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Resumo 

A pesquisa teve como temática a influência do afeto na relação professores e alunos para a 

construção do conhecimento, com ênfase nas especificidades dos alunos oriundos de uma da 

rede estadual de ensino da cidade de Iporá-GO, que trabalha com Educação de Jovens e Adultos 

- EJA. É possível dizer que o afeto, por parte do professor, vem elaborar com a aprendizagem 

dos alunos e propiciar aulas mais agradáveis para desenvolver sua formação continuada, visto 

que, através das diversas atividades pedagógicas, trabalhadas na EJA, os alunos poderão 

aprender de forma mais prazerosa, concreta e, consequentemente, mais significativa, 

culminando em uma educação de qualidade. Desse modo, realizou-se uma pesquisa de campo 

de caráter exploratório e qualitativo, bem como uma pesquisa bibliográfica, tendo como 

instrumento de coletas de dados a aplicação de um questionário a professores e alunos. A análise 

foi feita a fim de descobrir opiniões relacionadas à temática, porque somente a partir daí é que 

se pode conhecer a importância de laços afetivos para facilitar o conhecimento e melhorar o 

relacionamento na escola. Teve-se como objetivo analisar as concepções de educadores e de 

alunos da escola pública estadual de Iporá sobre a contribuição do afeto na aprendizagem. Logo 

após a etapa de coleta de dados, procedeu-se a etapa de análise e tabulação dos resultados 

obtidos, culminando com o resultado da pesquisa realizada. Pôde-se concluir que os laços 

afetivos exercem um papel importante na aprendizagem de alunos da EJA. 

 

Palavras-chave: Afeto. Educação da EJA. Relação professores-alunos. 
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THE AFFECTIVE RELATIONSHIPS IN EDUCAÇÃO DA EJA 

 

 
Abstract 

The present academic work has as its theme the influence of affection in the relationship 

between teachers and students for the construction of knowledge, with emphasis on the 

specificities of students from one of the state education network in the city of Iporá-GO, which 

works with young students and adults. It is possible to say that the affection that teachers use 

to develop pedagogical activities at school comes to elaborate with student learning and provide 

more pleasant classes to develop their continuing education, since through the various 

pedagogical activities that can be worked in EJA students can learning in a more pleasant, 

concrete and, consequently, more meaningful way, culminating in a quality education. Thus, 

an exploratory and qualitative field research was used, as well as a bibliographic research, 

having as an instrument of data collection the elaboration of a questionnaire applied between 

teachers and students. The analysis was carried out in order to discover opinions of descriptive 

data related to the theme. Because only from there can you know the importance of affective 

ties to facilitate knowledge and better relationships at school. Aiming to analyze the conceptions 

of educators and students from the state public school of Iporá about the contribution of 

affection in the learning of these students. Soon after the data collection stage, the analysis and 

tabulation stage of the results was carried out, culminating in the result of the research carried 

out. In view of all the information contained in this study, it can be concluded that it is important 

to mention that affective ties play an important role in the learning of EJA students. 

 

Keywords: Affection. EJA Education. Teacher-student relationship. 

 

RELACIONES AFECTIVAS EN LA EDUCACIÓN EJA 

 

 

Resumen 

El presente trabajo académico tiene como tema la influencia del afecto en la relación entre 

profesores y estudiantes para la construcción del conocimiento, con énfasis en las 

especificidades de los estudiantes de una de las redes estatales de educación en la ciudad de 

Iporá-GO, que trabaja con jóvenes estudiantes y adultos. Es posible decir que el cariño que 

utilizan los docentes para desarrollar las actividades pedagógicas en la escuela viene a elaborar 

con los aprendizajes de los estudiantes y brindarles clases más amenas para desarrollar su 

formación continua, ya que a través de las diversas actividades pedagógicas que se pueden 

trabajar en la EJA los estudiantes pueden aprender en de una manera más amena, concreta y, 

en consecuencia, más significativa, culminando en una educación de calidad. Así, se utilizó una 

investigación de campo exploratoria y cualitativa, así como una investigación bibliográfica, 

teniendo como instrumento de recolección de datos la elaboración de un cuestionario aplicado 

entre docentes y alumnos. El análisis se realizó con el fin de descubrir opiniones de datos 

descriptivos relacionados con el tema. Porque solo desde allí se puede conocer la importancia 

de los lazos afectivos para facilitar el conocimiento y mejores relaciones en la escuela. Con el 

objetivo de analizar las concepciones de educadores y alumnos de la escuela pública estatal de 

Iporá sobre la contribución del afecto en el aprendizaje de estos alumnos. Luego de la etapa de 

recolección de datos, se procedió a la etapa de análisis y tabulación de los resultados, 

culminando con el resultado de la investigación realizada. De toda la información contenida en 
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este estudio, se puede concluir que es importante mencionar que los vínculos afectivos juegan 

un papel importante en el aprendizaje de los estudiantes de la EJA. 

 

Palabras clave: Afecto. EJA Educación. Relación profesor-alumno. 

 

 

 

Introdução 

 

O presente trabalho é resultado de pesquisa1 tem como temática a importância do afeto 

nas relações escolares, entre professores e estudantes da Educação de Jovens e Adultos, 

ressaltando a realidade pedagógica de uma escola da rede estadual de ensino da cidade de Iporá-

GO. Assim, é possível dizer que a escola é um local apropriado que os professores podem 

utilizar para desenvolverem as atividades pedagógicas afetivas, podendo elaborar e propiciar 

aulas mais agradáveis aos alunos, desenvolvendo sua formação continuada, visto que, através 

das diversas as atividades pedagógicas que podem ser trabalhadas em salas de EJA, os alunos 

poderão aprender de forma mais prazerosa, concreta e, consequentemente, mais significativa. 

É possível dizer que a sala de aulas da EJA é um espaço que os educadores podem 

utilizar para lições de afetividade, com o auxílio de metodologias diferenciadas, culminando 

em uma educação de qualidade. Assim, o problema que gerou esse estudo foi justamente 

verificar se os alunos reconhecem a utilização de práticas afetivas na escola, pela maioria dos 

educadores, desenvolvendo situações e práticas pedagógicas afetivas. 

Este trabalho tem como objetivo geral, analisar as concepções de professores e de alunos 

da escola pública estadual de Iporá, na modalidade EJA, sobre a influência das relações afetivas 

na relação educadores x estudantes para a construção do conhecimento, com ênfase nas 

especificidades dos seus alunos. 

A escolha da temática se deu em virtude de uma experiência vivenciada pela 

pesquisadora que, há mais de vinte anos, trabalha com turmas de EJA, onde pode-se constatar 

que os laços afetivos são excelentes caminhos para instigar o conhecimento de maneira 

satisfatória. Por isso, estudar e investigar sobre este tema é importante para mostrar que os laços 

afetivos contribuem para que o estudante se desenvolva, pois é através de atividades de afeto 

que se descobre, inventa, ensina regras, experimenta, relaxa e desenvolve habilidades. Com esta 

pesquisa poderá, também, reafirmar ao educador a importância de uma educação fundada no 

respeito e no amor ao educando, compromissada com a formação de pessoas livres, íntegras, 

 
1 Pesquisa aprovada pelo CEP – Comitê de Ética em Pesquisa – Parecer N. 5.030.129 – CAAE: 

52055621.3.0000.5587 
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críticas, autônomas, criativas, responsáveis e amorosas, pautada nos princípios de igualdade, 

justiça, cooperação e reciprocidade. 

Daí as perguntas que essa investigação busca responder são as seguintes: os laços 

afetivos contribuem para aprendizagem? O professor pode desenvolver uma prática pedagógica 

baseada no afeto e carinho? 

Priorizar o trabalho com afeto, é ver que cada um é um e tem seus próprios valores. 

Esse individualismo é incompatível com a vida em sociedade. Deve-se, é evidente, respeitar as 

diversas individualidades, mas, em contrapartida, cada individualidade deve conviver com 

outras, portanto, deve haver regras comuns. A escola costuma receber um público heterogêneo. 

Para muitos educadores, a escola é a primeira oportunidade de conversar com pessoas diferentes 

(aspectos sociais, raciais, religiosos...). Todos os alunos estão na sala de aula usufruindo o 

mesmo direito à educação. É uma excelente oportunidade para que aprendam, cada um na sua 

singularidade. 

Para que haja este entendimento, é necessária a prática do diálogo. Um fator 

importante é o saber ouvir e saber se expressar. O diálogo é uma arte que deve ser ensinada e 

cultivada. A comunicação entre os seres humanos pode ser praticada em várias dimensões, que 

vão desde a cultura como um todo, até a conversa entre duas pessoas. Ela pode ser fonte de 

riquezas e alegrias. O diálogo é expressão fundamental da relação entre os seres humanos, 

doação mútua da palavra, sinal distinto da humanidade.  

O dado primordial da presença humana no mundo é o de se encontrar em companhia, 

endereçar a palavra uns aos outros, na busca daquilo que constitui o encontro que se dá entre 

indivíduos que se reconhecem. E reconhecer quer dizer também respeitar, saudar no outro um 

semelhante, que afirma sua liberdade e resiste a ser tratado como objeto ou ser negado. 

O convívio respeitoso na escola é a melhor experiência moral que o aluno pode viver. 

Qualquer pessoa é digna de ser ouvida e de ouvir. O objetivo do diálogo, em situações de 

conflito, é encontrar a solução justa, ou seja, evitar que se imponha à lei do mais forte, fazer 

com que os direitos de cada um sejam respeitados. Nesse sentido, ele será um instrumento 

importante, não apenas para que o aluno consiga esclarecer os conflitos e resolvê-los, mas 

também para que possa interagir com o professor, com os colegas e realizar aprendizagens.  

 

 

Objetivo Geral 
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Analisar as concepções de professores e de alunos da escola pública estadual de Iporá-

GO, na modalidade EJA, sobre a influência de laços afetivos para a construção do 

conhecimento, com ênfase nas especificidades dos alunos. 

 

Objetivos Específicos 

- Investigar a relação de afeto entre educadores e estudantes no CEJA Dom Bosco do 

município de Iporá/GO; 

- Verificar a relevância do afeto como fator motivacional na construção do 

conhecimento; 

- Verificar se os alunos percebem os laços afetivos demonstrados por seus educadores. 

 

Metodologia 

Nesta seção, apresenta-se a abordagem teórica, em que se demonstra a descrição dos 

sujeitos da investigação e as estratégias de recolhimento de dados, bem como o modo como 

foram tratados. 

Trata-se de uma pesquisa básica bibliográfica, elaborada a partir de material já 

publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e materiais 

disponibilizados na Internet, que defendem uma educação fundada no respeito e no amor ao 

educando da EJA Educação de Jovens e Adultos de Iporá-GO. 

Em relação à sua natureza, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, sendo que esse 

tipo de abordagem é inerente ao pesquisador, pois permite trabalhar com os sentimentos e falas 

dos envolvidos no estudo. Minayo (1994, p.21 e 22), esclarece que o método qualitativo se 

caracteriza pela “construção do conhecimento a partir de hipóteses e interpretações que o 

pesquisador constrói”.  

A pesquisa se pautou em um trabalho de campo, que segundo Marconi e Lakato (2005, 

p.125), “baseia-se na observação dos fatos tal como ocorrem na realidade”, com a aplicação de 

questionários. 

O lócus da pesquisa é o município de Iporá, localizado entre as longitudes 51º e 51º20’ 

e 51 oeste e latitude 16º20’ e 16º20’ sul, possui área territorial de 1.026,384 km e uma população 

estimatida em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016) em 32.218 

habitantes. 

A pesquisa foi realizada no curso de CEJA Dom Bosco na cidade de Iporá – GO, escola 

da Rede Estadual de Educação, localizada na zona urbana do município de Iporá-GO que 

oferece a comunidade a Educação de Ensino Médio (1º ao 3º ano) e Educação de Jovens e 
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Adultos (1ª, 2ª e 3ª  etapa), possuindo 06 (seis) salas de aula, 01 (um) laboratório de informática, 

07 (sete) banheiros, 03 (três) masculino, 03 (três) feminino e 01 (um) para os funcionários da 

instituição 01 (uma) secretaria, 01 (uma) biblioteca, 01 (uma) sala para coordenação e 01 (uma) 

sala para direção. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, buscou-se observar as turmas de EJA - 2ª e 3ª 

etapas, contendo aproximadamente 100 alunos, com idades variando entre 19 e 65 anos. Foi 

realizado um trabalho de investigação com professoras de EJA das respectivas turmas. 

Como instrumentos fundamentais de coleta de dados, utilizou-se uma entrevista com 

questões abertas, foram feitas observações e conversas informais com os entrevistados da 

escola-alvo da pesquisa frente a importância de uma educação fundada no respeito e no amor 

ao educando de EJA no decorrer da prática pedagógica. Para tanto, os pesquisados não foram 

identificados, respondendo às perguntas de forma individual, sem ajuda do pesquisador.  

Após a aplicação do questionário, as respostas obtidas foram analisadas, a partir de 

categorias de análise que emergiram do arcabouço teórico, ou seja, cada resposta foi 

interpretada e comentada logo em seguida, com base na teoria antes exposta. Trata-se ainda de 

pesquisa caracterizada pela ação participativa, diante de que ela foi desenvolvida com os alunos 

no horário de aula. Os momentos de observação possibilitaram conhecer melhor um pouco do 

trabalho dos professores entrevistados. Nesse sentido, primeiro foi feita a etapa de observação 

e, em seguida, a entrevista com ambos, professores e alunos. 

Justifica-se a escolha de entrevista por ela ser um excelente meio de encorajar respostas 

mais completas e detalhadas. Com relação à entrevista Martins (1994, p.44), comenta que “não 

é uma simples conversa”, esclarece que “trata-se de um diálogo orientado que busca, através 

do interrogatório, informações e dados para a pesquisa. 

Após a coleta de dados, foi realizada a etapa de apresentação e análise qualitativa dos 

resultados obtidos culminando com a organização dos dados para a produção das considerações 

finais. 

 

Resultados  

A análise das respostas permite afirmar que, na maioria dos casos, os educadores 

possuem capacitação e atuam na área de formação inicial, alguns fazem complementação com 

outra disciplina, devido ter poucas aulas em sua área. 

Em relação ao posicionamento de como é o relacionamento com o educando durante 

suas aulas, pode-se apontar que muitos consideram essa relação importante, afirmando que 

buscam proporcionar um ambiente descontraído e respeitoso durante as aulas, o que leva a um 
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bom desenvolvimento na construção do conhecimento.  A relação afetiva exige do professor 

uma adaptação aos novos conteúdos, a novas metodologias e materiais didáticos que possam 

desenvolver atividades motivadoras na sala de aula. Como explica Cunha (1996), “o professor 

deixa de ser a autoridade do saber e passa a ser um membro integrante dos grupos de trabalho”. 

Os resultados encontrados mostram que 68% dos alunos veem no ensino de EJA uma 

necessidade de laços afetivos para os alunos permanecerem nas aulas, pois no seu dia-a-dia 

lidam com muito trabalho e cansaço. Acham as aulas bastante importantes e necessárias. No 

entanto, 32% afirmam não ter interesse pelas aulas de EJA, pois não conseguem aprender os 

conteúdos. 

Mediante os dados citados, pudemos perceber que dos 68% dos alunos, que estão 

aprendendo na EJA estão rompendo com as barreiras da dificuldade de aprender 

e caminhando para entender o que estão fazendo e o que é compreendendo os conteúdos 

ensinados com laços afetivos. 

Sabemos da necessidade do educador utilizar de diferentes métodos que estimulem em 

seus educandos interações diversas entre parceiros, ao mesmo tempo em que proporcionam 

situações e experiências essenciais para a construção do indivíduo como pessoa. Percebeu-se 

que a educadora está utilizando diferentes meios como forma de incentivo e estímulo para uma 

educação voltada para o desenvolvimento da personalidade. Já que trinta por cento (30%) dos 

alunos disseram não compreender o conteúdo, acredita-se que a educadora deve tentar outras 

metodologias criativas e atuar como articuladora dos aspectos afetivos e intelectuais para 

utilizar as emoções a favor da aprendizagem. 

A respeito da forma como é ensinada na escola, reforça-se a importância de 

compreender o estudante no âmbito de sua dimensão humana, na qual tanto os aspectos 

intelectuais quanto os aspectos afetivos estão presentes e se interpenetram em todas as 

manifestações do conhecimento. 

Os educadores afirmam que a questão da violência na escola é um problema sério que 

tem se alastrado de forma devastadora, desta forma tem atingido a vida e a integridade das 

pessoas. Um dos agravantes desta problemática é a desigualdade social geradora de conflitos 

nas diversas áreas sociais. A sociedade foi afetada em seus valores morais e éticos, assim, a 

escola também é atingida e corre o risco de perder seu significado real, ensinar e aprender, por 

isso acreditam na importância de desenvolver um trabalho com muito afeto. 

Cabe citar que as professoras entrevistadas valorizam e entendem a importância da 

amizade, cooperação, na relação educador-estudante. Disseram que a escola deve despertar no 

aluno e comunidade escolar a importância da vida em sociedade, mostrando que as situações 
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de violência precisam ser substituídas por momentos saudáveis e interação social pautada em 

ações preventivas que busquem e promovam a paz, combatendo, assim, a violência não só no 

interior, mas também no exterior da escola. Ficou claro que o processo educativo precisa prever 

ações instigadoras ao diálogo, em combate à violência escolar. 

Nesse entendimento, busca-se a fala de Vygotsky (1999), que aponta o afeto como 

algo necessário na prática educativa, visto que o afeto que impulsiona, pois aponta caminhos e 

reconstrói a esperança num mundo melhor. 

Cunha (1996) acrescenta a importância de ações afetivas para facilitar as relações 

educador e estudante, num processo ao qual nada se impõe, nada se obriga, mas que se crie, 

numa construção contínua, estímulos do desenvolvimento educacional, contribuindo para que 

educador e estudante possam descobrirem juntos condições e possibilidades de convivência 

mais harmoniosa, que se evidenciam dentro da sala de aula. 

Perrenould (2000) cita a metodologia na qual os educadores desenvolvem suas aulas. 

As respostas apontaram que os educadores desenvolvem metodologias diferentes para 

desenvolver no aluno o envolvimento nas atividades propostas, pois o educador motivado 

desperta no aluno o prazer pelo conhecimento; com isso, se respeita o educador, colegas e 

consequentemente toda comunidade escolar, 

Após fazer a análise da relação entre afeto nas práticas pedagógicas de treze 

educadores, pesquisados do turno noturno, percebeu-se que a postura do educador, em sala de 

aula, busca promover o diálogo, mesmo que, às vezes,  não é tarefa fácil, pois muitos alunos 

convivem em uma situação conflitante, possuem seus próprios argumentos e muitas vezes não 

querem ouvir e não analisa a realidade vivenciada por ambos. Assim o educador não apenas 

transmite conhecimentos, mas também ouve os estudantes e ainda estabelece uma relação de 

troca. O prazer pelo aprender não surge espontaneamente nos estudantes, mas o professor pode 

despertar a curiosidade dos mesmos. 

Para esses educadores, a relação de carinho com seus educandos contribui para uma 

relação positiva, é preciso desenvolver o senso cognitivo, afetivo e moral dos alunos. Além 

disso, esses educadores dizem que a prática pedagógica deve fazer diferença na vida de seus 

alunos, ou seja, que todo estudante saia da escola diferente do modo como nela entrou, que 

saiba mais sobre si e sobre o meio físico e social. 

Após analisar os questionários, pôde-se notar que o fortalecimento das relações 

afetivas entre educador e estudante contribui para o melhor rendimento escolar Dos estudantes 

entrevistados, 88% afirmaram reconhecer os laços afetivos demonstrados por seus educadores, 

apontando que quando a aprendizagem acontece de forma prazerosa, através de atividades 
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cooperativas, esse ensinamento se torna mais significativo, além de facilitar sua assimilação; já 

12% não reconhecem os laços afetivos nas práticas pedagógicas de seus professores. Os 

estudantes percebem a necessidade de laços afetivos pois facilita a comunicação e envolve os 

participantes promovendo uma relação recíproca. 

Nesse sentido nota-se que na escola precisa acontecer uma interação pautada na 

compreensão do respeito e valorização das diferenças culturais e étnicas, não necessariamente 

na aquisição de valores do outro, mas sim respeitando o ser humano sem violar sua dignidade, 

evitando qualquer tipo de discriminação e tendo muito afeto pelo próximo. Segundo Cunha 

(1996), a violência assume diferentes formas de manifestação, que variam desde agressões 

verbais, com acuações e palavras que desqualifica o outro até a agressão física. Assim, sabemos 

que no universo escolar as diferenças e divergências estão presentes constantemente e que são 

armas prontas para o surgimento de conflitos, que precisam ser controladas com ações de afeto 

e amor. 

As atividades desenvolvidas pelos educadores devem partir do conhecimento e 

reconhecimento dos estudantes, ajudando-os a resgatar e reconstruir a sua autoestima para que 

tenha interesse em aprender, traçar objetivos positivos para sua vida e conquistá-lo. O educador 

deve ainda demonstrar amor por esses estudantes e interesse em ajudar no resgate e na 

realização de seus sonhos. 

Capelatto (2012) ressalta a importância de o educador rever suas ações, pois o modo 

de agir em sala de aula, mais do que suas características de personalidade que colabora para 

uma adequada satisfatória dos estudantes. 

As pesquisas realizadas com aplicação dos questionários com os estudantes e as 

entrevistas com os educadores apontam as semelhanças que existem entre eles. Os educadores 

do CEJA Dom Bosco são complacentes em ensinar os estudantes. Isso se reflete na participação, 

no aumento das possibilidades de novos conhecimentos, na diminuição das dificuldades com 

os conteúdos e no reconhecimento de sua importância na formação como sujeito. Por outro 

lado, apesar de não demonstrar o mesmo gosto pela aprendizagem por parte da minoria de 

estudantes entrevistados, demonstram respeito e consideração pelos educadores. 

A partir da análise dos dados, percebe-se a necessidade de mudanças nos métodos 

tradicionais de ensino da EJA para provocar situações significativas para o aluno de forma 

coerente, dinâmica e flexível, visando à promoção de um ambiente favorável à qualidade da 

aprendizagem. Os principais responsáveis pelos laços afetivos em sala de aula são os 

educadores preocupados com a autoestima que deve ser bem trabalhada para oferecer uma 

aprendizagem prazerosa através do respeito mútuo, e uma metodologia voltada para os 
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interesses do estudante adulto. Cunha (2012) cita que o “aprender se torna mais significativo 

quando o estudante se sente competente, pelas atitudes e métodos de motivação adotados pelo 

docente na sala de aula”.  

Os estudantes demonstraram grande satisfação com a atitude do educador. Portanto, o 

educador deve mostrar aos estudantes que o afeto está presente em uma boa relação, como 

aponta (CUNHA, 2012), o educador precisa ter no desenvolvimento da profissão os costumes 

de práticas afetivas, abrindo espaços para os estudantes solucionar as dúvidas. O educador 

precisa se preocupar com a autoestima, autoimagem e autoeficácia e discutir seus efeitos 

positivos e negativos; apresentar a relação entre autoestima, baixa autoestima e aprendizagem 

na EJA. 

Percebeu-se, de acordo com os dados encontrados, que os estudantes compreendem a 

importância que seus educadores têm ao ensinar, que é muito mais do que transmissão de 

conteúdo: requer sempre a busca de soluções de dificuldades da aprendizagem do educando. 

Requer, também, o amor do professor pela delícia de ensinar. Vigotyski (1999, p.82) afirma 

que na prática esta educação exige uma participação criativa, livre, crítica, promovendo uma 

interação social com o compromisso de modificar o meio. Nesse sentido, cabe apontar que o 

estudante necessita de estímulos para a sua autoestima, ou seja, saber que é um ser que tem 

tanta importância quanto qualquer outra pessoa, que pode aprender o que quiser e alcançar o 

objetivo que quiser. 

 O ensino na EJA na educação contemporânea exige aulas mais dinâmicas e 

significativas, com uso de metodologias de ensino que estimulem a curiosidade e o pensamento 

crítico do aluno, motivando-os a aprender com prazer. Acredita-se na importância da formação 

do professor para atender essas demandas que o ensino na EJA vem exigindo, uma vez que 

precisa ter capacidades de desenvolver atividades motivadoras, que estimulem o aluno a buscar 

novas descobertas, formular perguntas, encontrar resultados e entender as soluções encontradas. 

A integração da escola na sociedade traz novos desafios. Exige que a escola conheça 

e vivencie problemas sociais e, ao mesmo tempo, faz um chamamento para que esta efetive a 

sua participação nos rumos que pretende tomar. Para buscar solução e resolvermos à questão 

da violência na escola com laços afetivos, precisamos da ação de todos, de uma gestão que 

possibilite esta participação. Como disse Cunha (1996), construir um ambiente afetivo não é 

tarefa fácil e, por isso não deve ser empreitada para um só. Uma prática docente requer 

envolvimento e participação. 

Foi possível compreender que é de suma importância que o educador trabalhe com 

uma prática pedagógica que possibilite ao aluno trabalhar com prazer, tenha prazer em estar 
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dentro de sua escola, buscando maneiras atraentes de transmitir os conteúdos como cita muito 

bem Cunha (1999), falando que o educador deve valorizar todo o conhecimento do aluno 

trazido para a sala de aula: seus saberes culturais, seu conhecimento de mundo; bem como sua 

origem étnica, as características de seu local de origem, sua gente, seu modo de vida, pois os 

saberes antigos ajudam na busca de novos saberes.  

No cotidiano escolar, pudemos perceber a carga de cooperação, organização que 

interfere de forma positiva ou negativa na aprendizagem. Percebemos que o estudante é um ser 

pensante que vai construindo seu mundo e o conhecimento com sua afetividade, suas 

percepções, sua expressão, imaginação e sentidos. 

Nesse caso, Perrenoud (2000) aponta que o educador deve demonstrar atitudes que 

revelam o bem-estar, cuidando de sua alta estima e fazer com que o educando se sinta alguém 

que tem importância para os outros.  

É evidente que o educador deve trabalhar com os conteúdos curriculares, ligados à 

religião, à família, à ética e à cidadania para que os estudantes possam de aplicá-los às mais 

diversas situações presentes no cotidiano.  

Os educadores que propõem o desenvolvimento de laços afetivos em suas aulas devem 

levar em conta as emoções que tornam as pessoas mais sensíveis, mais agradáveis, mais 

humanas, contribuindo para relações amistosas. Segundo Nascimento e Pratti (2011, p. 140), é 

importante o relacionamento entre ensinante e aprendente para que o aprendente exponha seus 

sentimentos e, consequentemente, explore suas próprias fantasias e transforme-as em 

conhecimento. 

Portanto, é notório o reconhecimento que o educador afetivo é aquele que desenvolve 

estratégias pedagógicas diferenciadas, dinâmicas criativas, ludicidade, demonstra prazer em 

ensinar, ou seja, instiga seus alunos a fazer parte das decisões e dos trabalhos da turma. 

Para Delors (2000, p. 33), “é necessário que o professor invista na formação de 

vínculos afetivos”, assim é notório que o educador precisa acreditar na pessoa e compreender 

seus limites individuais. O educador precisa recuperar valorizar as atividades desenvolvidas 

pelos estudantes, valorizando o esforço no desenvolvimento das atividades propostas e 

principalmente fazer o educando entenda os conteúdos das disciplinas de maneira a acreditar e 

gostar do que faz. 

Ficou claro que todos devem estar envolvidos neste processo de construção do 

conhecimento firmados com laços de afeto, para que juntos busquem realizar ações que 

realmente tenham compromisso com um ensino e possibilite qualidade real, promovendo o 
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diálogo e a interação entre todos os envolvidos no processo educacional, apontando objetivos 

pedagógicos capazes de amenizar os conflitos geradores de violência. 

Ao longo do trabalho de pesquisa, foi avaliada a necessidade do educador abordar 

metodologias capazes de aderir a variabilidade de comportamento. Neste pensamento é preciso 

estabelecer estratégias e métodos pedagógicos que impulsionem o estudante a aprender e a 

desenvolver suas próprias experiências.   

 

Considerações finais 

Educar é colaborar para que educadores e estudantes transformem suas vidas em 

processos permanentes de aprendizagem.  

Os laços afetivos são entendidos, pelos estudantes do CEJA Dom Bosco, como 

instrumento fundamental de aprendizagem. Isso confirma a nitidez dos resultados encontrados, 

considerando a metodologia utilizada pelos educadores do turno noturno, da modalidade EJA, 

tão conhecida nas ações desenvolvidas na escola, não podem cair no esquecimento desta 

comunidade escolar.  

A violência escolar é um fato presente nas escolas brasileiras e não pode ficar 

encoberto como se não existisse, é preciso que alimentemos a rotina de nossa escola com 

atividades que promovam laços afetivos, transformando os conflitos geradores de violência em 

diferenças aceitáveis e superáveis por todos. 

A formação do educador é uma necessidade para o sucesso do ensino-aprendizagem 

dos alunos. Nesse sentido, o professor tem um papel fundamental na realidade do século XXI. 

Esse contexto requer que sua formação seja sólida e contínua, não apenas com teorias, mas 

principalmente com a prática e, mais, ainda, pela ação-reflexão, diálogo e afetividade, em busca 

constante de um saber teórico e saber prático, com novas posturas metodológicas que somente 

poderão ser assumidas a partir da sua formação.  

Nesse sentido, percebeu-se, com essa pesquisa, que o educador é a referência, é o 

modelo, o exemplo, por isso o pouco que fizer afetuosamente, uma palavra de cuidado, um zelo, 

será muito para que alunos que passam por problemas, sejam esses escolares e/ou familiares, 

alcancem a aprendizagem satisfatória. 

Uma relação afetiva pode ser demonstrada com atitudes de estímulo para melhorar o 

rendimento dos estudantes em sala de aula, incentivando-o e fazendo-lhe elogios e a 

persistência na realização das atividades. 

Percebe-se que o CEJA Dom Bosco é um local apropriado para troca de experiências 

entre educador e estudante e valorização da aprendizagem. Trata-se de um local apropriado para 
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enriquecer a prática docente ao oportunizar interações, compartilhamento e confronto de ideias. 

Assim sendo, o ato educativo deve estar a serviço do desenvolvimento do bem-estar do 

estudante, e a educação deve tomar uma maneira de interagir com o meio e conhecê-lo no 

sentido amplo. 

Nesse sentido, fica claro a contribuição das relações afetivas entre professor e aluno 

no processo de ensino-aprendizagem. É possível concluir que o bom humor no ambiente escolar 

é uma maneira de ajudar os estudantes a lidarem melhor com as disciplinas e conteúdos 

cansativos e, algumas vezes, estressantes. 

Priorizar o trabalho com laços afetivos é ver que cada um é um e tem seus próprios 

valores. Esse individualismo é incompatível com a vida em sociedade. Deve-se, é evidente, 

respeitar as diversas individualidades, mas, em contrapartida, cada individualidade deve 

conviver com outras, portanto, deve haver regras comuns. 

A escola costuma receber um público heterogêneo, pois, para muitos educadores, a 

escola é a primeira oportunidade de conversar com pessoas diferentes (aspectos sociais, raciais, 

religiosos). Todos os estudantes estão na sala de aula usufruindo o mesmo direito à educação. 

É uma excelente oportunidade para que aprendam, cada um na sua singularidade. 

Para que haja este entendimento e compreensão de conteúdos de maneira satisfatória 

é necessária a prática do diálogo. Um fator importante é o saber ouvir e saber se expressar. O 

diálogo é uma arte que deve ser ensinada e cultivada. A comunicação entre os seres humanos 

pode ser praticada em várias dimensões, que vão desde a cultura como um todo, até a conversa 

entre duas pessoas. Ela pode ser fonte de riquezas e alegrias. O diálogo é expressão fundamental 

da relação entre os seres humanos, doação mútua da palavra, sinal distinto da humanidade.  

Finalmente, pode-se dizer que, no ambiente escolar, o afeto deve ser demonstrado 

através reconhecimento dos estudantes como indivíduos, com uma experiência de vida 

diferente, com direito a ter preferências e desejos nem sempre iguais ao do educador. Essas 

relações de carinho contribuem para um processo de ensino e aprendizagem, mais rico, 

motivador e estimulante, onde os estudantes trabalham ao seu próprio ritmo e se envolvem mais 

ativamente. 
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