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Ao Marcelo, meu marido, que, além de 

compreender minha abdicação de tantas e tantas horas de lazer para a execução desta 

pesquisa, abdicou das suas para a confecção do produto educacional. Sem você, este 

trabalho, assim como tudo o mais, não seria possível. 



RESUMO 

Este trabalho, após demonstrar a importância da inserção das emoções na prática pedagógica, 
a partir da consideração de cada estudante, suas singularidades e experiências prévias no 
planejamento docente, tem por objetivo apresentar um produto pedagógico que auxilie o 
professor a abarcar as necessidades individuais dos discentes em sua práxis: um guia para o 
desenvolvimento da afetividade nas disciplinas técnicas da Educação Profissional e 
Tecnológica - EPT que transitará por três eixos fundamentais – o das emoções, baseado 
principalmente em Vigotski e Sartre, na intenção de ampliar a compreensão sobre o que são 
emoções e o sua conexão com a aprendizagem; o eixo das relações interpessoais, com um viés 
já voltado à educação, baseado em Rogers, Vigotski e Wallon, para nortear o professor a 
canalizar as emoções dos discentes para alavancar a relação ensino-aprendizagem e, por fim, 
o eixo da formação docente para a EPT, baseado em Ausubel e Saviani, com o intuito de
alinhar as práticas docentes tanto aos aspectos comuns da docência quando às especificidades 
da EPT. A pesquisa, exploratório-descritiva, está dividida em pesquisa bibliográfico-
documental e de análise de aplicação, obtida com a disponibilização do guia, com vistas à 
melhoria da qualidade da relação de ensino-aprendizagem em virtude dos conhecimentos 
acerca da dimensão emocional adquiridos a partir do produto pedagógico oriundo deste 
trabalho.  

Palavras-chave: Emoções; Formação docente; Educação Profissional e Tecnológica, 
Relações interpessoais. 



ABSTRACT 

This paper, after showing the importance of considering the emotions in one’s own 
pedagogical practice, recognizing each student with their singularities and unique background 
when planning a class, aims at presenting a pedagogical product able to assist the educator to 
contemplate the individual needs of the students in their practice: a guide which transits 
through three axes – the one of emotions, based on Sartre and Vygotsky, in order to provide a 
wider understanding of what emotions are and their importance. The interpersonal axis 
already leaning towards education, based on Rogers, Vygotsky and Wallon, to guide the 
professor to channel the emotions of the students heading to boost the teaching-learning 
relationship  and, lastly, the axis of teacher training approaching professional education, based 
on Ausubel and Saviani, aimimg at aligning the pedagogical practices, with its general 
teaching aspects and the ones specific of professional education. The exploratory-descriptive 
research is divided in bibliographic research and the analysis of the results attained from the 
course availability which are the possibility for improvement of the teaching-learning relation 
due to the knowledge referring to the emotional dimension acquired through the pedagogical 
product derived out of this work.  

Key-words: Emotions; Teacher Training; Professional education, Interpersonal relationship. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 A recente expansão da educação profissional e tecnológica no Brasil, com o crescente 

número de Campi de institutos Federais inaugurados a cada ano, vem obtendo resultados 

aquém do esperado, contando com um alto e estável percentual de evasão e retenção em toda 

a rede federal, nos diversos cursos ofertados, segundo o relatório da SETEC: 

 
O total de concluintes, em escala nacional, foi de 88.392, o que resultou em um 
índice de 11,45% de concluintes por matrícula. Ao longo dos anos analisados, o 
percentual de concluintes tem se estabilizado entre 11 e 12%, mostrando que para 
haver aumento, medidas mitigadoras e inovadoras devem ser adotadas, tanto na 
permanência como no êxito dos alunos. (BRASIL/MEC, 2016, p.26) 
 

 O corpo docente dos Institutos Federais é altamente qualificado, conta com uma 

maioria de doutores e mestres, conforme relatório da SETEC constante do quadro abaixo, o 

que significa dizer que a alta expertise dos docentes, aliada à formação complementar para 

desenvolvimento de melhores práticas docentes são mecanismos de melhoria de resultados 

dos discentes e das escolas, como um todo. 

 

Figura 1 – Índice de Titulação do corpo docente 

 
FONTE: Brasil/MEC/SETEC (2016 p.27) 

  

 O profundo domínio do conteúdo de uma área técnica, não é, necessariamente, 

equivalente ao conhecimento das práticas docentes, visto que a formação acadêmica dessas 

áreas não é voltada às técnicas de sala de aula, como ocorre nas chamadas licenciaturas, mas 

Legenda: 
 
TCD: Titulação do 
corpo docente 
G: Graduação 

A: Aperfeiçoamento 

E: Especialização 

M: Mestrado 

D: Doutorado 
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sim para atender às necessidades do mercado, ou seja, são formados para aplicar o 

conhecimento adquirido e não para repassá-lo.  

 O público alvo dos Institutos Federais, na sua maioria, adolescentes de todas as 

camadas sociais, com históricos pedagógico e social muito distintos, e por isso, há 

conhecimentos prévios em todos os níveis, tem, sincronicamente, necessidades variadas que 

precisam ser atendidas. Não há base de dados referente ao IFBA, por essa razão, tomamos por 

base os dados referentes ao IF Baiano, em virtude da similaridade. 

 

Figura 2 – Matriculados classificados de acordo com a renda familiar por reitoria. 

 
FONTE: Brasil/MEC/SETEC (2016, p.40) 

 

 Na difícil tarefa de atender às demandas dos educandos, o docente precisa lançar mão 

de práticas pedagógicas que consigam, ao mesmo tempo, preencher lacunas de conhecimento 

prévio de estudantes deficitários e auxiliar na aquisição do conhecimento previsto para a 

disciplina tanto para esses discentes, quanto para aqueles que já possuem o conhecimento 

prévio esperado e dominam estratégias de aprendizagem. 

 A complexidade em planejar e executar sequências didáticas que sirvam, com 

eficiência, a todos os fins descritos no parágrafo anterior é de tal monta que, desde o início da 

expansão da rede federal, em 2003, o alto índice de evasão e retenção, apesar de ter percebido 

pequena melhora, permanece: 
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Figura 3 – Relação de concluintes por matrículas. 

FONTE: Brasil/MEC/SETEC (2016, p.17) 

 

A partir da pesquisa acerca da empatia em sala de aula, das necessidades específicas,  

fisiológicas e psicológicas, do público adolescente, das perspectivas e razões motivadoras do 

sucesso escolar oriundo de uma relação empática, afetiva, entre docente e estudante, será 

desenvolvido um guia com o objetivo de prover o docente com as ferramentas e mecanismos 

necessários ao planejamento e condução de uma sequência didática baseada nas emoções e 

construída visando às necessidades específicas de cada estudante, elevando, por conseguinte, 

os índices de educandos concluintes com qualidade de aprendizagem aumentada. 

 
Justificativa 

 O alto e constante percentual de discentes que não concluem seus cursos no prazo 

ideal, esvaziando as salas de aula, nos caso de evasão, e evitando que novos alunos ingressem, 

nos casos de retenção, gera grande custo aos cofres públicos, que remuneram docentes, 

fornecem alimentação aos alunos e pagam os custos administrativos de manutenção do curso, 

sem obter a contrapartida esperada, que são estudantes concluintes, ingressando no mercado 

de trabalho, ou no ensino superior. 

 A identificação e categorização das causas de evasão e retenção, bem como seus 

respectivos percentuais adquirem relevância quando dão origem a um plano para redução 

desse percentual, quando possível, ou seja, há de se elaborar uma estratégia para redução 

desses índices para casos que são passíveis de intervenção. Para aqueles que não são 

suscetíveis a ingerências como, por exemplo, casos de realocação, morte, início de atividade 

laboral incompatível com o horário letivo, que independentemente das manobras e estratégias 
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pedagógicas adotadas pela instituição, irão gerar evasão e retenção cabe à instituição apenas 

sua identificação e categorização.    

 O presente trabalho visa à elaboração de uma estratégia para colaborar com a melhoria 

dos níveis de sucesso escolar por meio da redução da evasão e da retenção causadas pela 

perda da motivação escolar. Há outras causas de evasão e retenção passíveis de intervenção, 

como, por exemplo, insatisfação com a infraestrutura escolar, problemas familiares ou 

financeiros, dificuldade em conciliar trabalho e estudo, problemas de relacionamento entre 

colegas, etc. Todas essas motivações levam ao desestímulo e baixo desempenho dos 

discentes, mas podem ser revertidas por ações institucionais de preenchimento dessas lacunas 

que impedem o estudante de seguir a diante, para tanto, é importante que se proceda ao 

desenvolvimento de um produto educacional que vise à diminuição dessas taxas de evasão e 

retenção. Por ora, nossa proposta de intervenção é relativa à evasão e/ou retenção por falta de 

motivação escolar, com a oferta de um guia para que o docente compreenda a dimensão 

emocional dos discentes e, a partir dessas informações, possa auxiliá-lo rumo ao sucesso 

escolar. 

 A recente expansão da rede federal de educação básica, técnica e tecnológica teve 

como objetivo aumentar a mão de obra qualificada para atender às demandas dos mercados 

locais, por essa razão, os cursos específicos foram implantados de acordo com interesses de 

mercados regionais ou microrregionais. 

 O investimento de verbas públicas na implementação dos mais de 400 Campi de 

institutos federais por todo o Brasil se deu visando ao aquecimento da economia local, com a 

injeção no mercado de profissionais especializados, formados para tal nas instituições de 

ensino da Rede pública, mais significativamente, da Rede Federal. 

 A não formação em tempo ideal de um número mínimo esperado de discentes implica 

diretamente no não ingresso de mão de obra no mercado local que consequentemente, não 

participam da economia, gerando um efeito cascata que impede a roda do mercado de girar na 

velocidade desejada pelo poder público. 

 A falta de retorno aos cofres públicos do valor empregado na formação desses 

profissionais, em curto prazo, ocasiona uma redução do número de vagas ofertadas e em 

médio-longo prazo, o fechamento dos Campi que não apresentam, ainda que minimamente, 

esse retorno.  

 Ao observar o quadro docente dos Institutos Federais, identifica-se, conforme se vê na 

figura 2, larga maioria de mestres e doutores, o corpo docente do IFBA, por exemplo, conta 
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com mais de 74% de profissionais mestres ou doutores. Maioria esta que é ampliada se 

consideradas apenas as disciplinas técnicas, ou seja, aquelas obtidas por meio de bacharelados 

como engenharias, direito, medicina veterinária, zootecnia e não aquelas propedêuticas, 

obtidas por meio de cursos de licenciatura como língua portuguesa, história, geografia, 

matemática. Esse fato evidencia que o percentual de evasão e retenção não estão relacionados 

ao conhecimento e profundidade técnica dos docentes. 

 Por outro lado, os discentes ingressam no ensino médio, muitas vezes com graves 

lacunas de base do ensino fundamental, mormente no que diz respeito às disciplinas 

relacionadas às ciências exatas o que torna hercúlea a tarefa do docente da disciplina técnica, 

cujos conteúdos dependem diretamente desses conhecimentos básicos, em virtude de sua 

formação acadêmica que não tem como objetivo o exercício da docência, mas o ingresso no 

mercado de trabalho. 

 A preparação para a docência, que se dá por meio da formação pedagógica, fornece ao 

docente o conhecimento necessário para identificar, administrar e superar essas lacunas para 

que o estudante atinja o nível esperado para progredir, isto é, uma preparação pedagógica 

sólida é certamente mecanismo essencial de que o docente deve lançar mão para que seus 

discentes alcancem a aprovação. 

  A formação pedagógica para docentes das disciplinas técnicas é de tal relevância que o 

MEC oferece programas com esse fim há mais de duas décadas, com o início da vigência da 

Resolução nº 2, de 26 de junho de 1997 do CNE. Apesar disso, até os dias atuais, não houve 

alteração significativa no sucesso escolar. Nesse sentido, uma análise mais aprofundada das 

dificuldades pedagógicas específicas e uma solução procedimental pontual para cada uma 

delas é essencial. 

 É ainda mais relevante provocar no docente a consciência de que é necessário o uso da 

empatia para alcançar o educando que está aquém do desejado, compreender que aquele 

conteúdo que parece simplório, para olhos com bases mais sólidas, pode ser extremamente 

difícil para o estudante em questão ou que há questões importantes de ordem extraclasse que 

estão consumindo a psique do discente e de cujas soluções depende a volta ao foco escolar.  

 É necessário compreender que há estudantes desafiadores que vão necessitar que o 

docente repita e aprofunde conteúdos basilares para que possam compreender o que será 

proposto em sala, concomitantemente, haverá educandos que não necessitam de qualquer base 

e compreenderão o proposto com extrema rapidez e podem ficar ociosos em sala. 
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 Ambas as situações acabam por gerar um ambiente de relações desafiadoras. Desse 

modo, criar estratégias e manobras que permitam, dentro desse contexto de aprendizagem, 

uma salutar convivência, baseada em diálogo e entendimento dessa instância afetiva que pode 

ser a balizadora de muitas situações. 

 O Guia para desenvolvimento da afetividade como ferramenta didática, produto 

pedagógico fruto da pesquisa deste trabalho, traz instrumentos dos quais o professor deve 

lançar mão ao perceber que, dentre seus estudantes, alguns têm necessidades mais amplas, ou 

mais específicas, que dependem de intervenções pontuais, diferentes daquelas que atendem à 

maioria dos estudantes, os chamados discentes médios, que possuem a autonomia necessária. 

 Ao identificar educandos que, de alguma forma, claramente destoam dos demais, o 

professor, em geral, carece de ferramentas e base teórica para compreender do que o 

educando precisa e para delinear um plano a ser seguido para solucionar ou, ao menos, 

contornar a situação em prol da formação integrada do estudante. 

 Tal plano pode ser de cunho pedagógico caso a situação seja solucionável dentro do 

ambiente escolar como, por exemplo, um estudante de comportamento agitado em virtude da 

falta de pré-requisitos para a compreensão de determinado conteúdo. Esta situação pode ser 

sanada por meio de aulas de reforço. A mesma situação, se ocasionada por razão diversa, 

carece de outra solução. Caso a investigação do docente indique que o comportamento do 

estudante dá-se em razão de problemas alheios à escola, como por exemplo, em caso de 

dissolução familiar permeada por brigas e agressividade, aulas de reforço não resolverão o 

problema. O docente deve encaminhar a situação à seção psicopedagógica da escola ou a um 

profissional adequado.  

 Não há, portanto, uma única solução para problemas comportamentais e/ou de 

rendimento dos estudantes. É necessário compreender suas realidades e as razões causadoras 

das situações e enfrentá-las caso a caso. 

 Na construção do guia, tentamos incluir as intercorrências mais comuns em ambientes 

escolares, baseando-nos em nossa experiência docente, além de oferecer, também, 

ferramentas genéricas capazes de abarcar situações abstratas. O guia indica, ainda, as 

situações em que o professor deve recorrer a profissionais especializados, reforçando a ideia 

de que a educação é um trinômio, escola, sociedade e família. Em nenhum momento 

insinuamos que o professor, sozinho, é capaz de oferecer soluções a todas as questões de seus 

estudantes, pelo contrário, nossa intenção é ofertar uma ferramenta de auxílio ao docente na 

identificação dessas questões e na busca do amparo adequado que, muitas vezes, escapa ao 
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alcance do professor, cabendo-lhe apenas indicar ao discente e sua família, os caminhos a 

percorrer.  

 Campos de investigação: emoções, relações interpessoais, formação docente, educação 

profissional. 

 Problema: De que forma a inserção das emoções no planejamento e prática didática 

contribui para a prática docente? 

Objetivos: 

a. Objetivo geral:  

 Criar um guia prático para professores visando à compreensão da contribuição da 

afetividade para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

b. Objetivos específicos:  

 Elaborar um produto pedagógico, um guia, que auxilie o docente na compreensão das 

emoções dos estudantes para tornar possível, a partir da dimensão emocional, a 

reformulação das práticas pedagógicas, na intenção de aumentar a qualidade da 

aprendizagem. 

 Fornecer ferramentas que permitam ao docente direcionar e canalizar as emoções dos 

discentes para melhoria da relação ensino aprendizagem. 

 Facilitar a percepção da aprendizagem a partir da compreensão emocional. 

  



 
 

13 
 
 

Estrutura do trabalho 

 O trabalho foi desenvolvido conforme descrição a seguir: 

  A primeira parte é a introdutória, com vistas a contextualizar a pesquisa. Nela estão 

apresentados o Problema da pesquisa, a Justificativa, os Objetivos, o Campo de Investigação, 

o referencial teórico, e a Estrutura do trabalho. 

 Após a introdução, os 03 capítulos, que baseiam a pesquisa e a questão norteadora 

deste trabalho, são desenvolvidos da seguinte forma: 

 O capítulo I, que trata das emoções, e visa à compreensão da importância desse 

fenômeno no percurso discente.  

O capítulo II, que trata das relações interpessoais e dispõe-se a demonstrar a 

importância da consideração das emoções no trato com o próximo, mais especificamente, do 

docente com o estudante. 

O capítulo III, que trata da formação docente para a EPT, que tem a intenção de 

fomentar o docente com ferramentas e instrumentos para o melhor aproveitamento da relação 

professor-estudante, em prol da melhoria da relação ensino-aprendizagem. 

Após o desenvolvimento dos capítulos, é apresentada a metodologia sob a qual o 

trabalho foi confeccionado, discorrendo sobre o contexto da pesquisa, os sujeitos, o campo da 

pesquisa, o produto educacional, os eixos que permeiam o produto, a forma como os dados 

oriundos da aplicação desse produto são coletados e a metodologia sob a qual tais dados são 

avaliados.  

Depois da explanação acerca da metodologia, há a exposição da forma como o produto 

educacional será disponibilizado. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais alcançadas por intermédio da análise 

meticulosa dos passos descritos acima. 
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CAPÍTULO I  
 

Neste Capítulo é abordado o fenômeno das emoções, o que são, por que ocorrem e 

como afetam o ser humano, principalmente no que tange ao desempenho pedagógico do 

discente.  A intenção é demonstrar como as diferentes emoções são desencadeadas e como 

influenciam na relação de ensino-aprendizagem. 

 1.1 Das Emoções 

 
Primeiramente, é importante salientar que as emoções serão aqui abordadas sob um 

viés pedagógico, a intenção é fazer uma análise para traçar um caminho que possibilite ao 

docente conhecer as individualidades dos estudantes e, com esse conhecimento, traçar um 

plano de ação que supra suas necessidades. Não se pretende uma investigação profunda dos 

aspectos e linhas psicológicas, qualquer realidade que escape às possibilidades de ações 

pedagógicas deve ser analisada por um profissional que traçará o plano de ação adequado. 

 O que ora se aspira é o encurtamento da distância entre professor e estudante, a 

supressão da abstração no planejamento e execução de aulas e, acima de tudo, a aproximação 

entre seres humanos que, como tal, têm o dever de solidariedade e entendimento. 

 A emoção nada tem a ver com a consciência, é um processo fisiológico, incontrolável, 

é um:  
conjunto de reações orgânicas, a maior parte delas publicamente observáveis, ou o 
conjunto complexo de reações químicas e neurais em face da percepção de um 
objeto  externo ou interno. Emoções, portanto, são observáveis do ponto de visa de 
uma terceira pessoa (expressão facial, ritmo dos movimentos do corpo) e são 
quantificáveis (batimento cardíaco, sudorese, etc.) (BISPO, 2003 p.296) 

 
           As emoções são categorizadas como primárias e secundárias, sendo aquela inata, 

reflexiva, instintiva, e esta social, oriunda de aprendizagem. Damásio diz que as emoções 

primárias “já vem instaladas” e são observáveis não só em seres humanos, como também em 

animais: Um pinto no alto de um ninho não faz ideia alguma do que é uma águia, mas reage 

de imediato com alarme e esconde a cabeça quando um objeto de asas largas o sobrevoa a 

uma determinada velocidade (DAMÁSIO, 1996 p. 148), enquanto que as secundárias, as 

chamadas emoções sociais, dependentes de aprendizagem, são exclusivas de seres humanos 

inseridos socialmente pois dependem da formação de imagens mentais de uma cena que 

desencadeia uma mudança corporal (DAMÁSIO, 1996 p. 151).  
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 As emoções constituem alterações corporais em reação a determinados estímulos, 

incontroláveis e observáveis. O sujeito acometido de emoção não tem o poder de desligá-la, 

assim como não tem o poder de acometer-se de emoção de forma voluntária. É um processo 

fisiológico que ocorre independentemente da vontade do sujeito, este que, sequer possui 

consciência da emoção, que dirá do estímulo que a desencadeou. É, portanto, um processo 

inconsciente, fora do campo de observação e controle do sujeito.  

 Importa ressaltar a diferença entre emoção, sentimento e consciência. Há, nas 

inúmeras linhas da psicologia, diferentes definições e entendimentos desses três conceitos, 

abordaremos aqui o conceito pedagógico-filosófico do tema que, indubitavelmente, permeia 

vieses da psicologia, mas, de modo algum pretende reduzi-la ao ora exposto.  

 As emoções são fenômenos corporais, tanto as primárias (sensoriais) quanto as 

secundárias (sociais), acessíveis a terceiros antes mesmo de ao próprio sujeito dela acometido. 

Sentimentos, por sua vez, são frutos da percepção do sujeito de seu acometimento pela 

emoção. Ao perceber-se emocionado pela cólera, por exemplo, ele pode decidir omitir a 

emissão de seus sinais ou retirar-se do local, essa percepção da emoção é exclusiva do sujeito. 

A consciência, por sua vez, é o momento em que o sujeito tenta compreender o que 

desencadeou a emoção, é a conexão do objeto percebido e a alteração corporal dele oriunda.  
Sentimentos são resultados da percepção dessa mudança na paisagem corporal e são 
acessíveis apenas na perspectiva de primeira pessoa. Sentir uma emoção consiste em 
ter imagens mentais originadas em padrões neurais representativos das mudanças no 
corpo e no cérebro que compõem uma emoção. A consciência surgiria como um 
sentimento do sentimento. (BISPO, 2003 p. 293) 
 

 Emoção, sentimento e consciência são três fenômenos distintos, não são sinônimos, 

nem dependentes entre si. É possível que um sujeito seja acometido de emoção sem que haja 

sentimento a respeito, como, por exemplo, em uma festa de adolescentes, uma menina entra 

na festa e um menino fica nervoso, tem sudorese, seus amigos percebem, mas ele não. Neste 

caso, temos a presença apenas da emoção. É possível que haja emoção e sentimento, mas não 

consciência, quando, no mesmo caso, o menino percebe seus sintomas, desconhece a causa e 

decide ir embora. Há a terceira hipótese em que há emoção, sentimento e consciência quando 

o menino, no caminho de casa, percebe que o motivo de sua emoção foi a chegada da menina 

e compreende todo o processo.  

A passagem de emoção para sentimento e de sentimento para consciência não é uma 

condição. Pode ocorrer em segundos, pode levar meses ou ainda, pode não ocorrer. Quem 

nunca ouviu colegas dizer que estávamos tremendo ou pálidos de medo sem nem ao menos 
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sabermos por que? É uma emoção que não desencadeou sentimento. Ou ainda, quem nunca 

sentiu o coração bater acelerado, mas não soube o motivo? É emoção, que desencadeou 

sentimento, mas não consciência. 
E não é necessário que o sujeito, entre a ação que fracassa e a cólera, faça um 
retorno sobre si, intercale uma consciência reflexiva. Pode haver passagem contínua 
da consciência irrefletida 'mundo agido' (ação) à consciência irrefletida 'mundo 
odioso' (cólera). A segunda é uma transformação da outra. (SARTRE, 2004 p.58) 
 

 Tendo em mente que as emoções são involuntárias e que se manifestam 

independentemente de gerarem sentimentos ou consciência e ainda, o perfil do estudante da 

EPT, que conta com uma massiva maioria de adolescentes entre 14 e 18 anos, fase em que as 

emoções estão em ebulição, é de suma importância que o docente seja capaz de reconhecer e 

lidar com as emoções de seus discentes. Há dezenas de adolescentes em sala de aula, cada um 

deles será afetado de uma forma pelo mundo que os cerca e, em grande parte do tempo, não 

terão consciência do que se passa dentro de si mesmos.  

 Suponhamos um adolescente de 15 anos, estudante do primeiro ano do Ensino Médio 

Integrado, oriundo de escola pública, cujo professor de educação física era reaproveitado na 

disciplina de biologia, que ajuda nos afazeres domésticos e cuida de dois irmãos para que a 

mãe trabalhe, filho de pais separados e sem contato com o pai. Esse estudante será, 

irremediavelmente acometido de alguma emoção quando seu professor de biologia, desta vez, 

licenciado em biologia, adentrar o tema “genética” em sala de aula, por exemplo. A emoção 

que acometerá esse educando pode ser da mais variada natureza, medo, cólera, admiração, e o 

docente deve ser capaz de canalizar essa emoção de maneira proveitosa à aprendizagem. 

 De toda sorte, a emoção que arrebatará o estudante do parágrafo anterior será diferente 

daquela que afetará seu colega, também de 15 anos, oriundo da rede privada, filho único de 

classe média alta, que possui empregada doméstica e professor particular. Apesar da 

discrepância de históricos, o docente deve saber lidar e envolver ambos os estudantes em sua 

prática. Por isso é primordial compreender as emoções e desenvolver estratégias para 

direcioná-las em prol da aprendizagem. 

Isso ocorre porque a emoção representa a realidade humana. Seres humanos com 

realidades, históricos e culturas diferentes experimentam diferentes emoções face a uma 

mesma situação.  
[...] a emoção significa à sua maneira o todo da consciência ou, se nos colocarmos 
no plano existencial, da realidade humana. Ela não é um acidente porque a realidade 
humana não é uma soma de fatos, ela exprime sob um aspecto definido a totalidade 
sintética humana em sua integridade. E por isso não se deve entender que ela é o 
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efeito da realidade humana. Ela é essa realidade-humana ela própria realizando-se 
em forma de emoção. (SARTRE, 2007 p. 26, 27) 
 

Cada emoção que invade um indivíduo não o faz por acaso, é fruto de uma estreita 

relação entre um acontecimento e o contexto histórico-social, as vivências desse ser. O que 

abre um largo rol de possibilidades, tendo em vista que cada indivíduo tem experiências 

diversas que o torna único, cabendo ao docente, apenas, possuir meios de lidar com as mais 

variadas emoções de forma a auxiliar na relação ensino-aprendizagem e, ainda, identificar a 

necessidade de auxílio complementar da família e do profissional oportuno.  

Não há um número finito de emoções, há, porém, segundo Kowalska (2017), certo 

consenso quanto ao número de emoções básicas, das quais derivam as demais. São elas: 

Alegria, Tristeza, Raiva, e Medo. Há controvérsias entre os principais autores quanto às 

emoções surpresa e nojo, como demonstrado no quadro abaixo (Kowalska, 2017). Restando, 

então, quatro emoções básicas indiscutíveis. 

 

Figura 4 - Emoções Básicas 

 
FONTE: KOWALSKA, WRÒBEL, (2017, p.5) 
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FIGURA 5 – Emoções básicas – Tradução Livre 

Emoções Básicas 
Emoções Básicas, Tabela 1  Lista selecionada de emoções básicas 

Referência 

Emoções Básicas 

Outras 
"As Seis Grandes” 
Alegria 
(felicidade, 
gozo) 

Tristeza 
(luto) 

Raiva 
(Ira) Nojo Medo 

(Ansiedade) Surpresa 

Plutchnic (1980) √ √ √ √ √ √ Aceitação, 
antecipação 

Oatley and Johnson- 
Laird (1987) √ √ √ √ √ √ -- 

Ekman and Cordaro 
(2011) √ √ √ √ √ √ Desprezo 

Izard (2011)      √ √ √ × √ × Interesse 

Levenson (2011) √ √ √ √ √ √ Interesseª, 
alívioª, amorª 

Pankseep and Watt 
(2011) √ √ √ × √ × Busca, luxúria, 

carinho. 
ª Emoção incluída na lista, mas segundo o(s) autor(es), as evidências para sua inclusão são insuficientes. 

FONTE: KOWALSKA, WRÒBEL, (2017, p.5 – Tradução Livre) 

 

Observando a figura, pode-se dizer que, dentre as emoções citadas como básicas, ou 

seja, primárias, quatro são citadas de forma unânime pelos autores da área. São elas, Alegria, 

Tristeza, Raiva e Medo. Nojo e surpresa, apesar de serem consideradas emoções básicas por 

alguns dos autores, são emoções cuja relevância pedagógica é diminuta, além de haver grande 

controvérsia, no âmbito da psicologia, quanto a seu reconhecimento como emoções básicas ou 

derivadas, por isso, deter-nos-emos a discorrer brevemente, sob um viés pedagógico, sobre as 

quatro emoções básicas agindo sobre seres humanos que não carecem de atenção especial. 

Todas as muitas outras emoções identificáveis como, por exemplo, ciúme, desprezo, 

admiração, romance, inveja, tédio, culpa, etc. são subtipos das quatro emoções básicas, isto é, 

a partir da compreensão da emoção básica que dá origem a suas derivadas, é possível, 

também, compreendê-las. . 

 

1.1 Alegria 

A alegria é uma emoção desencadeada por um acontecimento favorável. É ativada 

sempre que uma situação neutra ou negativa é alterada para positiva (Silva apud Arruda 

2015).  A pessoa alegre tende a abrir-se para relações interpessoais, a ser mais receptiva, 

comunicativa e melhor solucionadora de problemas. (Arruda, 2015). Há direta relação entre a 

alegria e a elevação da autoestima e do sistema imunológico. 
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Esta emoção não requer esforços do docente em sua prática pedagógica, o indivíduo 

alegre tende a participar das tarefas, interagir, auxiliar. O que deve ser evitado é a 

transformação dessa emoção em euforia, que é a alegria exacerbada desproporcional à 

realidade que pode gerar distúrbios como inquietação, agitação e incapacidade de 

concentração.  

O estudante eufórico deve ser chamado de volta à calma, o que é normalmente 

alcançável a partir de uma simples conversa ou, em casos mais intensos, do requerimento para 

que o estudante realize alguma tarefa fora da sala de aula, como buscar algum material, para 

que possa, com a troca de ambiente, voltar à alegria. 

 

1.2 Tristeza 

Emoção negativa ligada à perda, desde a perda de um simples objeto até a perda de um 

ente querido. Por seu caráter permanente – se recuperar o que foi perdido, não há mais perda – 

é a emoção mais duradoura. Esta emoção é a mais recorrente em indivíduos com algum 

desequilíbrio químico cerebral, pois a diminuição da serotonina é responsável pela 

neurotransmissão dessa emoção (Silva apud Arruda 2015).  

 
esta emoção tem uma função adaptativa, na medida em que pode levar o sujeito a 
avaliar as fontes dos problemas, a procurar suporte social e a favorecer o 
estreitamento das relações com os outros. A tristeza aparenta ser uma emoção chave 
para o desenvolvimento da capacidade de empatia, dado que a inibição 
comportamental e a lentificação que a acompanham favorecem e dão espaço para 
que o indivíduo se coloque na perspetiva do outro (MELO, apud ARRUDA 2014 
p.31). 
 

O indivíduo acometido da tristeza perde o interesse em coisas que não se relacionam 

com o objeto da perda, ficando temporariamente – cada indivíduo tem seu próprio tempo – 

suspenso das atividades hodiernas, compreendendo, assimilando sua perda e desenvolvendo 

uma forma de conviver com ela, daí a função adaptativa da tristeza, que obriga o indivíduo a 

elaborar estratégias para voltar a sua condição usual. 

O docente deve auxiliar o estudante na construção desse caminho de volta à 

normalidade, compreendendo os limites do discente, mas sempre oferecendo novas 

estratégias.  

 

1.3 Medo 

 Esta emoção básica é programada para proteger o indivíduo dos perigos que o cercam 

e por isso, manifesta-se desde o nascimento, sua função principal é a de proteger a integridade 
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física e psicológica do indivíduo, motivando-o para se libertar ou fugir de situações 

potencialmente temíveis (Melo apud Arruda, 2014, p.32). Apesar de sua condição inata, o 

medo pode ser, de acordo com a educação, costumes e contexto dos seres humanos, 

programado ou desprogramado. Há pessoas cujo medo resta perto de nada e pessoas que 

temem virtualmente tudo. A intensidade do medo, portanto, depende da magnitude 

idiossincrásica da ameaça.  

 O fluxo de energia liberado no indivíduo cuja emoção medo está ativada desencadeia 

qualquer ação necessária ao enfrentamento do perigo, desde uma simples expressão facial de 

medo, que pode frear a agressão iminente quanto uma explosão de violência para viabilizar a 

fuga ou exterminar o perigo. 

 Eknam (2011) categoriza o medo de três formas. A primeira, referente ao tipo de 

ameaça. Diferentes ameaças desencadeiam diferentes reações. Uma ameaça iminente, 

geralmente acarreta fuga ou congelamento. A preocupação com uma ameaça iminente 

acarreta o aumento da vigilância e tensão muscular. A segunda, referente ao momento do 

perigo. A resposta à agressão é analgésica, ao passo que a preocupação com a agressão eleva 

a dor. A terceira diz respeito ao enfrentamento, se há, ou não, alguma forma de reduzir ou 

eliminar o perigo. Para o autor, a emoção medo domina todas as outras. O indivíduo 

concentra-se apenas em afastar ou extinguir a ameaça. O medo pode bloquear a consciência 

do indivíduo, mesmo quando há apenas preocupação com o perigo e não haja qualquer 

ameaça em andamento, invadindo o indivíduo mesmo quando está a lidar com outros assuntos 

(Ekman, 2011). É neste momento em que há a necessidade de intervenção para auxiliar a 

pessoa a ultrapassar o medo, impedindo-o de tornar-se patológico e desproporcional. 

 

1.4 Raiva 

 Ligada à frustração pelo não atingimento de objetivos, a raiva vem eivada reações 

químicas corporais que levam a uma reação vigorosa. Magalhães apud Arruda 2014 aponta a 

hostilidade, a irritabilidade, a revolta, a indignação, o ódio, e a violência como sinônimos e/ 

ou consequências da raiva. O autocontrole é diminuído no indivíduo acometido pela raiva, 

que, muitas vezes, é incapaz de conter as reações.  

É uma emoção poderosa e reativa, ou seja, não ocorre espontaneamente, é causada por 

algum tipo de frustração. Por ser uma reação poderosa, e, por isso, a mais difícil de ser 

controlada, é necessário canalizá-la com o fim de reagir à frustração de forma favorável à 
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solução do problema e isso requer auto controle, o que adolescentes, de maneira geral, não 

dominam e, por isso, necessita de auxílio. 

Administrar a raiva é essencial para a continuidade das relações entre os sujeitos 

envolvidos. Após um rompante descontrolado de raiva, as relações entre as pessoas 

implicadas são debilitadas ao extremo. 

Identificar as emoções de cada um dos discentes e canalizá-las em prol da 

aprendizagem é o que se pretende ao abordar, a seguir, as relações interpessoais. 
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CAPÍTULO II   
 

Este capítulo visa discorrer sobre as relações interpessoais, a importância de 

reconhecer a estrada percorrida por seu semelhante, respeitar a história de cada ser humano, 

sempre sob um viés pedagógico, com o intuito de alavancar a relação entre docente e discente. 

Além disso, visa, ainda, demonstrar maneiras de identificar as emoções presentes no 

comportamento dos estudantes e, como objetivo principal, oferecer alternativas para lidar com 

elas em benefício da relação ensino-aprendizagem. 

 
2.1- Das relações interpessoais  
 

As mudanças, evoluções e estagnações que perpassam a vida das pessoas são, 

necessariamente, oriundas do social. Não há aprendizagem ou crescimento pessoal que surja 

do isolamento, daí a importância das relações interpessoais para a relação ensino-

aprendizagem.  

Segundo Saviani,  
Isso porque o homem não se faz homem naturalmente.; ele não nasce sabendo ser 
homem, vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, agir. Para saber 
pensar e sentir; para saber querer, agir ou avaliar é preciso aprender, o que implica o 
trabalho educativo. Assim, o saber que diretamente interessa à educação é aquele 
que emerge como resultado do processo de aprendizagem, como resultado do 
trabalho educativo. (SAVIANI, 2003, p.7) 
 

Rogers corrobora com a visão da aprendizagem como um fenômeno social que 

permeia todo e qualquer aspecto da vida humana 

Como posso proporcionar uma relação que essa pessoa possa utilizar para seu 
próprio crescimento pessoal? Foi quando cheguei a colocar a questão desta segunda 
maneira que percebi que o que quer que tenha aprendido é aplicável a todos às 
minhas relações humanas, não só ao trabalho com clientes com problemas. É por 
esta razão que sinto ser possível que os aprendizados que tiveram significado para 
mim em minha experiência podem ter algum significado para você em sua 
experiência, já que todos nós estamos envolvidos em relações humanas. (ROGERS, 
1997 p. 37) 
 

 Rogers (1997) diz que um indivíduo não muda o outro, mas que pode proporcionar 

uma relação passível de ser utilizada pelo interlocutor para seu crescimento pessoal. Essa 

contribuição para a construção do outro dá-se em todas as esferas das relações interpessoais e 

não apenas naquelas profissionais concebidas para tal. Por isso deve-se medir atitudes e 

palavras nas relações interpessoais, já que todas elas estão aptas a impulsionar alterações, para 

o bem e para o mal, ao interlocutor. 
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Wallon, por sua vez, defende a natureza social do homem como uma característica 

genética, sem a qual, o homem não é humano. [...] o indivíduo, se ele se apreende como tal, é 

essencialmente social. Ele o é, não em virtude de contingências externas, mas devido a uma 

necessidade íntima. Ele o é geneticamente (WALLON, 1959/1986a, p.164).  

Se o ser humano desenvolve-se e identifica-se como tal a partir de interações sociais, 

depreende-se que o outro é responsável pela condição humana do indivíduo e subestimar a 

importância das relações interpessoais na formação de cada ser é diminuir as possibilidades 

para o desenvolvimento individual. É preciso que o docente, adulto que passa por vezes mais 

tempo com o adolescente do que sua família, tenha consciência da influência que exerce na 

formação integral do estudante, do quanto pode e deve contribuir para a construção de um ser 

humano seguro, consciente e autoconfiante.  

A teoria de estágios de desenvolvimento de Wallon trata da infância, com fases que 

vão até os 11 anos de idade. Após esse estágio, há apenas o adulto. Há, porém, de maneira 

ainda mais marcante nos dias atuais, a fase da adolescência, que, conforme estudos recentes 

(Eisenstein, 2005), abrange a faixa dos 10 aos 24 anos de idade, precisamente a idade da 

grande maioria dos estudantes atendidos pelos Institutos Federais. Assim, é necessária uma 

adequação das teorias de desenvolvimento, interação e aprendizagem para esse público. 

Nesse sentido, a teoria de Rogers (1997) diz que, ao proporcionar um certo tipo de 

relação, a outra pessoa descobrirá dentro de si a capacidade de utilizar esta relação para 

crescer acarretando, assim, mudança e desenvolvimento pessoal. É necessário, para tanto, 

delinear o conceito desses três pilares, relação, mudança e desenvolvimento pessoal. 

Sobre a relação que deve ser proporcionada, o autor cita três condições. A primeira é a 

autenticidade. Deve-se ter consciência de si e de seus próprios sentimentos, ainda que não 

sejam os ideais, devem ser reais. É somente ao apresentar a realidade genuína que está em 

mim, que a outra pessoa pode procurar pela realidade em si com êxito (Rogers, 1997, p.38). A 

segunda condição é ter aceitação e sentimento pelo indivíduo e seus valores.  
Significa um respeito e apreço por ele como uma pessoa separada, um desejo de que 
ele possua seus próprios sentimentos à sua própria maneira. Significa uma aceitação 
de suas atitudes no momento ou consideração pelas mesmas, independente de quão 
negativas ou positivas elas sejam, ou de quanto elas possam contradizer outras 
atitudes que ele sustinha no passado. Essa aceitação de cada aspecto flutuante desta 
outra pessoa constitui para ela uma relação de afeição e segurança, e a segurança de 
ser querido e prezado como uma pessoa parece ser um elemento sumamente 
importante em uma relação de ajuda. (ROGERS1997, p.38) 
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A terceira condição é a compreensão do outro. Aceitá-lo não significa compreendê-lo. 

É só a partir da imersão em sua realidade, contextos e experiências que se pode apreender sua 

condição.  
É somente à medida que compreendo os sentimentos e pensamentos que parecem 
tão terríveis para você, ou tão fracos, ou tão sentimentais, ou tão bizarros — é 
somente quando eu os vejo como você os vê, e os aceito como a você, que você se 
sente realmente livre para explorar todos os cantos recônditos e fendas assustadoras 
de sua experiência interior e frequentemente enterrada. (ROGERS 1997, p.38) 
 

Assim, uma relação útil a servir o outro é aquela em que há realidade genuína, respeito 

e aceitação sem julgamento e, ainda, compreensão dos contextos que o permeiam.  

No que diz respeito à mudança, é preciso salientar que o indivíduo deve perceber em si 

mesmo a vontade e a capacidade de mudar.  
Isto se mostra evidente na capacidade do indivíduo para compreender aqueles 
aspectos da vida e de si mesmo que lhe estão causando dor e insatisfação, uma 
compreensão que investiga, por detrás do conhecimento consciente de si mesmo, 
aquelas experiências que escondeu de si devido à sua natureza ameaçadora. Isso se 
revela na tendência para reorganizar sua personalidade e sua relação com a vida em 
maneiras que são tidas como mais maduras. (ROGERS 1997, p.41) 
 

A partir do momento que o indivíduo se reconhece, suas agruras e alegrias, por meio 

de relações interpessoais saudáveis, é capaz de promover as mudanças necessárias ao 

desenvolvimento da autonomia e integralidade. 

Quanto ao desenvolvimento pessoal, ou seja, o resultado da soma entre as relações e a 

mudança, o indivíduo, a partir do conhecimento do outro e de si mesmo, de sua capacidade de 

mudar, ele o fará. As relações passam a ser, então, mais conscientes, sociais, inteligentes e 

satisfatórias. 
Ele muda a percepção que tem de si mesmo, tornando-se mais realista em suas 
visões do eu. Torna-se mais semelhante à pessoa que deseja ser. Ele se valoriza 
mais. Mostra-se mais autoconfiante e autodirigido. Apresenta uma melhor 
compreensão de si mesmo, tornando-se mais aberto à sua experiência, negando ou 
reprimindo menos a mesma. Torna-se mais aceitador em suas atitudes com relação 
aos outros, vendo-os como mais semelhantes a si mesmo. Em seu comportamento 
exibe mudanças similares. Mostra-se menos frustrado pelo estresse, recuperando-se 
do mesmo mais rapidamente. Torna-se mais maduro em seu comportamento 
cotidiano, sendo isto observado pelos amigos. É menos defensivo, mais adaptativo, 
mais apto a enfrentar situações de forma criativa. (ROGERS 1997, p.44) 
 

Na construção de relações interpessoais que levam ao desenvolvimento do ser 

humano, além dos três requisitos apontados por Rogers, relação, mudança e desenvolvimento, 

é preciso observar outras peculiaridades do indivíduo oriundas do contexto histórico-cultural 

no qual ele está inserido.  
Acreditamos que a falta de desenvolvimento cultural, do ponto de vista psicológico, 
constitui o fator mais importante da diferenciação entre o chimpanzé e o homem, 
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depende da ausência, no comportamento do primeiro, de qualquer feito comparável, 
mesmo que remotamente, à linguagem humana, e, num sentido mais amplo, do uso 
de sinais (VIGOTSKI, 2013, p.186). 
 

Para compreender o outro, é necessário entender seus pensamentos, que advêm de sua 

cultura. As palavras não traduzem a intenção de quem as profere, por trás do que é 

verbalizado, há todo um contexto histórico, cultural e social que baseia e permeia a 

linguagem. A assimilação das razões que levam às palavras proferidas conduz ao correto 

entendimento do que o interlocutor quis dizer. 

Para exemplificar a importância do que há por trás das palavras, imaginemos que, em 

uma turma de Ensino Médio Integrado de algum campus do Instituto Federal haja estudantes 

de diferentes contextos econômicos, o que representa a realidade das salas de aula dos IFs, e 

em um determinado dia, no recreio, a merenda é constituída apenas por pão com manteiga e 

café com leite. Dois estudantes dizem exatamente as mesmas palavras: pão com manteiga. É 

necessário conhecer os contextos desses estudantes para compreender a intenção de suas 

palavras. Um dos educandos é de origem humilde, faz as refeições na escola, pois em casa 

não tem o suficiente para todos de sua família alimentarem-se. Enquanto que o outro provém 

de família de classe média alta onde, diariamente, há várias opções de pratos para todas as 

refeições. 

Ante a situação hipotética acima, é evidente que a intenção dos estudantes ao 

proferirem as mesmas palavras é distinta. Um expressa tristeza, já que aquela refeição não 

será o bastante para mantê-lo satisfeito até o próximo dia e o outro expressa escárnio, nojo, 

por considerar aquela refeição indigna de ser consumida. 

Para medir a distância entre os discursos, é necessário conhecer os contextos dos 

falantes. As palavras proferidas foram exatamente as mesmas. Os contextos, porém, 

virtualmente opostos. O que só se pode aferir conhecendo as circunstâncias que influenciaram 

a escolha de palavras. 
O processo de desenvolvimento cultural não significa apenas o enraizamento da 
criança em uma ou outra esfera cultural, mas também, junto ao desenvolvimento 
gradual do conteúdo, ocorre o desenvolvimento das formas de pensamento, 
configuram-se aquelas formas e modos de atividade superior, historicamente 
surgidos cujo desenvolvimento precisamente vem a ser a condição imprescindível 
para o enraizamento na cultura (VIGOTSKI, 2012, p.54). 
 

Não é possível genuinamente compreender a linguagem quando desassociada do 

contexto histórico-cultural de quem a proferiu. É preciso um processo, livre de preconceitos e 

julgamentos, de investigação dos contextos individuais dos estudantes. Cada um é dono de 

sua história, que é única. O papel do docente, aqui, é separar as histórias e empreender, 
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considerando também sua própria história e conhecimento de mundo, interações geradoras de 

mudança, de forma real e genuína, na honesta intenção de auxiliar o desenvolvimento do 

discente. 

Essa tarefa pode parecer hercúlea ou impossível, mas, ao conhecer as individualidades 

dos estudantes e separar as histórias que carecem de sua contribuição daquelas que estão além 

de seu alcance, bem como das que não necessitam de qualquer auxílio, a missão torna-se 

atingível. 

Na experiência de 10 anos como docente desta autora, em uma turma de 30 estudantes, 

em média, 20 deles têm autonomia o bastante para alcançar seu próprio desenvolvimento sem 

qualquer intervenção orientada, 02 deles têm questões além do alcance docente e devem ser 

encaminhados para um profissional adequado e 08 deles carecem de orientação para 

desenvolverem-se e é para esses 08 estudantes que o professor deve delinear um plano de 

intervenção, o que não significa o abandono dos demais, mas a aplicação do princípio da 

equidade, que implica em tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, 

ou seja, empreender maior esforço para aqueles cuja autonomia ainda não floresceu. 

A tarefa docente, na metodologia tradicional, era a de planejar sua aula baseando-se 

tão somente no que ensinar. O planejamento visava à transmissão do conteúdo programado de 

uma só maneira, que se repetia ao longo dos anos, ou seja, o assunto era ministrado da mesma 

forma por toda a trajetória profissional do docente. Após a consideração da dimensão afetiva 

no âmbito escolar trazida principalmente por Vigotski e Wallon, essa máxima perece. A 

inclusão da afetividade na prática docente exige um planejamento voltado às individualidades 

dos discentes. Não só cada aula deve ser replanejada e adaptada, como também, uma mesma 

aula deve conter abordagens diversas do mesmo conteúdo para que este seja significativo para 

cada um dos estudantes. Atualmente, o planejamento de ‘como ensinar’ é tão relevante quanto 

‘o que ensinar’, ou seja, o planejamento didático deve ser permeado do conteúdo previsto e da 

afetividade, que pode vir na escolha dos enunciados, dos temas textuais ou das figuras 

escolhidas para a mediação daquele conhecimento específico. 

A observação da afetividade no planejamento didático não pode prescindir do 

envolvimento do conteúdo que se pretende abordar. Na década de 70, época em que os 

estudos de Rogers acerca da afetividade estavam sob os holofotes, houve uma 

supervalorização das relações afetivas em sala de aula em detrimento dos saberes técnicos do 

docente. Ao comungar as ideias de Rogers com as de Freire, depreende-se que a afetividade 

deve estar presente em todas as relações e que, cada uma delas deve, ainda, ser munida dos 
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conhecimentos técnicos a ela pertinentes, por exemplo, uma mãe deve ser afetuosa com seu 

filho sem, por isso, deixar de lado sua missão de mãe, de educá-lo. Um policial deve ser 

afetuoso com as pessoas sem que isso o impeça de a elas impor a lei. Da mesma forma, um 

professor deve ter uma relação de afeto com seus estudantes e, ao mesmo tempo, atuar como 

intermediador e facilitador da aprendizagem. A afetividade é o pano de fundo sob o qual 

acontecem as interações. 

Essa afirmativa baseia-se em Vigostki (2010) e suas zonas de desenvolvimento, mais 

especificamente, para nossa pesquisa, a zona de desenvolvimento proximal, que ilustra a 

importância do contexto sociocultural e da participação do outro no desenvolvimento do ser 

humano.  
Esta zona é definida como a diferença (expressa em unidades de tempo) entre os 
desempenhos da criança por si própria e os desempenhos da mesma criança 
trabalhando em colaboração e com a assistência de um adulto. Por exemplo, duas 
crianças têm sucesso nos testes de uma escala psicométrica correspondente à idade 
de 8 anos; mas, com uma ajuda estandartizada, a primeira não alcança senão o nível 
de 9 anos, enquanto a segunda atinge o nível de 12; enquanto a zona proximal da 
primeira é de um ano a da outra é de quatro anos. (VIGOSTKI, 2010 p.42) 

 
 Essa diferença de desempenho entre as duas crianças dá-se, salvo eventual problema 

médico ou cognitivo, em virtude do contexto sociocultural da criança. Há peculiaridades tais 

que têm o poder de influenciar, para o bem ou para o mal, o desenvolvimento da criança.  

 
Na concepção sociocultural de desenvolvimento, a criança não deveria ser 
considerada isolada de seu contexto sociocultural, em uma espécie de modelo 
Robinson Crusoé-criança. Seus vínculos com os outros fazem parte de sua própria 
natureza. Desse modo, nem o desenvolvimento da criança, nem o diagnóstico de 
suas aptidões, nem sua educação podem ser analisados se seus vínculos sociais 
forem ignorados. (VIGOSTKI, 2010 p.44) 
 
 

É importante salientar que, no caso das crianças acima, considerando que as duas 

contam com 8 anos de idade, o desempenho de ambas é considerado satisfatório para o 

docente. Uma criança de 8 anos deve estar na zona de desenvolvimento real, que configura 

aquilo que a criança é capaz de realizar sozinha, adequada à sua idade, o que vimos no 

exemplo citado. Deve, ainda, ser capaz de, na zona de desenvolvimento proximal, com o 

auxílio do docente, realizar tarefa além de sua zona real, o que ambas fizeram. Uma das 

crianças excedeu as expectativas, atingindo nível além do esperado e a outra, atendeu as 

expectativas mínimas. Neste exemplo, não há exigência de intervenção do professor, salvo 

desinteresse ou ócio do estudante que se encontra à frente do esperado, para quem o docente 

pode oferecer tarefas mais desafiadoras ou, ainda, retirar a mediação. 
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Um olhar individualizado do docente para os estudantes é essencial para determinar 

suas necessidades. Essa observação e consideração do contexto de cada discente na 

organização das intervenções pedagógicas nada mais é que uma relação pedagógico-afetiva.  

Como inserir a afetividade na prática docente? A relação professor estudante é 

resultado de um processo, é somativa. As relações se fortalecem como um resultado natural 

da soma de várias interações bem sucedidas. Saliente-se que sucesso não quer dizer 

aprovação. Uma repreensão também é bem sucedida se procedida com cautela. Mas que 

forma é essa? 
As modalidades de assistência adulta na zona proximal são múltiplas: 
demonstrações de métodos que devem ser imitados, exemplos dados à criança, 
questões que façam apelo à reflexão intelectual, controle de conhecimentos por parte 
do adulto, mas, também, e em primeiro lugar, colaboração nas atividades partilhadas 
como fator construtivo do desenvolvimento. (VIGOSTKI, 2010 p.44) 
 

Não existe fórmula exata para lidar com seres humanos e suas peculiaridades, o que há 

é uma maneira de posicionar-se perante o outro para aferir o tom da interação e construir, em 

parceria, uma relação de afetividade. Para isso, é necessário retornar aos três pilares de Rogers 

(1997, p.331).  

Autenticidade. É aconselhável que o professor mantenha-se fiel a si mesmo, suas 

crenças e convicções. Não lhe é recomendado que adapte sua personalidade a do estudante 

para dele aproximar-se, pelo contrário, ao ser ele mesmo, apresentando-se ao discente com 

realidade, sem máscaras, favorecerá a interação afetiva, ainda que suas perspectivas sejam 

opostas às do estudante. Este cenário é, inclusive, benéfico à relação de afetividade, pois leva 

ao diálogo, à percepção de novos modos de enxergar os fatos e, por consequência, a 

ampliação dos horizontes de ambas as partes envolvidas.  

Aceitação. É aconselhável que o docente aceite, dentro do senso comum e de suas 

próprias convicções, o modo de agir, pensar, se colocar e falar do estudante, mesmo que este 

não ofereça recíproca, é papel do adulto compreender que as pessoas são diferentes e mostrar 

isso aos mais jovens. Além da autenticidade de si mesmo, propõe-se aceitar a do estudante, 

mesmo que com ela não concorde. Para isso serve o diálogo e a educação, cujo processo de 

evolução e mudança é contínuo e, por vezes, lento. 

Compreensão. Após aceitar o modus operandi do discente, o passo seguinte é 

compreendê-lo. Conhecer o porquê do comportamento é benéfico tanto à compreensão do 

docente quanto ao processo de mudança e desenvolvimento do estudante. 
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A partir do momento em que o professor interage com seus discentes seguindo os 

conceitos acima, todos os envolvidos nessa relação estão aptos à mudança e desenvolvimento 

pessoal, este que é o maior objetivo da educação, formar cidadãos conscientes, para além do 

conteúdo pedagógico, para a vida. 

É de extrema importância salientar, neste capítulo das relações interpessoais, que 

afetividade em nada se confunde com assédio. Este trabalho tem como foco principal 

docentes da educação técnica e profissional de nível médio e tecnológico, em sua maioria, 

adolescentes e jovens adultos. E por isso, é necessário um espaço para a diferenciação de 

afetividade e assédio. Não pretendemos nos aprofundar nas teorias Freudianas e Lacanianas 

sobre psicose e neurose, mas apenas orientar sobre condutas inaceitáveis nas relações 

interpessoais escolares. Há alguns tipos de assédio, o moral, que visa à humilhação e redução 

da confiança e autoestima da vítima, o sexual, que visa obter favores sexuais, geralmente em 

troca do oferecimento de vantagem e o cibernético que pode ser moral ou sexual, executado, 

porém, exclusivamente por meio da internet. 

O assédio, de maneira geral, caracteriza-se pela presença, no comportamento do 

assediador, de repetitividade, malícia e desequilíbrio de poder entre os envolvidos. A 

repetitividade tem prazo flutuante, ou seja, o assédio pode ser caracterizado em apenas um 

evento ou necessitar de repetição do comportamento para sua caracterização. No caso se 

assédio sexual, por exemplo, é caracterizado de pronto, enquanto que o moral necessita de 

repetição para se consolidar. 

A malícia indica a intencionalidade do assediador. A conduta deve ser voluntária e 

assumir os riscos a ela inerentes e, por último, o desequilíbrio de poder entre os envolvidos 

indica situação de vantagem do assediador, seja hierárquica, de força física ou de 

popularidade. É necessário que os docentes compreendam os conceitos e características de 

cada tipo de assédio, para que previnam e orientem seus discentes a denunciar assediadores. 

O Assédio Moral, segundo Leymann (apud Paixão 2014),  
corresponde a uma violência moral, em geral de cunho psicológico e não físico, 
evidenciada de forma bastante sutil e dissimulada, mas intencional, que, em geral, 
provoca estresse psicossocial na pessoa agredida. É considerada uma ação 
desprovida de ética, sistemática e com alto potencial de exclusão (LEYMANN apud 
PAIXÃO 2014 p. 418) 
 

Em virtude da generalidade do conceito, o assédio moral é subdividido em três tipos, o 

Vertical, oriundo de relação hierárquica, que pode ser ascendente – quando indivíduos em 

posição de inferioridade hierárquica são os assediadores ou descendente, quando o corre o 
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contrário.  O assédio Moral Vertical Ascendente no ambiente escolar ocorre quando a vítima é 

o docente e o assediador é o estudante e este age de uma ou mais das nove maneiras a seguir: 

agressão verbal, recusa em realizar atividades, desinteresse e omissão, rebaixamento da 

capacidade cognitiva do docente, tratamento discriminatório, comentários depreciativos, 

assédio sexual, acusação agressiva e sem provas e ameaça por parte do aluno (Paixão, 2014, 

p.419) 

Quando o assediador é o docente, temos o assédio moral vertical descendente. O 

docente pode praticar assédio moral quando age de uma das seguintes maneiras (Paixão, 

2014)  
a) agressão física; b) agressão verbal aos alunos; c) ameaça aos alunos; d) acusação 
agressiva e sem provas; e) assédio sexual; comentários depreciativos, 
preconceituosos ou indecorosos; f) tratamento discriminatório e excludente; g) 
rebaixamento da capacidade cognitiva dos alunos; h) desinteresse e omissão; i) uso 
inadequado de instrumentos pedagógicos, com prejuízos aos alunos; j) recusa em 
realizar o trabalho; e k) abandono do trabalho em sala de aula (LEYMANN apud 
PAIXÃO 2014 p. 420) 
 

As consequências do assédio moral são catastróficas. Um exemplo disso, na 

experiência estudantil da autora, ocorreu quando cursava o primeiro ano do segundo grau 

científico (o nome da época para o atual ensino médio regular) e tinha dificuldades em 

compreender um conteúdo de uma disciplina de exatas. Após pedir diversas vezes por 

esclarecimentos ao docente, este desenhou em sua testa uma cruz com seu giz branco dizendo 

que o caso era solucionável apenas por Jesus. 

Essa declaração do docente trouxe-lhe a certeza de que jamais seria capaz de dominar 

as disciplinas exatas e menos ainda, passar de ano, motivo pelo qual trancou a matrícula no 

científico e matriculou-se no segundo grau profissionalizante, que na época, prescindia das 

matérias propedêuticas para que, afinal, terminasse o ensino básico. 

Mudou de colégio, de curso, de amigos e de sonhos devido a uma brincadeira do 

professor. Hoje, após anos de estudos e pesquisas na área de educação e ensino, resta a certeza 

de que não foi uma atitude proposital do professor, porém, há a mesma clareza de que todo  

docente deve ser consciente da influência que exerce no estudante e utilizá-la para seu 

crescimento pessoal e acadêmico, bem como para prevenir e impedir tais abusos. 

Há ainda, o assédio moral horizontal, quando envolve pessoas de mesmo grau 

hierárquico como, por exemplo, entre estudantes. Casos típicos de bullying como deboches, 

agressões verbais ou comentários maldosos. 
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Por último, temos o assédio moral misto, quando a conduta envolve mais de um tipo 

de assédio. Um exemplo disso é quando um estudante apelida um colega e o docente, em vez 

de coibir a conduta, também chama o estudante do malfadado apelido. 

O Assédio Moral caracteriza-se quando a conduta configurar um ou mais dos 

seguintes requisitos a) recusa à comunicação direta; b) o ato de desqualificar; c) o ato de 

desacreditar; d) o ato de isolar; e) o ato de vexar; f) a indução ao erro; e g) o assédio sexual. 

(Hirigoyen apud Paixão 2014 p. 419). Este último, tratado isoladamente a seguir. 

O assédio sexual entra na categoria de assédio moral e dela perpassa, pois é iniciado a 

partir de uma das formas de assédio moral e agrava-se ao passo que as investidas do 

intimidador são frustradas.  

O Código Penal Brasileiro criminaliza o assédio sexual desde 2001 sob a conduta 

típica de Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, 

prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao 

exercício de emprego, cargo ou função (BRASIL, 2001, Art.216). 

Do conceito legal depreende-se que o assédio é caracterizado pelo constrangimento, 

ou seja, não é necessário que haja toques íntimos, exibição corporal e muito menos a 

consumação do ato sexual. A partir do momento em que a vítima sentir-se constrangida pelo 

agressor que tem a intenções sexuais, está consumado o assédio sexual. 

O Assédio Sexual depende da relação de emprego, cargo ou função entre os 

envolvidos e, por isso, a nomenclatura não deve ser utilizada para casos de abusos sexuais 

perpetrados no ambiente familiar, social ou escolar, apartados de relação empregatícia. O 

termo legalmente correto é o de abuso sexual, que é o termo mais amplo e envolve todas as 

condutas de intensão sexual forçosa. Entre elas, temos a recente importunação sexual, 

considerada crime em por meio da lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018. A mudança de 

termos não relativiza a gravidade do comportamento, apenas passaremos a utilizar o termo 

abuso sexual. 

A conduta não é facilmente identificável, mas há sinais perceptíveis, tanto no 

comportamento da vítima, quanto no do intimidador, este se manifesta a partir de conduta 

sedutora, incomum e incômoda ao interlocutor e observadores. Quanto à vítima, há sinais 

comportamentais e físicos:  

Quanto aos aspectos comportamentais, os mais observados são (IFAM, 2018, p.7) 

 Relatos de agressões sexuais; 

 Dificuldade em adaptar-se à escola ou ambientes que envolvam coletividade; 
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 Aversão ao contato físico; 

 Comportamento incompatível com a idade (regressões); 

 Envolvimento com drogas; 

 Autoflagelação, culpabilização; 

 Fuga de casa; 

 Depressão crônica; 

 Tentativa de suicídio; 

 

Os aspectos físicos, por sua vez, podem ser (IFAM, 2018, p.8) 

 Mudança brusca de comportamento e humor (não querer comer, comer demais, apatia, 

agressividade); 

 Sono perturbado, pesadelos (agitação noturna); 

 Masturbação visível e continuada; 

 Timidez em excesso; 

 Tristeza ou choro sem razão aparente; 

 Medo de ficar sozinho (a) com alguém ou em algum lugar; 

 Baixa autoestima, estado de alerta constante, dificuldades de concentração; 

 Interesse precoce por brincadeiras sexuais e/ou erotizadas; 

 Secreção vaginal ou peniana; 

 Infecção urinária;  

 Dificuldade para caminhar; 

 Gravidez precoce; 

 Queixas constantes de gastrite e dor pélvica; 

 Hematomas, edemas e escoriações na região genital e mamária; 

 Infecções/Doenças Sexualmente Transmissíveis; 

 

É papel do docente observar seus estudantes na busca desses sinais para a denúncia e 

punição dos agressores. Mais ainda, porém, é obrigação do professor munir seus discentes de 

autoconfiança e informação para a prevenção do abuso.  
A violência sexual pode desestruturar o desenvolvimento físico, emocional e 
intelectual do adolescente e comprometer a formação da afetividade, da 
personalidade e dos valores dessa pessoa. É importante destacar também que as 
consequências variam muito de acordo com o contexto que aconteceu a violência: 
quando foi, por quanto tempo aconteceu, como foi e com quem aconteceu (se era 
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uma pessoa da família, se era uma pessoa próxima). Tudo isso influencia nas 
consequências que a situação vai gerar para a vida desse adolescente. 
O abuso sexual contra os adolescentes é um dos atos de maior desrespeito e agressão 
que um indivíduo em formação pode sofrer. O sentimento de culpa, medo ou a 
descrença de que a situação possa ser resolvida mantém o ciclo de impunidade que 
permeia a sociedade em que vimemos. (IFAM, 2018 p.9) 
 

O professor deve observar o comportamento e aspecto físico dos discentes e, ao 

perceber algum dos sinais mencionados, proceder a denúncia. Esclarecemos, ainda, que o 

abuso é caracterizado como assédio moral a partir constrangimento imposto pelo agressor à 

vítima, quaisquer consequências posteriores são individualmente tipificadas criminalmente 

entre os Artigos 213 e 226 do Código Penal Brasileiro e possuem suas próprias punições que 

serão somadas em caso de concurso de crimes. 

O inciso II do Artigo 226 merece destaque. De sua redação podemos depreender a 

importância do professor nessa relação: 
Aumento de pena: 
Art. 226. A pena é aumentada: [...]  
II. de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, 
companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer 
outro título tiver autoridade sobre ela; (grifo nosso) (BRASIL, 2001) 
 

Um agressor que possuía autoridade sobre a vítima, como, por exemplo, um docente 

sobre um estudante e praticar qualquer tipo de abuso sexual terá as penas de seus delitos 

acrescidas de metade, em virtude dessa relação de autoridade, o que faz todo sentido, já que o 

indivíduo que exerce autoridade sobre o outro deve utilizá-la para protegê-lo, tanto o é que no 

caput do dispositivo legal, a figura de autoridade está acompanhada de membros da família, 

isto é, a lei pune com maior severidade aquele que deveria proteger, mas violenta. 
Qualquer forma de abuso pode trazer traumas irreparáveis à vítima, muito além dos 
sintomas anteriormente citados. Não é possível generalizar ou delimitar 
perfeitamente os efeitos do abuso sexual, uma vez que a gravidade e a extensão das 
consequências dependem de particularidades da experiência de cada vítima. Dentro 
desta perspectiva, é importante pensar o assunto sob a ótica da singularidade de cada 
indivíduo – criança ou adolescente – para não cair em num reducionismo ou 
generalismo da questão. (FLORENTINO, 2015 p.144) 
 

Os abusos cometidos contra crianças e adolescentes já são considerados uma epidemia 

em todo o mundo. Há uma resistência severa em efetuar a denúncia, seja por medo, motivos 

financeiros, vergonha, culpa, ou ainda, falta de uma pessoa em quem a vítima confie o 

bastante para fazer tal revelação.  
A violência intrafamiliar toma a forma de maus-tratos físicos, psicológicos, sexuais, 
econômicos ou patrimoniais, causando perdas de saúde ainda pouco dimensionadas. 
Percebê-la e registrá-la vem sendo um desafio para profissionais de todas as áreas. 
Segundo recentes estimativas (Heise, 1993), só são denunciados 2% dos casos de 
abuso sexual infantil dentro da família, 6% dos casos de abuso sexual fora da 
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família e entre 5 e 8% dos casos de abuso sexual contra adultos. Nos casos de 
violência intrafamiliar contra mulheres adultas, segundo estudos realizados em 
vários países da América Latina, são denunciados entre 15 e 20% dos eventos 
(SHRADER, apud Brasil, 2002 p.11) (grifo nosso) 
 

Entre 2011 e 2017 foram notificados 184.524 casos de violência sexual, sendo 58.037 

(31,5%) contra crianças e 83.068 (45,0%) contra adolescentes, concentrando 76,5% dos casos 

notificados nesses dois cursos de vida (Brasil 2018). Se somarmos a esses números os 

percentuais não denunciados de violência e abuso, vemos o quão estarrecedora é a situação da 

violência, seja sexual, física, psicológica ou financeira contra crianças e adolescentes. 

Uma relação afetuosa, de compreensão e aceitação entre docente e discentes favorece 

à denuncia. O estudante que confia e sente-se apoiado pelo professor tem maiores chances de 

abrir-se e revelar eventuais abusos e tornar-se um ser humano seguro, livre de traumas. A 

afetividade em sala de aula vai muito além do conteúdo pedagógico, contribui para a 

integralidade da formação humana do educando.       
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CAPÍTULO III  
 
  A Educação profissional tem singularidades que a formação docente propedêutica não 

abarca, o trabalho tem o protagonismo dessa relação pedagógica e, por isso, é necessário que, 

além de compreender as emoções e inclui-las na prática docente, o trabalho permeie essa 

prática. Por isso, este capítulo visa inserir as peculiaridades da EPT na formação docente para 

que o este tenha um arcabouço teórico-prático que considere tanto as emoções, quanto o 

trabalho em sua prática pedagógica. 

 

 
3.1  Da Formação docente para a EPT  
 

A aprendizagem significativa proposta por David Ausubel baseia-se em agregar 

conhecimento a um conhecimento prévio. Para isso, o docente precisa conhecer seus 

estudantes, identificar seus contextos e suas compreensões de si mesmos, da sociedade e do 

mundo.  
A essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias simbolicamente 
expressas sejam relacionadas, de maneira substantiva (não-literal) e não-arbitrária, 
ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de sua estrutura cognitiva 
especificamente relevante (i.e., um subsunçor) que pode ser, por exemplo, uma 
imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição já significativos. 
(AUSUBEL, 1968 apud MOREIRA, 2009, p. 11-12). 
 

 Ainda nesse sentido, Freire (1996), aponta como requisitos que o educador brasileiro 

precisa preencher: rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, 

criticidade, ética e estética, corporificar as palavras pelo exemplo, assumir riscos, aceitar o 

novo, rejeitar qualquer forma de discriminação, reflexão crítica sobre a prática, 

reconhecimento e assunção da identidade cultural, ter consciência do inacabamento, 

reconhecer-se como um ser condicionado, respeitar a autonomia do ser educando, bom senso, 

humildade, tolerância, convicção de que mudar é possível, curiosidade, competência 

profissional. 

Todos esses requisitos tornam-se inatingíveis na ausência da afetividade. Por exemplo, 

como rejeitar qualquer forma de discriminação se o docente não tiver a sensibilidade de notar 

que o estudante sente-se discriminado? A afetividade é a chave para alcançar os pressupostos 

necessários à boa docência. 
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 No que diz respeito à EPT, a formação de professores encontra outra missão, conferir 

aos docentes bacharéis o aporte teórico de práticas educativas, bem como a todos os docentes, 

mesmo os licenciados, um viés de prática específico para a EPT.  

 
A escola elementar não precisa, então, fazer referência direta ao processo de 
trabalho, porque ela se constitui basicamente como um mecanismo, um instrumento, 
por meio do qual os integrantes da sociedade se apropriam daqueles elementos 
também instrumentais para a sua inserção efetiva na própria sociedade. Ou seja, 
aprender a ler, escrever e contar, além dos rudimentos das ciências naturais e das 
ciências sociais, constituem pré-requisitos para compreender o mundo em que se 
vive, inclusive para entender a própria incorporação, pelo trabalho, dos 
conhecimentos científicos no âmbito da vida e da sociedade (SAVIANI, 2003, p. 
136). 
 

 É necessário o desenvolvimento da afetividade na formação docente em geral, mas 

também o é na EPT, em igual importância, respeitando suas peculiaridades. 
Num primeiro sentido, o trabalho é princípio educativo na medida em que 
determina, pelo grau de desenvolvimento social atingido historicamente, o modo se 
ser da educação em seu conjunto. Nesse sentido, aos modos de produção [...] 
correspondem modos distintos de educar com uma correspondente forma dominante 
de educação. [...]. Num segundo sentido, o trabalho é princípio educativo na medida 
em que coloca exigências específicas que o processo educativo deve preencher em 
vista da participação direta dos membros da sociedade no trabalho socialmente 
produtivo. [...] Finalmente o trabalho é princípio educativo num terceiro sentido, à 
medida em que determina a educação como uma modalidade específica e 
diferenciada de trabalho: o trabalho pedagógico. (SAVIANI, 1989, p. 1-2). 

  

 A formação docente para a EPT merece um capítulo a parte na intenção de compensar 

o tratamento marginal que historicamente recebeu. Apesar de a LDB instituir, em seu Artigo 

62, que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação (...) (Brasil, 1996), mesmo sabendo que a Educação Técnica de Nível Médio é parte 

da Educação Básica, Ainda se recrutam professores para a EPT fiando-se apenas em formação 

específica e experiência prática, crendo que a constituição da docência se dará pelo 

autodidatismo. (Machado, 2011)  

 Tal prática, na Rede Federal, tem compensação em cursos de formação pedagógica 

oferecidos na Rede que, a depender da reitoria, são de conclusão obrigatória, sob pena de 

perda do cargo. É importante dizer, que, apesar dos esforços da Rede Federal em formação 

docente do profissional das disciplinas técnicas, as escolas estaduais, municipais, e privadas 

ainda carecem dessa prática. 

 Saviani (2011) aponta dois modelos básicos de formação docente, o Modelo dos 

conteúdos culturais-cognitivos, que se limita a munir o professor dos saberes específicos do 
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que pretende lecionar e o Modelo pedagógico-didático, que considera completa a formação do 

professor apenas após, além da formação específica, a formação didático-pedagógica.  

 Historicamente, o Brasil preocupa-se com a formação didático-pedagógica apenas no 

primeiro ciclo do ensino fundamental, que engloba, hoje, os 05 primeiros anos da educação 

básica, abrangendo, idealmente, crianças dos 06 aos 10 anos de idade. Esses dois modelos 

estão vigentes no Brasil desde o século XIX e, a necessidade de melhoria e adaptação dos 

métodos à nova realidade nacional é evidenciada ao analisarmos os números trazidos por 

Saviani (2011)   
Em termos quantitativos constatamos que a matrícula geral saltou de 2.238.773 
alunos (ensino primário: 2.107.617; Ensino Médio: 108.305; Ensino Superior: 
22.851) em 1933 para 44.708.589 (Primário: 35.792.554; Médio: 6.968.531; 
Superior: 1.947.504) em 1998 (BRASIL, 2003, p. 106). Considerando-se que a 
população do país girava em torno de 40 milhões em 1933, passando a 
aproximadamente 167 milhões em 1998, conclui-se que, enquanto a população 
global quadruplicou, a matrícula geral aumentou vinte vezes. Vê-se, assim, que, 
relativamente, a trajetória do século XX representou, do ponto de vista quantitativo, 
um significativo avanço no campo educacional. (SAVIANI, 2011, p.07).   
 

 Na primeira metade do século XX, o único segmento escolar a massivamente receber 

estudantes era o primário, hoje conhecido como fundamental I. Os ensinos médio e superior 

contavam com uma parcela diminuta de educandos. A preparação didático-pedagógica visava 

ao ensino primário, pois era lá que se encontravam, majoritariamente, os estudantes. Os 

demais segmentos, por contar com uma parcela reduzida e privilegiada da sociedade, eram 

ministrados por docentes com alto conhecimento do conteúdo cultural-cognitivo, mas sem 

preparação didático-pedagógica, em virtude do baixo coeficiente professor/ estudante e da 

presumida alta qualificação do discente. 

 A universalização da educação verificada nas últimas décadas do século XX alterou 

drasticamente essa proporção. A educação era, então, ofertada gratuitamente, com diplomas 

equivalentes, indistintamente, a toda a população, além da obrigatoriedade imposta à 

educação básica. Isto significa o ingresso nas escolas de uma quantidade de estudantes tão 

grande quanto diversa, o que impõe ao docente a necessidade de formação didático-

pedagógica para lidar com essa realidade. 

 A formação docente, no entanto, foi historicamente concebida apenas para as 

disciplinas propedêuticas, já que, a educação profissional e tecnológica, até o advento da Lei 

de Diretrizes e Bases – LDB de 1996, tinha organização curricular própria, independente do 

ensino médio. A regulamentação, à época, previa o ministério de aulas por professores, 

instrutores ou monitores cuja pedagogia dar-se-ia na prática, ou seja, o docente das disciplinas 
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técnicas que possuía conhecimento técnico o suficiente, tornar-se-ia professor com o decorrer 

do tempo, prescindindo de preparação pedagógica para tal.  

 A vigência da LDB não solucionou o problema da falta de formação pedagógica dos 

docentes da EPT, em seu corpo traz exceções necessárias à adaptação social aos novos 

ditames legais que carecem de termo, o que eterniza a contratação de docentes sem formação 

para tal. A LDB previu a contratação de professores sem formação pedagógica, as chamadas 

licenciaturas, somente em caso de ausência de profissionais com a qualificação almejada. 

Essa exceção deu-se na intenção de manter as instituições de ensino técnico e 

profissionalizante em pleno funcionamento enquanto providenciava-se a mudança.  

 Caso a LDB não previsse tal exceção, a partir do momento de sua vigência, a grande 

maioria dos cursos técnicos e profissionalizantes ofertados fecharia as portas, por falta de 

profissionais que atendessem aos requisitos legais. O que a lei não previu, foi um prazo final 

para a contratação desses profissionais. Os entes federativos vêm utilizando-se dessa brecha 

legal desde então.  
Em Minas Gerais, a Resolução n. 397, de 1994 (!) é o instrumento legal utilizado 
pela Secretaria de Estado da Educação para essa autorização, cuja validade de um 
ano é suscetível de “ser renovada anualmente, enquanto persistir na localidade a 
falta ou insuficiência de professor legalmente habilitado” (art. 2º). A autorização e 
sua renovação são da competência do órgão regional de ensino (art. 3º), responsável 
pelos assuntos de inspeção escolar. A principal condição exigida é a prova da 
qualificação do interessado para o conteúdo específico que pretende ministrar. Entre 
os critérios de qualificação constam, por exemplo, a prova de conclusão de curso 
superior, de cujo currículo conste a disciplina a ser lecionada, e a prova de matrícula 
com frequência em curso superior, no qual já tenha concluído o estudo da disciplina 
ou disciplina afim à que pretende lecionar. Mas, caso persista a alegação de que 
faltam professores para conteúdos da formação especial (conteúdos técnicos), é 
aceito, como critério de qualificação, o diploma de curso de ensino médio, da 
mesma habilitação ou de habilitação afim ao curso para o qual se destina a 
contratação! (MACHADO, 2011, p.692). 
 

 A carência de profissionais habilitados a ministrar determinada disciplina persiste, e 

não tende a terminar, por vários motivos, entre eles, a falta de necessidade de formação 

pedagógica, já que os contratos perpetuam-se ou a baixa remuneração, o que afasta a 

pretensão de profissionais qualificados.  

  O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA realizou em 

2016, sob o edital 04/2016, concurso para a contratação, entre outros cargos, de docentes das 

mais diversas áreas, propedêuticas e técnicas como, por exemplo, engenharias, enfermagem, 

ciência da computação, requerendo formação pedagógica, licenciatura ou pedagogia, apenas 

para candidatos às disciplinas propedêuticas. O que comprova, não apenas a permanência, 
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mas também o constante e atual ingresso de docentes sem qualquer formação voltada à 

docência. 

 A formação de professores para a educação básica é primordial para a aprendizagem 

dos educandos. É a partir da formação didático-pedagógica que o docente compreende as 

fases de desenvolvimento cognitivo do estudante, até que extensão ele é capaz de chegar em 

determinado período de sua vida e, a partir disso, aplicar as metodologias adquiridas nessa 

formação para um planejamento didático voltado ao desenvolvimento integral do educando, e 

não apenas à transmissão de conteúdos mecanicamente engessados. 

 A educação básica propedêutica ocupa-se de guiar o educando à civilidade, oferecendo 

formação integral, que, além do conteúdo, oferece ao estudante consciência de mundo, do 

lugar que ocupa e de sua obrigação com si mesmo, com os outros e com o planeta. A 

educação técnica profissionalizante, por sua vez, além dessa formação integral, precisa basear 

suas práticas no trabalho, este que deve permear todo o percurso didático do curso.  

 Em detrimento dessa particularidade da EPT, sua regulamentação, até o ano de 2004 a 

posicionava em lugar diverso da educação básica. O Artigo. 5º do revogado decreto 2.208/97 

dizia que A educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e 

independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a 

este.(Brasil, 1997) No que diz respeito aos professores, a mesma norma, em seu Artigo 

9ºestabelecia que  
As disciplinas do currículo do ensino técnico serão ministradas por professores, 
instrutores e monitores selecionados, principalmente, em função de sua experiência 
profissional, que deverão ser preparados para o magistério, previamente ou em 
serviço, através de cursos regulares de licenciatura ou de programas especiais de 
formação pedagógica. (BRASIL, 1997) 
 

 A formação de professores dar-se-ia previamente, ou em serviço, e não havia grau de 

escolaridade mínima para ministrar as disciplinas dos cursos técnicos, o que evidencia a 

importância aferida à mecanicidade do trabalho ao desassociá-lo da educação formal, como 

vimos em seu Artigo 3º  
A educação profissional compreende os seguintes níveis: 
I - básico: destinado à qualificação, requalificação e reprofissionalização de 
trabalhadores, independente de escolaridade prévia; 
II - técnico: destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados 
ou egressos do ensino médio, devendo ser ministrado na forma estabelecida por este 
Decreto; 
III - tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na área tecnológica, 
destinados a egressos do ensino médio e técnico. (BRASIL. 1997) (Grifo nosso) 
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  Essa dicotomia entre a educação propedêutica e profissionalizante vigorou por 

muito tempo e por vários períodos. Para iniciar a jornada rumo ao fim dessa dualidade na 

educação, sua vertente profissionalizante, conforme o documento que a baseia (Brasil, 2007), 

precisa de  
uma identidade que possa contribuir para a formação integral dos estudantes. Uma 
formação voltada para a superação da dualidade estrutural entre cultura geral e 
cultura técnica ou formação instrumental (para os filhos da classe operária) versus 
formação acadêmica (para os filhos das classes média-alta e alta). Esse ensino médio 
dever ser orientado, tanto em sua vertente dirigida aos adolescentes como ao público 
da EJA, à formação de cidadãos capazes de compreender a realidade social, 
econômica, política, cultural e do mundo do trabalho para nela inserir-se e atuar de 
forma ética e competente, técnica e politicamente, visando contribuir para a 
transformação da sociedade em função dos interesses sociais e coletivos. (BRASIL, 
2007) 
 

O documento base da educação técnica integrada ao ensino médio é criado  para 

regulamentar o decreto 5.154/2004, que ao revogar o decreto anterior, 2.208/97, volta a 

articular a educação técnica e profissionalizante com a propedêutica, em seu Artigo 4º,:  
A educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos no § 2o do art. 
36, art. 40 e parágrafo único do art. 41 da Lei no 9.394, de 1996, será desenvolvida 
de forma articulada com o ensino médio, observados: 
I - os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo 
Conselho Nacional de Educação; 
II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; e 
III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto 
pedagógico. 
§ 1o  A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino 
médio dar-se-á de forma: 
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, 
sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional 
técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula 
única para cada aluno; 
II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a complementaridade entre 
a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio pressupõe a 
existência de matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer: 
a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais 
disponíveis; 
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis; ou 
c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de projetos 
pedagógicos unificados; 
III - subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio. 
§ 2o  Na hipótese prevista no inciso I do § 1o, a instituição de ensino deverá, 
observados o inciso I do art. 24 da Lei no 9.394, de 1996, e as diretrizes curriculares 
nacionais para a educação profissional técnica de nível médio, ampliar a carga 
horária total do curso, a fim de assegurar, simultaneamente, o cumprimento das 
finalidades estabelecidas para a formação geral e as condições de preparação para o 
exercício de profissões técnicas. (BRASIL, 2004) 
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 Observa-se uma preocupação com a formação básica, integral do indivíduo, 

diferentemente do Decreto anterior que facultava a educação propedêutica. 

 O atual documento, de 2007, base da educação técnica integrada ao ensino médio, 

modalidade profissionalizante da educação básica, demonstra as peculiaridades dos estudantes 

dessa modalidade e a consequente necessidade de formação diferenciada para os profissionais 

da educação. O documento esclarece que, idealmente, uma educação politécnica dar-se-ia a 

partir de uma  
educação unitária e universal destinada à superação da dualidade entre cultura geral 
e cultura técnica e voltada para “o domínio dos conhecimentos científicos das 
diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno” 
(Saviani, 2003, p.140,citado por Frigotto, Ciavatta e Ramos, 2005, p. 42) sem, no 
entanto, voltar-se para uma formação profissional stricto sensu, ou seja, sem formar 
profissionais em cursos técnicos específicos. (BRASIL, 2007) 
 

 Esse ideal de politecnia, em que o indivíduo, após o término de uma educação básica 

universalizada, escolhe o caminho profissional que vai percorrer está, ainda, absolutamente 

fora do alcance dos filhos da classe trabalhadora brasileira, que precisa ingressar no mercado 

de trabalho muito antes desse prazo, para contribuir com o sustento da família. Assim, 

conforme o documento base (Brasil, 2007)  
a tentativa de implementar a politecnia de forma universal e unitária não encontraria 
uma base material concreta de sustentação na sociedade brasileira atual, uma vez 
que esses jovens não  podem “se dar ao luxo” de esperar até os 20 anos ou mais para 
iniciar a trabalhar. (BRASIL, 2007) 
 

Em função da ausência de condições de implementação da educação politécnica ideal 

na sociedade brasileira contemporânea a educação técnica integrada ao ensino médio surge 

como uma solução intermediária, na intenção de elevar a qualidade da educação básica e, ao 

mesmo tempo, viabilizar um ingresso qualificado e digno dos filhos da classe trabalhadora no 

mercado de trabalho. Segundo o documento (Brasil, 2007), o ensino médio técnico integrado 

é 
uma solução transitória e viável é um tipo de ensino médio que garanta a 
integralidade da educação básica, ou seja, que contemple o aprofundamento dos 
conhecimentos científicos produzidos e acumulados historicamente pela sociedade, 
como também objetivos adicionais de formação profissional numa perspectiva da 
integração dessas dimensões. Essa perspectiva, ao adotar a ciência, a tecnologia, a 
cultura e o trabalho como eixos estruturantes, contempla as bases em que se pode 
desenvolver uma educação tecnológica ou politécnica e, ao mesmo tempo, uma 
formação profissional stricto sensu exigida pela dura realidade socioeconômica do 
país. (BRASIL, 2007) 
 

A transitoriedade dessa solução baseia-se na concepção de que a sociedade deve 

avançar em direção a uma realidade em que a real educação politécnica seja viável, ou seja, 
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em que o jovem possa, sob uma estrutura social confortável, concluir a educação básica e, 

com ela, os estágios de desenvolvimento, atingindo maturidade, para só então decidir o 

caminho profissional que deseja trilhar. 

A consciência de que há uma dualidade, hoje fática e não mais teórica, na educação, 

nos obriga a pensar a docência com foco nessa dicotomia, na intenção de reduzi-la até sua 

extinção. Para isso, é necessário que o docente seja formado para além do conteudismo 

propedêutico, mas também, para além do mecanicismo técnico. É essencial que haja a 

articulação dos conteúdos científicos e técnicos, além do trabalho como pano de fundo de toda 

a prática pedagógica. 

É preciso, ainda, pensar a docência contemplando as diversidades contidas na sala de 

aula. A crescente crise econômica que vem assolando o país leva famílias de classe média a 

matricularem seus filhos na Rede Federal de Educação, em virtude do ótimo custo-benefício – 

alta qualificação docente, de estrutura, de conteúdos, de projetos e gratuidade – e a reserva de 

50% das vagas para egressos de escolas públicas garante a diversidade de estudantes. Há tanto 

estudantes egressos de escolas particulares com sólida base familiar e abundantes recursos, 

quanto de escolas públicas, comunidades indígenas, comunidades carentes, com e sem 

estrutura familiar, sem recursos financeiros, o que indicam um provável desequilíbrio de pré-

requisitos entre os estudantes, que pode ocasionar evasão e/ou retenção escolar em ambos os 

grupos de estudantes. 

A tabela da SETEC comprova essa diversidade socioeconômica dos estudantes da 

Rede Federal de Educação  

Figura 5 – Matriculados classificados de acordo com a renda familiar por região. 
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FONTE: Brasil/MEC/SETEC (2016) 

 

Considerando isoladamente o índice de famílias cuja renda excede a 3 salários 

mínimos, vimos que o percentual parece diminuto face aos outros índices. Se, porém, 

considerarmos que, em 2016, mesmo ano a que se referem os dados acima, as classes sociais 

no Brasil eram divididas da forma como demonstra a figura a seguir com dados extraídos do 

IBGE e ainda, que o salário mínimo no mesmo ano era de R$ 880,00 podemos chegar a 

conclusão diversa. 

Figura 6 – Mobilidade Social 

 
FONTE: Federação Única dos Petroleiros (2017) 

 

Comparando as informações dos gráficos, vimos que a classe E representa a primeira 

coluna de matrículas, totalizando 35,51% do total de matrículas com uma renda per capita 

máxima de R$ 440,00. A partir da segunda coluna de matrículas, vimos que a renda per capita 

é superior a meio salário mínimo. Ao contrastarmos com os indicadores de classes sociais por 

renda per capita, vimos que, salvo a primeira coluna, todas as outras pertencem, em algum 

nível, à classe média, sendo 24,67% pertencentes à classe C – de R$ 441,00 a R$ 880,00 per 

capita, 31,64% à classe B – de R$ 1320,00 a R$ 2.640,00 per capita e 13,22 e 8,18% à classe 

A, com renda per capita acima de 2.641,00. 

O percentual maior de matrículas – 35,51% - provém de estudantes cuja renda familiar 

per capita é inferior a meio salário mínimo (classes D e E), outro percentual relevante – 

56,31% - é o de estudantes com renda familiar per capita de 1 a 3 salários mínimos (classes D, 

C e B). O menor percentual de matrículas – 8,18% - reside em estudantes da classe A, cuja 

renda familiar per capita excede a 3 salários mínimos. 
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O caráter inclusivo da Rede Federal de Educação é evidenciado no alto percentual de 

estudantes pertencentes à classe E. Essa inclusão, porém, não se dá apenas com o ingresso do 

educando na escola, mas com uma pedagogia voltada ao seu desenvolvimento integral, no 

suprimento de eventual falta de pré-requisitos e no acolhimento a esse discente. De igual 

forma, os estudantes oriundos das outras faixas de renda, necessitam de pedagogias voltadas à 

sua integralidade, o que, por razões da qualidade escolar anterior, pode ser tarefa mais simples 

para o docente. 

O PNE – Plano Nacional de Educação, implementado pela Lei n. 10.172 de 2001 já 

apontava o papel social da educação profissional e a necessidade de preparação específica 

para o docente dessa modalidade de ensino. De acordo com o PNE, sobre a diversidade 

discente da educação profissional 
A heterogeneidade e a diversidade são elementos positivos, pois permitem atender a 
uma demanda muito variada. Mas há fatores preocupantes. O principal deles é que a 
oferta é pequena: embora, de acordo com as estimativas mais recentes, já atinja, 
cerca de cinco milhões de trabalhadores, está longe de atingir a população de jovens 
que precisa se preparar para o mercado de trabalho e a de adultos que a ele precisa se 
readaptar. 
Associada a esse fato está a limitação de vagas nos estabelecimentos públicos, 
especialmente na rede das 152 escolas federais de nível técnico e tecnológico, que 
aliam a formação geral de nível médio à formação profissional. 
O maior problema, no que diz respeito às escolas técnicas públicas de nível médio, é 
que a alta qualidade do ensino que oferecem está associada a um custo 
extremamente alto para sua instalação e manutenção, o que torna inviável uma 
multiplicação capaz de poder atender ao conjunto de jovens que procura formação 
profissional. Além disso, em razão da oferta restrita, criou-se um sistema de seleção 
que tende a favorecer os alunos de maior renda e melhor nível de escolarização, 
afastando os jovens trabalhadores, que são os que dela mais necessitam. (BRASIL, 
2001) 
 

 No que diz respeito à formação docente específica para atendimento à educação 

profissional e tecnológica, o PNE, no subitem 7 do item 7.3 diz que é necessário Modificar, 

dentro de um ano, as normas atuais que regulamentam a formação de pessoal docente para 

essa modalidade de ensino, de forma a aproveitar e valorizar a experiência profissional dos 

formadores. (BRASIL, 2001) 

 Em 2001, há quase duas décadas, o PNE determinava a necessidade de adequação da 

formação docente à EPT. Essa determinação, extremamente genérica, não trouxe maiores 

detalhes para sua regulamentação. A indicação de que é preciso modificar, sem 

procedimentos ou diretrizes específicas é uma barreira à efetivação dessas mudanças. 

 A partir do PNE, a SETEC organizou, em 2006, grupos de estudo (GT) para a 

formação de professores para a educação profissional, com o intuito de recuperar a discussão 

acumulada sobre o tema, concluir o desenho da proposta-base de licenciaturas para a 
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Educação Profissional e Tecnológica, como contribuição ao interesse da Setec/MEC de 

apresentar ao Conselho Nacional de Educação o resultado dos seus estudos e conclusões. 

(MACHADO, 2011, p.10)  

 A necessidade de formação de professores voltada às necessidades da EPT é urgente 

face ao aumento quantitativo da oferta de vagas na EPT trazido pela expansão da Rede 

Federal de EPT. Segundo Machado (2011), essa formação visa   
Superar o histórico de fragmentação, improviso e insuficiência de formação 
pedagógica que caracteriza a prática de muitos docentes da educação profissional de 
hoje implica reconhecer que a docência é muito mais que mera transmissão de 
conhecimentos empíricos ou processo de ensino de conteúdos fragmentados e 
esvaziados teoricamente. Para formar a força de trabalho requerida pela dinâmica 
tecnológica que se dissemina mundialmente, é preciso um outro perfil de docente 
capaz de desenvolver pedagogias do trabalho independente e criativo, construir a 
autonomia progressiva dos alunos e participar de projetos interdisciplinares. 
(MACHADO, 2011, p.15) 
 

 Para isso, a formação docente para a EPT deve ser permeada, além dos conteúdos 

científicos, pelo trabalho como princípio educativo. Saviani (2007) ressalta que O papel 

fundamental da escola de nível médio será, então, o de recuperar essa relação entre o 

conhecimento e a prática do trabalho, isto é, o conhecimento científico deve estar atrelado ao 

prático. São indissociáveis para uma educação profissionalizante adequada à sociedade 

contemporânea, além do mecanicismo técnico e do cientificismo teórico. Segundo Saviani 

(2007)  
no ensino médio já não basta dominar os elementos básicos e gerais do 
conhecimento que resultam e ao mesmo tempo contribuem para o processo de 
trabalho na sociedade. Trata-se, agora, de explicitar como o conhecimento (objeto 
específico do processo de ensino), isto é, como a ciência, potência espiritual, se 
converte em potência material no processo de produção. Tal explicitação deve 
envolver o domínio não apenas teórico, mas também prático sobre o modo como o 
saber se articula com o processo produtivo. (SAVIANI, 2007, p.9) 
 

 O objetivo do ensino médio deve ser norteado pelo domínio dos fundamentos 

produtivos e não apenas das técnicas produtivas existentes. Dessa forma, a EPT terá egressos 

não meramente técnicos, mas politécnicos, capazes de compreender os princípios norteadores 

dos métodos de produção e, assim, reinventá-los melhorá-los e especializá-los e não somente 

reproduzi-los.  

 Os docentes ingressantes na Rede Federal em EPT após a expansão iniciada em 2007, 

assim como os docentes mais antigos, encontram dificuldades diferentes em articular o 

conhecimento dos fundamentos dos métodos de produção com os métodos de produção 

propriamente ditos, segundo Machado (2011)  
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Hoje está entrando uma leva enorme de professores que tem mestrado e doutorado, 
mas, por outro lado, muitos deles nunca tiveram uma atuação profissional anterior. 
Para muitos, essa é a primeira vez que estão atuando profissionalmente e, vejam a 
contradição, eles vêm para o CEFET para dar aula de educação profissional. Temos 
encontrado problemas bastante sérios e não apenas de natureza pedagógica. 
Recentemente, depois de uma longa discussão, um desses nossos novos professores 
diz: realmente a gente não está sabendo formar técnicos. Se você pedir para ele 
formar um graduado, ele sabe, agora se você pedir para formar um técnico, ele não 
sabe. (...) os professores novos estão mais preparados em termos de tecnologia, 
porque estão mais atualizados, e, por um outro lado, uma parte deles não conhece 
nada do mundo do trabalho. Os “professores antigos” conheciam menos de 
tecnologia, mas sabiam muito do mundo do trabalho. (INEP, 2008, p. 244 e 246 
apud MACHADO, 2011, p. 693). 
 

 Vimos, então, que os dilemas da formação de professores para a EPT são das mais 

variadas origens. Isso significa que essa formação deve ser orientada pelos vários pontos 

frágeis da docência para a EPT. Por isso, segundo Machado (2011)  
A SETEC/MEC vem incentivando as instituições federais a desenvolver 
licenciaturas para a EPT a partir das seguintes referências: educação como direito e 
afirmação de um projeto societário de emancipação social; compromisso com a 
escola pública; conexões entre a formação de professores para a educação básica e a 
formação de professores para a educação profissional; diálogo com as políticas 
sociais e econômicas, com destaque para aquelas com enfoques locais e regionais; 
incorporação dos princípios educativos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da 
cultura e suas interações; integração entre ensino, pesquisa e extensão; sintonia com 
as demandas sociais, econômicas e culturais; incorporação da diversidade cultural; 
sustentabilidade ambiental; ética da responsabilidade e do cuidado; o professor 
como pesquisador de sua própria prática pedagógica. (MACHADO, 2011, p.699) 
 

Para além da formação pedagógica inicial, uma outra, continuada, deve ser 

implementada para que os docentes sejam capazes da acompanhar a evolução social e 

tecnológica que constantemente alteram o cenário do mundo do trabalho. Machado (2011) 

acredita que a formação de professores para a EPT deve 
Promover pesquisas e a produção de conhecimentos no campo da EPT, sobretudo 
com a participação dos próprios professores a ela dedicados. Entre os temas, podem 
ser citados: a atividade do professor de EPT; práticas pedagógicas; saberes 
profissionais não codificados; avanços didáticos e pedagógicos que se fazem 
necessários; trabalho, ciência, tecnologia e cultura como princípios educativos; 
organização curricular por eixos tecnológicos, núcleos politécnicos comuns; 
diálogos com as políticas sociais e econômicas, com o mundo do trabalho, entre a 
teoria e a prática; interação e integração com a educação geral; interdisciplinaridade 
na EPT; diversidades culturais e EPT; processos de contextualização; enfoques 
locais e regionais; sintonia com as demandas sociais, econômicas e culturais; 
sustentabilidade ambiental; ética da responsabilidade e do cuidado; gestão 
participativa; trabalho coletivo e colaborativo; integração entre ensino, pesquisa e 
extensão; EPT a distância e EPT inclusiva. (MACHADO, 2011, p.702) 
 

 Os enfoques voltados às peculiaridades culturais e regionais representam a inserção da 

afetividade na formação docente para a EPT. Conhecer e contemplar as singularidades dos 

diferentes perfis discentes são maneiras de despertar no estudante o sentimento de 
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pertencimento à instituição, de fazê-lo sentir relevante naquele contexto, pois conhecer suas 

demandas importam, não só a si mesmo, mas a todos, viabilizando, assim, a formação integral 

dos estudantes, com amplos conhecimento de mundo e horizontes.   
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CAPÍTULO IV 
  
4.1 METODOLOGIA 

 
Um guia de auxílio ao docente que vise à compreensão da dimensão afetiva do 

processo de ensino-aprendizagem carece de duas abordagens, uma que englobe as teorias 

existentes a respeito das emoções, relações interpessoais, formação docente e EPT, bem como 

outra que abarque uma análise fática da realidade dessa relação de ensino aprendizagem.   

O projeto está disponível gratuitamente em plataformas digitais, com possibilidade de 

impressão. A pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza descritiva/explicativa e objetivo 

exploratório, por procedimento documental e bibliográfico, que consistirá na coleta de 

informações em relação à existência e desenvolvimento da consciência emocional na prática 

docente.  

 

4.1.1 Contexto da pesquisa  

 No âmbito da educação profissional e tecnológica, mais especificamente do IFBA – 

Campus Salvador, após anos de tecnicismo e separação da EPT do ensino médio, o Ensino 

Médio Integrado é concebido como 

Uma formação voltada para a superação da dualidade estrutural entre cultura geral e 
cultura técnica ou formação instrumental (para os filhos da classe operária) versus 
formação acadêmica (para os filhos das classes média-alta e alta). Esse ensino médio 
dever ser orientado, tanto em sua vertente dirigida aos adolescentes como ao público 
da EJA, à formação de cidadãos capazes de compreender a realidade social, 
econômica, política, cultural e do mundo do trabalho para nela inserir-se e atuar de 
forma ética e competente, técnica e politicamente, visando contribuir para a 
transformação da sociedade em função dos interesses sociais e coletivos. (MEC/ 
SETEC, 2007, p. 25) 
 

 Em virtude desse viés omnilateral do Ensino Médio Integrado, o ensino deve ser 

invadido de humanidade, para que a cidadania permeie a prática docente. E a característica 

mais primal da humanidade é a emoção. 

A relação ensino-aprendizagem é naturalmente conectada às emoções. Não há 

pensamento sem emoção, na mesma medida em que não há aprendizagem sem pensamento. É 

intrínseco ao ser humano a necessidade de estímulos para acarretar uma ação. Tal estímulo é 

um acontecimento externo que provoca uma emoção, um desconforto, uma inquietação, que 

por sua vez, desencadeia uma ação. Dessa relação de desconforto nos estudantes, 

intencionalmente causada pelo professor, deriva a relevância das emoções na educação. 
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O pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos 
e necessidade, nossos interesses e emoções. Por trás de cada pensamento há uma 
tendência afetivo-volitiva, que traz em si a resposta ao último “por que” de nossa 
análise do pensamento. Uma compreensão plena e verdadeira do pensamento de 
outrem só é possível quando entendemos sua base afetivo-volitiva (VIGOTSKI, 
1987, p. 129). 
 

 O docente, por sua vez, precisa ser capaz de compreender e canalizar as emoções de 

seus educandos para o bem da relação ensino-aprendizagem, pois emoções mal 

compreendidas, mal administradas ou mal canalizadas formam um obstáculo muitas vezes 

intransponível para o conhecimento. 
 
[...] Não podendo encontrar, em estado de alta tensão, a solução delicada e precisa 
de um problema, agimos sobre nós mesmos, nos rebaixamos e nos transformamos 
num ser para quem soluções grosseiras e menos adaptadas são suficientes (por 
exemplo, rasgar a folha que traz o enunciado do problema). Assim, a cólera aparece 
aqui como uma evasão: o sujeito em cólera assemelha-se a um homem que, não 
podendo desfazer os nós das cordas que o prendem, torce-se em todos os sentidos 
nas suas amarras. (SARTRE, 2007. p.44)  
 

Resultado inverso é obtido quando o oposto ocorre: 
  

Quando o professor tem a capacidade de compreender internamente as reações do 
estudante, tem uma consciência sensível da maneira pela qual o processo de 
educação e aprendizagem se apresenta ao estudante, então, mais uma vez, aumentam 
as probabilidades de uma aprendizagem significativa. (ROGERS, 1983) 
 

           O bom manejo das emoções na prática docente inibe que o docente deposite suas 

expectativas na qualidade e velocidade da aprendizagem: 

 
Superestimar o conhecimento de outras pessoas pode produzir expectativas 
irrealistas e levar-nos a falar por sobre suas as cabeças; já subestimar pode resultar 
em falar de cima para baixo com as pessoas e ser considerado como arrogante e 
condescendente. (NICKERSON et al. 2009) 
 

Wallon (1971) considera a emoção como o primeiro e mais forte vínculo entre os 

indivíduos, é um estágio da evolução psíquica situado entre o automatismo e a ação objetiva, 

entre a atividade motriz, reflexa, de natureza fisiológica e o conhecimento (Wallon, 1971. p. 

91). Além disso, Wallon (apud Almeida, 1999) destaca que a afetividade e a inteligência 

constituem um par inseparável na evolução psíquica, pois ambas têm funções bem definidas e, 

quando integradas, permitem à criança atingir níveis de evolução cada vez mais elevados 

(Idem, p. 51) 

A importância de considerar as vivências dos indivíduos e suas emoções na prática 

docente, faz com que, como já dito anteriormente, a aprendizagem torne-se significativa e, 

assim, o aprendiz se aproprie do conhecimento, absorvendo-o para a vida, e não apenas 
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memorizando-o. A isso chamamos de educação integral, aquela que transcende o 

conteudismo. Segundo Ramos, homens e mulheres são seres histórico-sociais que atuam no 

mundo concreto para satisfazerem suas necessidades subjetivas e sociais e, nessa ação, 

produzem conhecimentos. (MEC/ SETEC, 2007, p. 42) 
O Ministério da Educação, em seus relatórios anuais vem demandando práticas 
docentes  inovadoras que auxiliem na melhoria da relação ensino-aprendizagem 
medidas mitigadoras e inovadoras devem ser adotadas, tanto na permanência como 
no êxito dos alunos. (BRASIL/MEC, 2016).  
 

Consideramos que um curso de formação de professores com vistas à prática docente 

sob o viés da afetividade e das emoções, considerando a individualidade dos seres envolvidos 

na relação ensino-aprendizagem, é uma dessas ferramentas. 

 

4.1.2 Público alvo da pesquisa  

 Os sujeitos participantes da pesquisa advinda da aplicação do produto pedagógico, um 

guia de orientação para o docente que aspira a conferir ferramentas para que a relação de 

ensino-aprendizagem se beneficie do desenvolvimento da afetividade na prática docente, são 

professores da EPT do IFBA – Campus Salvador, ou de qualquer outra instituição de ensino 

técnico profissionalizante.  

 Os docentes deverão fazer parte dos quadros da EPT porque uma questão importante 

que envolve a Formação Docente para a Educação Profissional é a de que as licenciaturas e 

pedagogias propedêuticas visam à formação do docente de ensino fundamental e, portanto, 

afasta a aprendizagem significativa da prática do docente da EPT, já que este precisa, para 

tanto, aproximar suas práticas às atividades a serem desempenhadas pelos egressos no 

mercado de trabalho.  

 Em virtude da crescente e mutável gama de especialidades da educação profissional, o 

docente deve ser capaz de adaptar conceitos amplos à sua realidade, ou seja,  
Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o 
dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os da classes 
populares, chegam a ela - saberes socialmente construídos na prática comunitária - 
mas também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com os alunos a 
razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. 
Porque não aproveitar a experiência que tem os alunos (FREIRE, 1996 p. 16) 

 

4.1.3 Campo da pesquisa: 
 Esta pesquisa pretende abarcar o escopo afetivo dessa formação docente para a EPT. 

Os conceitos sobre as emoções, as relações interpessoais e educação profissional serão 
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escalonados em um guia de orientação ao docente, inicialmente do IFBA – Campus Salvador, 

sendo aplicável, porém, a qualquer docente da EPT. 

 

4.1.4 Produto Educacional:  

 O produto educacional, fruto da pesquisa do presente trabalho, é um guia de 

orientação docente, direcionado àqueles atuantes na EPT, com o objetivo de auxiliar o 

professor na tarefa de cumprir o princípio da educação omnilateral para o egresso, sob o qual 

foi concebido o Ensino Médio Integrado, conferindo-lhe ferramentas que o assessorem no 

desenvolvimento da afetividade visando à formação integral do discente. 

 Para isso, o guia foi desenvolvido sob três grandes eixos, imprescindíveis e 

indissociáveis: 

 

4.1.5 Eixos 

 
 Eixo das emoções: cujo objetivo é desmistificar o que são emoções, de onde vêm e sua 

importância no desenvolvimento do ser humano. Neste eixo, Vigotski e Sartre são as 

referências mais relevantes no campo das emoções. Sartre propõe uma teoria das emoções 

numa abordagem intrapessoal, para que se possa tecer uma forma de lidar com emoções, 

de aliá-las à prática docente, é mister que, antes de tudo, entendemo-las, não só suas 

características comuns, como, primordialmente, suas características idiossincráticas.  
 

A emoção [...] não é qualidade pura e indizível, como é o vermelho cor de tijolo ou a 
impressão pura de dor [...]. Ela tem um sentido, ela significa alguma coisa para 
minha vida psíquica (SARTRE, 2007 p. 90,91) 
 

  Vigotski (2001), por sua vez, traz uma abordagem interpessoal, desenvolvimentista e 

de igual forma, indispensável, pois de nada adianta compreender as emoções se delas não for 

feito uso. As emoções são combustível para as ações humanas, é necessário conhecimento 

para utilizá-las da melhor forma possível. Para Vigotski, (2001), o professor deve preocupar-

se em relacionar o novo conhecimento com a emoção, caso contrário, o saber torna-se morto. 
 

Se fazemos alguma coisa com alegria as reações emocionais de alegria não 
significam nada senão  que  vamos  continuar  tentando  fazer  a  mesma  coisa. Se 
fazemos algo com repulsa isso significa que no futuro procuraremos por todos os 
meios interromper essas ocupações.  Por outras palavras, o novo momento que as 
emoções inserem no comportamento consiste inteiramente na regulagem das reações 
pelo organismo. (VIGOTSKI, 2001, p. 139)  
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 Eixo das Relações interpessoais: Após uma visão objetiva do que são as emoções, os 

gatilhos que as desencadeiam e mecanismos para fazer delas bom uso, chega o momento 

de direcionar o estudo das emoções para a educação, neste prisma, é necessário abordar as 

relações interpessoais, mais especificamente no aspecto da empatia e sororidade, cuja 

referência maior é Carl Rogers quando diz que  

 
Um alto grau de empatia talvez seja o fator mais relevante numa relação, sendo, sem 
dúvida, um dos fatores mais importantes na promoção de mudanças e de 
aprendizagem. [...] Quando o professor demonstra que compreende o significado, 
para o aluno, das experiências em sala de aula, a aprendizagem melhora (ROGERS, 
1977, p. 334). 
 
 

 Além das relações interpessoais, há que se considerar, mais especificamente, como 

fazer delas bom uso na relação ensino-aprendizagem. Neste viés, nos afiliamos a Vigostki e 

Wallon, que dão grande importância à individualização do discente na prática do professor, à 

consideração das particularidades de cada estudante para traçar um caminho a ser seguido por 

cada educando, respeitando suas especificidades. Vigotski deixa isso claro com suas zonas de 

desenvolvimento  

 
o primeiro é o nível de desenvolvimento real, é tudo aquilo que a criança consegue 
fazer sozinho; o segundo, seria o nível de desenvolvimento potencial, ou seja, o  que  
a criança não realiza sozinha, porém, com a ajuda de um adulto ou um parceiro mais 
capaz, ela consegue realizar (VIGOTSKI 1998, p.48).  
 
 

 Numa simples interpretação analógica, conclui-se que a zona de desenvolvimento real 

é aquela em que o estudante, qualquer estudante, não necessariamente a criança, se encontra, 

engloba as tarefas que este pode resolver de maneira independente e a zona de 

desenvolvimento proximal é aquela que ele pode resolver, mas precisa de ajuda para tal. Ou 

seja, a cada novo conhecimento, uma nova zona de desenvolvimento, independentemente da 

idade do aprendiz. Essa zona de desenvolvimento é única e individual. Não há dois estudantes 

em um nível de desenvolvimento exatamente igual, pois este nível depende do conhecimento 

prévio e aptidão do educando e considerar essas individualidades ao mediar a aprendizagem é 

primordial. Neste viés, Wallon diz que 
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Deste modo, na criança, opõem-se e implicam-se mutuamente fatores de origem 
biológica e social (...). O objetivo assim perseguido não é mais do que a realização 
daquilo que o genótipo, ou gérmen do indivíduo, tinha em potência. O plano 
segundo o qual cada ser se desenvolve depende, portanto, de disposições que ele tem 
desde o momento de sua primeira formação. A realização desse plano é 
necessariamente sucessiva, mas pode não ser total e, enfim, as circunstâncias 
modificam-na mais ou menos. Assim, distinguiu-se do genótipo, o fenótipo, que 
consiste nos aspectos em que o indivíduo se manifestou ao longo da vida. A história 
de um ser é dominada pelo seu genótipo e constituída pelo seu fenótipo. (WALLON, 
1995, pp. 49-50) 
 
 
 

 Eixo da Formação Docente para a EPT: A educação profissional é composta por uma 

larga quantidade de bacharéis e não apenas por licenciados, como o é a educação 

puramente propedêutica. A Licenciatura oferece ao egresso algum arcabouço teórico, para 

a prática docente, seja relacionado à didática, à prática ou às relações interpessoais, o que 

não ocorre nos bacharelados, o que torna esta pesquisa mais relevante à educação 

profissional do que à tradicional. 

 

 O egresso da Educação Profissional tem perfil diverso do da educação propedêutica, 

visa a um emprego ao final do curso, e não ao acesso à educação superior e por isso, anseia 

pela utilidade prática dos conceitos ministrados. A isso chamamos Aprendizagem 

significativa: 

 
O aprendizado significativo acontece quando uma informação nova é adquirida  
mediante  um  esforço  deliberado  por  parte  do aprendiz   em   ligar   a   
informação   nova   com   conceitos   ou proposições relevantes preexistentes em sua 
estrutura cognitiva. (AUSUBEL et al., 1978, p. 159) 
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Estruturação do Guia (produto educacional)  
 

Questão Norteadora  Conceitos 

Emoções 

∙ Conceito de emoções 

∙ Emoções básicas e suas características 

∙ Efeitos das emoções no comportamento humano 

Relações interpessoais 

∙ Requisitos para uma relação saudável 

 ∙ Afetividade e relação afetiva 

Afetividade x Assédio 

Formação docente para a 
EPT 

Similaridades e diferenças entre ecucação propedêutica e 
EPT 

Perfil dos estudantes e turmas da EPT 

Formas de auxiliar os estudantes a superarem seus 
obstáculos 

 

A Educação básica em geral 

O docente da Educação Básica 

A missão do docente na EPT 

 
 
 
4.1.6 Coleta de dados 

Os dados foram coletados de diversas maneiras, a saber: pesquisa bibliográfica nos 

bancos de dados das instituições governamentais e de ensino além de bibliografia 

especializada. Os dados utilizados na confecção do produto educacional são, 
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preferencialmente, de código aberto ou domínio público, na intenção de valorizar e 

universalizar a distribuição de conhecimento. 

 Os dados obtidos serão organizados no formato de um guia, digital ou impresso, cuja 

finalidade é servir de ferramenta de auxílio ao docente na inclusão da afetividade em sua 

prática pedagógica. 

 

4.1.7 Metodologia de análise 

O produto pedagógico, um guia de auxílio ao docente no desenvolvimento da 

afetividade, produzido a partir de pesquisa bibliográfica e documental, será avaliado de forma 

onisciente e progressiva, a partir de seu alcance, em virtude de sua natureza de código aberto, 

o que impossibilita a avaliação concreta e finita, já que o modelo de sua aplicação se 

estenderá pelo tempo e espaço. O produto será armazenado no banco de dissertações da 

CAPES de onde é possível aferir o número de vezes que o arquivo foi baixado. Não é 

possível, porém determinar o número de compartilhamento do arquivo, já que, em formato 

digital, pode ser compartilhado por programas mensageiros ou, ainda, armazenado em outros 

bancos de dados e de lá, difundido. Além dessa dificuldade em aferir com exatidão o número 

de vezes que o guia foi acessado, os efeitos de sua aplicação, em virtude da universalidade na 

distribuição é, de igual forma, de parca rastreabilidade. Há, entretanto, no produto 

pedagógico, link que viabiliza um canal de comunicação entre os usuários finais e 

desenvolvedor para auxílio, coleta de dados e aplicação progressiva.  Os dados coletados por 

meio das ferramentas avaliativas descritas no item anterior serão analisados de forma 

qualitativa para que melhorias possam ser desenvolvidas. 

Esse produto é obtido a partir de um arcabouço documental e bibliográfico, que serve de 

base para a confecção e disponibilização do guia. Esperamos que sua eficácia e a extensão 

dela ultrapassem rapidamente as barreiras do IFBA campus Salvador e que, em virtude de sua 

temática, gratuidade e facilidade de acesso, chegue aos mais longínquos locais. 

  



 
 

56 
 
 

CAPÍTULO V 
 

5.1 – ANÁLISE DOS DADOS 
 

O produto pedagógico fruto desta pesquisa, um Guia para o  

Desenvolvimento da afetividade como ferramenta didática é disponibilizado gratuitamente em 

formato digital,  conectado a diversas fontes de pesquisa, tanto àquelas nas quais foi balizado, 

quando a fontes posteriores de pesquisa para um estudo mais aprofundado sobre o tópico. 

A versão digital do guia foi desenvolvida para leitura em tablets e celulares, com 

tamanhos de folha e letras auto adaptáveis aos mais diversos tamanhos e formatos de tela. O 

sumário é interligado às seções, caso o usuário deseje visualizar apenas uma seção do guia, 

clicando na seção desejada no sumário, a página correspondente é exibida imediatamente. 

Todos os links do produto são exibidos a partir do toque do usuário. 

Além da versão digital, o guia foi elaborado em formato A4, sendo passível de 

impressão e encadernação para contemplar, também o público que prefere cópias físicas. 

Neste caso, os links são acessíveis, a partir de códigos QR, bastando, para acessar o link, que 

o usuário aponte a câmera de seu celular para o código. O leitor pode, também, digitar o link 

em seu navegador, caso prefira. 

A decisão pela elaboração de um guia virtual e gratuito deu-se devido ao amplo 

alcance desse formato. Acreditamos que, dessa forma, o guia chegará, sem qualquer 

empecilho, aos mais distantes rincões como uma ferramenta de auxílio ao docente da EPT.  

Além do alcance, o formato digital do guia também proporciona o aumento da fonte 

para uma mais fácil leitura por todos os tipos de público. As fontes escolhidas são limpas, 

retas e de fácil compreensão.  

O formado de arquivo escolhido dentre os 6 mais populares foi o PDF (portable 

document format) ‘formato de documento portátil’ – em tradução livre – em detrimento dos 

outros 5 formatos mais elaborados como EPUB, AZW, LIT, ODF, MOBI em virtude da 

amplitude de acesso ao PDF. Este formato de arquivo é executável em qualquer sistema 

operacional de computadores, celulares, tablets e leitores de e-books. Apesar de os outros 

formatos possuírem interfaces com efeitos de som e movimento de página, todos eles 

possuem restrição de acesso, são desenvolvidos para um sistema operacional específico e 

requerem a instalação de emuladores em outros aparelhos para leitura, o que é um empecilho 
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à universalização do público alvo, o que não ocorre com o formato PDF que, pela 

simplicidade, não requer qualquer expertise do usuário. 

As informações constantes do guia são as basilares de cada tópico. São ideias 

norteadoras e fundamentais, das quais o leitor é capaz de recolher os princípios conceituais de 

cada assunto. Caso a questão para a qual o leitor busca auxílio seja de maior profundidade e 

complexidade, o guia traz, a cada tópico, links para leituras mais extensas daquele tópico. 

Esse formato foi escolhido na intenção de enxugar o produto educacional, evitando uma 

leitura extensa e maçante, oferecendo apenas os preceitos fundamentais, viabilizando o 

aprofundamento no tema, caso o leitor assim o decida. 

Nosso desígnio é trazer a lume questões importantes sobre a afetividade na prática 

docente a partir de uma leitura fluida e curta, ampliando os horizontes dos leitores. Além 

disso, o formato digital auxilia a elucidar questões pontuais com o sumário interligado à seção 

a um clique.  

As imagens utilizadas no produto educacional são todas de código aberto para fins 

comerciais obtidas a partir de cadastro gratuito no site ‘pixabay.com’. A escolha por imagens 

de código aberto vem reforçar nosso intento de gerar um produto ao alcance de todos, feito 

exclusivamente a partir de fontes de pesquisa e imagens de domínio público. 

Esperamos que o produto fruto desse trabalho confira aos leitores não só 

conhecimento acerca da afetividade na prática docente, mas também abra as fronteiras de 

pesquisa acerca do tema e sobre a produção e disponibilização de materiais de código aberto 

formando uma larga rede de amparo e auxílio à docência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Rede Federal de Educação profissional e Tecnológica é composta de profissionais de 

altíssima qualificação acadêmica. O IFBA – por exemplo, conta com 74% de docentes 

mestres ou doutores. Partindo dessa premissa, a conjectura provável é a de um bom nível de 

egressos qualificados.  

Essa suposição, no entanto, não reflete a realidade. Em verdade, o percentual de 

concluintes em tempo ideal é inferior a 10%. Em razão do público envolvido na Educação 

Técnica Integrada ao ensino médio, em sua maioria, adolescentes e jovens adultos carentes, 

esse percentual se deve a vários fatores, como a conquista de um emprego cuja jornada ou 

local inviabiliza o prosseguimento do curso, por motivo de mudança, casamento, troca de 

curso por algo mais próximo à aptidão do estudante ou ainda, por dificuldades na 

aprendizagem que obstam o processo, causando retenção e/ou evasão escolar. 

Tal dificuldade também ocorre por inúmeros fatores, como, por exemplo, falta de 

tempo e cansaço excessivo devido às demandas do trabalho, dificuldades cognitivas médicas, 

ou, dificuldades por falta de pré-requisitos e de hábito de estudos. Esta última é o alvo de 

nossa pesquisa uma vez que entendemos que uma relação afetiva entre docente e discente é 

uma solução viável a dirimir essas dificuldades levando o estudante à aprovação. 

Na construção da relação afetiva, o docente deve ter consciência de que as emoções 

são fenômenos fisiológicos imperceptíveis em primeira pessoa, ou seja, o estudante não tem 

consciência da emoção que o acomete e é papel do professor auxiliá-lo na busca por essa 

consciência, tornando a emoção em sentimento e a partir de então, manejável. Segundo Bispo 

(2003) 

A sequência então seria: um objeto é percebido pelo organismo, essa percepção ativa 
circuitos cerebrais e esses estimulam mudanças no funcionamento do corpo 
(emoção); essa ativação e essas mudanças são percebidas por outros circuitos 
cerebrais (sentimento); um padrão neuronal de segunda ordem tem lugar reunindo a 
percepção do objeto percebido inicialmente e a percepção das mudanças na 
paisagem corporal (consciência). A maior dificuldade enfrentada por Damásio é 
provar que essas são, de fato, três propriedades distintas e não-coincidentes. (BISPO 
2003, p. 296) 
 

 Essa dificuldade deriva do senso comum de que as emoções são conscientes e, 

portanto, controláveis. É necessário que o docente compreenda sua involuntariedade para que 

seja capaz de auxiliar o estudante a vencê-la. 
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 Das muitas e incontáveis emoções existentes, 4 são consideradas básicas, das quais 

derivam todas as outras: Alegria, Tristeza, Medo e Raiva. O docente deve observar os sinais 

indicadores de cada uma delas e canalizá-las em prol da relação de aprendizagem. É 

importante que o professor reconheça quando a emoção é excessiva e, por isso, configura 

indício de doença psicológica ou caso de abuso. O docente deve, então, encaminhar o caso a 

profissionais especializados por intermédio da Seção Psicopedagógica, ou similar, da 

instituição. 

 Canalizar a emoção em prol da aprendizagem significa delinear planos pedagógicos 

específicos para cada estudante. Um estudante que recebe uma nota muito baixa e tem uma 

explosão de raiva merece uma investigação acerca da ausência de pré-requisitos que 

possibilitem o avanço do conteúdo e um consequente plano de ação para dirimir essa questão. 

 As relações interpessoais formam o canal que possibilita esse auxílio ao discente por 

parte do professor. Um indivíduo não é capaz de mudar o outro, mas é capaz de construir uma 

relação favorável a essa mudança. Trazendo ao indivíduo a consciência de que ele é capaz de 

mudar e que esse passo é necessário. Sobre as relações pessoais entre professor e estudante, 

Leite (2012) entende que  

As interações em sala de aula são constituídas por um conjunto complexo de 
variadas formas de atuação que se estabelecem entre as partes envolvidas – 
professores e alunos. Uma maneira de agir está intimamente relacionada à atuação 
anterior e determina, sobremaneira, o comportamento seguinte. Na verdade, é pela 
somatória das diversas formas de atuação, durante as atividades pedagógicas, que a 
professora vai qualificando a relação que se estabelece entre o aluno e os diversos 
objetos de conhecimento. (LEITE, 2012, p.11) 
 

 O professor deve, ainda, a partir dessa relação afetiva com seus estudantes, ser capaz 

de delimitar aproximadamente a que extensão o discente é capaz de percorrer a cada ciclo. 

Traçar a zona de desenvolvimento real, ponto em que se encontra cognitivamente o discente 

em determinado momento e a zona de desenvolvimento proximal, ponto em que o discente é 

capaz de atingir com auxílio do docente. Esse balizamento deve ser feito para cada estudante, 

dado que todos os discentes têm históricos e capacidades diferentes, devendo, então, ser 

avaliados individualmente. Sobre a relação afetiva em sala de aula, Freire (1996) 

A competência técnico-científica e o rigor de que o professor não deve abrir mão do 
desenvolvimento do seu trabalho, não são incompatíveis com a amorosidade 
necessária às relações educativas. Essa postura ajuda a construir o ambiente 
favorável à produção do conhecimento onde o medo do professor e o mito que se 
cria em torno da sua pessoa vão sendo desvelados. (FREIRE, 1996, p.08) 
 

 O docente da EPT tem outro dever, que é permear sua prática docente pelo Trabalho 
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como Princípio Educativo, ou seja, a prática pedagógica deve basear-se em, além dos 

conteúdos propedêuticos, aspectos específicos da área laboral objeto do curso de que faz 

parte. Para Saviani (2007), a articulação entre trabalho e educação forma egressos 

politécnicos 

Politecnia significa, aqui, especialização como domínio dos fundamentos científicos 
das diferentes técnicas utilizadas na produção moderna. Nessa perspectiva, a 
educação de nível médio tratará de concentrar-se nas modalidades fundamentais que 
dão base à multiplicidade de processos e técnicas de produção existentes. Essa é 
uma concepção radicalmente diferente da que propõe um ensino médio 
profissionalizante, caso em que a profissionalização é entendida como um 
adestramento em uma determinada habilidade sem o conhecimento dos fundamentos 
dessa habilidade e, menos ainda, da articulação dessa habilidade com o conjunto do 
processo produtivo. (SAVIANI, 2007, p.10) 
 

Da educação baseada no Trabalho como Princípio Educativo surgem profissionais 

criativos, capazes de improvisar, reproduzir e recriar métodos e concepções de produção, 

enriquecendo e inovando o mercado de trabalho. 

Finalmente, o guia para desenvolvimento da afetividade como ferramenta didática visa 

a disponibilizar ao docente materiais mínimos para a compreensão e condução dos diferentes 

comportamentos de seus estudantes em benefício da formação integral. Além do arcabouço 

prático e teórico contido no guia, disponibilizamos uma vasta seleção de artigos sobre os 

temas abordados para um estudo mais profundado. Uma prática pedagógica baseada no 

Trabalho como princípio educativo a partir de relações interpessoais afetivas entre docente e 

discente, além do compartilhamento de experiências e materiais entre docentes é o caminho 

para a formação integral, politécnica dos estudantes da EPT.  
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