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No ensino-aprendizagem, a simplificação e a dualidade do psiquismo humano, 

sobrevalorizando o cognitivo em detrimento do afetivo, tem favorecido e priorizado práticas 

individualistas, relações estigmatizadas, indiferença e agressão moral entre outras, que 

interferem e retardam o aprendizado e o desenvolvimento integral dos alunos. 

Ao contrário, se razão e emoção forem tomadas como um todo coeso e 

interdependentes contribuem para a solução dos problemas da prática pedagógica. Trabalhar 

apartir desta perspectiva, exige dos professores capacidade para perceber o aluno inserido 

num contexto social de interações múltiplas que interferem nos seus sentimentos. É nesta 

interação com o outro que se dá o aprendizado e a construção da identidade. No processo de 

ensino-aprendizagem é a totalidade do aluno que apreende, que se põe no mais forte 

desenrolar da afetividade. 

Neste trabalho procuramos superar a dicotomia entre emoção e razão, buscando apoio 

num referencial que aponta para o afeto e a cognição como um todo. O recorte investigativo 

aponta como questionamentos: Que situações afetivas surgidas no contexto de sala de aula 

podem interferir no resultado do processo de ensino e aprendizagem? Em que situações a 

afetividade é determinante para a construção do conhecimento dos alunos adolescentes?  

Os objetivos são: levantar indicadores sobre a interferência e interação do afeto com a 

cognição; destacar contextos emocionalmente positivos ou negativos que interferem na 

aprendizagem escolar; identificar dificuldades do contexto escolar ao tratar de eventos 

emocionalmente importantes.  

Delimitam e apóiam o desenvolvimento da pesquisa: a formação da base teórica-

conceitual respaldado em estudos de Piaget, e outros estudiosos do mesmo; a metodologia 

qualitativa integrando questionários, entrevistas, observação direta e autoscopia de passagens 

de aulas; os sujeitos participantes são alunos da Segunda Série do Ensino Médio de uma 

escola da rede publica e uma da rede privada buscando elucidar a problemática abordada. A 

rotina investigativa priorizou o acompanhamento diário de sala de aula, analisando as 

práticas, o papel atribuído à afetividade e as reações dos alunos diante do objeto de 

conhecimento. 
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AFETI VI DADE E A COGNI ÇÃO EM  PI AGET 

Na teoria piagetiana o desenvolvimento se dá pela contribuição e complementaridade 

dos aspectos funcionais, entre eles a afetividade, com os estruturais. A afetividade impulsiona 

o desenvolvimento cognitivo e se fortalece com as estruturas construídas e a direção da 

atividade intelectual. O desenvolvimento mental evolui até atingir um equilíbrio final obtido 

pelo processo de equilibração. O desenvolvimento afetivo tende a uma maior equilibração 

com o aumento da idade (Piaget, 1976).  

A equilibração tem “suas raízes no biológico, nasce no biológico, mas não é somente 

biológico; depende das experiências do meio físico e social para expressar-se, constituir-se, 

assimilar e manter uma independência crescente do meio e do biológico”  (Rosso, 1998, p. 

79). A inteligência e a afetividade “tendem a um ‘equilíbrio móvel’ , (...) quanto mais estáveis, 

mais haverá mobilidade, pois, nas almas sadias, o fim do crescimento (...) autoriza um 

progresso espiritual que nada possui de contraditório com o equilíbrio interior”  (Piaget, 1989, 

p. 12). Na equilibração o sujeito age quando experimenta necessidade ou desequilíbrio, 

mesmo que momentâneos, entre o meio e o organismo (Piaget, 1961). A ação é a tentativa de 

levar o organismo a reestabelecer o equilíbrio, ativando simultaneamente o funcionamento os 

aspectos afetivos e cognitivos. Os aspectos afetivos objetivam a satisfação da necessidade, os 

fins e os aspectos cognitivos, o caminho para se chegar à satisfação da necessidade, os meios.  

Como o desenvolvimento humano resulta das interações do sujeito com os objetos 

onde, “todas as formas de conhecimentos, como também a construção das estruturas mentais, 

dependem direta ou indiretamente da experiência do indivíduo com o meio físico ou social”  

(Rosso, 1998, p. 89). Assim, o conhecer e a afetividade dependem das experiências atuais e 

anteriores do sujeito. Neste processo, Piaget (1988) diferencia e apresenta três funções da 

inteligência: conhecimento, referem-se à capacidade de adaptação do ser humano ao seu 

mundo, relaciona-se ao desenvolvimento do pensamento lógico e a todo desenvolvimento 

intelectual; representação, referem-se aos símbolos ou signos que a criança pode expressa ou 

representa o que ela experienciou, no singular, enquanto sujeito; afetividade, expressam-se 

pela imitação ou pelos símbolos. 

Pela equilibração a criança organiza progressivamente as experiências que sustentam o 

seu desenvolvimento mental e afetivo. Todas as ações partem de um interesse que as 

desencadeia. Este pode estar relacionado a uma necessidade fisiológica, afetiva ou intelectual. 

Enquanto que as funções mentais são constantes em todas as fases de desenvolvimento, as 

estruturas são variáveis em cada estágio (Piaget, 1989).  
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No estágio das operações formais, a etapa vivida pelos informantes da investigação, 

ente os 11 aos 15 anos, tem como principal característica a distinção entre o real e o possível 

através da experimentação e análise. As operações formais são marcadas pela reconstrução 

dos desequilíbrios verticais. O adolescente é capaz de raciocinar de modo hipotético-dedutivo. 

Não se refere mais àquele possível como extensão do real, característico do nível operatório-

concreto. Mas, há uma inversão, o real está inscrito no possível (Sisto 2000). 

As operações formais libertam o pensamento do adolescente, dando-lhe um novo 

poder que o leva ao egocentrismo, pois supervaloriza os seus sentimentos e ações e se sente 

controlado por uma platéia imaginária (Faria, 1989), utilizando o imaginário para colocá-lo no 

centro das atenções. Sua imaginação faz com que seus planos de vida extrapolem as 

dimensões do real - são os salvadores do mundo. Pelo contato social e agregação com sues 

iguais surge a cooperação que o ajudará a construir valores como os de justiça, igualdade e 

solidariedade.  

O adolescente é capaz de analisar o que recebe através dos sentidos e imaginar o que 

poderia estar ali, o possível numa ação e, a partir dele caminhar para a realidade da ação. 

Além do surgimento das hipóteses diante do real e do possível, outras características como: 

pensamento proposicional, isolamento das variáveis individuais e análise combinatória. O 

equilíbrio atingido pelo adolescente nas operações formais como forma final em estruturas 

elaboradas, explica todas as conquistas, inclusive as da vida adulta, “como também os 

raciocínios mais abstratos conhecidos pelo homem”. A partir do momento que existe 

compensação entre transformações virtuais, existe a possibilidade de uma inversa. É a 

“reversibilidade operatória e equilíbrio”  (SISTO 2000, p. 116). 

Portanto, as operações formais produzem mudanças na atitude do adolescente em 

relação ao ambiente. Em alguns momentos pode usar a abordagem de hipótese, em outros a 

experiência e dedução. “Pode tratar a situação particular como uma realidade entre uma 

variedade de possibilidades que o sistema combinacional levanta. Pode raciocinar do 

particular para o geral e voltar de novo. Pode fazer declarações que tenham forma 

proposicional.”  (Richmond, 1981, p. 87).  

Assim, liberta-se do seu ambiente, pois realiza ações a partir de declarações a respeito 

do mesmo. Esta libertação em relação ao mundo através da ação mental lhe permite executar 

operações sobre os resultados de outras operações. Estabelece uma relação entre o real e o 

possível conseguindo fazer uma inversão imaginando o possível e depois verificar o real. 

Difere das operações concretas por não estar mais centrado no real, mas nas transformações 

possíveis (Piaget e Inhelder 1999). 
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Desenvolvimento afetivo em Piaget  

Apesar de Piaget ter centrado suas pesquisas no desenvolvimento cognitivo, sempre 

destacou a importância do afeto e da cognição para que o sujeito possa se adaptar com êxito 

ao meio. O desenvolvimento da inteligência acontece unida, indissociável e complementar ao 

da afetividade. Como tal o afeto, permeia toda ação do sujeito (Piaget, 1974).  São seis 

estágios ou períodos de desenvolvimento da afetividade indicados por Piaget. Em todos os 

estágios aparecem novas estruturas que são edificadas sobre as estruturas anteriores e que lhe 

dão caracterização própria. Nesse mecanismo, “toda ação (...) corresponde a uma 

necessidade” (1989, p. 14). A necessidade é fator de constante desequilibração que leva a 

criança a buscar um novo equilíbrio sobre as construções anteriores e de suas disposições 

afetivas atuais.  

Os três primeiros estágios referem-se ao recém-nascido e ao lactante. Esses estágios 

são anteriores ao aparecimento da linguagem. Eles expressam as primeiras: emoções; 

sensações de agradável, desagradável, prazer e dor, sucesso e fracasso, egocentrismo sem 

consciência de si ou narcisismo sem Narciso; regulações afetivas elementares e fixações 

exteriores da afetividade, aparece a escolha afetiva do objeto que corresponde à objetivação 

dos sentimentos.  

No quarto estágio da afetividade, com o aparecimento da linguagem, a criança 

reconstrói as ações passadas e antecipa as ações futuras. Tem início a socialização da ação, o 

pensamento e a interiorização da ação. Aparecem os sentimentos interindividuais de simpatia, 

antipatia, respeito, afeição etc., em que toda e qualquer conduta que resulte numa ação, suas 

motivações e dinamismo vêm da afetividade. Nesse estágio, além do já citado, aparecem os 

sentimentos morais intuitivos e as regularizações de interesse e valores (Piaget, 1989). 

O quinto estágio da afetividade é marcado pelo início da vida escolar, por uma maior 

equilibração, desenvolvimento mental, progressos significativos de conduta e de socialização. 

A criança torna-se capaz de cooperar com compreensão dos pontos de vista dos outros, pode 

pensar antes de agir, dando início ao processo de reflexão, da construção lógica, da moral e da 

autonomia pessoal. Aparecem progressos do pensamento com relações racionais de causa e 

efeito e de conservação. As intuições se transformam em operações levando a criança a seriar, 

classificar e entender a reversibilidade operatória e simétrica. A afetividade passa por 

profundas transformações, apresentando novos sentimentos morais e a organização da 

vontade regulando a vida afetiva a partir da integração do eu. O respeito mútuo é o novo 

sentimento que dará origem ao de justiça. À medida que os sentimentos morais se organizam 

e constituem regulações, caminham para a forma final de equilíbrio que é a vontade.  
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O sexto estágio da afetividade é “marcado por desequilíbrios momentâneos, que dão 

um colorido afetivo”  (p.61), causado pela maturação do instinto sexual, multiplicando os 

poderes do adolescente que perturbam a afetividade, mas, ao mesmo tempo, levando-o a um 

maior equilíbrio e fortalecimento. Pelo desenvolvimento do pensamento formal, o adolescente 

tem maior habilidade para elaborar teorias abstratas e afirma sua vida afetiva através da 

conquista da personalidade e inserção no mundo dos adultos. É sempre a “afetividade que 

constitui a mola das ações das quais resulta, a cada nova etapa, esta ascensão progressiva, pois 

é a afetividade que atribui valor às atividades e lhes regula a energia. Mas, a afetividade não é 

nada sem a inteligência, que lhes fornece os meios e esclarece os fins”  (Piaget 1989, p. 69-

70). A afetividade consiste no ajuste das energias internas e na acomodação das trocas da 

energia com o mundo externo.  

Ele destaca que: “sem afeto não haveria interesse, nem necessidade, nem motivação; e 

conseqüentemente, perguntas ou problemas nunca seriam colocados e não haveria 

inteligência. A afetividade é uma condição necessária na constituição da inteligência”  (1962, 

p. 32). Sendo que “a afetividade é caracterizada por suas composições energéticas” , os 

processos afetivos são considerados processos energéticos que podem ter uma representação 

maior ou menor, positiva ou negativa, dependendo da qualidade da interação do sujeito com o 

objeto (1983, p. 226). A afetividade é uma fonte de energia que permanece potencial até 

encontrar uma forma para se expressar ou encontrar algo que lhe dê um poder de se 

transformar. Esta possibilidade se dá pela ação das estruturas mentais.  

Assim, a afetividade é indissociada, irredutível e complementar à inteligência. Ela 

regula a energia e lhe atribui valor. Ela não é nada sem a inteligência, pois esta lhe oferece os 

meios e indica os fins a serem perseguidos. Compreender estas relações entre a afetividade e a 

inteligência faz-nos compreender que Piaget concebe a afetividade como resultado de uma 

construção ativa resultado da construção diária e durante todo o processo da existência 

humana. Trata-se, então, de um processo que pode receber a contribuição da educação. 

Durante as operações formais, a afetividade é marcada pelo desenvolvimento dos 

sentimentos idealistas e a formação da personalidade. O adolescente é idealista pelo 

desenvolvimento da capacidade de raciocinar sobre o hipotético, trabalha com as idéias e se 

liga afetivamente a elas. Assim, “as idéias valorizadas tornam-se ideais (...) integrados numa 

escala de valores e conservados no decorrer das assimilações”  (Faria 1989, p. 90). Os afetos 

intra-individuais supervalorizam o eu desprezando a autoridade ou o adulto e se valoriza no 

contato com o seu grupo de adolescentes que caminha para a construção dos sentimentos 

interindividuais. Com o amadurecimento, deixa de existir o imaginário para assumir o real e a 
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vontade é concebida como um regulador afetivo. As normas que dirigem os comportamentos 

do adolescente deixam de vir dos outros, passando, ele próprio, a elaborá-las a partir do seu 

relacionamento com os outros adolescentes. 

PROCEDI M ENTOS M ETODOL OGI COS, I NFORM AÇÕES E ANÁL I SES 

Para o desenvolvimento da investigação coletamos informações em duas escolas, uma 

pública (EPu) e outra particular (Epa) do Município de Ponta Grossa, Paraná. A escolha das 

escolas de redes diferentes de ensino se fez necessária para um comparativo, por atenderem 

alunos de segmentos diferenciados.  

Fizemos a opção pela pesquisa que seguisse um enfoque fenomenológico com uma 

abordagem do tipo qualitativa e interpretativa. Utilizamos o questionário, entrevista, 

observação livre, e autoscopia.  

O questionário, para coletar informações que permitissem identificar informantes e 

situações potenciais para aprofundamento no intuito de traçar um paralelo entre as 

interferências relacionadas e os afetos na apropriação da aprendizagem. O questionário foi 

aplicado a todos os alunos, 15 da EPu e 42 da EPa. 

A entrevista, com o propósito de aprofundar as informações que necessitavam de uma 

maior riqueza de detalhes. Foi realizada com todos os alunos para evitar discriminação por 

não ter sido chamado ou o seu inverso. Das entrevistas gravamos somente as daqueles que, 

pelas respostas do questionário, poderiam apresentar mais detalhes. Dentre os informantes 

selecionamos 9 alunos da EPu e 13 alunos da EPa para analisar em detalhe as informações. As 

entrevistas dos 22 alunos selecionados como informantes centrais foram gravadas e 

posteriormente transcritas.  

A observação livre em sala de aula para podermos conhecer cada um dos alunos 

participantes no contexto de sala de aula. A observação livre foi feita durante quatro meses na 

EPu e sete meses na EPa totalizando 80 observações da EPu e 140 da EPa. Observamos 

cotidianamente as mais diversas disciplinas, sem uma regularidade, ora circulando entre os 

alunos, ora apenas observando a partir da porta, ora estabelecendo algum diálogo com o 

professor e com alguns alunos.  

A autoscopia foi usada para estabelecer uma confrontação do sujeito com a imagem de 

si mesmo (Sadalla 1998). Foram feitas 21 horas/aula de filmagens da EPu e 26 horas/aula da 

EPa, resultando em 9 seções de autoscopia para a EPu e 13 para a Epa. Este procedimento 

permitiu analisar os professores e ao mesmo tempo os alunos em várias situações de aulas.  
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I NFORM AÇÕES COL ETADAS 

As informações foram apresentadas em dois blocos: experiências anteriores e atuais 

em contextos escolares, positivas e negativas. Posteriormente tratamos as informações de 

acordo com as três categorias: Pertencimento/descentração; Praxeologia/Economia de 

Conduta (Autonomia, estima e auto-estima, simpatia e antipatia, investimento e desafio);  

Valor (valorização e desvalorização, interesse e desinteresse, reconhecimento). 

 

Experiências Anteriores  

Para este bloco de informações utilizamos o questionário e a entrevista. 

a) Da EPa, positivas: 

Caso 1 - “Quando ganhei uma caixa de chocolate da professora de Química”  (A.V.). 

O aluno relata que sempre teve muita dificuldade na disciplina de Ciências e 

conseqüentemente essa dificuldade foi transferida para a disciplina de Química. Não 

conseguia se interessar por essa disciplina na 8ª série e na 1ªsérie do Ensino Médio. Logo no 

início da 2ª série do Ensino Médio, a professora vendo sua apatia o desafiou e disse que se ele 

tivesse um resultado acima de 8,0 na prova ele ganharia uma caixa de chocolate. Estudou 

muito e tirou 9,0 na avaliação. A professora cumpriu com sua promessa e ele ficou muito 

entusiasmado com o fato. “me entusiasmei e até hoje minhas notas de Química são muito 

boas. Valeu a pena o incentivo da professora.”  

Caso 2 - “O dia do meu aniversário, eu entrei na sala, estava todo mundo de pé e 

cantaram parabéns para mim, eu estava na 6ª série”  (A.C.R.). A aluna relata que no dia do seu 

aniversário, quando chegou na sala de aula, turma estava de pé esperando para cantar 

parabéns. “Foi uma alegria muito grande, eu não sabia o que falar ou fazer, simplesmente 

fiquei radiante. Era aula de Português. As aulas de Português tem um sabor especial para 

mim.”   

b) Da EPa, negativas: 

Caso 11 - O aluno A.V. relata que em uma aula de Português, estava cansado e 

distraído, a professora fez uma pergunta e ele não soube responder, a professora ficou muito 

irritada e o xingou de louco e débil mental. “Me senti muito mal, não sabia aonde me enfiar. 

Até hoje não consigo gostar de Português, acho um chatice ter que estudar aquelas regras 

todas” . 

Caso 14 - “Quando a professora de Português gritou comigo na sala de aula, eu fiquei 

muito triste”  (G.C.). A aluna relatou que estava escrevendo um bilhetinho para uma amiga e a 

professora de Português pegou. “Eu não estava com boas notas e a professora aproveitou para 
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gritar comigo, dizendo que eu tinha competência para escrever bilhetinhos mas não tinha 

competência para estudar.”  

c) Da EPu, positivas 

Caso 22 - “O dia em que fiz 15 anos e todos os professores lembraram do meu 

aniversário”  (R.F.). O aluno relatou que quando estava na 7ª série, no dia do seu aniversário, 

todos os professores da escola o procuraram para dar-lhe os parabéns. “Percebi que os 

professores gostavam de mim e que eu era importante para eles, pois eles lembraram do meu 

aniversário e vieram até mim para me cumprimentar e abraçar” . 

d) Da EPu, negativas: 

Caso 23 - “Numa aula de Matemática, a professora disse que só via meus dentes”  

(L.V.). A aluna relatou que quando estudava na 5ª série a professora de Matemática, num dia 

em que o tempo estava escuro, ameaçando chover, olhou para trás e disse para a aluna que 

estava rindo que só conseguia ver seus dentes. “Não precisa dizer que ela me chamou de preta 

por tabela, a turma toda riu de mim. Eu não consigo gostar de matemática até hoje” . 

Caso 24 - “O dia em que a professora de Português me chamou de filho de uma 

cadela”  (O.D.R.A.M.). O aluno relatou que quando estava na 5ª série, numa aula de 

Português, estava brincando e a professora virou para trás e disse para ele “porquê você está 

rindo seu filho de uma cadela?. Não preciso dizer que foi o pior dia da minha vida” . 

 

Experiências Atuais  

Para este bloco de informações utilizamos a observação livre e a autoscopia. 

a) Da EPa, positivas: 

Caso 26 - Nas observações feitas e na análise das imagens colhidas pela filmagem 

pude perceber que a aluna C.R.M. manifestava um contentamento, uma alegria muito grande 

quando a professora de história entrava na sala de aula. Quando chamada para a entrevista e 

colocada diante da sua imagem na TV, a aluna relata que a professora a fez descobrir o 

verdadeiro sentido da história numa aula onde a professora relatava que a história servia para 

verificar os erros cometidos pela humanidade no passado para que o homem não volte a 

cometer as mesmas atrocidades e aberrações no presente. “ isso foi nesse ano, onde pude 

perceber o verdadeiro valor de se estudar história, hoje eu, além de gostar muito da 

professora, busco livros e revistas para conhecer sempre mais” . A aluna completa: “como é 

bom termos professores que amam o que fazem pois nos fazem amar o que eles amam”. 



 

 

9 

 

b) Da EPa, negativas: 

Caso 31 - A aluna G.C. escreveu no questionário e relatou na entrevista que a 

disciplina que mais odeia é Literatura. Analisando as imagens constatamos que nas aulas de 

Literatura a aluna apresentava indiferença e normalmente debruçava a cabeça sobre a carteira 

e não fazia nada, não escrevia, não participava. Ao chamá-la e ao assistir as imagens, a aluna 

se reportou a um fato que havia acontecido alguns meses antes no decorrer do ano. Numa 

ocasião um atrito com a professora de Literatura, onde a professora a humilhou na frente de 

toda a turma. A aluna fez uma redação e deixou muitos dados que deveriam constar. A 

professora ao entregar a redação corrigida teceu comentários na frente de todo o grupo. A 

aluna ficou revoltada, saiu da sala e procurou a coordenação para relatar o fato, mas ainda 

hoje reconhece que não conseguiu superar o fato e se sente extremamente bloqueada com 

sensação de que a qualquer momento poderá ser ridicularizada, por isso, como uma atitude de 

fuga finge não estar em sala dormindo ou se desligando da mesma. 

c) Da EPu, negativas: 

Caso 37 – Nas observações realizadas em sala de aula e nas tomadas de vídeo 

observamos que a aluna P.S.C. se manifestava muito irritada com a proximidade das aulas de 

Física e durante as mesmas. O mau humor era visível e até os colegas da turma comentavam 

da mudança provocada na aluna durante estas aulas. Quando a chamamos e a colocamos 

diante das imagens ela relata espontaneamente que o professor desta disciplina fez 

comentários inadequados como: ‘você é muito boazuda, bem que podia sair comigo’, isso 

aconteceu logo no início do ano letivo. A aluna relata que “ isso mexeu muito comigo, pois 

jamais esperava uma atitude assim de um professor e a partir de então me desinteressei pela 

disciplina e não tenho vontade de aprender” . 

 

Da análise das informações 

Passaremos a apresentar a análise das informações segundo as categorias a seguir.  

a) Pertencimento/descentração: Piaget (1989) afirma que as relações sociais e 

atividades individuais do adolescente são modificadas permitindo as relações interindividuais 

que estão baseadas na reciprocidade e cooperação. Nestas relações surgem o respeito mútuo e 

a idéia de pertencimento a um grupo específico com características próprias. A vida afetiva do 

adolescente chega a um maior equilíbrio e autonomia, permitindo que ele se dedique mais ao 

seu grupo, caminhando para uma descentração. As atenções deixam de estar voltadas a si 
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próprio, e voltam para o seu grupo, passando por vezes a renegar-se a si próprio em função 

das opiniões de decisões do seu grupo, pois os sentimentos estão dirigidos a ideais coletivos. 

b) Praxeologia/Economia de Conduta: para Piaget (1976), a praxeologia seria uma teoria 

interdisciplinar estabelecendo uma relação entre os comportamentos, os meios e os fins 

almejados, verificados na questão do rendimento e das escolhas feitas pelo aluno. Em toda 

conduta há uma relação de conhecimento e uma “energética”  que corresponderia ao 

componente afetivo. A Praxeologia “ invoca um princípio de racionalidade (máximo de efeitos 

com um mínimo de meios), este interessa tanto os valores afectivos como as estruturas 

cognitivas”  (1976, p. 81). A afetividade seria um regulador de energia segundo uma economia 

de conduta havendo uma coordenação de ganhos e perdas de energia. Quando o adolescente 

entra em contato com situações prazerosas estas despendem uma energia maior na busca 

contínua desse prazer, o mesmo acontece quando está em contato com situações frustrantes.  

c) Valor: Piaget (1976) estabelece os valores de finalidade que seriam os instrumentais 

abrangendo os meios e os fins e os valores de rendimento que envolvem os ganhos e os 

custos. Todo comportamento é ditado por um interesse que tem um valor pois é desejado e 

busca um fim. O autor descreve que “o interesse é uma regulação energética que liberta as 

forças disponíveis (...), aumentando assim o rendimento, e, (...) um comportamento será dito 

‘ interessado’ se for destinado a aumentar os rendimentos do ponto de vista do eu do sujeito”  

(1976, p. 84). 

A categoria pertencimento e descentração foi observada nos casos 2, 23 e 31, nestes 

casos percebemos a importância para o adolescente de construir uma imagem diante do seu 

grupo de amigos. No caso 2 o ser recebida, pela sua turma, com o canto do parabéns teve um 

sabor especial, pois o seu grupo, a sua turma, os seus amigos lembraram do seu aniversário e 

foi na aula de português. No pensamento da aluna, houve a cumplicidade da professora de 

português, melhor dizendo, o sentido do pertencimento e identificação com seu grupo que 

permitiu que os colegas de turma cantassem parabéns. Esse fato fez com que a aluna se 

sentisse parte integrante do grupo, foi aceita e reconhecida pelo seu grupo. 

Já no caso 23, poderíamos dizer que a exclusão do aluno foi ainda mais grave. A aluna 

foi identificada como de outra raça o que para ela não era importante, mas ser enfatizado pela 

professora como sendo negra, fez com que ela se excluísse do grupo e ao mesmo tempo a 

disciplina de matemática passou a ser relacionada ao fato de ser excluída de um grupo do qual 

fazia parte e já caminhava e se identificava a algum tempo. Ser negra, numa realidade de uma 

cidade onde a maioria da população é branca a deixa a margem, pertence a uma minoria e esta 

relação foi feita por quem não poderia jamais excluir e sim proporcionar situações de 
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entrosamento e fortalecimento dos laços de pertencimento. "Gosto de mim do jeito que sou, 

mas a professora me rebaixou diante da turma enfatizando que sou negra".  

No caso 31 percebemos que a aluna foi exposta diante do grupo. Quando a professora 

revela ao grupo detalhes de uma redação e sobretudo ressalta os erros cometidos e os dados 

omitidos ela fez com que a aluna se sentisse alvo de todos os olhares do grupo e sua 

atoconsciência foi destruída, sendo que não achou outra saída a não ser sair correndo e pedir 

socorro. A idéia de pertencimento foi totalmente danificada havendo um bloqueio em relação 

ao grupo e as aulas de literatura. “Não podia ser exposta daquela forma, me senti muito mal e 

acho que a qualquer momento a professora pode me colocar novamente naquela situação. 

Sinto um distanciamento muito grande da turma e só consigo ter e me relacionar com uma 

amiga” .  

Nos três casos analisados nesta categoria percebemos que a constante presente é o 

fortalecimento pessoal diante do seu grupo social, ou seja fortalecimento do pertencimento e 

ao mesmo tempo uma saída de si ao encontro do grupo, é a identificação com o seu grupo e 

ao mesmo tempo o fortalecimento de sua personalidade, nas situações positivas, enquanto que 

nas situações negativas percebemos uma destruição ou uma renegação do seu grupo social, 

sentindo-se excluídos e frágeis diante de situações que deveriam fortalecer a auto-imagem e a 

sua própria personalidade. 

Na segunda categoria Praxeologia/Economia de Conduta, relatadas nos Casos 1, 11, 

24, 37, percebemos que o adolescente procura estabelecer uma relação de ganho e perda 

diante de situações que lhe proporcionam satisfações ou frustrações dispendendo maior ou 

menor quantidade de energia. Observaremos isso no desenvolvimento e análise dos casos da 

presente categoria. 

Para o aluno do caso 1 bastou um desafio da professora de química para que ele 

fizesse um esforço acima do normal para conquistar uma caixa de chocolate e a partir do 

momento que aluno percebeu que tinha capacidade e condições para tanto, não recuou mais. 

“Sinto como que o gosto do chocolate sempre que consigo um bom resultado na disciplina. 

Aquele foi o melhor chocolate que já comi” . Podemos dizer que o incentivo da professora foi 

desafiador e concluir como o aluno: “Valeu a pena o incentivo da professora.”  

A relação entre a disciplina de Português no fato de não haver interesse nesta 

disciplina se revela como uma economia de conduta no sentido de não dar atenção a mesma 

para evitar que o professor possa novamente colocar o aluno em situação de humilhação e 

xingamento. Isso é o que pode ser percebido nos casos 11 e 24. O ser chamado de débil 
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mental e filho de uma cadela, respectivamente faz com que esses alunos não permitam que 

seus tempos sejam desperdiçados com disciplinas que não lhe proporcionam qualquer relação 

de prazer, ao contrário só lhe trazem lembranças de momentos de dor pelas situações 

constrangedoras a que foram submetidos. Estudar regras gramaticais “são uma chatice, não 

tem relação com o meu dia-a-dia”  e, “aula de português, eu faço de conta que não estou na 

sala, aquela sensação de que a qualquer momento serei humilhado novamente me deixa sem 

ânimo para tentar aprender. Até minha leitura é ruim”. 

O ser assediada moralmente pelo professor de física, caso 37, percebemos que a partir 

de uma evidência feita pelo professor a aluna esboça uma reação de desprezo pela disciplina 

em questão, há uma relação direta entre os comportamentos, os meios e os fins almejados, 

verificados na questão do rendimento e das escolhas feitas pelo aluno, no caso de 

desinteresse. 

É importante destacar que tudo o que motiva o aluno faz com que ele despreenda uma 

quantidade de energia para buscar sempre a superação, mas ao mesmo tempo se a motivação 

for negativa, as lembranças são amargas, o adolescente não medirá esforços para não passar 

novamente pela mesma situação. 

Na terceira categoria Valor relatados nos casos 14, 22 e 26, percebemos que o fato de 

ser reconhecido em suas capacidades e potencialidades faz com que o adolescente se 

descentre e caminha rumo a construção de um conhecimento maior através do interesse, 

sendo que o contrário pode acontecer quando este é desvalorizado. Ser valorizado significa 

ser reconhecido, estimulado, impulsionado para a construção e afirmação de sua própria 

identidade. 

Ser chamada de incompetente fez com que a aluna do caso 14 se sentisse 

desvalorizada pela professora. “A professora podia ter pego o meu bilhete e ter valorizado o 

que havia escrito nele, dava muito bem para aproveitar, mas a professora preferiu julgar 

minhas notas e me taxar de incompetente” . O fato de ser considerada inferior aos colegas por 

não estar tendo um bom aproveitamento fez com que a aluna não esboçasse uma reação e 

realmente tornou-se incompetente. 

O aluno do caso 22 se sentiu valorizado por ter sido lembrado por todos os professores 

pela passagem do seu aniversário. Fazer 15 anos tem um significado todo especial de 

passagem para o adentramento ao mundo dos adultos e ser lembrado pelos professores fez 

com que o aluno percebesse que ele era importante e que seus professores tinham um carinho 

especial para com ele. “Percebi que os professores gostavam de mim e me aceitavam com 

minhas limitações mas sabiam reconhecer minhas qualidades” . 
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A aluna do caso 26 se sentiu valorizada pela professora de história quando numa das 

primeiras aulas mostrou aos alunos o verdadeiro sentido de estudar a história. Perceber os 

erros e os acertos cometidos pela humanidade mexeu com a aluna propiciando uma 

identificação com a professora e com a disciplina. “Amo história e me dedico para gostar 

ainda mais. A professora soube valorizar os conhecimentos que já possuíamos e nos fez 

crescer” . Ao sentir-se amada pela professora percebeu-se gente e valorizada enquanto aluna e 

ser humano. 

Nos casos positivos percebemos que a valorização leva a um investimento maior de 

energia conduzindo o aluno a procurar uma superação ou uma continuidade melhorada do 

fato. Ao mesmo tempo o ser desvalorizado faz com que o adolescente busque uma 

confrontação que muitas vezes não produz efeitos de construção, mas de maior destruição. 

Toda atitude é dirigida por um valor que lhe atribui uma intensidade que pode levar a uma 

nova valorização ou desvalorização e isso pode se repetir nas mais diversas situações 

posteriores em que o educando é colocado diante de situações similares.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As informações relatadas mostram que a organização escolar ainda tem pautado sua 

prática pedagógica desvinculada da relação afetiva. Nos casos positivos destacados nas 

experiências anteriores e atuais em contextos escolares o que se percebe é o esforço isolado de 

alguns professores que tentam perceber o que se passa com o seu educando, ao mesmo tempo 

observamos nos casos negativos que alguns professores ainda desconsideram o fator afetivo, 

tratando o educando como desprovido de sentimentos.  

Não detectamos, nas escolas pesquisadas e nos casos analisados quaisquer tentativas 

sistematizadas de considerar o fator afetivo na relação com o cognitivo. No entanto, através 

das informações levantadas, verificamos a interferência dos fatores afetivos na construção do 

conhecimento. Os 40 casos pesquisados e os 10 aqui apresentados respondem e confirmam a 

hipótese de que na educação e na aprendizagem a afetividade está associada a cognição e 

servem de parâmetros atendendo ao objetivo de levantar indicadores sobre a interferência e 

interação do afeto com a cognição.  

Quanto as questões afetivas surgidas em sala de aula que podem interferir no resultado 

de ensino e aprendizagem, as informações levantadas indicam que qualquer situação tem 

relação direta com a aprendizagem, no entanto, as palavras do professor, o comentário dos 
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colegas, as gozações dos amigos, o estado de ânimo pessoal, tem resultados idiossincráticos 

em situações e sujeitos diferentes. Os contextos afetivos influenciam na vida dos adolescentes 

dependendo do momento, da situação ou mesmo do conceito de si mesmo perante o fato. Os 

contextos relatados mostram situações surgidas em sala de aula que afetaram um aluno 

individualmente, sendo que a situação aconteceu num contexto de sala de aula perante um 

grupo de alunos, no entanto os casos relatados são sempre diferentes, demonstrando que o 

afetamento acontece de forma subjetiva não repercutindo da mesma forma em dois alunos. 

Em relação as situações acontecidas em sala de aula em que a afetividade é 

determinante na construção do conhecimento destacamos os casos 11, 14, 24, 31, 37 que 

mostram os fatores de agressão verbal, física e psicológica, interferindo em todo o contexto de 

construção do conhecimento em disciplinas similares ao do ocorrido em sala de aula. O 

adolescente estabelece uma relação direta entre a fonte geradora de constrangimento e dor, no 

caso o professor, com a disciplina por ele ministrada, mantendo-se nos anos subsequentes, e 

as vezes durante a vida toda, para a disciplina ou correlatas.  

As situações sócio-econômicas diferenciadas influenciam no pertencimento, sendo que 

os alunos da EPu manifestam um conformismo com relação ao ensino e situações físicas do 

estabelecimento por ser um estabelecimento público. Desta forma, poucas são as 

reivindicações com relação a melhoria do espaço e mesmo relacionadas ao trabalho dos 

professores, ouvindo constantemente um manifestação de contentamento quando da falta de 

algum professor. Na EPa percebemos um público mais exigente. O fato de pagar uma escola 

lhes atribui um sentimento de poder e faz com que sintam-se no direito de reivindicar as 

melhorias necessárias no espaço física e na qualidade do ensino ofertado. As informações 

levantadas na EPu e na EPa se mostram iguais no sentido de que os contextos afetivos 

interferem de igual forma na elaboração do conhecimento, mas faz com que os alunos da EPu 

se sintam inferiorizados quando comparados com os da EPa. Os fatores de aceitação, respeito, 

justiça, pressão, constrangimento, competição, histórico de vida, ambiente físico influenciam 

diretamente nos resultados da aprendizagem. Isto se reflete na aprovação ou reprovação. Nos 

alunos da EPu 50% da turma passou por uma reprovação, enquanto que na EPa apenas 3% 

passaram pela experiência semelhante.  

Todos os relatos destacam aspectos positivos ou negativos sempre ligados ao 

relacionamento do aluno com o seu grupo. As marcas são profundas, porque expuseram o 

adolescente em situações de relevância positiva ou de humilhação perante o seu grupo, os 

seus colegas. A afetividade, portanto, está ligada aos sentimentos de superioridade ou 

inferioridade em que o adolescente foi colocado diante dos seus colegas. Esses sentimentos 
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desempenham papel importante na formação da personalidade do adolescente, pois ele está 

em busca da consciência de si na figura do outro.  

A partir das informações relacionadas e analisadas concluímos que nas escolas, muitos 

diretores, professores, pedagogos e os próprios pais, ainda desconhecem a relação entre os 

aspectos afetivos, motores, pessoais, cognitivos, sociais etc. Esta limitação advém da 

prioridade dada ao aspecto cognitivo e aos conteúdos que deverão ser aprendidos em 

detrimento dos demais aspectos. 

O educador é o grande responsável neste processo de interelação afeto/cognição e 

deverá aprender a chegar até o seu educando. A entendê-lo e a estabelecer empatia, 

considerando o que ele traz para a escola em termos de conhecimento, história de vida, 

carregada de emoções, que devem ser consideradas e entendidas. Pois no processo de ensino-

aprendizagem “a mente humana é cheia de objetos do mundo, de emoções e planos”  (Del 

Nero 1997, p. 97). 
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