “afetividade na prática docente”. Este tipo de entrevista é 

assim abordado por Castro, Ferreira e Gonzalez: 

Entrevista semidirigida ou semiestruturada: é aplicada a partir de um 

pequeno número de perguntas para facilitar a sistematização e 

codificação. Apenas algumas questões e tópicos são determinados. 

Muitas questões podem ser formuladas durante a entrevista e as 

irrelevantes são abandonadas. (CASTRO; FERREIRA; GONZALEZ, 

2013, p.37). 

Segundo Alves-Mazzotti (1999), as entrevistas têm natureza interativa, 

permitindo assim abordar temas complexos mais difíceis de serem investigados por 

outras técnicas, como questionários.   

As entrevistas semiestruturadas foram gravadas com a permissão dos 

entrevistados e digitadas fielmente, conforme toda a sequência da conversa, e 

posteriormente transcritas, para que pudesse ser realizada a análise do conteúdo 

temático do material completo. 

          Os formulários de caracterização de perfil foram tabulados e as entrevistas foram 

analisadas com o apoio da análise de conteúdo temática, proposta por Bardin (2011, 

p.44), que define “análise de conteúdo” como “[...] um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens”. 

Oliveira et al.(2003, pp.3-4) no trabalho sobre a análise de conteúdo e pesquisa 

na área da educação, afirmam que: 

A abordagem de análise de conteúdo tem por finalidade, a partir de 

um conjunto de técnicas parciais, mas complementares, explicitar e 

sistematizar o conteúdo da mensagem e o significado desse conteúdo, 
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por meio de deduções lógicas e justificadas, tendo como referência 

sua origem (quem emitiu) e o contexto da mensagem o os efeitos 

dessa mensagem. 

 

 Após a coleta de dados, o material das entrevistas – as falas dos professores – 

foi organizado por meio da elaboração de quatro tabelas, correspondentes a dois temas 

para cada grupo de professores do 2º e 9º ano do ensino fundamental. Esse conteúdo 

será explicitado no item seguinte.  
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4 – RESULTADOS – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO. 

Foram estabelecidos para a análise dois temas para cada um dos dois grupos: 

Tema 1 – “Afetividade na escola”; Tema 2 – “Referência a teóricos que estudaram a 

afetividade”. Assim foram construídas duas tabelas para cada um dois grupos, conforme 

os temas 1 e 2. As tabelas foram construídas com suas categorias e subcategorias, e 

respectivos exemplos e frequência. 

 

4.1.1 – Análise das Entrevistas dos professores do Grupo I (2º ano do Ensino 

Fundamental)  

Para a Tabela 1, “Afetividade na Escola”, foram propostas as seguintes 

categorias e respectivas subcategorias para o Grupo I (professores do 2º ano): “Relações 

pessoais na sala da aula” (“favoráveis”, “referência a conflito com os alunos”, 

“referência ao comportamento do aluno”); “Relações ensino-aprendizagem” (“alunos 

participativos”, “referência a trabalhos de grupo”, “referência a alunos que aprendem”, 

“referência a saberes do aluno”, “referência a material didático”, “professora aprende 

com os alunos”, “referência a métodos de ensino tradicional”, “desenvolver autonomia 

dos alunos”, “referência a limites”); “Relações pessoais fora de sala de aula” (“escasso 

relacionamento fora de sala de aula”, “favoráveis”, “referência a atividades de casa”, 

“visita a laboratório”, “referência à parceria com famílias”); “Afetividade na prática 

docente”, (“Referência a carinho”, “Afetividade é diferente de carinho”, “Referência a 

valores”). 

 

 

Tabela 1 – Tema 1 – AFETIVIDADE na ESCOLA – Grupo I (professores do 2º ano) 

 

Categorias Subcategorias 
Exemplos Frequênci

a 

Relações 

pessoais 

na sala de 

aula 

 

Favoráveis 

[...] a minha turma é uma ótima turma. Então, a minha 

relação no dia a dia... é a melhor possível,.. Minha 

turma tem 25 alunos. A turma é muito carinhosa, muito 

afetiva. A gente se dá muito bem. Eles são excelentes 

alunos. ( E2)7 

10 

Referência a 

conflito com 

Ó... se eu disser que eu sou o tempo todo a Branca de 

Neve [risos], estaria mentindo, né. De vez em quando 
04 

                                                           
7 Os entrevistados do 2º ano do Ensino Fundamental foram enumerados de E1 a E10 (E de Entrevistado).  
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os alunos eu sou a bruxa má da história, porque um dia a gente 

ri, a gente brinca, a gente briga, né... tem nossas 

discussões... (E3) 

Relações 

ensino-

aprendiza

gem 

 

 

Alunos 

participativos 

“Tudo o que eu proponho, né, o conteúdo, as 

atividades que eu proponho, eles se dispõem a fazer, 

têm interesse. Sempre querem participar.”  (E2) 

02 

Referência a 

trabalhos de 

grupo 

[...] a gente valoriza muito o trabalho, é... tem grupo 

em equipe, né. Por isso demanda um esforço maior. 

(E4) 

02 

Referência a 

alunos que 

aprendem 

É... eles aprendem bem... um ou outro tem mais 

dificuldade, né. Então, temos que dar atenção 

individualizada, mas em geral essa turminha e as 

outras também, eles aprendem bem o conteúdo... (E9) 

02 

Referência a 

saberes do 

aluno 

Quando eu olho pra eles, eu procuro ver o que é que 

eles já sabem, porque na nossa relação precisamos 

olhar muito para o que o aluno já traz, né. (E8)   

04 

Referência a 

material 

didático 

A gente não trabalha muito com aquele material 

elitista... A maioria do material de trabalho é produzida 

por nós mesmos, professores, né. (E4) 

01 

Referência a 

métodos de 

ensino 

tradicional 

[...] mas os quadrados da escola ainda estão muito 

delimitados... então a gente acaba reproduzindo as 

práticas comuns arcaicas e ultrapassadas, na minha 

visão. (E7) 

01 

Desenvolver 

autonomia doa 

alunos 

É... a minha maior ansiedade com a turma, desde que 

eu cheguei aqui em março [2016], era trabalhar a 

questão da autonomia. (E10) 

01 

Referência a 

limites 

O professor tem que exercer seu papel de professor, 

estabelecer limites e criar condições em sala de aula, 

em que permita que todos os alunos aprendam e não 

somente alguns. (E4) 

01 

Relações 

pessoais 

fora de 

sala de 

aula 

Pouco ou 

nenhum 

relacionament

o fora de sala 

de aula 

Tenho muito pouco contato com os alunos fora de sala 

de aula... muito raramente. (E4) 

06 

Favoráveis 

Na saída eles vão sempre abraçando, beijando a gente. 

Eles ficam muito felizes quando encontram a gente 

fora da escola, né, ali na rua. Você almoça e encontra 

algum aluno, aluno do mesmo turno, ex-alunos, né. 

(E1) 

01 

Referência a 

atividades de 

casa 

Então, gosto de passar o trabalho de casa e acho que é 

o complemento da aprendizagem da sala de aula e 

espero que os responsáveis, né, que pelo menos 

compreendam que seja feito o trabalho de casa, o dever 

de hoje. (E5) 

01 

Visita a 

laboratório 

A gente tem um horto que aqui mesmo em São 

Cristóvão, quinta-feira passada [2016] fui fazer uma 

atividade no laboratório de pesquisas de Ciências e aí a 

gente sabia que ia pesquisar sobre os pequenos 

animais. (E3) 

01 

Referência a 

parceria com 

famílias 

É. Nesses 32 anos [de 1984 a 2016], a gente vem 

observando que algumas relações professor-aluno, elas 

vêm mudando ao longo do tempo... é... Parcerias que 

precisam ser feitas com as famílias, muitas vezes a 

01 
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gente não consegue fazer. As famílias hoje em dia, elas 

gostam de delegar para a escola uma responsabilidade 

que também é delas, mas aqui em Realengo, por 

incrível que pareça, a gente ainda consegue, na maioria 

das vezes esse tipo de parceria pra trabalhar. (E5) 

Afetividad

e na 

Prática 

Docente 

 

Referência a 

carinho 

O que me vem à mente... ah... não sei... eu acho que tá 

tão junto né... porque a gente tem a mania de analisar a 

razão e a emoção. A afetividade tá presente o tempo 

todo. Até pro Piaget ela é o motor da inteligência, né. 

Ela [afetividade] é que move, o que nos move. O 

interesse da criança num atividade é a afetividade. Se 

não tiver um vínculo do professor com o aluno, não... 

não vai rolar.(E1) 

11 

Afetividade é 

diferente de 

carinho 

Não pode o professor se esconder atrás desse termo 

afetividade... a sua... digamos assim... ter pouco 

conteúdo, burlar um pouco essa coisa do papel do 

professor com o de mãe, de paparicar o aluno, para que 

não descarte ou mascare ou engane... é terrível, né... 

não pode ser confundida a função do professor para 

burlar realmente seu papel. (E4) 

 

03 

Referência a 

valores 

[...] na verdade eles realmente são o futuro e se a gente 

não preparar eles pro futuro, aí a gente vai continuar a 

ter uma Câmara [dos deputados] podre, um Senado 

podre, um cenário político podre. É trabalhando essas 

crianças, ensinando pra elas os valores, do que é certo, 

né, do respeito, com essas crianças é que a gente vai 

conseguir um futuro melhor. (E5) 

01 

 

 

 No que se refere à categoria “Relações pessoais na sala de aula”, os 10 

professores se manifestam favoravelmente. Por exemplo, “Assim... é uma relação boa, 

uma relação bem tranquila, né, como todas as crianças hoje em dia, assim... são bastante 

aceleradas, eles vão num ritmo muito acelerado, então, assim... eu tento muito equilibrar 

isso...” (E6), ou “Bom... aqui nós temos um fazer pedagógico, assim... a gente trabalha 

muito com os alunos em grupo, os alunos fazem atividades com muita cooperação... os 

alunos são muito cooperativos”. (E4). Três docentes se referem a conflito com aluno, 

como mostra a fala de E1: 

Então, assim, com 26 crianças, você, por exemplo, não consegue fazer 

uma roda e aí... não é que eles são indisciplinados... eles querem 

conversar... eles não conseguem, com a turma de 26 alunos. [...] 

Então, por isso, às vezes o ambiente é um pouco tumultuado. Assim, 

fisicamente, é uma coisa que desgasta muito no sentido de você querer 

a atenção deles. 

Na Categoria “Relações ensino-aprendizagem”, duas professoras mencionaram 

que seus alunos são participativos. A entrevista de E4 ilustra um exemplo: 
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A gente tem um ambiente em sala de aula que é um ambiente em que 

o aluno circula, que o aluno trabalha, que o aluno coopera. Às vezes 

pode parecer um ambiente assim: que o trabalho está... é... livre. Os 

alunos falam, eles transitam em sala de aula, mas o trabalho é 

realizado assim, né. Nós temos, assim, uma relação de saber esperar. 

A gente vai trabalhando, vai investindo muito nessas questões. 

 

 A importância de trabalhos em grupo também foi mencionada nessa categoria: 

“[...] tem atividades que peço para que eles façam em grupo, outras em dupla, atividades 

que eu peço para eles fazerem sozinhos...” (E10). Dois docentes fazem referência a 

alunos que aprendem com facilidade, por exemplo: “A turma tem facilidade de 

aprendizagem” (E2). Quatro docentes valorizam saberes do aluno nos contextos de 

ensino-aprendizagem, como mostra a fala de E4: 

A gente pensava assim: pra ver de repente, a sua área que é Geografia, 

começávamos a pensar Geografia e aí a gente começava a criar 

material com a planta da sala de aula, maquetes. Antes de trabalhar o 

mapa, a gente desenhava a sala, trabalhava a noção de espaço, a 

representação de espaço muito em cima da realidade deles. 

 

 Ainda dentro da categoria “Relações Ensino-Aprendizagem” os docentes 

mencionam material didático, métodos de ensino tradicional, desenvolvimento da 

autonomia dos alunos, estabelecimento de limites, conforme ilustra a Tabela 1.   

Na Categoria “Relações pessoais fora de sala de aula”, seis professoras de 10 

participantes admitem ter pouco ou nenhum relacionamento pessoal com os alunos fora 

de sala de aula. Por exemplo: “Fora de sala de aula não tenho nenhuma relação com 

eles”(E3);  “Eu tenho pouco contato com eles fora da sala de aula” (E10). Apenas uma 

professora destacou que tem relacionamento com alunos fora de sala de aula: “Na saída 

eles vão sempre abraçando, beijando a gente. Eles ficam muito felizes quando 

encontram a gente fora da escola, né, ali na rua. Você almoça e encontra algum aluno, 

aluno do mesmo turno, ex-alunos, né.” (E1). Mencionam também, somente uma vez, 

atividades de casa, visita a laboratório e parecia com famílias, cujos exemplos estão na 

Tabela 1.  

Quanto à “Afetividade na Prática Docente”, foram observadas onze referências a 

‘carinho’, por sete docentes, como um termo similar a ‘afetividade’ no processo ensino-

aprendizagem, aparentemente dissociado do aspecto cognitivo. Por exemplo: “Pra mim, 

afetividade é respeito, é carinho, é mostrar o prazer que você tem de ensinar e assim, e... 

pedir em troca, esperar em troca, que eles também respondem com afetividade, com 

respeito.” (E5); “Têm pessoas em que a relação entre professor e aluno, ainda falam que 



79 
 

  

tem esse lado da afetividade, mas ficam distante, até porque eles vão crescendo... mas a 

criança pequena ainda tem essa coisa de abraçar, de dar beijos, de fazer carinho... 

“quero ser teu filho, você é minha mãe!”. (E8): É... me lembra carinho, e... porque eu 

acho assim... às vezes a gente acaba se perdendo... perdendo assim, a gente fica dando 

muito, mas muita atenção aos conteúdos... e esfriando um pouco essa questão da relação 

interpessoal. (E9).  

Na mesma categoria, três professoras não associaram afetividade a carinho. Por 

exemplo: “Como eu interpreto a afetividade... [pausa]. Pelo pouco que sei, a afetividade 

não é só carinho, é a questão de afetar o outro, né. É... eu acho que a afetividade age o 

tempo inteiro. “(E3). Apenas uma professora reconheceu a importância da formação dos 

valores humanos no processo ensino-aprendizagem: 

[...] na verdade eles realmente são o futuro e se a gente não preparar 

eles pro futuro, aí a gente vai continuar a ter uma Câmara [dos 

deputados] podre, um Senado podre, um cenário político podre. É 

trabalhando essas crianças, ensinando pra elas os valores, do que é 

certo, né, do respeito, com essas crianças é que a gente vai conseguir 

um futuro melhor. (E5)  

  

 Ao analisar-se a fala das docentes, o primeiro destaque que chama a atenção é o 

bom relacionamento de todas as professoras com os seus respectivos alunos. Mesmo 

com bom relacionamento, quatro mencionaram conflitos, frequentemente relacionados 

com turmas numerosas para a faixa etária. 

 A demonstração de carinho, até mesmo fora de sala de aula, mostra que, na 

interação entre as professoras no cotidiano da escola, é comum o sentimento de 

“carinho” na relação que estabelecem com os alunos, sugerindo um comportamento 

compartilhado no tratamento dos discentes.   

 Pode-se fazer uma comparação com a pesquisa de Alves Mazzotti (2008), na 

qual a autora investigou as representações sociais do trabalho do professor das séries 

iniciais dos professores do 1º segmento do Ensino Fundamental. A autora mostra que a 

carência afetiva, na qual a maioria dos alunos previamente já se encontravam, conduzia 

as professoras a desempenhar uma atuação na qual o principal atributo é a “dedicação”. 

Conforme Alves-Mazzotti (2008, p.531), que realizou a sua pesquisa com base no 

modelo Processual, “a dedicação é, então, naturalizada, concluindo-se, assim, o 

processo de objetivação”. 

 A expressão “carinho” no ensino com a finalidade de obter um melhor 

resultado no processo ensino-aprendizagem foi citada por nove das dez professoras, 
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“Quando o professor transmite e de fato sente afeto, a criança sai da escola, e... aprende 

muito além do conteúdo... ela aprende o conteúdo, e... ela consegue saber qual é a 

função da escola.” (E8)  

 O predomínio do termo “carinho”, como sendo as falas de nove das dez 

professoras, sugere que “carinho” no processo ensino-aprendizagem está na base do 

processo de objetivação. O carinho parece estar associado à preocupação de que os 

alunos tenham um melhor desempenho na aprendizagem dos conteúdos e da própria 

formação do aluno, como pode ser observado na fala da seguinte professora: 

- A afetividade, eu penso assim... a afetividade na questão de afetar, a 

gente conseguir não maltratando a criança, não causando bloqueio... o 

afetar de uma maneira positiva... não bloqueando, pelo contrário, e... 

afetando pra ver daquilo que é capaz, que ele próprio pode ter uma 

próxima tentativa, mas eu também penso  na questão da afetividade, no 

afeto mesmo, no carinho... eu procuro ser uma professora, assim, amiga 

da turminha, né... procuro ter uma relação legal com eles... (E10) 

 

Na Tabela 2, “Referência aos Teóricos que estudaram a Afetividade”, para o 

Grupo 1 (professoras do 2º. ano), foram propostas as seguintes categorias com suas 

respectivas subcategorias: “PIAGET” (“fases de desenvolvimento”, “interacionismo”, 

“construtivismo”, “referência à inteligência”, “não tem leituras”, “relação entre Piaget e 

Wallon”); “WALLON” (“faltam leituras”, “relação ensino-aprendizagem”, “professor 

como mediador da aprendizagem”, “fases de formação”); “VYGOTSKY” (“sócio 

interacionismo”, “zona de desenvolvimento proximal”, “aproximação entre Vygotsky e 

Piaget”, “sem leituras”; “Outras Leituras” (“leituras diversas”, “Paulo Freire”, 

“Dewey”, “Montessori”, “Skinner”, “sem leituras”.). 

 

 

 

Tabela 2 – Tema 2 – REFERÊNCIA a TEÓRICOS que estudaram a 

AFETIVIDADE - Grupo I (professores do 2º ano) 

 

Categorias Subcategorias Exemplos Frequência 

PIAGET 

Fases de 

desenvolvimento 

As etapas de desenvolvimento, né, que 

Piaget desenvolveu... a gente seguia bem à 

risca numa época, no início do trabalho. 

(E5) 

06 

Construtivismo 

E aí quando a gente em 1984, quando 

começamos a montar o Projeto de Escola, a 

gente começou a pegar esses teóricos 

construtivistas, que fundamentavam a teoria 

construtivista, né. (E4)   

02 
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Interacionismo 

Então essa contribuição da... de Piaget vai 

surgir, né, entre os autores interacionistas,... 

eles vão trazendo pra gente, bastante essa 

contribuição. (E4) 

01 

Referência à 

inteligência 

A afetividade tá presente o tempo todo. Até 

pro Piaget ela é o motor da inteligência. Ela 

[afetividade] é que move, o que nos move. 

(E1) 

01 

Não tem leituras 

Fiquei longos anos sem estudar, só 

trabalhando e eu voltei a estudar e em 2013 

voltei a fazer a pós [pós-graduação]. Não 

fazíamos muito essas ... essas leituras de 

Piaget. (E3) 

01 

Relação ente Piaget 

e Wallon 

O Piaget usou muitas coisas de Wallon para 

os estudos, né. Ele [Piaget]... parte... 

aproveitou muita coisa de Wallon, 

justamente para as crianças menores, né. 

[Para Piaget] a formação da criança, como 

ela constrói o pensamento, né... (E1) 

01 

WALLON 

Faltam leituras 

Não fazíamos leituras sobre Wallon... (E3) 

Bem... Wallon... eu quase não tenho leituras 

sobre Wallon... é mais Piaget e Vygotsky. 

(E9) 

06 

Referência à 

afetividade 

[...] aí eu acho que a afetividade entra um 

pouco aí, com relação à aprendizagem... 

com aquela criança que ainda não 

conseguiu, aquela criança que não aprendeu 

direito, entendeu. (E6) 

04 

Professor como 

mediador da 

aprendizagem 

Wallon... na questão do Wallon, assim... 

trabalha muito... como posso dizer... 

professor – lembrando os textos no tempo 

em que estudei Wallon – o professor tem 

que conduzir, ele tem que ser mediador, ... 

(E10) 

01 

Fases de formação 

Esse autor [Wallon], como todos os 

teóricos, digamos assim, canônicos, foram 

fundamentais para a compreensão das fases 

de formação da criança, né. (E4) 

01 

VYGOTSKY 

Sócio 

interacionismo 

Eu... penso que eu trabalho que com a 

teoria de Vygotsky, quando vou  trabalhar 

em dupla, com grupo, né... porque eu 

lembro que na faculdade eu lia muitos 

textos sobre isso... de colocar uma criança 

com a outra, porque a própria criança, de 

repente estava tirando dúvida do 

coleguinha. A questão é que você chega 

para tirar alguma dúvida e escreve uma 

questão pra criança, mas a explicação, a 

tentativa, eles buscam a ajuda do colega do 

lado... será que o colega vai tirar? A gente 

vai seguindo esse indicativo. (E10) 

06 

Zona de 

Desenvolvimento 

Proximal 

Também são enormes as contribuições, né. 

Muita coisa, principalmente essa coisa de 

Desenvolvimento Proximal, né, da criança 

03 
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aprender com outra criança. (E1) 

Aproximação entre 

Vygotsky e Piaget 

Por exemplo, com o trabalho de Zoia 

Ribeiro Prestes, em que ela faz outra 

traduções [Prestes fala russo e traduziu 

diretamente do russo para o português]. 

Então, por exemplo, o que a gente chama 

de aprendizagem, o Vygotsky estava na 

verdade falando de instrução... é muito 

diferente, né. Então, por exemplo, essa é 

uma diferença clássica, pro Piaget o 

desenvolvimento vai antes da aprendizagem 

e pro Vygotsky a aprendizagem vem antes 

do desenvolvimento. Não era bem isso. 

Vygotsky estava falando como que ela vai 

aprender se ela não tem estrutura para 

aprender? Então, na verdade, ele 

[Vygotsky] estava falando do ensino, né, do 

ensino organizado, estruturado. Então. 

como o professor ensinar... e isso não é 

assim tão distante do que Piaget falou. [...] 

Então eu aproveito muita coisa, né, desse 

meu conhecimento sobre Piaget. Eu acho 

que Vygotsky tem mais pontos em comum 

do que divergente dele. (E1) 

02 

Sem leituras 
Também não fazíamos leituras sobre 

Vygotsky. (E3) 
01 

OUTRAS 

LEITURAS 

Leituras diversas 
A gente faz... é... leituras e aí a gente vai 

buscando de tudo. (E4) 
07 

Paulo Freire 

A primeira palavra que me vem à mente é 

falta. Falta muito sobre a questão da 

afetividade. Infelizmente como a gente é 

tão massacrada e eu li um artigo de Paulo 

Freire, justamente sobre isso. (E7) 

03 

Dewey [...] a gente estudava Dewey, ... (E4) 01 

Montessori 
Além disso, têm todas as outras... assim... 

que me atrai muito, como Montessori. (E7) 
01 

Skinner 
[...] a gente vinha estudando Skinner, ... 

(E4) 
01 

Sem leituras 
Olha... não costumo fazer muitas leituras... 

(E3) 
01 

  

 

 Na categoria PIAGET, seis professoras mencionaram que as fases de 

desenvolvimento da criança têm um significado relevante para compreender a 

construção do pensamento, como por exemplo, “[...] a própria formação da criança, 

como ela vai se desenvolvendo, né, como ela pensa, como ela tá vendo o mundo, né. O 

Pedrinho trabalha basicamente na fase do operatório-concreto. Não é tanto assim o 

conhecimento das fases.” (E1) 
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 Na mesma categoria, apenas uma professora citou o construtivismo de Piaget em 

dois trechos da entrevista, como nesta passagem em E7: 

Quando Piaget chegou, desarrumou essa coisa toda. Passamos a fazer 

atividades em que o aluno estivesse ali. Primeiro perguntávamos o que 

o aluno sabia... porque trabalhava a partir daquilo que o aluno sabia. 

Iríamos trabalhar o cotidiano do aluno. É difícil compreender Piaget. 

  

 Ainda na categoria “PIAGET”, foi feita apenas uma citação sobre o 

interacionismo e uma referência à inteligência associada à afetividade. Apenas uma 

docente não tinha leituras de Piaget. Uma outra docente fez uma relação entre Piaget e 

Wallon, como pode ser verificado na Tabela 2. 

 Na categoria “WALLON”, seis professoras admitem que faltam leituras desse 

autor. Por exemplo, “Bem... Wallon... eu quase não tenho leituras sobre Wallon...” (E9). 

Duas professoras fazem referência à afetividade no ensino, como por exemplo, “Wallon 

fala muito da afetividade, né. Tem até uma parte que eu lembro que a criança vem de 

encontro, vem abrir os braços, um tratamento afetivo, né... então, vai corresponder 

melhor.” (E2). Foi mencionada apenas por uma docente que o professor dever ser um 

mediador da aprendizagem. Também houve apenas uma menção de uma docente sobre 

as fases de formação da criança, conforme está na Tabela 2. 

 Na categoria “VYGOTSKY”, seis professoras mencionaram o sócio interacionismo da 

teoria como sendo relevante para a formação de grupos de alunos em sala de aula, com a 

finalidade de interagir com os demais colegas de classe, como na fala de E9:      

[...] o que mais me chama à atenção, assim, assim... eu preciso prestar 

atenção no meu trabalho também, é a questão da Interação, né... a 

linguagem organizando o pensamento, a questão da interação entre os 

alunos, da troca entre eles, tanto assim que a gente faz trabalho em 

grupos, em duplas, né. É... eles aprendem bem... um ou outro tem mais 

dificuldade, né. 

 Na mesma categoria acima, duas docentes utilizaram a expressão Zona de 

Desenvolvimento Proximal, da teoria de Vygotsky, conceituando como interação entre 

os alunos, como por exemplo, “Então, o grupo de trabalho em dupla te estimula 

também, acreditando nessa questão da Zona de desenvolvimento proximal.” (E5).  

 Ainda na categoria “VYGOTSKY”, duas professoras fizeram uma aproximação 

das teorias de Piaget e Vygotsky, como no exemplo, “Ele [Vygotsky] vai criar essa 

interação social. Então vai, assim, complementar muito a contribuição de Piaget”. (E4). 

Apenas uma docente não fazia leitura de Vygotsky, como está escrito na Tabela. 
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 Na categoria “Outras Leituras”, seis professoras afirmaram que realizavam 

leituras diversas, conforme essas contribuíssem para auxiliar na relação com os alunos 

no processo ensino-aprendizagem, como no exemplo, “É... sempre que chega às nossas 

mãos algumas leituras, algum autor, que seja do campo específico, que fazem parte dos 

anos iniciais, a gente lê”. (E5). 

 Na mesma categoria acima, o educador Paulo Freire foi citado por três 

professoras, como na fala de E7: 

Olha, é... até pra jogar pra realidade o que é ideal e o que é real e o que 

eu quero como professora, eu tenho sim... eu tento me basear muito nas 

questões de Paulo Freire. É um norte pra minha vida, como pessoa, 

como indivíduo e como profissional de educação. 

 Ainda na categoria “Outras Leituras”, foram citados Dewey, Montessori e 

Skinner, por três docentes. Apenas uma docente não fazia leituras de outros autores, 

conforme está na Tabela 2.  

 Na categoria “PIAGET”, o autor foi citado por seis professoras, com ênfase nas 

fases de formação da criança e com destaque para a fase do operatório-concreto, que é 

justamente a faixa etária desta pesquisa. Apenas duas docentes citaram o interacionismo 

da teoria de Piaget, com uma citação que está de acordo com a teoria, conforme pode 

ser verificado na Tabela 2. No entanto, na fala da docente ”Eu estava justamente lendo 

sobre essa necessidade de compreensão do indivíduo, como tudo vai além, não só nas 

questões biológicas, mas nas interações, as questões de interação.” (E7), ficou implícito 

o interacionismo, citando o biológico. Apenas uma professora reconheceu o 

construtivismo da teoria de Piaget, na formação do aluno. Apenas uma professora 

reconheceu que Piaget deu destaque a algumas afirmações dos estudos de Wallon, mas a 

fala da docente na Tabela 2 “Piaget [...] aproveitou muita coisa de Wallon” (E1), não 

corresponde às análises de Piaget.  Este autor deu destaque na função positiva atribuída 

à emoção, conforme a teoria de Wallon. 

 Na categoria “WALLON”, o autor foi pouco citado, consequentemente pouco 

conhecido. Foi correta a fala da professora que destaca que “[...] Wallon fala muito da 

afetividade [...]” (E4), apesar de genérica. Quatro professoras reconheceram a 

relevância da afetividade na formação da criança. Conforme Dantas (1992) afirma, “Na 

psicogenética de Henri Wallon, a dimensão afetiva ocupa lugar central, tanto do ponto 

de vista da construção da pessoa quanto do conhecimento.”. No entanto pode ser 

constatado que a teoria de Wallon, que atribui uma grande relevância na afetividade na 
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formação da criança, não obteve uma destacada apreciação. Apenas uma professora 

mencionou que a afetividade manifesta-se por meio da emoção, dos sentimentos, “Eu, 

como professora, compreendo que eles são seres que... é... não são só cognitivos... eles 

são seres que partem de emoções, de sentimentos”. (E7). 

 Na categoria “VYGOTSKY”, o autor foi citado por seis professoras na 

subcategoria sóciointeracionismo, aplicado na prática de ensino, com trabalhos de 

grupos em sala de aula. Vygotsky foi melhor interpretado pela maioria das professoras 

entrevistadas, reconhecido como um autor que teve ideias práticas para o trabalho com 

os alunos. O denominador comum foi o trabalho de grupo de alunos. Para Vygotsky, a 

interação com as outras crianças desempenha um aspecto crucial no desenvolvimento 

do aspecto cognitivo. O conceito dado pelas duas professoras da Zona de 

Desenvolvimento Proximal foi distorcido, tendo sido confundido com o sócio 

interacionismo. A Zona de Desenvolvimento Proximal é o potencial que o aluno tem 

para aprender e que dependerá da interação com os outros alunos e com os professores, 

quando esse conceito é aplicado na Prática Docente. 

Na categoria “OUTRAS LEITURAS”, Paulo Freire foi citado três professoras. 

Apenas uma professora cita o termo afetividade, mas interpreta como algo que está 

faltando, sem ter associado com o ensino propriamente dito. Paulo Freire é um autor 

conhecido mundialmente. Assim como os três autores que pesquisaram sobre os 

aspectos afetivo e cognitivo, Freire (2014) afirma que: 

A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. O que não 

posso obviamente permitir é que minha afetividade interfira no 

cumprimento ético de meu dever de professor, no exercício de minha 

autoridade. Não posso condicionar a avaliação do trabalho escolar de 

um aluno ao maior ou menor bem-querer que tenha por ele. (FREIRE, 

2014, p.138). 

  

Como pode ser verificado, Paulo Freire reconheceu que os aspectos afetivo e 

cognitivo não estão dissociados. No entanto, não houve nenhum destaque para a 

afirmação de Paulo Freira, que haviam incluído o autor em suas leituras relacionadas ao 

ensino. 

 As professoras que citaram Dewey, Montessori e Skinner, não fizeram 

comentários sobre esses autores. 

 

4.1.2 – Modelo figurativo da representação social de afetividade na prática docente 

para o Grupo I 
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            Conforme a análise das falas das professoras exemplificadas nas Tabelas 1 e 2 e 

no próprio texto descrito, pôde-se criar um modelo figurativo, no qual a representação 

social da afetividade na prática docente, das professoras do 2º ano do ensino 

fundamental, objetiva-se no termo “carinho”, associado a “professor afetuoso”, “abraços 

e beijos”, “palavras doces” e “aluno afetuoso”. Pôde-se chegar à objetivação com o 

termo “carinho”.  

             As falas das professoras, como “Professor afetuoso” (E8), “Professor transmite 

afeto, a criança aprende melhor” ((E8), “Wallon diz que a criança vem de encontro para 

abraços” (E2), “Trocar palavras doces” (E3), “É, me lembra carinho [...] a preocupação 

com conteúdos esfria a relação interpessoal” (E9), “Penso na afetividade, no afeto, no 

carinho, ser professora amiga da turminha” (E10), “É respeito, é carinho, é mostrar 

prazer de ensinar” (E5), “Na saída da escola eles vão sempre abraçando, beijando a 

gene” (E1), “Criança pequena tem essa coisa de abraçar, de dar beijos, de fazer carinho” 

(E8), “Se não tiver um vínculo com o professor, não vai rolar” (E1), foram de grande 

destaque  para sugeriram a objetivação com a apalavra “carinho”. 

 

Figura 2: Modelo figurativo da representação social da afetividade na prática 

docente – Grupo I                                                                             

 

 

 

Carinho
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             Pode-se inferir que as falas das professoras davam um grande destaque para a 

questão da emoção. O carinho no tratamento com os alunos estaria levando a uma maior 

receptividade dos alunos, que retornavam com um comportamento mais dócil. 

Conforme a teoria de Wallon, existem três momentos significativos e sucessivos na 

evolução da afetividade, que é a emoção, o sentimento e a paixão. São os resultados de 

fatores relacionados com o organismo humano. Na emoção, predomina a ativação 

fisiológica. No sentimento predomina a ativação representacional. Na paixão predomina 

a ativação do autocontrole. Porém, a teoria de Wallon era pouco conhecida e até 

desconhecida por várias professoras. Na teoria de Wallon, o eixo principal na evolução 

da criança é a integração do organismo com o meio ambiente e na integração cognitiva-

afetiva-motora. Assim como as teorias de Piaget e Vygotsky, é uma teoria 

interacionista. Também é possível aproximar o modelo figurativo com a teoria de 

Piaget. 

            Piaget (2014, p.39) conceitua afetividade como: “a) os sentimentos propriamente 

ditos e, em particular, as emoções. b) as diversas tendências, incluindo “tendências 

superiores”, e, em particular, a vontade.” O autor também reconhece a distinção entre o 

seu próprio conceito e os conceitos de outros autores, mas não vê uma diferença 

significativa: “Alguns autores distinguem entre fatores afetivos (emoções, sentimentos) 

e fatores inatos (tendências, vontade), mas a diferença parece ser somente em grau.” 

(PIAGET, 2014, p.39.). O autor afirma que a afetividade e a inteligência, ou seja, os 

aspectos afetivo e cognitivo são indissociáveis. No entanto reconhece interpretações 

distintas: 

1º - Em primeiro lugar, poderíamos dizer que a afetividade interfere 

nas operações de inteligência, que ela as estimula ou as perturba, que 

é a causa de acelerações ou retardos no desenvolvimento intelectual, 

mas que não pode modificar as estruturas da inteligência como tais.  

 

            Piaget afirma que a afetividade pode ser um fator que facilita ou dificulta a 

aprendizagem. Nestes termos, a objetivação de “carinho”, por parte das professoras do 

Grupo I, poderia ser compreensível, caso elas expressassem maior aprofundamento nas 

leituras do autor. As crianças estão na faixa etária aproximadamente de oito anos de 

idade. Neste ponto, o Grupo I poderia se referir à afetividade em uma abordagem 

próxima à de Piaget:  

Esse papel da afetividade como acelerador ou perturbador das 

operações da inteligência é incontestável. O aluno motivado em aula 

terá mais entusiasmo para estudar e aprenderá mais facilmente. 
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Dentre aqueles que são fracos em Matemática, por exemplo, mais da 

metade dos casos se devem, sem dúvida, a um bloqueio afetivo, a um 

sentimento de inferioridade especial. Tal bloqueio pode, então, 

impedir, provisoriamente que um aluno possa compreender (ou reter) 

as regras da adição, embora nada mude nessas regras. (PIAGET, 

2014, p. 38). 

 

            O autor continua sua análise do caráter indissociável dos aspectos afetivo e 

cognitivo, no qual há uma segunda interpretação (p.38): 

2º - Em um segundo sentido, poderíamos dizer, ao contrário, que a 

afetividade intervém nas próprias estruturas de inteligência e que ela 

é fonte dos conhecimentos e de operações cognitivas originais. 

 

           No entanto, o aspecto mais observado foi a associação da afetividade na prática 

docente a “carinho” no sentido de “abraços e beijos”, “palavras doces”, termos que 

caracterizam “professores e alunos afetuosos”. Embora alguns conhecimentos expressos 

sobre Piaget, Wallon e Vygotsky não estejam equivocados, percebe-se uma alusão 

genérica à afetividade na prática docente, sem especificações mais consistentes das 

contribuições desses autores. Formou-se, dessa maneira, um conhecimento do senso 

comum no grupo objetivado no “carinho”. Em relação ao processo de ancoragem, 

enquanto enraizamento do pensamento no contexto social e cultural, uma pista que os 

resultados indicam, devido ao conhecimento pouco consistente de Piaget, Wallon e 

Vygotsky pelos docentes, principalmente Piaget e Wallon, seria a formação pedagógica 

dos professores, que sugere pouco aprofundamento nas leituras dos autores clássicos 

citados. 

 

4.2.1 – Análise das Entrevistas dos professores do Grupo II 

 

 Em relação ao Grupo II (professores do 9º. ano), a Tabela 3, “Afetividade na 

escola”, propõe as seguintes categorias e respectivas subcategorias: “Relações pessoais 

na sala de aula” (“favoráveis”, “referência a conflito com os alunos”); “Relações 

ensino-aprendizagem” (“referência a saberes dos alunos”, “referência ao professor como 

mediador”, “favoráveis”, “referência a trabalhos em grupo”, “referência a alunos que 

aprendem”, “referência ao desenvolvimento de liberdade de expressão”); “Relações fora 

de sala de aula” (“visita ao teatro”, “videogame no ensino”); “Afetividade na prática 

docente” (“referência à afetividade como carinho”, “afetividade é diferente de 

carinho”). 
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Tabela 3 – Tema 1 – AFETIVIDADE NA ESCOLA – Grupo II (professores do 9º 

ano)           

 

Categorias Subcategorias Exemplos Frequência 

Relações 

pessoais na 

sala de aula 

Favoráveis Bem... eu acredito que é fundamental 

haver uma amizade. Eu não acredito em 

uma educação em que o professor fala, só 

o professor expõe, só o professor tem 

razão... é uma educação autoritária... eu 

não acredito nesse tipo de ensino. (P7)8 

09 

Referência a 

conflito com os 

alunos 

Quando o aluno trás o material e não 

pratica aquilo, né... aí faz no último dia 

de aula, fica atrapalhado e certamente não 

vai dar certo, ele não debateu... e aí não 

chegou a uma conclusão. (P9) 

06 

Relações 

ensino-

aprendizagem 

Referência a 

saberes dos alunos 

Eu cativo aquela curiosidade que não está 

restritamente no conteúdo. (P1) 
04 

Referência ao 

professor como 

mediador 

É... como eu disse, procuro ser uma 

mediadora na aprendizagem. O aluno 

seria mais o protagonista. Nesse processo 

de ensino-aprendizagem, também estou 

presente quando o aluno me procura pra 

falar sobre algum assunto ou livro ou 

algum diálogo. (P7) 

02 

Favoráveis Quando há dúvida, eu procuro sentar com 

eles, é... particularmente eu sento, 

procuro tirar o máximo todas as dúvidas, 

porque eles... têm dificuldades e você 

sabe que às vezes eles... há alunos 

tímidos em sala de aula e então eu peço 

para levantar a mão e aí vou de carteira 

em carteira, ... (P10) 

03 

Referência a 

trabalhos em grupo 

Eles sorteavam uma questão e a turma 

tinha que fazer uma consulta e depois 

explicar a questão para a turma. (P1) 

01 

Referência a alunos 

que buscam 

conhecimentos 

Muito bom. A relação é... passando o 

conhecimento para eles, eles mesmos 

buscam o conhecimento, eles perguntam, 

também por curiosidade, dentro do 

conteúdo ou fora dele. (P4) 

01 

Referência ao 

desenvolvimento 

da liberdade de 

expressão 

Por exemplo, imagino que nós somos os 

gestores de uma cidade... essas aulas de 

imaginação sociológica, geralmente eu 

dou quando vou iniciar um novo tema, 

por exemplo, “Se você fosse um prefeito 

agora, aja como um prefeito... se é um 

secretário de saúde...”. Eles acabaram, na 

maior  parte das vezes, descobrindo as 

01 

                                                           
8 Os entrevistados do 9º ano do Ensino Fundamental foram enumerados de P1 a P10 (P de Participante).  
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políticas públicas a serem aplicadas. (P6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relações fora 

de sala de 

aula 

Favoráveis É legal... eles são muito carinhosos... 

sempre quando eles estão fora de aula, 

mesmo quando apenas passo por eles, 

eles brincam, gritam meu nome... eles são 

muito afetuosos. (P10) 

06 

Visita ao teatro Por exemplo, a gente fez na semana 

passada [ano letivo: 2016] uma ida ao 

teatro, com os alunos do 9º ano... é... eu 

acho que isso estabeleceu uma relação 

muito boa entre os estudantes, porque 

eles não têm muitas oportunidades para 

fazer atividades externas. Então foi uma 

oportunidade que eu tive para conhecer 

eles, do lado de fora da escola, que é 

diferente... (P3) 

01 

Videogame no 

ensino 

Aqui tem o grêmio no qual há professores 

que jogam videogame. Como eles adoram 

videogame, então eles ensinam 

Geografia, ensinam Sociologia e Política 

Pública, História, a partir do jogo de 

videogame. Um professor diz, “Olha, há 

um joguinho de videogame aqui. 

Portanto, vamos pensar em uma 

‘sociedade de consumo’”. (P6) 

01 

Afetividade 

na Prática 

Docente 

Referência à 

afetividade como 

carinho 

Eu comecei a perceber que eu só comecei 

a ter legitimidade para com os alunos, 

quando eles perceberam que eu era um 

ser humano quando eu estava misturando 

aquilo que eu sei com a minha vida... 

Eles diziam, “Ah, ele não é um papagaio, 

ele é um cara que tá pensando que a gente 

pode viver melhor, em todos os sentidos.” 

E aí isso pra mim é afeto...... porque não 

foi pela hierarquia, ele foi pela 

igualdade... (P6) 

07 

Afetividade é 

diferente de 

carinho 

Afetividade... eu acho... é a relação do 

aluno com o professor... é... eu conheço 

professores que distanciam os alunos... 

acham que aluno é aluno e professor é 

professor... seria aquela coisa bem 

profissional, né, bem seca. Eu acho que a 

afetividade não é isso... a relação do 

professor com o aluno não pode ser com 

muita afetividade, mas também é um ser 

humano, você está lidando dom ser 

humano. Então, quando se diz 

afetividade, a gente fala de uma relação 

mais próxima do aluno... não é uma 

relação tão distante. (P10) 

04 

 

 Na categoria “Relações pessoais na sala de aula”, oito professores disseram que 

seus relacionamentos são favoráveis, como mostra a fala de P3:  
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É... o ambiente em sala de aula... ele é um ambiente de liberdade, ele é 

um ambiente de segurança, ele é um ambiente de conforto, é um 

ambiente de carinho... é um ambiente de diálogo, a gente brinca como 

os alunos, a gente brinca bastante... é um ambiente bem acolhedor. 

 Ainda na categoria acima, seis professores admitiram ter conflitos com os 

alunos durante as aulas, como se expressou P4: 

Então eu conto os problemas para o professor [outro professor] e a 

gente tendo problemas nesse sentido... é... Então, falo pra eles que 

enquanto vocês [turma de alunos] respeitarem as regras, a aula flui 

naturalmente, porque não é essa de ficar chamando a atenção. 

 Na categoria “Relações ensino-aprendizagem”, quatro professores 

mencionaram a importância de levar em conta a bagagem de conhecimentos que os 

alunos traziam para a sala de aula, uma referência aos saberes dos alunos, como por 

exemplo, “Então, às vezes a gente fala um pouquinho, né, é... Sobre o corpo humano 

eles se interessam muito e até é um privilégio ensinar Ciências porque, ao mesmo tempo 

te exige muito...” (P4). 

 Nessa mesma categoria, uma docente mencionou em duas ocasiões, durante a 

entrevista, que o professor deveria ser um medidor da aprendizagem, como no exemplo, 

“É... como eu disse, procuro ser um mediador do ensino. O aluno seria mais o 

protagonista. Nesse processo de ensino-aprendizagem, também estou presente quando o 

aluno me procura pra falar sobre algum assunto ou livro ou algum diálogo.” (P7). 

 Ainda na categoria “Relações ensino-aprendizagem”, três professores disseram 

que seus relacionamentos com os alunos são favoráveis, como por exemplo, “Muito 

bom. A relação e... passando conhecimento pra eles, eles mesmos buscam o 

conhecimento, eles perguntam, também por curiosidade, dentro do conteúdo ou fora 

dele.” (P4). 

 Na mesma categoria acima, houve apenas uma referência a trabalhos de grupo, 

uma referência para alunos que aprendem e uma referência para o ideal do 

desenvolvimento da liberdade de expressão, como pode ser verificado na Tabela 3. 

 Na categoria “Relações fora de sala de aula”, seis professores reconheceram 

que eram favoráveis, com um bom relacionamento com os alunos, como no exemplo, 

“A relação hoje, fora de sala de aula, é a Internet, é... redes sociais, né. São os 

provedores, né, da escola. Nesse sentido, eu acho o relacionamento bom. Mas, claro, 

tem... é... um espaço limitado, né, na relação entre professor e aluno”. (P2). 
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 Ainda na categoria acima, foi mencionado apenas uma visita ao teatro por um 

docente e o uso do videogame aplicado ao ensino, por outro docente, como está descrito 

na Tabela 3. 

 Na categoria “Afetividade na prática docente”, sete professores associaram a 

expressão “afetividade na prática docente” com “carinho” e “amizade”, como em P9: 

Bom... afetividade é afeto, né, não é isso? É... assim... eu ouvi dizer que 

o professor é um sacerdócio... que... a gente estuda isso na graduação... 

que a escola não é acolhedora... a educação que eles recebem dos pais é 

uma e a nossa prática é outra... mas eu tenho uma relação extremamente 

afetiva com os alunos... sou muito afetuosa com eles... e acredito que a 

gente tem um relacionamento afetivo fora da escola também, porque 

não é só na Educação que eu uso... que uso na prática... é vida... e como 

eu quero ser bem tratada, eu também trato bem o aluno. 

 Na mesma categoria “Afetividade na prática docente”, quatro professores 

diferenciaram afetividade de carinho, como por exemplo: “Nesse caso, a afetividade na 

prática docente, evidentemente não estou falando necessariamente com uma relação 

pessoal mais próxima e sim, estou falando de uma atitude capaz de trazer a realidade 

desse aluno para dentro da sala de aula.” (P2). 

 No Tema1 – Afetividade na Escola – da Tabela 3, pode-se observar um 

paralelismo das falas dos professores do 9º ano com da Tabela 1, referente a professores 

do 2º ano.  No caso da categoria “Referência à afetividade como carinho”, as respostas 

dos professores do 9º ano sugerem uma maior preocupação com a amizade, isto é, com 

uma tendência acentuada em ter um bom relacionamento no sentido de ser “amigo” dos 

alunos, com o objetivo de ter uma melhor resposta no retorno do comportamento e da 

atenção dos alunos durante as aulas. Pode-se observar pela fala do professor 

exemplificada na Tabela 3. A fala do professor, a seguir, também ilustra a mesma 

postura: 

 [...] na escola é o professor em quem eles se identificam de alguma 

forma e... e levam os problemas da turma a dar um retorno e 

historicamente, o professor conselheiro está ali para atuar com alguns 

professores, que eles se identificam, a um professor que é... estabelecem 

relações em que eles têm afeto... Então, isso é fundamental, é uma 

empatia... é até coisa de carinho, mas tento criar um hábito com eles, 

verdadeiro mesmo. (P3). 

 Na fala de outro docente, percebe-se a mesma tendência: “O que me vem à 

mente, é... tentar estabelecer um bom relacionamento com o aluno de modo que essa 

relação, ela possa, de alguma forma, é... estar voltada pra aprendizagem dele, também.” 
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(P5). Outro sugere a mesma postura com a amizade que estaria, na expressão dos 

professores, relacionada com o carinho e como uma forma de facilitar e melhorar o 

relacionamento e o processo ensino-aprendizagem: 

Bom... afetividade, né, não é isso? É... assim... eu ouvi dizer que o 

professor é um sacerdócio... que... a gente estuda isso na graduação... 

que a escola não é acolhedora... a educação que eles recebem dos pais é 

uma e a nossa prática é outra... mas eu tenho uma relação extremamente 

afetiva com os alunos... sou muito afetuosa com eles... e acredito que a 

gente tem um relacionamento afetivo fora da escola também, porque 

não é só na Educação que eu uso... que uso na prática... é vida... e como 

eu quero ser bem tratada, eu também trato bem os alunos. (P9). 

 Ao acentuar a amizade no comportamento dos professores, estariam 

distorcendo o princípio básico da afetividade no processo ensino-aprendizagem, na 

formação do aluno associada aos aspectos cognitivo e afetivo do aluno. A objetivação 

seria a amizade com os alunos, associada a uma provável necessidade dos professores, 

de obter uma melhor resposta no processo ensino-aprendizagem, manter um melhor 

relacionamento dom os alunos. O predomínio, na categoria “Relações pessoais na sala 

de aula”, de um relacionamento favorável com alunos, mostra objetivação na ideia de 

amizade, ligada a uma relação de “amigos”. Até mesmo na categoria “Referência a 

conflitos com os alunos”, pode ser observada a mesma tendência a uma diplomacia na 

resolução dos conflitos. A amizade e com menos referências, o carinho, associam-se às 

intenções dos professores de melhorarem o relacionamento, de serem aceitos pelos 

alunos e terem um retorno melhor no processo ensino-aprendizagem. 

 A Tabela 4, para o Grupo II (professores do 9º. Ano), expõe o tema “Referência 

a Teóricos que estudaram a Afetividade”, com suas categorias e subcategorias: 

“PIAGET” (“conhece pouco”, “afetividade no ensino”, “relação com cognição”, fase de 

desenvolvimento”, “não aborda a interatividade”, “desenvolvimento autônomo”, “sem 

aplicação no ensino”, “respeitar o momento d aluno”, “cotidiano do aluno”); 

“WALLON” (“não conhece”, “não lembra”, “conhece pouco”); “VYGOTSKY” (“zona 

de desenvolvimento proximal”, “conhece pouco”, “dimensão social”, “construtivismo”, 

desenvolvimento autônomo”, interatividade”, “escola mais livre”); “Outras Leituras” 

(“referência genérica a leituras”, “sente falta”, “Paulo Freire”, “Autoajuda”, “Fátima 

Alves”, “Ane Mae Barbosa”, “Pedagogia Waldorf”). 
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Tabela 4 – Tema 2 – REFERÊNCIA a TEÓRICOS que estudaram a 

AFETIVIDADE – Grupo II (professores do 9º ano) 

 

Grupo II        

                                                                                       

            

Categoria Subcategoria Exemplos Frequência 

PIAGET 

Conhece pouco 

Eu sei das experiências que ele [Piaget] fez... 

eu sei que ele tava pensando educação como 

uma coisa... mas, não foi uma bibliografia de 

acesso para o meu curso. (P6) 

08 

Afetividade no 

Ensino 

É... Bem, eu tenho uma imagem... eu tenho 

uma... é claro que eu estudei para a minha 

formação de professor, a contribuição de 

Piaget... E eu acho que a relação afetiva, ela 

está presente para mim... eu tento sempre me 

aproximar dos meus alunos. Eu acho que... 

que é impossível a gente conseguir construir 

uma relação ensino-aprendizagem... é... que 

dê certo, que dê conta desse desafio, se não 

houver uma relação afetiva. Nesse sentido... 

é... acho que contribuiu muito. (P2) 

02 

Relação com 

cognição 

[...] destaco a afetividade, né. Daí, você 

estimular a... a cognição, a simpatia... (P4) 
02 

Fases de 

desenvolvimento 

Eu sei que ele escreveu sobre aquela questão 

das fases do desenvolvimento. Fase pré 

motor, fase do concreto, e... como eu 

trabalho [também] com o Fundamental, é... 

quando eu dou aula no 6º ano, eles ainda 

estão numa idade em que eles precisam que 

eu apresente algo concreto... e eu vejo que 

na verdade, por mais que isso funcione... e 

para mim isso não é necessário no 9º ano, 

que tem mais abstração, [...] (P1) 

02 

Mediação 

secundária do 

professor 

[...] mas eu entendi que o Piaget, do pouco 

que eu tive contato com a obra, foi que... a 

figura do professor, ela parece não ser tão 

importante... não muito importante para o 

desenvolvimento do estudante... (P3) 

01 

Desenvolvimento 

autônomo 

[...] porque ele defende que o estudante, ele 

se desenvolva de maneira autônoma. 
01 

Sem aplicação 

relevante no 

Ensino 

Eu passei pela... pela Psicologia da 

Educação, pela Didática e tal, e Piaget é um 

autor citado na passiva. (P6) 

01 

Respeitar o 

momento do 

aluno 

O Piaget, ele tem essa contribuição para o 

Magistério de uma maneira geral, respeitar o 

momento do aluno, entender o momento do 

aluno, o processo cognitivo,... (p7) 

01 

Cotidiano do 

aluno no Ensino 

Olha, a maior contribuição que ele me 

trouxe foi a questão de usar alguma coisa do 

cotidiano do aluno, pra ensinar conteúdo. 

01 

WALLON 
Não conhece Wallon? Eu não conheço nada. (P8) 05 

Não lembra Com relação a Wallon, na verdade eu não 02 
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me lembro muito desse teórico. Eu sei que 

eu estudei, mas não me lembro. (P7) 

Conhece pouco 

Wallon... eu só conheço a história do 

movimento. Para ele é importante... é... de 

que os alunos se movimentem, no caso de 

Wallon. Então tem uma coisa de que 

ninguém aprende parado... mas de Wallon eu 

entendo muito pouco. (P3) 

03 

Relação do corpo 

em movimento 

Wallon... eu só conheço a história do 

movimento. Para ele é importante... é... de... 

que os alunos se movimentem, no caso de 

que ninguém aprenda parado... (P3) 

01 

VYGOTSKY 

Zona de 

Desenvolvimento 

Proximal 

Então Vygotsky me auxilia muito, porque eu 

acho que na obra dele a gente tem aqueles 

conceitos... por exemplo da... Zona de 

Desenvolvimento, conforme a profa.  Zoia 

Ribeiro Prestes, pela tradução que ela fez lá, 

que... nessa área em que o estudante pode 

conseguir fazer. Aquela situação em que ele 

não se desenvolveu plenamente, mas que ele 

tem potencial para desenvolver. (P3) 

04 

Conhece pouco 
Conheço todos eles... mas agora não me 

lembro não... [de Vygotsky] (P9) 
03 

Dimensão social 

Sim, sim, esse foi mesmo marcante. Bem... a 

vida... eu não entendo a minha prática sem a 

dimensão crítica, né. Então nesse sentido, o 

Vygotsky está muito presente porque a... 

ainda que os conteúdos, eles... muitas vezes 

vem de encontro a uma história que deixa de 

fora muitas experiências libertárias, a clareza 

de que a educação, ela deve ser libertária, ela 

deve transformar o indivíduo. 

Consequentemente a sociedade, ela tá muito 

presente. (P2) 

02 

Construtivismo 

Aí é que eu tive essa ideia de 

Construtivismo, de participação, de 

processos sociais. (P6) 

02 

Não conhece 
Eu não [me] detenho em nenhum desses 

autores. (P10) 
01 

Desenvolvimento 

autônomo 

Como estimular o potencial do aluno, você 

tem que desenvolver... então, estimular para 

que ele possa buscar outras coisas, a 

autonomia dele, né. (P4) 

01 

Interatividade 

Aquela situação em que ele não se 

desenvolveu plenamente, mas que ele tem 

potencial pra desenvolver. Então, eu acho 

que o objetivo é atuar nessa área. E uma 

coisa que eu gosto muito no Vygotsky é 

quando ele trata da questão da 

Interatividade. (P5) 

01 

Escola mais livre 

Eu penso que a teoria de Vygotsky é bem 

interessante pra se pensar numa escola mais 

livre do que a que é praticada aqui, porque 

eu acho que Vygotsky, ele apresenta que o 

01 
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desenvolvimento é uma possibilidade... é... a 

criança e o adolescente, pode se desenvolver 

ou não. (P3) 

OUTRAS 

LEITURAS 

Paulo Freire 

Sim... eu me baseio muito em Paulo Freire... 

eu acredito que a Educação é uma educação 

política e eu venho de uma classe pobre e 

consegui mudar a minha história através do 

Magistério, através dos estudos. Então, eu 

gosto de passar isso pros alunos e acho que a 

Educação pode ser libertadora, nesse sentido 

de libertar o oprimido. (P1) 

02 

Sente falta 

Eu fazia muitas leitura no tempo em que 

minha mão – professora – me passava 

material. (P1) 

01 

Referência a 

leituras genéricas 

Eu faço... eu faço sim, muitas leituras (P3) 
01 

Autoajuda 

Olha... é... eu, assim... quando quero resolver 

alguma questão sobre Educação eu procuro 

muito o Augusto Cury. Eu leio muito 

Augusto Cury. (P5) 

01 

Fátima Alves 

E em Educação em si, esse ano eu tô lendo 

muito os trabalhos sobre Educação 

Inclusiva... Gosto muito dos livros da 

professora e escritora Fátima Alves... ah... 

Educação Inclusiva não é, mas o que ela 

escreve é bem útil para o meu trabalho. (P8) 

01 

Ane Mae 

Barbosa 

É... a gente tem, é... Ane Mae Barbosa... ela 

é a referência em todos os cursos de Artes... 

ela é a referência... mas ela escreva 

conforme a cabeça dela mesma... na prática 

a gente vai criando coisas novas, trabalhos 

criativos e a partir dos trabalhos criativos eu 

formo novas atividade, também pros alunos, 

... (P9) 

01 

Pedagogia 

Wadorf 

Um espaço de... de transmissão de 

construção de processos... eu sei que 

Vygotsky existe, mas eu aprendi o 

Construtivismo muito mais pela Escola 

Antroposófica e pela Pedagogia Wadorf. 

(P6) 

01 

   

Em referência à categoria “PIAGET”, observa-se que oito professores admitem 

que conhecem pouco sua teoria, como por exemplo: “Eu não tenho muita leitura sobre 

Piaget... é... eu conheço pouco...”. (E3). Dois professores associaram a teoria com 

afetividade no ensino, como P4:  

Na verdade, destaco a afetividade, né. Daí, você estimular a... a 

cognição, a simpatia... ajuda bastante na sala de aula, assim... acho que 

ele usa... estimula a simpatia, né... eu acho que ajuda bastante... eu acho 

que tem a ver com Piaget... pelo menos é assim que eu me lembro. 
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 Na mesma categoria, dois docentes relacionaram a teoria de Piaget com o 

aspecto cognitivo da aprendizagem, como no exemplo: “Bem... Eu acho importante 

entender o aluno no momento em que ele está, é... cognitivo, né.” Apenas dois docentes 

reconheceram um ponto marcante da teoria de Piaget, relacionada às fases de 

desenvolvimento, como no exemplo, “Mas... é... eu me lembro muito, é... com relação 

às fases de desenvolvimento, né, e isso marcou bastante, e... das fases  do 

desenvolvimento sensório-motor...”. (P5). 

 Na categoria “WALLON”, observa-se que cinco docentes não conhecem a 

teoria de Wallon, como no exemplo, “Eu realmente não conheço”. (P4). Dois docentes 

disseram que não se lembram da teoria de Wallon, como por exemplo, “Com relação ao 

Wallon, eu não estou lembrando agora... qual seria... a teoria. (P2). Três professores 

afirmaram conhecer pouco a teoria do autor citado, como no caso exemplificado, “Eu 

não tenho uma... uma... não me lembro direito. Ele fala da infância...”. (P9). 

 Na categoria “VYGOTSKY”, a referência à Zona de Desenvolvimento 

Proximal, uma expressão que foi utilizada pelo autor para explicar o potencial que a 

criança e por extensão, o aluno tem para o seu desenvolvimento na aprendizagem, foi 

mencionado por quatro professores, como no entrevistado P5: 

Vygotsky... é... é..., o que mais me marcou foi a Zona de 

desenvolvimento proximal, né, você entender o outro... que você precisa 

d mediação de um outro colega pra aprender algo novo, e então você 

com a mediação consegue chegar àquele resultado. 

 

 Na mesma categoria acima, três professores afirmaram conhecer pouco a teoria 

de Vygotsky, como no exemplo, “Já ouvi dizer na faculdade sobre ele, mas 

honestamente eu não emprego nada dele nas aulas.”. (P8). Dois docentes reconhecem a 

dimensão social da teoria de Vygotsky, como no exemplo, “Esse autor eu conheço. É 

sobre o social, né... de bem teórica, né.”. (P4). O construtivismo foi mencionado por 

dois docentes. Na entrevista em P1, o professor diz:  

Vygotsky e o Construtivismo. É uma das questões em que eu gosto 

muito de Vygotsky, porque uma vez uma professora falou uma frase, 

“Só faz sentido o que é sentido!”, e fiquei com isso na cabeça e eu 

pensei que se eu apresento tudo pra eles [alunos], “A informação é 

essa!”.  Ele vai decorar aquela informação, mas eles, não 

necessariamente, eles vão ter aprendido aquela informação. [...] Quando 

eu dou uma informação pra eles... essa questão da construção do 

conhecimento, permitir que eles concluam. 
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 Ainda na categoria “VYGOTSKY”, houve uma referência ao estímulo do 

desenvolvimento autônomo do aluno, uma referência à interatividade e uma outra 

referência ao ideal de uma escola mais livre com o destaque para o desenvolvimento do 

aluno, como está na Tabela 4. 

 Na categoria “Outras Leituras”, dois docentes fizeram referência ao educador 

Paulo Freire, “Assim... é ... o autor que eu gosto é Paulo Freire, porque se eles ficam 

distantes do professor, há uma barreira pra aprender a matéria.” (P10). 

 Ainda nessa categoria foram feitas referências a leituras genéricas. Um docente 

disse que sente falta de leituras relacionadas ao ensino. Foram mencionados os autores 

Augusto Cury, Fátima Alves e Ane Marie Barbosa. Um docente mencionou a 

Pedagogia Waldorf como de importância para o estudo do construtivismo, como pode 

ser verificado na Tabela 4. 

 Na categoria “WALLON” metade dos professores entrevistados desconheciam-

no. Dois professores não se lembravam do autor e três conhecem pouco. O autor é o 

menos conhecido dos três teóricos da pesquisa. 

 Na categoria “VYGOTSKY”, um dos temas mais conhecido dos professores é a 

teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal, na qual quatro professores demonstraram 

ter conhecimento. Dois docentes demonstraram conhecer a dimensão social proposta na 

teoria do autor. Também houve um reconhecimento de que a teoria é construtivista por 

dois professores. Nas subcategorias “Desenvolvimento autônomo”, “Interatividade” e 

“Escola mais livre”, com apenas uma fala de um professor para cada uma dessas 

subcategorias, não passou despercebido de que há uma noção das ideias teóricas de 

Vygotsky, que foi o autor que mais chamou a atenção dos professores entrevistados do 

9º ano. 

 Na categoria “OUTRAS LEITURAS”, uma docente destacou passagens da obra 

“Pedagogia do Oprimido”, comentando sobre a educação política e libertadora, como 

pode ser observado na Tabela 4.  

 Foi nas falas dos professores na categoria “PIAGET”, que pode ser observada 

uma ideia da “afetividade” como “amizade”, como já havia sido descrito nas falas dos 

professores na Tabela 3. 

 

 4.2.2 - Modelo figurativo da representação social de afetividade na prática docente 

para o Grupo II 
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             Conforme a análise das falas das professoras exemplificadas nas Tabelas 3 e 4, 

pôde-se criar um modelo figurativo, no qual a representação social da afetividade na 

prática docente dos professores do 9º ano do ensino fundamental, objetiva-se no termo 

“amizade”, associado a “amizade com os alunos”, “permitir liberdade de expressão dos 

alunos”, “igualdade com os alunos” e “ser sensível ao saber dos alunos”. 

Qual é o significado do termo “amizade”? Conforme o Dicionário Aurélio: 

amizade. [Do lat. Vulg.*amicitate.] S. f. 1. Sentimento fiel de 

afeição, simpatia, estima ou ternura entre pessoas que geralmente 

não são ligadas por laços de família ou por atração sexual: A moça 

demonstrava grande amizade por sua velha mestra. 2. Estima, 

simpatia ou camaradagem entre grupos ou entidades: A amizade 

entre os clubes locais desenvolveu-se quando do Campeonato 

Nacional. 3. Pessoa amiga; amigo: Paula é uma de suas grandes 

amizades. 4. Vinculação de caráter exclusivamente social; relações: 

Não gosta de fazer amizades. [...] (FERREIRA, 1999, p.123) 

 

 As falas dos professores, como analisado acima sugeriram a ideia comum de 

estarem colocando-se na situação vivenciada pelos alunos durante o processo ensino-

aprendizagem, reforçando a objetivação no termo “amizade”. Assim, foi possível 

sugerir o modelo figurativo abaixo. 

  

Figura 3: Modelo figurativo da representação social da afetividade na prática 

docente – Grupo II                                       

                                       

 

Amizade

Amizade 
com alunos

Permitir 
liberdade de 

expressão 
dos alunos

Igualdade 
com os 
alunos

Ser  sensível 
ao saber dos 

alunos
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Igualdade, amizade, liberdade de expressão, considerar saber do aluno. 

 

 Conforme pode ser verificado na essência das palavras dos autores clássicos 

resumidas nas páginas 32-33, 45-46 e 56-57, Piaget (2014a, p.37) afirma que, “A 

afetividade interfere nas questões da inteligência, que ela as estimula ou as perturba, que 

é a causa de aceleração ou retardos no desenvolvimento intelectual, mas que não pode 

modificar as estruturas da inteligência como tais”. Conforme a teoria de Wallon, 

analisada em estudo de Mahoney e Almeida (2005), o professor é um mediador e um 

modelo de comportamento, expressão e resolução de problemas no cotidiano escolar: 

- Na relação professor-aluno, o papel do professor é de mediador do 

conhecimento. A forma como o professor se relaciona com o aluno 

reflete nas relações do aluno com o conhecimento e nas relações aluno-

aluno. 

- Queira ou não, o professor é um modelo, na sua forma de relacionar-

se, de expressar seus valores, na forma de resolver conflitos, na forma 

de falar e ouvir. (MAHONEY; ALMEIDA, 2005, p.25-26.). 

 

 Vygotsky afirma que o aspecto cognitivo inicia-se no aspecto afetivo. 

Conforme Mahoney e Almeida (1992, p.76): 

 

[Vygotsky] coloca que o pensamento tem sua origem na esfera da 

motivação, a qual inclui inclinações, necessidades, interesses, 

impulsos, afeto e emoção. Nesta esfera estaria a razão última do 

pensamento e, assim, uma compreensão completa do pensamento 

humano só é possível quando se compreende sua base afetivo-

volitiva.  

 As autoras dão destaque ao papel do professor com mediador dos conflitos que 

surgem durante o processo ensino-aprendizagem, por ter, a princípio, mais controle das 

emoções e dos sentimentos: 

- Como a emoção é contagiosa, o comportamento do aluno interfere 

na dinâmica da classe e no professor. O professor, como adulto mais 

experiente, centrado em si e no outro, de forma equilibrada, com 

maiores recursos para controle das emoções e sentimentos, pode 

colaborar para a resolução dos conflitos, não esquecendo que o 

conflito faz parte do processo ensino-aprendizagem, pois é 

constitutivo das relações. A qualidade das relações é revelada pela 

forma como os conflitos são resolvidos. (MAHONEY; ALMEIDA, 

2005, p.25-26). 
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 Vygotsky foi reconhecido pela teoria da “zona do desenvolvimento proximal” 

por quatro professores. Foi possível reconhecer na fala de um docente uma afirmação 

que aproxima-se das ideias da teoria de Vygotsky, relacionada ao interacionismo no 

contexto em que está inserida a pessoa. Conforme está na Tabela 3, Categoria “Relações 

Ensino-aprendizagem” e subcategoria “Referência a saberes dos alunos”, o professor 

afirma que procura trabalhar a bagagem cultural formada ao longo da história e colocar 

os alunos para participarem mentalmente desse processo, durante a aula. Também na 

categoria “VYGOTSKY”, subcategoria “Dimensão social”, há um reconhecimento da 

interação do aspecto cognitivo com o contexto cultural: 

 “[...] Vygotsky está muito presente porque a... ainda que os 

conteúdos, eles... muitas vezes vem de encontro a uma história que 

deixa de fora muitas experiências libertárias, a clareza de que a 

educação, ela deve ser libertária, ela deve transforma o indivíduo. 

Consequentemente a sociedade, ela está presente.” (P2). 

  

 Porém, como mostraram os resultados do Grupo I, as referências aos autores 

clássicos, no caso acima Vygotsky, são genéricas, mostrando pouco detalhamento. 

Foram mencionados conceitos que de certo modo chegam a ser “lugares comuns” na 

área, como “zona de desenvolvimento proximal”, sem evidências de aprofundamento 

em leituras. O mesmo aconteceu com Piaget, na associação entre os aspectos cognitivo 

e afetivo feita por um professor: “... destaco a afetividade, né. Daí, você estimular a... a 

cognição, a simpatia...” (P4).  

 A objetivação na “amizade” aproxima-se da teoria de Wallon, que dá destaque 

para as emoções e os sentimentos na formação da criança e, aplicada no ensino, na 

formação do aluno no processo ensino-aprendizagem. Conforme a Tabela da Teoria 

psicogenética de Wallon, elaborada por Mahoney e Almeida (2007, p. XVI), descrita 

anteriormente, no estágio 5, na puberdade, com idade acima de 11 anos, portanto a faixa 

etária dos alunos do 9º ano do ensino fundamental, as perguntas frequentes dos jovens é 

“Quem sou eu?”, “Quais são os meus valores?”, “Quem serei no futuro?”. Ainda 

conforme Mahoney e Almeida, “No processo ensino-aprendizagem facilitador do ponto 

de vista afetivo é aquele que permite a expressão e discussão dessas diferenças e que 

elas sejam levadas em consideração, desde que respeitados os limites que garantam 

relações solidárias.” (op. cit., p.24).  

No entanto, apesar da aproximação com ideias de Wallon, subentendidas em 

falas dos professores, particularmente no que se refere a significados ligados à 
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“amizade”, a teoria desse autor foi vista como quase desconhecida pela maioria dos 

entrevistados. Ou seja, pode-se dizer que o termo “amizade” (igualdade – amizade - 

liberdade de expressão - considerar saber do aluno) coordena os discursos desse grupo, 

expressando um conhecimento do senso comum a respeito da afetividade na prática 

docente.  

 Com relação ao processo de ancoragem, como enraizamento do pensamento no 

contexto social e cultural dos docentes, uma sugestão que os resultados indicam, pelo 

escasso conhecimento dos autores clássicos, ou conhecimentos distorcidos, assim como 

no Grupo I, neste Grupo II, também pode estar relacionado à formação pedagógica dos 

professores, que seria de pouco aprofundamento nas leituras de Piaget, Wallon e 

Vygotsky. 

 As entrevistas mostram que Piaget é pouco conhecido pelos professores do 9º 

ano. Eventualmente se referiram à afetividade na prática docente expressando ideias 

associadas e próximas ao autor. Um deles repete três vezes o termo “simpatia”, 

conforme já citado: “A simpatia... ajuda bastante na sala de aula, assim... acho que ele 

usa... estimula a simpatia, né... eu acho que ajuda bastante... eu acho que tem a ver com 

Piaget.” (P4). Um professor menciona que a mediação do professor é secundária na 

relação com o aluno... “mas eu entendi que o Piaget, do pouco que eu tive contato com a 

obra, foi que... a figura do professor, ela parece não ser tão importante... não muito 

importante para o desenvolvimento do estudante...” (P3). Professores do grupo também 

fazem referência ao papel da cognição nos estudos de Piaget e às frases de 

desenvolvimento propostas pelo autor. Como observado para o Grupo I, as menções a 

conceitos do autor são genéricas, sem detalhamento. 

 Quanto ao Wallon metade dos professores entrevistados o desconheciam. Dois 

se lembravam do autor e três o conheciam pouco. O autor é o menos conhecido dos três 

teóricos abordados nesta pesquisa. Por exemplo, noções como “professor mediador”, 

citadas por professores do grupo, não foram associadas ao Wallon. A própria 

“amizade”, que organiza o Modelo Figurativo da Figura 3, poderia ser associada à 

teoria de Wallon, que destaca as emoções e os sentimentos na formação da criança e, 

aplicada ao Ensino na formação do aluno no processo ensino-aprendizagem. No 

entanto, o termo “amizade” é associado a igualdade – amizade- liberdade de expressão 

– considerar o saber do aluno, coordena os discursos do Grupo II, parece ser mais um 

conhecimento do senso comum construído socialmente do que uma posição básica 

baseada em Wallon. 
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 No Grupo II, Vygotsky também é o autor mais conhecido entre os três 

considerados neste estudo. Ficou evidente que Vygotsky é o autor que mais chamou a 

atenção dos professores entrevistados do 9º ano. A “Zona de desenvolvimento proximal” 

foi mencionada por quatro decentes e dois deles demonstraram conhecer a dimensão 

social proposta na teoria do autor. Também houve um reconhecimento de que a teoria é 

construtivista, por dois professores. A dimensão histórico-cultural evidenciada na obra 

de Vygotsky pode ser observada na fala seguinte: 

[...] Vygotsky está muito presente porque... ainda que os 

conteúdos, eles... muitas vezes vêm de encontro a uma história 

que deixa de fora muitas experiências libertária, a clareza de 

que a educação, ela deve ser libertária, ela deve transformar o 

indivíduo. Consequentemente, ela está presente. (P2) 

 Porém, como mostraram os resultados do Grupo I, as referências a Vygotsky, 

são genéricas, não demonstrando aprofundamento. Foram mencionados conceitos que 

de certo modo chegam a ser “lugares comuns” na área, como “Zona de desenvolvimento 

proximal”, sem evidência em aprofundamento em leituras. 

 No Grupo II, Paulo Freire também foi citado considerado um autor que 

contribui para pensar a relação entre afetividade e prática docente. Uma docente 

mencionou a obra “A Pedagogia do Oprimido” do autor, fazendo alusão à educação 

política e libertadora. 

 Nesse Grupo II, a objetivação na “amizade” está ligada a uma relação de 

amigos entre professores e alunos. Há também referências a “carinho” na relação com a 

afetividade, porém o que prevalece é a intenção de, por relações de proximidade, serem 

aceitos pelos alunos e assim terem um retorno melhor no processo ensino-

aprendizagem. Como no Grupo I, percebe-se uma alusão genérica à afetividade, sem 

especificações mais consistentes das contribuições de Piaget, Wallon e Vygotsky, 

mesmo que o fundamento das falas dos docentes não estejam em desacordo com as 

respectivas teorias. Desta maneira, também foi construído um conhecimento do senso 

comum sobre afetividade na prática docente no Grupo II, objetivada na “amizade”. Com 

relação ao processo de ancoragem, com enraizamento do pensamento no contexto social 

e cultural dos docentes, uma sugestão que os resultados indicam, pelo escasso 

conhecimento dos autores clássicos (particularmente Piaget e Wallon), ou conhecimento 

destorcidos, assim como no Grupo I, neste Grupo II ele também pode estar relacionado 

à formação pedagógica dos professores, que ofereceria pouco aprofundamento nas 
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leituras de Piaget, Wallon e Vygotsky, sendo que este último também parece ser mais 

abordado em tais cursos. 

 

4.3 – Contrastes dos modelos figurativos da representação social de afetividades na 

prática docente nos Grupos I e II 

 Nesta pesquisa procurou-se investigar as representações sociais de professores 

do 2º ano do primeiro segmento, correspondendo aos alunos que estavam ingressando 

no curso, classificados como Grupo I, e do 9º ano do segundo do ensino fundamental, 

correspondendo aos alunos que estavam terminando o curso, classificados como Grupo 

II. 

 Foi possível investigar as representações sociais de afetividade dos professores 

de ambos os Grupos e realizar comparações, com base nos modelos figurativos da 

representação social de afetividade na prática docente propostos para o Grupo I e para o 

Grupo II.  

 No discurso dos três autores clássicos, que serviram de base para o trabalho, há 

uma acentuada ênfase na indissociabilidade dos aspectos afetivo e cognitivo. No 

discurso dos professores, conforme a teoria das representações sociais, que se denomina 

de “discurso ingênuo”, ao exporem o significado da “afetividade” na prática docente, foi 

possível constatar a relevância desse termo tanto para o Grupo I quanto para o Grupo II, 

porém sem aprofundamento em leituras de teóricos que contribuíram com a temática 

para o campo da Educação.  

 No discurso das professoras do Grupo I, foi possível observar as falas de várias 

professoras que possibilitaram construir um modelo figurativo que se objetivou no 

“carinho”, associado a termos que podem ser sintetizados como “professor afetuoso”, 

“abraços e beijos”, “palavras doces” e “aluno afetuoso”. A visível projeção da emoção 

no tratamento com os alunos, na fala das professoras, que lecionam para alunos de faixa 

etária aproximadamente de oito anos de idade, sugere uma aproximação com a teoria de 

Wallon. No entanto, isto não significa que estariam se afastando das teorias de Piaget e 

Vygotsky, que também dão uma grande ênfase na inseparabilidade dos aspectos 

cognitivos e afetivos, como foi desenvolvido no embasamento teórico-metodológico 

desta pesquisa. Porém, como já mencionado, essa relação com as teorias dos autores 

clássicos é pouco aprofundada nos discursos do grupo.  

 No discurso dos professores do Grupo II, foi construído um modelo figurativo, 

no qual a fala dos professores se objetivou na “amizade”, associada a termos que podem 
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ser sintetizados como “amizade com os alunos”, “permitir liberdade de expressão dos 

alunos”, “igualdade com os alunos” e “ser sensível ao saber dos alunos”. Na fala dos 

professores raramente havia alguma associação da dimensão afetiva com a dimensão 

cognitiva. Foi sugerido que havia uma tendência mais pronunciada com o 

relacionamento amistoso, que estaria facilitando um relacionamento mais harmonioso 

com os alunos. Esse relacionamento harmonioso criaria um clima de receptividade dos 

alunos para o processo de aprendizagem.  

 Na comparação entre o Grupo I e o Grupo II, não ficou uma distinção 

acentuada nos significados sobre a “afetividade na prática docente”. Observa-se a 

aproximação com as teorias de Wallon e de Vygotsky, que tinham um ideal claramente 

voltado para a integração social, porque ambos os autores destacaram em suas obras o 

materialismo dialético. Por outro lado, a teoria de Piaget, também dá um destaque à 

indissociabilidade entre a dimensão afetiva e a cognitiva, mas mais voltada para a 

formação biológica, sem negar a questão social. Esses aspectos, quando mencionados, 

também aparecem genericamente.  

 O destaque para os raros conflitos dos professores com os alunos nos Grupos I e 

II e a criação de um clima de receptividade por parte dos docentes, sugere que o 

“carinho” e a “amizade” estariam sendo posturas dos professores, que teria um retorno 

de um comportamento disciplinar mais compatível com o processo ensino-

aprendizagem. A “afetividade” foi relacionada ao “carinho” no tratamento dos alunos 

do 2º ano do ensino fundamental. Para os professores do 9ºano do ensino fundamental, a 

“afetividade” foi relacionada com a “amizade”. 

O modelo figurativo do Grupo I objetivou-se no “carinho”. Já o modelo 

figurativo do Grupo II objetivou-se na “amizade”. Em ambos os grupos, a maioria dos 

professores não negaram a indissociabilidade dos aspectos afetivo e cognitivo na 

aprendizagem. No entanto, apesar dos professores de ambos os grupos manifestarem, 

em sua maioria, uma preocupação com uma educação humanista, eles não 

demonstraram ter conhecimentos consistentes das terias interacionistas dos autores 

clássicos estudados.  
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CONCLUSÕES 

 Como referido na Introdução, o termo “afetividade” é polissêmico e parece ter 

sido naturalizado no universo escolar, embora vários autores tenham elaborado teorias a 

respeito do assunto. Nesse estudo tomou-se como referência Piaget, Wallon e Vygotsky. 

Embora a proposta tenha sido contrastar as contribuições desses autores com 

representações sociais de afetividade na prática docente, elaboradas por professores do 

Ensino Fundamental, a intenção não foi esperar que os professores participantes do 

estudo fossem especialistas em tais teóricos, o que seria de certo modo improvável. No 

entanto, como os três são referências no campo educacional, é de se estranhar que o 

conceito de afetividade não seja suficientemente estudado por esses profissionais, que 

tendem a naturalizar a “afetividade” em suas práticas.  

Alves-Mazzotti (2008), ao estudar sentidos atribuídos à dedicação no trabalho 

docente por professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, mostrou que as 

professoras adotam um mecanismo de defesa ao enfatizar a afetividade, suprimindo 

assim o que seria a essência de sua profissão: favorecer a construção do conhecimento 

pelo aluno. A autora não deixa de valorizar a “afetividade”, central no processo ensino-

aprendizagem, mas evidencia o modo como os docentes fazem uso desse mecanismo 

em suas práticas. O estudo aqui apresentado pretendeu mostrar um conhecimento do 

senso comum construído sobre afetividade pelos professores, salientando que ela 

poderia ser melhor utilizada em contextos escolares, efetivamente contribuindo para 

processos de ensino-aprendizagem, se embasada com mais consistência em teóricos da 

área.     

Os modelos figurativos da representação social de afetividade na prática docente 

diferiram entre os dois grupos investigados. Para o Grupo I, o elemento que condensa o 

discurso dos docentes é “carinho”, entendido basicamente por manifestações físicas. No 

Grupo II, a ideia central é “amizade”, associada mais diretamente à amizade entre 

professores e alunos. Porém, um aspecto é comum nos dois grupos: a falta de 

conhecimento de autores que estudaram a afetividade no campo educacional, 

particularmente Wallon, e/ou a dificuldade de aprofundamento de conceitos citados. 

Foram também observadas definições de afetividade que podem se aproximar das 

teorias dos autores, sem que os participantes do estudo se dessem conta. 
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No discurso dos três autores clássicos que serviram de base para a pesquisa, há 

uma acentuada ênfase na indissociabilidade dos aspectos afetivo e cognitivo. No 

discurso dos professores, conforme a Teoria das Representações Sociais, que busca 

analisar um “saber ingênuo”, ou “conhecimento do senso comum”, foi possível 

constatar a relevância da afetividade na prática docente tanto para o Grupo I quanto para 

o Grupo II, porém sem aprofundamento em leituras de teóricos que contribuíram com a 

temática para o campo da Educação. Ou seja, foi possível estabelecer relações entre os 

saberes construídos e compartilhados sobre afetividade nos grupos, e os conhecimentos 

dos teóricos tidos como parâmetro.  

Foram observadas referências às teorias de Wallon e de Vygotsky, que tinham 

propostas claramente voltadas para a interação social. A teoria de Piaget também dá um 

destaque à indissociabilidade entre a dimensão afetiva e a cognitiva, privilegiando a 

formação biológica, porém sem negar a dimensão social. Esses aspectos, quando 

mencionados, também apareceram genericamente. O destaque para os raros conflitos 

dos professores com os alunos, nos Grupos I e II, e a criação de um clima de 

receptividade por parte dos docentes, sugere que o “carinho” e a “amizade” estariam 

sendo posturas para obter um comportamento disciplinar mais compatível com o 

processo ensino-aprendizagem. No entanto, apesar dos professores de ambos os grupos 

manifestarem, em sua maioria, uma preocupação com uma educação humanista, eles 

não demonstraram ter conhecimentos consistentes das terias interacionistas dos autores 

clássicos tomados como referência no estudo.  

Finalizando, pode-se refletir sobre a contribuição do estudo para o campo 

educacional e como pista para novas pesquisas. Sá (1998) já mencionava a área da 

Educação como uma das que mais se destaca no campo das representações sociais. 

Segundo Gilly (2002, p. 232): “O interesse essencial da noção de representação social 

para a compreensão de fatos da educação é que ela orienta a atenção sobre o papel de 

conjuntos organizados de significações sociais no processo educativo”. A pesquisa 

procurou mostrar a relevância de se estudar a afetividade na área da Educação, 

particularmente na prática docente. Observou-se que muitos teóricos a abordam, porém, 

os conhecimentos expressos pelos docentes não parecem ser compatíveis com a riqueza 

conceitual já produzida na área. Além de autores canônicos como Piaget, Wallon e 

Vygotsky, outros podem oferecer contribuições, como Paulo Freire, citado em algumas 

entrevistas, porém de modo superficial. Espera-se que os resultados possam instigar 

professores a estudarem teoricamente a afetividade para ampliarem o olhar para suas 
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práticas, assim como os cursos de formação docente a refletirem sobre o modo como 

estão oferecendo disciplinas que contém as teorias dos referidos autores. 

 

                             *          *          * 
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APÊNDICES  

 

MODELO DO FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DE PERFIL DOS 

PARTICIPANTES 

 

 

Nome: _________________________________________ 

 

Campus: _______________________________________ 

 

Ano em que leciona: _____________________________ 

 

 

 1 – Sexo [   ] Feminino  [   ] Masculino 

 

 2 – Escolaridade: ______________________________ 

 

 3 – Formação: ________________________________ 

 

 4 – Tempo de Magistério: ________________ 

 

 5 – Situação Funcional: 

 

      [   ] Contratado      [   ] Efetivo 40h      [   ] Efetivo 20 h      [   ] Efetivo DE 

 

 6 – Função na escola: 

      _______________________________________________________ 

 

 7 – Tempo de trabalho nesta escola: _____________________________ 

 

 8 – Idade: 

       [   ] 20 a 30 anos 

       [   ] 31 a 40 anos 

       [   ] 41 a 50 anos 

       [   ] 51 a 60 anos 

       [   ] 61 ou mais 

 

 9 – Leciona em outra escola?  [   ] sim   [   ] não 

      

       Em caso afirmativo: [   ] pública      [   ] privada  
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MODELO DO ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA OU SEMI 

ESTRUTURADA 

 

1- Eu gostaria de saber como você veio trabalhar aqui no Pedro II, o que te 

motivou... 

2- Conte um pouco como é o ambiente da sua sala de aula, a relação com seus 

alunos no dia a dia... 

3- E em termos de ensino-aprendizagem, como é a relação com eles? 

4- E fora da sala de aula? Como é sua relação com eles?  

5- Quais leituras você costuma fazer no sentido de te ajudar na relação com eles? 

6- O que te vem na memória em relação às contribuições de Piaget para a escola? 

Em que essas leituras te ajudam na relação com seus alunos, dentro e fora da 

sala de aula? 

7- O que te vem na memória em relação às contribuições de Wallon para a escola? 

Em que essas leituras te ajudam na relação com seus alunos, dentro e fora da 

sala de aula? 

8- O que te vem na memória em relação às contribuições de Vygotsky para a 

escola? Em que essas leituras te ajudam na relação com seus alunos, dentro e 

fora da sala de aula? 

9- O que te vem à mente quando eu digo “afetividade na prática docente”?  

10- Você gostaria de acrescentar algo ao que nós conversamos?  
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