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AFETIVIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 

Prof. Dra. Greice Kelly de Oliveira 

 

A consideração da afetividade1 na prática pedagógica e na formação de professores de 

Educação Física configura uma temática bastante abrangente e pouco estudada. Particularmente, me 

deparei de maneira mais significativa com as dificuldades existentes no tratamento da afetividade na 

formação de professores, por ocasião da coordenação de um grupo de estagiários de um projeto de 

extensão comunitária de Educação Física Infantil de uma instituição de ensino superior.  

Nas reuniões realizadas com os referidos os estagiários, entre 1996 e 2003, pude 

constatar que a maior parte do tempo dos dois encontros semanais que tínhamos era tomada por 

discussões que requeriam, principalmente, conhecimentos sobre a dimensão afetiva do ser humano. 

Esse direcionamento das reflexões e discussões para as questões afetivas ocorriam no momento em 

que os estagiários respondiam à pergunta: “Como foi a aula de hoje?”, e baseados nas situações 

vivenciadas nas aulas do projeto de extensão, os estagiários traziam colocações e questionamentos 

como: 

- “Eu não consegui dar nada de conteúdo, minha turma só brigou”; 

- “Hoje foi dia... Na minha aula, a Carol sentou, aí vários alunos da turma (5 e 6 anos) 

começaram a resmungar, falando que não queriam mais brincar. Queriam ficar sentados. O que é 

que eu faço quando isso acontece?”; 

- “Eu ganhei o dia! O Pedro (portador de deficiência mental) se empolgou e fez a aula 

toda. Quanto mais eu elogiava mais ele queria mostrar o que aprendeu. Ele já estava pulando corda 

sozinho”. 

Enquanto professora e coordenadora fui tocada por uma incômoda observação: poucas 

dúvidas, colocações de problemas ou de idéias voltadas à cultura corporal de movimento e que 

apresentassem predomínio motor eram trazidas, espontaneamente, para as reuniões. Geralmente, o 

que mais se evidenciava na participação dos estagiários eram as dificuldades em lidar com os 

momentos em que a dimensão afetiva era predominante. O incômodo a que me refiro devia-se, não 

só à detecção de uma importante lacuna no processo de formação de professores, como também à 

minha dificuldade em auxiliar os estagiários na busca de respostas satisfatórias às questões 

colocadas.  

Esta demanda também vem sendo apontada em pesquisas que enfatizam a 

necessidade de considerarmos e melhor compreendermos a dimensão afetiva no contexto escolar 

(por exemplo, CAMARGO, 1997; GALVÃO, 1992 e 1998; HIRAMA, 2002; MORENO et al, 1999).   

Sabe-se, no entanto, que a escola não tem considerado devidamente a dimensão 

afetiva. Segundo Camargo (1997: 06): 

 

                                                 
1 Neste trabalho o termo “afetividade” é utilizado como a capacidade do ser humano de ser afetado pelo mundo, que se localiza dentro e fora 
dele. Como um conjunto funcional abrangente relacionado aos estados de bem-estar e mal-estar, é composto por emoções, sentimentos e 
paixões.  
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A desatenção para o aspecto emocional, na aprendizagem tem como efeito 
negar o próprio aluno como um indivíduo que tem uma vida interior, 
carregada de afetividade, que lhe confere uma particularidade única.   

 

Ainda sobre a possibilidade e a necessidade de colaboração escolar no desenvolvimento 

da afetividade, Pinto (1993) afirma: 

 
Na trama apertada da psicogenética walloniana, entre as duas (afetividade 
e inteligência) existe elaboração recíproca: as conquistas do plano afetivo 
são utilizadas no plano cognitivo e vice-versa, numa marcha cujo ponto de 
partida e chegada é a construção das personalidades. Desta forma o 
grande desafio posto à ação educativa é a compreensão de que existe uma 
evolução também na história da afetividade. Idéia familiar no que se refere à 
inteligência, ela é praticamente inexistente quando o assunto é afetividade 
(...) a questão emocional não só ocupa um amplo espaço na ação 
pedagógica como também deve ser vista como constituindo um dos objetos 
da ação pedagógica (p.73 e 74, grifo nosso). 

 

Diante deste panorama, entendemos que, dentre as questões que podem ser formuladas 

para estudo e elucidação da problemática que envolve o tema “afetividade e formação de 

professores”, merecem destaque as seguintes: 

  

 Como lidar com emoções e sentimentos durante o processo ensino-aprendizagem escolar? 

 Como contribuir para o desenvolvimento afetivo dos alunos?  

 Como planejar o desenvolvimento afetivo com a mesma atenção e propriedade com que se 

planeja o desenvolvimento cognitivo ou motor?  

 Como formar professores que melhor considerem a dimensão afetiva? 

 

 Como a afetividade é planejada e trabalhada no processo de formação de professores? 

 Quais os conhecimentos necessários ao professor para realização de uma prática 

pedagógica adequada no território da afetividade?  

 

Em que pese à impossibilidade de abordarmos todas essas questões, entendemos que 

apresentá-las possa auxiliar na contextualização do foco principal deste encontro por meio da 

visualização da abrangência e da complexidade do tema.   

Por vezes, disciplinas integrantes da grade curricular dos cursos de formação de 

professores de educação física, tais como Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia do Esporte e 

Didática, abordam aspectos da afetividade na relação pedagógica, no entanto, parece-nos que ainda 

prevalece a falta de conhecimentos, relativos à dimensão afetiva, que possibilitem a criação de 

respostas a questões, como as apresentadas anteriormente, e que favoreçam a prática pedagógica 

do professor. 

Indicando a confirmação desta idéia, em estudo realizado por Malaco (2004), foi 

observada a dificuldade de licenciandos em Educação Física em lidarem com suas próprias emoções 

e com as emoções dos alunos durante as experiências de Prática de Ensino/Estágio Supervisionado. 

A autora constatou, ainda, a dificuldade dos futuros professores ao se depararem com a indisciplina, 
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a falta de atenção e de respeito das crianças (aspectos que podem estar relacionados à dimensão 

afetiva) influenciando na qualidade e no desenvolvimento das aulas. 

 Por outro lado, poucos estudos apontam para a necessidade de uma maior 

consideração da dimensão afetiva no processo de formação de professores de educação física.  

(ANTUNES, 1993; HIRAMA, 2002; MALACO, 2004).  

Para Malaco (2004:19) é necessário que: 

 
(...) na formação de professores de Educação Física as disciplinas 
trabalhem a compreensão da afetividade e do estilo pessoal que são 
aspectos presentes no processo de aprender e ensinar Educação Física. E 
que possibilitem a reflexão dos licenciandos sobre como os afetos, os 
sentimentos e as sensações dos alunos interagem com a aprendizagem das 
práticas da cultura corporal. 

 

Com as últimas mudanças no sistema nacional de educação, desencadeadas a partir da 

Lei nº 9394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), no que se refere à 

formação de professores, é possível identificar a oportunidade de melhor preparação dos 

professores, pois há a exigência legal de que as licenciaturas sejam cursos que, por excelência, 

formem professores da educação básica, buscando fazer com que esta formação não mais seja um 

apêndice de cursos de bacharelado. Esta mudança pode configurar o espaço necessário à 

contemplação do cuidado com a dimensão afetiva na formação de professores, uma vez que visa a 

valorização e uma melhor qualidade da formação de professores no país.  

De certa forma, entendo que as respostas que podem ser encontradas ou sugeridas, em 

relação à questão “como viabilizar a consideração da afetividade no processo de formação de 

professores”, possam ser inspiradas nas possibilidades criadas para atender à necessidade de 

consideração da afetividade no contexto da educação básica. Ou seja, as licenciaturas podem 

contribuir para que os professores em formação possam lidar com a afetividade própria e dos outros, 

aprendendo a reconhecê-las, compreendê-las, acolhê-las e integrá-las, de forma consciente e crítica, 

na prática educativa. 

Também entendo como extensiva à formação de professores a postulação de que, 

juntamente com outros conhecimentos de predomínio cognitivo e motor, conhecimentos sobre a 

dimensão afetiva devam ser tomados como objeto de conhecimento, podendo fazer parte do projeto 

pedagógico do curso sob diferentes estruturas ou maneiras, transdisciplinar, interdisciplinar, 

elaboração de projetos e inclusão de seu conteúdo em uma ou mais disciplinas.  

Apesar destas sugestões de aproximações entre a educação básica e o ensino superior 

é interessante observar que enquanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1996; 

BRASIL, 1998) é possível notar preocupações em contribuir com a dimensão afetiva, nas Diretrizes 

Curriculares para Formação Inicial de Professores (2002) esta preocupação parece menos evidente, 

salvo em algumas referências, como à relevância do estabelecimento de vínculos afetivos entre 

professores e alunos como meio de favorecer a aprendizagem.  

Conforme as próprias diretrizes apontam, é fundamental que os professores em 

formação vivenciem um processo ensino-aprendizagem coerente e consoante ao que é esperado que 
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eles pratiquem quando formados (princípio da simetria invertida). Portanto, seria fundamental que os 

licenciandos pudessem experienciar, enquanto alunos, situações de ensino-aprendizagem que 

levassem em consideração a afetividade, não só na questão do vínculo professor-aluno, mas também 

na valorização e aquisição de conhecimentos sobre a dimensão afetiva, inclusive sobre a própria 

afetividade. 

O estudo da afetividade também é fundamental na formação da pessoa e do professor, 

pois, dentre outras contribuições, este conhecimento auxilia o docente a agir de forma adequada 

diante das manifestações emocionais próprias e dos alunos, tornando o trabalho educativo mais 

eficiente e humano (PINHEIRO, 1995). 

Apesar de, geralmente, serem pouco ou inadequadamente consideradas no processo de 

formação de professores, as questões afetivas surgem de maneira evidente em situações de prática 

pedagógica, como as vivenciadas em atividades de Prática de Ensino ou de Estágio Supervisionado, 

conforme os exemplos de Malaco (2004) e Silva (1997).  

É oportuno ressaltar, portanto, a fundamental importância de práticas e experiências, 

orientadas, relacionadas à docência durante o processo de formação inicial do professor. Há, 

inclusive, quem defenda este processo de reflexão na e sobre a prática pedagógica como uma 

atividade primordial na contribuição para a formação de professores que compreendam e se 

responsabilizem por sua própria formação de maneira continuada. Lima (2002:251) ao enfatizar as 

práticas pedagógicas possíveis no Estágio Supervisionado conclui: 

 
O que caracteriza uma modalidade de estágio como prática em formação 
continuada não é apenas a sua atividade, mas os fundamentos que a 
embasam. As possibilidades situam-se na construção do estágio como 
práxis, em que a relação teoria-prática do curso de formação tenha como 
eixo norteador o trabalho docente que passa a permear esta formação em 
continuum (inicial e continuada) 

 

Pautadas em recentes estudos e reconhecendo a importância e a necessidade do 

professor, em formação inicial, praticar o ensino de maneira reflexiva e orientada, as Diretrizes 

Nacionais para Formação de Professores e os Pareceres instituíram as orientações e a 

obrigatoriedade de se realizar a prática profissional, geralmente concebida como Prática de Ensino, 

desde o primeiro ano do curso de licenciatura.  

Há quinze anos venho acumulando experiências, com a formação de professores de 

Educação Física, que me levam a compreender e a apoiar esta medida, pois, se trabalhada 

adequadamente, a Prática de Ensino pode possibilitar a aplicação e análise de conhecimentos 

adquiridos teoricamente; a descoberta e o aprimoramento das habilidades de relacionamento 

interpessoal dos licenciandos, principalmente no relacionamento professor-aluno; a percepção de 

afinidade ou não com a prática docente bem como a vivência e a reflexão sobre as emoções, 

sentimentos e paixões que podem permear a prática pedagógica. Portanto, seja sob a forma de 

estágios, de disciplina curricular como a Prática de Ensino ou sob outra configuração, defendo que a 

prática pedagógica orientada de professores em formação configure um espaço privilegiado para a 

emergência de conflitos e situações-problema que podem ser considerados como território fértil para 
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a aprendizagem do licenciando, inclusive no que se refere aos conhecimentos sobre a afetividade e o 

processo ensino-aprendizagem.   

Os conflitos são aqui entendidos como situações de contraposição em que predominam 

as divergências de idéias, forças, vontades, opiniões ou interesses. São inerentes e fundamentais às 

relações e ao desenvolvimento humanos. Portanto, os conflitos precisam ser revelados, 

contemplados, transformados e até mesmo provocados na prática educativa, pois contribuir para a 

mobilização de habilidades e o desenvolvimento da autonomia para a resolução de conflitos e tomada 

de decisões, tanto no nível individual quanto coletivo. 

Podendo ser consideradas como, emocionalmente, menos difíceis de lidar as situações-

problema também são valorizadas, no presente estudo, como enriquecedoras do processo de 

formação de professores.  

Entendo que as situações-problema, por mobilizarem o aluno e envolvê-lo mais 

ativamente no processo ensino-aprendizagem, possam contribuir para o atendimento de algumas das 

necessidades apontadas por Almeida (2002:25-27): 

 

O formador deve estimular o formando a ser um investigador de sua própria 
prática, isto é, o formando deve aprender a delimitar problemas, levantar 
hipóteses, registrar as informações e analisá-las (...) Um processo de 
formação de professores deve favorecer o desenvolvimento da 
sensibilidade – sensibilidade para apreciar o mundo, as coisas e as pessoas 
que o habitam; o desenvolvimento da imaginação – a capacidade de 
produzir significados e interpretações do que se vive, de inventar o que não 
se vive, de cismar com o vivido e o não vivido; enfim, deve oferecer 
condições para desenvolver a criatividade – criando um clima de aceitação 
e compreensão, levando o formando a acreditar em seu centro interno de 
avaliação e ficar aberto às experiências. 

 
As observações realizadas, até então, nos remetem às responsabilidades do educador 

formador de professores, todavia, Almeida (2002) toca em um ponto ou lacuna fundamental: 

 
É preciso, então, que o professor cultive nele mesmo e em seus formandos 
determinados sentimentos, habilidades, atitudes que são o sustentáculo da 
atuação relacional: o olhar, o ouvir, o falar, o prezar. - Um olhar atento, um 
prestar atenção no outro, nos saberes, em suas dificuldades, em suas 
angústias, em seu momento, enfim. Um olhar sem pressa, que acolha as 
mudanças, as semelhanças e as diferenças...(...) (ALMEIDA, 2002:26, grifo 
nosso). 

 

 

Já no tocante ao tratamento das situações em que há predominância das emoções, 

Pinheiro (1995), inspirada na teoria walloniana e preocupada com a problemática da afetividade no 

contexto escolar, sugere a criação de possibilidades de expressão emocional. Em suas palavras: 
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O esforço empreendido pelo aluno no sentido de exprimir um estado 
emocional seja de descontentamento, de ansiedade, ou mesmo de 
frustração, por meio de palavras, não só reduz o nível de influência das 
emoções sobre o indivíduo, como também, afasta os sintomas orgânicos 
que as caracterizam. A redução ocorre exatamente pela transformação da 
emoção e de sua origem em um objeto da atividade mental. Assim, a 
representação constitui um mecanismo eficiente para reduzir as emoções 
e mantê-las em um nível produtivo para o indivíduo (p.76). 

 
 

Outra possibilidade de enfoque em relação ao estudo da dimensão afetiva durante o 

processo de formação dos professores é o estímulo ao autoconhecimento e ao conhecimento do 

outro em relação à afetividade.  

É sabido que as concepções dos professores sobre a educação e o processo ensino-

aprendizagem são constituídas por diversos conhecimentos, inclusive por aqueles advindos das 

próprias vivências, tanto na condição de aluno quanto na de professor. Assim, parece-me 

fundamental que encontremos meios de considerar a afetividade do próprio licenciando evitando 

tanto uma perspectiva terapêutica quanto a negligência deste aspecto. Esta tarefa é tão difícil quanto 

necessária.  

Sobre essa necessidade de fundamentação de um trabalho que considere a dimensão 

afetiva, ressaltamos a importância do fato de Wallon (1995) ter estudado de maneira integrada os 

conjuntos funcionais motor, cognitivo e afetivo revelando-nos conhecimentos acerca desta interação e 

possibilitando o estabelecimento de relações com o âmbito educacional. A partir destes 

conhecimentos Almeida (2000) sugere que o professor: 

- Procure auxiliar o aluno atendendo suas necessidades em situações de 

imperícia, já que estas geralmente favorecem o domínio da emoção sobre a razão; 

- Mantenha distância da emoção do aluno para ajudá-lo a superar as 

dificuldades, ou seja, esteja atento e não permita que a emoção também lhe contagie e domine sua 

capacidade de pensar sobre a solução do problema apresentado; 

- Auxilie o aluno no processo de racionalização da emoção por meio da auto-

percepção, do reconhecimento dos próprios sentimentos, o que favorece o conhecimento sobre as 

emoções e os sentimentos dos outros também. 

No entanto, apesar da possibilidade de fundamentar sua prática pedagógica em 

proposições como as aqui colocadas, é importante que o educador esteja constantemente envolvido 

na criação e experimentação pedagógica. Nas palavras de Wallon (1975:366): 

A formação psicológica dos professores não pode ficar limitada aos livros. 
Deve ser uma referência perpétua nas experiências pedagógicas que eles 
próprios podem pessoalmente realizar. 
 

Em consonância com esta idéia, partimos do pressuposto de que não há uma proposta 

de prática pedagógica a ser simplesmente aplicada, mas sim propostas a serem elaboradas, 

desenvolvidas e avaliadas pelos próprios professores em formação.   

 Neste sentido, ressalto a importância de um processo de formação de professores que 

possibilite: 
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- a criação de espaços e estratégias não só para o estudo da temática afetividade como 

para que o licenciando possa expressar e refletir sobre a sua própria afetividade; 

- o estímulo da prática pedagógica dos licenciandos por meio do ensino reflexivo, 

desde o início do processo, considerando não só aspectos conceituais, mas também procedimentais 

e atitudinais, relacionados à afetividade. 

Enfim, nossos projetos pedagógicos podem, cada vez mais, valorizar a dimensão afetiva 

no sentido de integrá-la ao processo educacional. 

 Entendo que uma das formas de abrirmos as portas, para que a afetividade não mais 

tenha que adentrar clandestinamente no espaço escolar, seja convidar o professor, em formação 

formal inicial ou continuada, a experimentar o acolhimento de sua própria afetividade na relação 

pedagógica.  

Espero que este trabalho possa contribuir para esse movimento.  
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