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A infância é sem tempo, sem lugar. 

Sem sombras, sem muros, sem rumos. 

É verdade, mentira, descoberta. 

É linguagem, brincadeira, brinquedo. 

É céu, mar; bichos, fadas, feras. É natural! 

A infância é clareza, escuridão. São brisas; 

confusão. 

Não sabe, também não desconhece; acontece. 

É rica, pobre, feia, bela; e de todas as cores. 

É sorridente, chorona, teimosa; curiosa e 

questionadora. 

É sonho. É palpável; incomoda e agrada. 

É rascunho, desenho e pintura. Obras de arte. 

É rabisco, letra, frase; um livro de aventuras 

indecifráveis. 

A infância é nada, é tudo, é futuro! 
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RESUMO 

 

 

O que esperamos da escola é que seja um espaço acolhedor e de liberdade para as múltiplas 

possibilidades dos alunos e do professor. Dentre os muitos problemas existentes na escola o 

presente trabalho buscou compreender a influência da punição bem como o papel da 

afetividade na relação professor-aluno. A partir da experiência de estágio no curso de 

Pedagogia, surgiu uma inquietação em relação ao comportamento dos alunos principalmente 

o aumento da indisciplina e tendência ao comportamento violento nas primeiras séries do 

Ensino Fundamental. O trabalho compartilha com as teorias que entendem o aluno como um 

ser complexo onde as emoções tem papel fundamental na aprendizagem, não sendo, como 

tradicionalmente se concebeu um sujeito apenas cognitivo. Compreende, ainda, a criança 

como um sujeito de direitos e, ao levantar o debate sobre a afetividade na relação professor-

aluno, pretende-se contribuir com novas formas de educar, formas que respeitem o aluno 

como um ser complexo, autônomo e capaz. 

 

Palavras chaves: Afetividade; Relação professor-aluno; Punição; 

Violência. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

What we expect of the school is that it be a welcoming space and freedom for the multiple 

possibilities of the students and the teacher. Among the many problems in the school, the 

present work sought to understand the influence of punishment as well as the role of 

affectivity in the teacher-student relationship. From the experience of internship in the course 

of Pedagogy, there arose a concern regarding the behavior of the students mainly the increase 

of indiscipline and tendency to violent behavior in the first grades of Elementary School. The 

work shares with the theories that understand the student as a complex being where the 

emotions play a fundamental role in learning, not being, as traditionally conceived, a 

cognitive only subject. It also understands the child as a subject of rights, and in raising the 

debate about affectivity in the teacher-student relationship, aims to contribute with new ways 

of educating, ways that respect the student as a complex, autonomous and capable being. 

 

Keywords: Affectivity; Teacher-student relationship; Punishment; 

Violence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

         O presente trabalho trás uma discussão teórica sobre punição, violência e afetividade na 

relação professor-aluno e sobre esses temas Rubem Alves (1994) contribui dizendo que as 

ações das outras pessoas nos moldam desde que nascemos com uma educação que influencia 

o nosso comportamento e nosso pensamento. Desse modo, tornando-nos seres neutros e 

submissos diante de muitos acontecimentos e opiniões que venham de qualquer pessoa que 

tenha uma postura de autoridade e poder sobre nós. Nesse sentido, a educação é um processo 

que pretende educar de maneira igual, padronizada que nos faz repetir as palavras e as 

hegemonias que nos impõem. Com isso,  

 

Desde que nascemos, continuamente, palavras nos vão sendo ditas. Elas entram no 

nosso corpo, e ele vai se transformando, virando outra coisa, diferente da que era. 

Educação é isto: o processo pelo qual os nossos corpos vão ficando iguais às palavras 

que nos ensinam. Eu não sou eu: eu sou as palavras que os outros plantaram em mim. 

“Sou o intervalo entre o meu desejo e aquilo que os desejos dos outros fizeram de 

mim”.  Meu corpo é resultado de um enorme feitiço. E os feiticeiros foram muitos: 

pais, mães, professores, padres, pastores, gutas, líderes políticos, livros, TV. Meu 

corpo é um corpo enfeitiçado: porque o meu corpo aprendeu as palavras que lhe foram 

ditas, ele se esqueceu de outras que agora permanecem mal... ditas... (ALVES, 1994, 

p. 27-28).  

 

         Tal como sinalizado antes, somos, também, o resultado das palavras que os outros 

plantam em nós e, que muitas, são as influências que nos cercam e que nos fazem tomarmos 

as decisões que tomamos. Influências que guiam consciente ou inconscientemente nossos 

pensamentos e a maneira como conduzimos nossas expectativas de vida. Somos o resultado 

do desejo da nossa família, das atitudes dos professores, do discurso de líderes religiosos e 

políticos e meios de comunicação. Contudo, a escola está ligada à nossa cultura, e seguindo as 

estruturas de um padrão dominante. Logo, o que percebemos nessas instituições de ensino, ao 

observar a existência de um sistema hierárquico que disciplina os alunos, nessas instituições 

de ensino são séries organizadas em etapas de conhecimentos nas quais o sistema educativo 

seleciona o que é importante nos apresentar. 
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Compreende-se que, com o passar do tempo a inteligência se encolha por medo e 

horror diante dos desafios intelectuais, e que o aluno passe a se considerar como um 

burro. Quando a verdade é outra: a sua inteligência foi intimidada pelos professores 

e, por isto, ficou paralisada (ALVES, 1994, p. 14). 

 

         A escola possui uma autoridade que é capaz de transformar seus alunos em sujeitos 

subordinados e alienados dessa dominação, impondo suas ideias de forma que não sejam 

contestadas. Desse modo, as lições que ensinam têm princípios que fazem os alunos repetirem 

mecanicamente seus conteúdos que se tornam incapazes de fazer críticas e de pensarem 

diferente do que foi imposto. Tornam-se ecos! Mas..., e quando os alunos se tornam 

autônomos?      

         É preciso fazer uma reflexão sobre o principal assunto a ser pensado e discutido em 

educação: a relação entre vida, felicidade e a própria educação na interação professor-aluno-

disciplina. O professor precisa ensinar com prazer, pois a tarefa do professor é seduzir numa 

perspectiva de discutir uma realidade avessa a este ideal. Há uma necessidade de desfazer o 

medo, a ansiedade, o sofrimento que a escola traz quando olha os alunos como inimigos a 

serem confundidos e torturados, o que faz com que a vida seja desconectada do ensino.  

         O adestramento para a repetição desconecta da sabedoria e, do conhecimento e causa 

medo de pensar, coibindo a aventura, o sonho e a criatividade, matando a criança que cada um 

deveria ter sempre viva dentro de si. É um assassinato mediado pelos moldes, formas, coisas 

de fazer ficar igual, onde não cabem sentimentos, sonhos e beleza. Para mudar este 

pensamento o professor precisa fazer com que suas palavras sejam mágicas para promover a 

potencialidade do aluno, usando as palavras para despertar os mundos adormecidos no mundo 

dos sonhos e do psíquico que é onde mora a criança (ALVES, 1994, p. 43-82). Por isso, 

dentre as motivações que levou a essa pesquisa estão as observações feitas durante a 

disciplina de Pesquisa e Prática em Educação, nos anos de 2014 e 2015. Em outras palavras, o 

tom punitivo com as crianças na Educação Infantil, por parte dos professores e dos 

funcionários da escola logo no seu primeiro contato com a escola. ´ 

         O tom punitivo é visível como forma de manter as crianças controladas durante todo o 

período que passam no ambiente escolar. Por um lado, percebo que nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, as crianças já com autonomia, não conseguem expor suas opiniões, pela 

dificuldade que se dá na comunicação entre escola e estudante. Dessa maneira, os alunos vão 

construindo atitudes agressivas, tornam-se desmotivados, sem autonomia e limites em suas 

atitudes.  Por outro lado, o professor não consegue se comunicar nem ter um diálogo saudável 
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e educativo para ambos. Percebe-se, nessas crianças, uma enorme dificuldade em aceitar 

opiniões e pouca concentração, além de estarem sempre na defensiva, como se a qualquer 

momento, pudessem ser agredidos na escola. Então criam mecanismos de defesa e, com isso, 

discutem de igual pra igual com o professor, fazendo com que a sala de aula, seja um espaço 

de discórdias, disputas, violência e constantes confrontos entre as partes envolvidas no 

processo de ensino e aprendizagem. 

         Ao estagiar na sala de aula de uma turma de pré-escolar II na condição de estudante do 

curso de Pedagogia, da UFF campus Santo Antônio de Pádua, pude perceber claramente, que 

as crianças são tratadas como “robôs”. Isto é, como se não possuíssem histórias, vontades, 

emoções e sua vida fora da escola parece não importar para o professor. Este profissional, 

sufocado por um sistema que desvaloriza economicamente e denigre a sua identidade 

profissional, está ali para cumprir apenas suas metas do dia, da semana, do mês e do ano. O 

importante é que os alunos se comportem de acordo com as regras que os juntam num 

ambiente comum. O professor diz: “agora é hora de tal coisa e façam todos juntos e da mesma 

maneira; no mesmo tempo, com os mesmos comportamentos e se não se comportarem de tal 

maneira não irão para a sala de vídeo, não irão para o recreio, não, não...”.            

         Entretanto, no ano seguinte, quando realizei a prática de estágio numa turma do 5º ano 

do Ensino Fundamental, me deparei com alunos dispersos e com atitudes agressivas, para eles 

uma forma de contestar as imposições dentro de todos os espaços da escola, que é um 

ambiente de adestramento e padronizações no qual este aluno, muitas vezes, não se encaixa. 

Portanto, uma situação extrema e preocupante já que a escola deveria ser um espaço de educar 

e também um espaço que é uma extensão da sociedade, e não podemos pensar essas 

instituições e seus conflitos separadamente. 

         Tudo que acontece na instituição escolar reflete na sociedade de modo geral, e vice-e-

versa. Os alunos entre 10 e 12 anos de idade, numa constante agressividade, durante quase 

todo o tempo, o que faz com que os professores passem todo o tempo de dar aulas, gritando e 

chamando a atenção dos mesmos. Crianças e adolescentes e sem limites nas suas atitudes 

quando se relacionam com os professores, diretores, funcionários e seus próprios colegas. Os 

profissionais da educação, por sua vez, não estão sabendo lidar com essas situações, não 

sabem mais o que fazer ou de certa forma, deixaram ou contribuíram para que esta situação se 

perpetuasse. 
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         Com essas reflexões o objetivo principal do trabalho é tecer uma discussão, por meio da 

literatura, acerca da formação pedagógica de professores e, por conseguinte, como vem sendo 

construída a relação entre estes profissionais e seus alunos, crianças e jovens, no cuidado com 

o outro. De modo a situar o afeto enquanto parte principal para uma relação proveitosa e 

respeitosa para todos os sujeitos que se relacionam no espaço escolar. Este trabalho se volta, 

também, aos estudos e pesquisas que discutem a trajetória escolar, na tentativa de minimizar 

as insatisfações, e sim, a construção de atitudes de empatia, afeto e atenção. Assim, focando 

nas diferentes necessidades, de cada uma das partes envolvidas no processo de ensino-

aprendizagem, com relação as suas emoções e seus conflitos. Concretamente, formas afetivas, 

para resolver os conflitos sem punições, violências, autoritarismos e constrangimentos para os 

envolvidos. Logo, buscando compreender, também, a afetividade nessa relação. 

     Este trabalho pretende, ainda, tentar entender, do ponto de vista teórico, a relação 

professor-aluno na Educação Infantil e questionar se a maneira como se dá essa relação de 

afeto entre eles interfere na construção de autonomia na Educação Fundamental. Visto que, 

nessa segunda etapa, os alunos, já tem mais autonomia para impor o seu modo de agir, 

questionando os adultos que tentam corrigi-los e impor regras de maneira autoritária. Desse 

modo, discutindo a influência da punição nessa relação e suas possíveis consequências, no 

comportamento dos alunos no ambiente escolar. Procuraremos responder algumas questões, 

tais como: qual o papel da afetividade nas práticas pedagógicas? Por que nossos professores, 

ainda hoje, recorrem a punição durante as suas aulas? Poderá o aluno ser compreendido como 

um ser único, em que comporta emoção, cognição, razão e desejo? Ou a escola continuará 

recebendo apenas o aluno que aprende? Aquele que no espaço escolar deve ser somente razão 

e pensamento, não havendo lugar para emoções? 

    Do ponto de vista metodológico, este trabalho, de cunho qualitativo tem como finalidade 

analisar as atitudes, os comportamentos, os sentimentos e os motivos que levam os sujeitos a 

estas atitudes. De enfoque bibliográfico, viabilizado por uma revisão da literatura nessa área 

do conhecimento, tem como principais interlocutores Rubem Alves, Leonor Maria Tanuri, 

Carl Rogers, Michel Foucault e Demerval Saviani. Por meio das contribuições teóricas, 

destes, discutir os conceitos de infância, punição, violência e afetividade dentro da categoria 

relação professor-aluno. O trabalho se organiza em quatro sessões, incluindo a introdução 

como primeira sessão. Segue com sessão em que se apresenta um breve histórico da formação 

de professores e das concepções pedagógicas existentes ao longo da história da educação 

brasileira.      
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         Deste modo, nosso objetivo foi de iniciar o trabalho destacando como a trajetória da 

formação de professores no Brasil tem se apresentado historicamente. Esse destaque é 

fundamental para que, nos capítulos seguintes, tratemos da afetividade entre educador e 

educando. Outro ponto importante enfatizado no mesmo capítulo consiste nas concepções 

pedagógicas, uma vez que nosso objetivo central é compreender o papel da afetividade nas 

relações interpessoais entre professor e aluno. Logo, faz-se indispensável rever quais 

Pedagogias tem sido implantadas e realizadas nos processos de formação. Na sessão três 

procuraremos responder as questões relacionadas com a afetividade nessa relação. Trataremos 

especificamente sobre a punição, violência e afetividade na relação professor-aluno.  

Além de uma breve abordagem sobre a mudança na relação entre professor e aluno na 

passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, discutindo sobre como se dá essa 

transição a partir da criança, ou seja, tentar compreender como esse momento jamais estará 

desligado das emoções e do afeto. E se considerarmos que o professor tem papel importante 

para ajudar a criança avançar ou regredir, dependendo do estímulo que trás sobre ela, então, é 

importante abordar o motivo pelo qual as crianças no Ensino Fundamental parecem perder a 

paixão pelo conhecimento e muitas vezes se tornam violentas na sala de aula e com pouco 

interesse. Evidentemente, são questões que não serão esgotadas no presente trabalho. 

Pretendemos contribuir com o debate que considera que a emoção não é algo separado da 

razão e que desprezá-la na aprendizagem pode estar contribuindo com o triste fracasso 

escolar.  

 

2.  FORMAÇÃO DE PROFESSORES E AS CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

         Buscando compreender a afetividade na relação entre professor e aluno, nossa análise 

tem procurado observar de diferentes pontos o nosso objeto de estudo, de forma a melhor 

dialogar teoricamente com o nosso objetivo. Dessa forma, um olhar para a história da 

educação, apresenta-se fundamental para que se tenha uma base teórica sobre como tem sido a 

formação de professores no Brasil, bem como as principais concepções pedagógicas que se 

destacaram. Faz-se importante apontar que a exposição aos dois temas citados não tem caráter 

de uma análise aprofundada, sendo, para o objetivo do trabalho, um resumo, porém, com 

fundamental contribuição para a análise central de que tratamos.  
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2.1. Breve histórico da formação de professores no Brasil  

 

         Segundo Tanuri (2000), a história da formação de professores nas suas primeiras 

iniciativas, se identifica com a história da Escola Normal. Porém, a preocupação em formar 

professores pra a instrução primária já existia antes da existência dessas escolas, através do 

processo de seleção de mestres. Mencionemos a Lei de 15/10/1827, “que manda criar escolas 

de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império” 

(TANURI, 2000, p. 62). Da mesma forma, a criação de exames de seleção, como se pode 

comprovar nos artigos 7º e 12º, quando estabelece que: “o que pretenderem ser providos nas 

cadeiras serão examinados publicamente perante os Presidentes em conselho; e estes proverão 

o que for julgado mais digno e darão parte ao governo para sua legal nomeação” (TANURI, 

2000, p. 62). 

         Além da preocupação com o ensino das primeiras letras havia também a preparação dos 

futuros mestres no método, ou seja, aprendia-se o como ensinar. É importante lembrar que o 

período em que tratamos é o início do Brasil Império, século XIX. O método usado nas 

escolas era o método mútuo. Forma de ensino em que o professor ficava no púlpito da sala 

observando toda a classe. Os alunos mais destacados eram nomeados monitores e auxiliavam 

os colegas. Havia muita disciplina e rigidez no ensino. Nesse sentido, Tanuri (2000), aponta 

que quase foi feito pelo governo no sentido de cumprir a Lei Geral de 1827. Somente depois 

da reforma institucional de12/8/1834, determinando uma descentralização, é que as primeiras 

escolas normais brasileiras serão criadas. Criação e manutenção sob a responsabilidade de 

casa Província. 

         Mas no setor de ensino popular, primário e normal, fora do Município da Corte, 

verificou-se total abstenção daquele poder. Apesar dos inúmeros reclamos e projetos 

apresentados, sobretudo a partir de 1870, propugnando pela participação do Centro na criação 

de estabelecimentos de ensino primário, normal e secundário das províncias. Ficou a cargo do 

Governo Central o ensino na capital do Império e do Ensino Superior em todo o país. No 

entanto, mantinha uma superintendência indireta no que dizia respeito aos estudos 

secundários de forma a garantir os requisitos de entrada nos cursos superiores. Esse modelo 

de escola que se implantou no Brasil Império foi o europeu, especificamente o francês. E o 

projeto nacional que se propunha, era, na verdade, emprestado às elites brasileiras. Dessa 
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forma, a autora afirma que, “as primeiras iniciativas pertinentes à criação de escolas normais 

coincidem com a hegemonia do grupo conservador” da época (TANURI, 2000, p. 63). 

         Em 1835 foi criada na Província do Rio de Janeiro a primeira Escola Normal pela Lei nº 

10 que determinava: haverá na capital da Província uma escola normal para nela se 

habilitarem as pessoas que se destinarem ao magistério da instrução primária e os professores 

atualmente existentes que não tiverem adquirido necessária instrução nas escolas de ensino 

mútuo, na conformidade da Lei de 15/10/1827 em que o currículo incluía: “ler e escrever pelo 

método lancasteriano; as quatro operações e proporções; a língua moral cristã”. E os pré-

requisitos para ingresso eram: “ser cidadão brasileiro, ter 18 anos de idade, boa morigeração e 

saber ler e escrever” (Ibid.). Essa primeira escola normal do Brasil será fechada em 1849, pois 

como aponta a autora, após quatro anos de funcionamento ela havia formado 14 alunos dos 

quais 11 se dedicaram ao magistério (TANURI, 2000, p. 64).  

         Posteriormente, outra lei, Lei nº 4/2/1859, determinará a criação de outra escola normal 

na Capital da Província, agora com um currículo um pouco mais diversificado e com duração 

de três anos. O que é importante analisar nesse período é que a criação e o fechamento das 

escolas normais vão se dá por várias províncias até por volta de 1870 quando o país viverá um 

clima de transformações ideológicas, política e cultural que colocará a educação no centro do 

debate. As luzes do conhecimento, como se dizia na época: precisava chegar ao Brasil, pois 

“um país é o que a sua educação o faz ser” (Ibid., 66). Nesse debate se cogitava: “a 

obrigatoriedade da instrução elementar, a liberdade de ensino em todos os níveis e a 

cooperação do Poder Central no âmbito da instrução primária e secundária das províncias” 

(TANURI, 2000, p. 66). Já no final do Império a Reforma Leôncio de Carvalho pelo Decreto 

nº 7.247 de 19/4/1879, autorizava o Governo Central a criar ou subsidiar escolas normais nas 

províncias, o que, entretanto, não chegou a ser executado. 

         Outro elemento fundamental a ser destacado, ainda com base em Tanuri (2000), é que as 

primeiras escolas normais foram criadas exclusivamente para homens, somente nos anos 

finais do Império se observa a abertura para as mulheres. Contudo, a autora aponta que, a 

feminização do magistério já se inicia ligado ao salário baixo, à ideia de conciliar as funções 

domésticas com o trabalho e com ideia de associar mulher com a aquela que cuida e educa 

crianças. Nesse sentido, a autora destaca que “o magistério feminino apresentava-se como 

solução para o problema de mão-de-obra para a escola primária pouco procurada pelo público 

masculino, em vista da reduzida remuneração” (Ibid., p. 64). 
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         Segundo Tanuri, o período pós-proclamação da República em 1889 não trouxe 

alterações significativas para a instrução pública. Vale citarmos que a Constituição 

Republicana de 24/2/91, conservava o Adendo Constitucional que já deixava a União 

desobrigada da tarefa de prover a instrução pública. Dessa forma a instrução primária e 

profissional ficou por muito tempo sob a responsabilidade dos estados e municípios. Nesse 

contexto, observa-se a reforma paulista em 12/03/1890, que ampliou a parte propedêutica do 

currículo da escola normal. Tal reforma se estendeu a todo o ensino público. Entre as 

mudanças, merece destaque a implantação do ensino primário de 8 anos de duração “e a 

criação de um curso superior, anexo à Escola Normal” (Ibid., p. 69). Cabe ainda ressaltar que 

as mudanças então propostas consubstanciavam as principais ideias das elites paulistas.                    

         Mesmo não se realizando a proposta de uma Escola Normal Superior, como desejava a 

elite paulista, observa-se uma dualidade de escolas de formação de professores, além das 

escolas normais havia os cursos complementares que, acrescentando-se um ano de prática de 

ensino cursado nas escolas modelo, já sairia com formação para lecionar no primário. Com a 

Lei nº 175, de 8/12/1920 estabeleceu-se a unificação de todas as escolas normais, procurando 

abolir o dualismo na formação. Em 1946, a Lei Orgânica do Ensino Normal estabeleceu a 

existência de dois níveis diferentes de escola de formação, apenas São Paulo permanecerá 

com o seu ensino de tipo único; isto é, suas escolas modelos permanecem por muito tempo e 

se tornam um padrão para outros Estados. 

 

Na década de 1920 se inicia o debate do movimento escolanovista e novamente o 

tema da educação ganha destaque no que ficou conhecido como “otimismo 

pedagógico”. Várias reformas vão estabelecer diferentes modelos de escolas normais 

em cada estado,  

Essa diferenciação de cursos acabaria por consagrar a dualidade de escolas de 

formação na maior parte dos estados brasileiros, possibilitando, por um lado, uma 

certa expansão de escolas normais de nível menos elevado mas compatível com as 

possibilidades da época e as peculiaridades regionais e, por outro, a consolidação das 

escolas normais como responsáveis pela preparação do pessoal docente para o ensino 

primário (Ibid., p. 71). 

                  

         Por volta do fim dos anos 20, aponta Tanuri que, as escolas normais já eram mais 

ampliadas no nível e duração dos estudos, possibilitando uma articulação com o curso 
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secundário. Isso se deu mediante a “introdução de disciplinas, princípios e práticas inspirados 

no escolanovismo, e a atenção dada às escolas-modelo ou escolas de aplicação anexas” (Ibid., 

p. 72). Na tentativa de buscar por um modelo definido de formação, Anísio Teixeira começou 

uma reforma da escola normal no Distrito Federal. Modelo que seria adotado 

progressivamente por outros Estados. O mesmo movimento vai ocorrer em São Paulo com a 

reforma realizado por Fernando de Azevedo. À medida que a educação ganhava importância 

como área técnica, fora surgindo cursos especificamente destinados à preparação de pessoal 

para trabalhar nessa área.  

 

Ademais, em 1939 surgia o curso de Pedagogia, inicialmente criado na Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil (Decreto 10190, de 4/4/1939), 

visando à dupla função de formar bacharéis, para atuar como técnicos de educação, e 

licenciados, destinados à docência nos cursos normais. Iniciava-se um esquema de 

licenciatura que passou a ser conhecido como “3+1, ou seja, três anos dedicados às 

disciplinas de conteúdo – no caso da Pedagogia, os próprios fundamentos da educação 

– e um ano de curso de Didática, para formação do licenciado” (Tanuri 2000 apud 

Silva, 1999). 

              

         Na análise de Tanuri as décadas de 1930 e 1940 têm características importantes para o 

ensino normal, a autora aponta o movimento ruralista originado em 1940 e que propunha 

adequar “os currículos das escolas normais às peculiaridades do meio”. Nesse sentido seriam 

criadas “escolas normais rurais” como objetivo de transmitir conhecimento de agronomia e 

higiene rural. A primeira dessas escolas será criada em 1934 no Ceará e serão acolhidas pela 

Lei Orgânica do Ensino Normal (Ibid.). Desse modo, nas décadas seguintes as escolas 

normais continuam sofrendo mudanças por várias reformas. A primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 4.024, de 20/12/0961) não implicou em grandes 

alterações para a escola normal. Uma das mudanças observadas é que todos os cursos de nível 

médio passam a ter equivalência. Também se observa mudanças no currículo, agora com 

disciplinas de formação geral obrigatórias para todos os cursos médios. Resumidamente, 

 

Na conjuntura histórica pós-64, as preocupações da literatura educacional, dos 

conteúdos curriculares e dos treinamentos dos professores deslocam-se 

principalmente para os aspectos internos da escola, para os “meios” destinados a 

“modernizar” a prática docente, para a “operacionalização” dos objetivos – 

instrucionais e comportamentais -, para o “planejamento, e coordenação e o 

controle” das atividades, para os “métodos e técnicas” de avaliação, para a utilização 
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de novas tecnologias de ensino, então referentes, sobretudo, a “recursos 

audiovisuais” (Ibid., p. 79). 

     

Ainda na década de 1970, segundo Tanuri (2000), já se observava uma 

“descaracterização” profissional da escola normal, a perda do interesse e procura pelo corso, 

bem como o desinteresse por exercer o magistério. Na sequência, destaca-se a Reforma do 

Ensino Secundário e normal realizada em São Paulo em 1968 com o objetivo de adiar a opção 

pelo curso normal e incentivar a ampliação dos estudos de forma geral. Essa Reforma parece 

ter atingido seus objetivos qualitativos, no que diz respeito à diminuição da procura pelo 

curso normal, cujas matrículas caíram drasticamente, de 93.762 em 1968 para 12.856 em 

1971 (TANURI 2000, 1987 apud CAMPOS 1987). Assim conforme apontado anteriormente, 

o curso normal começa a sofrer uma descaracterização como instância de formação. Com a 

Lei nº 5.540/68, que reformula o ensino superior, e o currículo do curso de Pedagogia fica 

fracionado em habilitações técnicas. A escola normal se transforma em uma das muitas 

habilitações de nível médio. Dessa forma, 

 

 [...] a já tradicional escola normal perdia o status de “escola” e, mesmo, de “curso”, 

diluindo-se numa das muitas habilitações profissionais do ensino de segundo grau, a 

chamada Habilitação Específica para o Magistério (HEM). Desapareciam os 

Institutos de Educação e a formação de especialistas e professores para o curso 

normal passou a ser feita exclusivamente nos cursos de Pedagogia (Ibid., p. 80). 

     

         As Habilitações Específicas para o Magistério (HEMs) recebeu diversas críticas de 

autores que denunciavam que a habilitação para o Magistério não conseguia atender 

minimamente a sua função mais básica que era preparar o professor para ensinar a ler, 

escrever e calcular. No âmbito da formação pelo Magistério, a situação se agrava, e o 

Ministério da educação (MEC), na época, implantou um projeto chamado Centros de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, com o intuito de redimensionar as escolas 

normais, modernizando-as qualitativamente. O projeto foi implantado em 1983 e 

posteriormente lançado em mais de nove estados brasileiros.  

Finalmente, observa-se um espaço para melhorar a formação de professores na década 

de 1980 com a remodelação do curso de Pedagogia. Percebe-se nessa remodelação, também, 

certa insurgência dos professores contra a “concepção tecnicista” do currículo do curso de 

Pedagogia. Para Tanuri(2000), apesar de todas essas iniciativas registradas nas duas décadas, 

o esforço ainda se configurava bastante pequeno no sentido de investir de modo consistente e 
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efetivo na qualidade da formação docente. O mais grave é que as falhas na política de 

formação, se faziam acompanhadas da ausência de ações governamentais adequadas 

pertinentes à carreira e à remuneração do professor. Todos esses aspectos acabaram se 

refletindo na desvalorização social da profissão docente, com consequências drásticas para a 

qualidade do ensino em todos os níveis. 

    A nova Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/96) vai estabelecer que a formação de 

docente para atuar na educação básica deverá se fazer em nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena, em universidades e Institutos Superiores de Educação 

(BRASIL, 1996). Pode-se compreender que uma nova instituição de formação aparece no 

panorama da Educação: os Institutos Superiores de Educação (ISE). Contudo, muitas críticas 

foram tecidas no sentido de que uma nova instituição de formação desconsiderava a trajetória 

do curso de Pedagogia. Acrescente-se também, a questionável qualidade dos ISEs, que em sua 

maioria não ofereciam a mesma formação superior que o curso de Pedagogia das 

Universidades. Mesmo que a norma tenha estabelecido a formação em nível superior, a 

mesma norma vai admitir que coexista a formação em nível médio, podendo perdurar num 

prazo máximo de dez anos
1
. 

 

2.2. Tendências pedagógicas tradicionais e progressistas 

 

Consideramos importante trazer para o presente trabalho um breve diálogo sobre as 

tendências pedagógicas ao longo da história do Brasil, com o intuito de proporcionar uma 

visão geral de como foi e tem sido compreendido o ato de educar. Sobre este tema Saviani 

(2005), abordar o tema relativo às concepções pedagógicas na história da educação brasileira 

significa ter como eixo articulador a oposição entre teoria e prática. O autor afirma que “se 

toda pedagogia é teoria da educação, nem toda teoria da educação é pedagogia” (SAVIANI, 

 
1
 Período instituído pela própria LDB 9.694/96 no seu art. 87º em que diz: “É instituída a Década da Educação, a 

iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei”, o que seria a partir de 1997 até 2007 (BRASIL, 1996). À 
época entendia-se que ao fim da década em questão somente professores com formação superior estariam 
habilitados para a atuar na Educação Infantil e primeiras séries do Ensino Fundamental o que provocou uma 
corrida principalmente aos Institutos Superiores de Educação (ISE). Contudo, o Decreto Nº3554, de 7 de agosto 
de 2000, § 2º, esclarece: “A formação em nível superior de professores para a atuação multidisciplinar, 
destinada ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á, 
preferencialmente, em cursos normais superiores." (BRASIL, 2000). 
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2005, p. 01). À pedagogia interessa o problema da relação educador-educando, no processo de 

ensino e aprendizagem. 

As diferentes concepções de educação podem ser agrupadas em duas grandes 

tendências: as concepções que dão prioridade a teoria sobre a prática (por isso o problema 

aqui se resume no “como ensinar” e a resposta se traduz em formular métodos de ensino). E 

as concepções que, inversamente, subordinam a teoria à prática (cujo problema está na 

pergunta  “como aprender”. Por isso, o lema difundido chamado “aprender a aprender”). A 

primeira tendência pensava o ensino como a transmissão dos conhecimentos acumulados pela 

humanidade, tendo a figura do professor no centro do processo de ensino. Já a segunda 

tendência, também conhecida como correntes renovadoras se pautavam pela centralidade do 

educando ficando ao professor como um facilitador auxiliando os alunos que por sua vez 

constroem seus próprios conhecimentos. Percebe-se que as correntes renovadoras estabelecem 

a importância da prática sobre a teoria, subordinando esta àquela. Nas palavras do autor: 

Assim o eixo do trabalho pedagógico desloca-se, portanto, da compreensão intelectual para a 

atividade prática, do aspecto lógico para o psicológico, dos conteúdos cognitivos para os 

métodos ou processos de aprendizagem, do professor para o aluno, do esforço para o 

interesse, da disciplina para a espontaneidade, da quantidade para a qualidade (Ibid., p. 2). 

No início do século XX, a tendência renovadora tornou-se hegemônica como 

movimento da Escola Nova, e posteriormente assumiu novas versões, entre elas o 

construtivismo que conhecemos hoje. Saviani (2005) aponta para a construção de uma cultura 

escolar simplificada, e assim uma redução do processo educativo, uma que os conteúdos e 

métodos de ensino não são mais formulados a partir de fundamentos filosóficos e didáticos, 

mas a partir dos métodos de aprendizagem, fortemente influenciados ela psicologia da 

educação e como intuito de expor uma brevemente a trajetória histórica das tendências 

pedagógicas no Brasil, começamos pela primeira fase da Pedagogia jesuítica, que se deu a 

partir de 1549 com a implantação dos primeiros colégios jesuítas. Inicialmente a pedagogia 

jesuítica expressou o plano de instrução de Nóbrega depois o plano que se denominou Ratio 

Studiorum. Vale ressaltar que tal pedagogia, de orientação cristã foi hegemônica no Brasil 

durante os dois primeiros séculos, isto é, de 1549 a 1759. A estratégia de Nóbrega para 

instruir foi agir sobre as crianças providenciando a vinda de meninos órgãos de Lisboa, o que 

levou a fundação dos colégios chamados Meninos de Jesus.  
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    José de Anchieta
2
 é outra figura de destaque nesse período, uma vez que aprendeu e 

dominou a “língua geral” falada pelos índios. Ficou conhecido, historicamente, como um 

agente da “civilização pela palavra”. Explorando o recurso das imagens, Anchieta escreveu 

aproximadamente vinte autos, nos quais a ideia central se baseava na luta entre o bem o mal, 

retratando que a religião católica é o bem que precisa ser aprendido e praticado enquanto o 

mal, expresso por “Anhangá-Demônio” devia ser afastado, pois, “para os jesuítas a religião 

católica era considerada obra de Deus ao passo que a religião dos outros é obra dos homens, 

as religiões dos índios e dos negros vindas da África eram, portanto, obra do demônio” (Ibid., 

p. 5-6).  

Em 1959, a Pedagogia jesuítica sofre profundas alterações sendo substituída pelas ideias 

pedagógicas expressas na Ratio Studiorum, “concepção pedagógica que se caracteriza por 

uma visão essencialista de homem, isto é, o homem é concebido como constituído por uma 

essência universal e imutável” (Ibid., p. 6). No âmbito da contra-reforma a Pedagogia jesuítica 

buscará uma reformulação na sua filosofia. Não deixará de se apoiar na herança clássico-

medieval, mas mudará alguns de seus dogmas em face da forte disseminação das ideias 

renascentistas, sobretudo, a ideia de que o livre-arbítrio é atributo de todo o ser humano. 

Em 1759 as “reformas pombalinas da instrução pública” vão se contrapor as ideias 

religiosas na educação. A orientação jesuítica será substituída por ideias laicas formuladas 

fora do pensamento da igreja. A reforma pombalina introduz as “aulas régias”, “disciplinas 

avulsas ministradas por um professor nomeado pela Coroa Portuguesa” (Ibid., p. 7/8). Já em 

1808, avançando um pouco mais na história, inicia-se o método mútuo após aprovação da lei 

das escolas de primeiras letras. O método também chamado de monitorial ou lancasteriano foi 

proposto pelos ingleses Andew Bell e Joseph Lancaster. Com extrema rigidez e disciplina, o 

método consistia em designar os alunos mais bem instruídos para ajudar os menos instruídos 

sob a supervisão do mestre. Resumidamente o método implicava em contínua avaliação de 

aproveitamento e comportamento. A competição era um princípio fundamental, os 

 
2
 Veio ao Brasil com a segunda leva de jesuítas, junto com a esquadra de Duarte da Costa, segundo governador-

geral do Brasil. Em 1554 participou da fundação do colégio da vila de São Paulo de Piratininga, núcleo da futura 
cidade que receberia o nome de São Paulo, onde também foi professor. Exerceu o cargo de provincial entre os 
anos de 1577 a 1587. Escreveu cartas, sermões, poesias, a gramática da língua mais falada na costa brasileira (o 
tupi) e peças de teatro, tendo sido o representante do Teatro Jesuítico no Brasil. Sua obra pode ser considerada 
como a primeira manifestação literária em terras brasileiras. Contribuiu, dessa maneira, para a formação do 
que viria a ser a cultura brasileira. De toda a sua obra, destacam-se a Gramática da língua mais falada na costa 
do Brasil. 
(Disponível em http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_b_jose_de_anchieta.htm 
Acesso em 03/05/2019). 
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procedimentos didáticos incluíam silabar e soletrar. Logo, “com exceção da ‘voz baixinha’, 

nada mudou. Igualmente mecânico é o ensino da aritmética e, naturalmente, toda a orientação 

para o comportamento das crianças” (SAVIANI, 2005 apud MANACORDA, 1989). 

E em decorrência das mudanças provocadas pela Revolução Industrial, o método mútuo 

será substituído pelo método intuitivo conhecido como lições de coisas. É também o período 

em que novos materiais didáticos aparecem como suporte do ensino, tais como peças do 

mobiliário escolar, quadros negros parietais, caixas de ensino de cores e formas, mapas, 

diagramas, etc. Para que o método intuitivo desses resultados efetivos era necessário uma 

orientação didática definida, foi então que o livro didático ganhou maior importância como 

elemento essencial para o professor. Contudo o método em questão passa a ser alvo de 

severas críticas e a partir da década de 1920 e ganhará forma um movimento em busca de uma 

escola nova e moderna: o movimento da Escola Nova. 

O Movimento que ficou conhecido como Escola Nova vai se afirmar como lançamento 

do documento intitulado “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” em 1932. Na 

concepção do movimento a escola reflete a sociedade em que está inserida. Portanto, tornava-

se urgente transformar a escola, uma vez que a sociedade está sempre em mudança. Porém 

essa é umas das ideias orientadoras da Escola Nova a outra se expressa na palavra 

‘democracia’, compreendendo esta como uma das grandes tendências do mundo 

contemporâneo e não se pode deixar de destacar que ao mesmo tempo em que a Escola Nova 

apresentava sua proposta, ou seja, seu ideário pedagógico. Essa tendência tecia fortes críticas 

ao modelo de escola vigente, o qual passou a ser chamado de Escola Tradicional. Com o 

desenvolvimento da psicologia da aprendizagem, o conceito de aprender ganhou novas 

explicações. Muitas delas se tornaram como leis gerais, no intuito de conhecer profundamente 

o ato de aprender, bem como o de orientar o processo de ensino-aprendizagem. 

A proposta da Escola Nova vai se consolidar ao longo da década de 1930, mas os 

renovadores encontrariam um movimento contrário ao ideário escolanovista, expresso pelos 

educadores católicos com destaque para educador Alceu de Amoroso Lima que podemos 

chamar de um porta-voz da pedagogia dos católicos. Para Amoroso Lima, a Pedagogia da 

Escola Nova não tinha um ideal de formação para seus alunos e pregava um modernismo 

bastante cético, no qual as pessoas não teriam bases morais nas quais se firmarem. O educador 

católico defendia “que o problema pedagógico deve ser considerado sob três aspectos: a) o 

ideal pedagógico; b) a realidade pedagógica; c) o método pedagógico” (SAVIANI, 2005, p. 
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11). E concluiu a questão afirmando que a organização do ensino deverá se subordinar à 

Família, a Igreja e ao Estado, com preferência para a família e a igreja. 

O grupo dos educadores católicos defendia uma Pedagogia chamada por eles de 

Pedagogia Integral em contraste com a Pedagogia dos Reformadores chamada de Pedagogia 

Pragmática. Para Amoroso Lima a Pedagogia Integral abrange dois planos: o cronológico (em 

que a educação é um processo que vai do nascimento à morte; a instrução que vai da 

puberdade à morte e o a cultura que vai da maturidade à morte) e o plano físico (ordem da 

natureza); o intelectual (ordem das ideias) e o plano moral e religioso (ordem dos deveres) 

(SAVIANI, 2005, p.12). Tanto para os católicos quanto para os reformadores a criança está 

no centro do processo de aprendizagem. Porém, os católicos entendiam que os reformadores 

confundiam a realidade com o ideal; isto é, colocando a criança no centro ela já se configura 

um ideal. Assim, os católicos defendiam que deveria ficar claro o ideal para onde se leva a 

criança por meio da aprendizagem e acrescentavam que a atividade pedagógica pode instruir 

tanto para o bem quanto para o mal por isso a necessidade de ter claramente um ideal. 

O movimento renovador da Escola Nova ganhou força e visibilidade no âmbito 

educacional do país, mas isso não significava que os educadores católicos e sua Pedagogia 

cristã tivessem desaparecido. Ao contrário, grande parte das escolas normais e dos cursos de 

Pedagogia, estavam sob o controle da Igreja. Duas décadas depois, em 1950 o conflito entre 

escola particular e escola pública, colocaria em discussão novamente o grupo católico e os 

defensores da Escola Nova. No entanto, a Igreja, consciente de que não poderia negar as 

mudanças implantadas pela Escola Nova, também buscará uma renovação, como uma espécie 

de “escola nova católica”. As novas ideias pedagógicas na vertente católica não se ancorar nos 

autores Maria Montessori e Hélène Lubienska. Sobre essa questão, Saviani (2005) analisa que 

o predomínio das ideias novas dos reformadores de certa forma força a renovação das escolas 

católicas. Por isso, a questão em pauta para a Igreja era: “renovar a escola confessional sem 

abrir mão de seus objetivos religiosos” (SAVIANI, 2005, p. 16). E foi mudando muito mais 

na metodologia do que na doutrina, que a Igreja Católica, consegue manter grande parte dos 

colégios particulares que ficaram em seu poder.  

Nas décadas de 1950 e 1960 o movimento de educação popular caracteriza o que se 

pode chamar de um novo ideário pedagógico. Não significa, contudo, que as bases da Escola 

Nova tenham sido superadas, ao contrário, se encontram até os dias de hoje em escolas 

brasileiras. A mudança vai se dá numa concepção mais humanista moderna da filosofia da 

educação. Paulo Freire é um dos grandes nomes dessa tendência pedagógica chamada de 
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Pedagogia Libertadora, e os movimentos mais significativos foram o Movimento de Educação 

de Base (MEB) e o Movimento Paulo Freire de Educação de Adultos.  Sendo outra grande 

expressão dessa tendência a criação da Ação Popular em 1963, com o objetivo de fazer da 

educação uma arma revolucionária não só contra a ignorância, mas para a análise crítica e 

realista da sociedade brasileira. Segundo Saviani (2005), 

 

Se o movimento escolanovista se inspira fortemente no pragmatismo, o MEB e o 

Movimento Paulo Freire buscam inspiração predominantemente no personalismo 

cristão e na fenomenologia existencial. Entretanto, pragmatismo e personalismo, 

assim como existencialismo e fenomenologia, são diferentes correntes filosóficas 

que expressam diferentes manifestações da concepção humanista moderna, situando-

se, pois, em seu interior. É lícito, pois, afirmar que sob a égide da concepção 

humanista moderna de filosofia da educação acabou por surgir também uma espécie 

de “escola nova popular”, como um outro aspecto do processo mais amplo de 

renovação da pedagogia católica que manteve afinidades com a corrente 

denominada de “teologia da libertação” (SAVIANI, 2005, p. 17).  

 

Para além das transformações no campo da Pedagogia católica, a década de 1960 foi 

fecunda de experiências educativas com a predominância da concepção pedagógica 

renovadora. Grande mobilização entre os universitários com as novas vindas do maio de 

1968, cursos pilotos ganharam espaço, o método de projetos ganhava espaço, valorizava-se as 

atividades grupais, etc. Todas essas características expressavam a proposta da Escola Nova. 

Ainda de acordo com Saviani (2005), o final da década de 60 já apontava para o esgotamento 

do ideário escolanovista frente às mudanças sociais, sobretudo na base produtiva, fato que irá 

requerer da escola nova, outras formas de formação para essa sociedade. E a tendência que 

entra em cena nesse período será a Pedagogia Tecnicista. 

Para Saviani (2005), o período histórico a partir de 1964 permitiu identificar uma nova 

orientação pedagógica chamada por ele de “concepção pedagógica produtivista da educação”. 

O ensino, desta forma, passaria a ter estreita vinculação como desenvolvimento econômico do 

país. A teoria pedagógica que serve de base para a concepção produtivista também conhecida 

como “pedagogia tecnicista” é a “teoria do Capital Humano
3
”. Esta teoria procurou 

 
3
 De acordo com Frigotto (2010, p. 51), o conceito de Capital Humano “busca traduzir o montante de 

investimento que uma nação faz ou indivíduos fazem, na expectativa de retornos adicionais futuros. Do ponto 
de vista macroeconômico, o investimento no ‘fator humano’ para significar um dos determinantes básicos para 
aumento da produtividade e elemento de superação do atraso econômico. Do ponto de vista microeconômico, 
constitui-se no fator explicativo das diferenças individuais de produtividade e de renda e, consequentemente, 
de mobilidade social”. O trabalho de maior impacto na compreensão de como essa teoria falseia a 
desigualdade econômica entre os países foi a publicação do mesmo autor em 1984 sob o título de “A 
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demonstrar que a educação tinha em si mesma um valor econômico sendo, portanto, fator 

fundamental para o crescimento econômico de um país. No entanto, na década de 70, tal 

teoria será duramente criticada ao passo que se percebe que subordinar a educação ao 

desenvolvimento econômico é torna-la funcional ao sistema capitalista, ou seja, “ao qualificar 

a força de trabalho, o processo educativo concorreria para o incremento da produção da mais-

valia
4
, reforçando, em consequência as relações de exploração” (SAVIANI, 2005, p. 19). A 

partir de 1980 o livro “Escola e Trabalho” de Cláudio Salm refuta a tese de que a educação 

estaria diretamente vinculada ao processo de desenvolvimento econômico e afirma que o 

sistema capitalista não precisa da escola para seu crescimento, tendo, pois, meios próprios 

para isso.  

Contudo, o trabalho que nos traz uma explicação mais clara sobre a questão será o de 

Galdêncio Frigotto, “A produtividade da escola improdutiva” (1984). A obra vai apontar que 

a escola realmente não possui um vínculo direto e imediato com o processo produtivo, mas 

indireto e mediado, ou seja, a escola não é determinante para o crescimento econômico, posto 

que estes têm suas próprias leis de funcionamento. Destaca-se ainda que, tal sistema pode 

conviver com cidadãos altamente graduados e ao mesmo tempo estarem desempregados. Em 

contraposição, a escola exerce funções de importância no sistema capitalista, na medida em 

que expressa a Pedagogia oficial e, portanto, a visão de mundo do sistema social em que ela 

está inserida. Nas palavras do autor: “se para a ‘teoria do capital humano’ bem como para 

seus críticos a escola é simplesmente produtiva e para Cláludio Salm ela é simplesmente 

improdutiva, para Galdêncio a escola (imediatamente) improdutiva é (mediatamente) 

produtiva” (SAVIANI, 2005, p. 20).  

                                                                                                                                                                                     
Produtividade da Escola Improdutiva”, uma referência obrigatória quando se estuda a educação nas relações 
sociais capitalistas de produção. 
4
 Conceito criado por Karl Marx e que é utilizado para referir-se à diferença existente entre o valor da 

mercadoria produzida, a soma do valor de seus meios de produção e o valor do trabalho, que se apresenta 
como a base de lucro no sistema capitalista. Marx foi percebendo que muitos destes valores não eram 
grandezas concretas e absolutas, mas sim passiveis de muita variabilidade indo de uma sociedade para a outra. 
Por exemplo, foi possível constatar que os valores do trabalho não eram reduzidos ao valor de sobrevivência, 
mas que em cada sociedade ele agregava valores de costumes e culturas, dessa forma, na França, por exemplo, 
esse valor levava em conta que era algo impraticável esperar que os operários contentassem-se em viver sem 
seu vinho. Sabe-se, no entanto, que invariavelmente, os valores atribuídos ao trabalho e mesmo a todo 
processo de produção eram absurdamente inferiores ao valor cobrado pelo produto final, gerando dessa forma 
lucros exorbitantes para o capitalista, o dono dos meios de produção. E assim é até hoje, fazendo com que não 
seja difícil perceber, mais uma vez, a alienação do trabalho. Os honorários obtidos por um trabalhador de linha 
de montagem de automóveis pode sim suprir suas necessidades de sobrevivência, no entanto, dificilmente 
dará a esse operário acesso pleno ao produto final de seu trabalho (Disponível em: 
http://www.sociologia.com.br/karl-marx-a-alienacao-e-a-mais-valia/ Acesso em 03/05/2019). 
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O autor ainda destaca que no contexto do neoliberalismo, a partir da década de 80, a 

visão produtivista da educação marcará os projetos de LDB que viriam a ser discutidos 

posteriormente. Um ponto importante destacado por Saviani (2005) sobre a Teoria do Capital 

Humano é que esta não permanecerá intacta teoricamente, mas vai, ao longo, se reescrevendo, 

ou melhor, se readaptando as necessidades do sistema capitalista. O mundo que adquire 

características de globalização, o desenvolvimento econômico cada vez mais competitivo e as 

pessoas experimentando um individualismo extremo. É nesse mundo, que se trava a luta por 

um bom e estável emprego. Para o autor, 

 

Nesse novo contexto não se trata mais da iniciativa do Estado e das instâncias de 

planejamento visando assegurar, nas escolas, a separação da mão de obra para 

ocupar postos de trabalho definidos num mercado que se expandia em direção ao 

pleno emprego. Agora é o indivíduo que terá que exercer sua capacidade de escolha 

visando adquirir os meios que lhe permitam ser competitivo no mercado de trabalho. 

E o que ele pode esperar das oportunidades escolares já não é o acesso ao emprego, 

mas apenas a conquista do status de empregabilidade. A educação para a ser 

entendida como um investimento em capital humano individual que habilita 

as pessoas para a competição pelos empregos disponíveis (SAVIANI, 

2005, p. 21). 

 

Portanto, percebe-se que tanto a Teoria do Capital Humano, tanto na sua versão 

primeira, quanto nas versões de refuncionalização, não pode explicar de maneira real a 

desigualdade econômica entre os países, servindo, assim, para a manutenção do sistema 

capitalista. Expomos até aqui as concepções pedagógicas brasileiras que foram predominantes 

no cenário oficial. No entanto, é fundamental destacar, ainda com base em Saviani (2005), as 

concepções pedagógicas, ditas contra-hegemônicas. Podemos observar essas pedagogias em 

dois grupos: as concepções libertárias e as pedagogias críticas. No primeiro grupo se situa o 

movimento operário sob a influência das ideias socialistas na década de 1980. Eram ideias 

que vinham, sobretudo, do movimento operário europeu os quais defendiam um ensino 

popular gratuito, laico e técnico-profissional. Nesse período, ou seja, final do século XIX, os 

adeptos das ideias socialistas foram chamados de anarquistas e a partir do século XX, 

principalmente nas duas primeiras décadas eram chamados de comunistas. Do ponto de vista 

das concepções pedagógicas, é importante destacar que, “a educação ocupava posição central 

no ideário libertário e se expressava num duplo e concomitante movimento: a crítica à 

educação burguesa e a formulação da própria concepção pedagógica que se materializava na 

criação de escolas autônomas e autogeridas” (SAVIANI, 2005, p. 23). 
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Em relação ao movimento comunista, destaca-se em 1922 a criação do Partido 

Comunista Brasileiro (BCB) que, mesmo ficando ilegal no mesmo ano de sua criação, 

divulgava a experiência soviética e continuou atuando clandestinamente. No que tocava à 

educação, o partido defendia quatro pontos, são eles: “ajuda econômica às crianças pobres 

para viabilizar a frequência às escolas, abertura de escolas profissionais em continuidade às 

escolas primárias, melhoria da situação do magistério primário, subvenção às bibliotecas” 

(SAVIANI, 2005, p. 24). Deve-se destacar, contudo, que não se identifica uma clara 

concepção pedagógica na intenção do partido, visto que, o objetivo principal era a realização 

da revolução democrático-burguesa com vistas na revolução socialista num segundo 

momento.  

Na década de 1960, surge a concepção pedagógica libertadora formulada por Paulo 

Freire. Resumidamente sua proposta partia da vivência popular do indivíduo buscando os 

principais problemas enfrentados por ele e a partir desses formular os “temas geradores”. A 

problematização, ou seja, tratar os problemas com questionamento e rigor levaria a 

conscientização do indivíduo que se perceberia capaz de intervir agindo e transformando a 

própria realidade. Já na década de 1970 levantou-se um debate de crítica aos argumentos da 

concepção pedagógica produtivista, apontando que a função da escola seria, nessa concepção, 

um aparelho reprodutor das relações sociais de produção. Por fim, na década de 1980, surge a 

proposta da Pedagogia Histórico Crítica, onde a educação é compreendida como mediação na 

prática social. Esta se torna o ponto de partido e ao mesmo tempo o ponto de chegada da 

prática educativa. Nas palavras do autor e formulador da Pedagogia Histórico-Crítica: 

 

Daí decorre um método pedagógico que parte da prática social, onde, professor e 

aluno, se encontram, igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas, 

condição para que travem uma relação fecunda na compreensão e encaminhamento 

da solução dos problemas postos pela prática social, cabendo aos momentos 

intermediários do método identificar as questões suscitadas pela prática social 

(problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua 

compreensão e solução (instrumentalização) e viabilizar sua incorporação como 

elementos integrantes da própria vida dos alunos (catarse) (SAVIANI, 2005, p. 26). 

 

Pode-se compreender, contudo, que as diversas concepções pedagógicas na história da 

educação sempre estiveram vinculadas ao tipo de projeto que se desejava realizar no âmbito 

da instrução pública. Assim, não se pode afirmar que um projeto educacional estaria à frente 

de um projeto de sociedade, ao contrário, cada vez que se mudava o projeto político se 

mudava também a proposta de educação. Superamos, pois, essa fase ingênua de olhar a 
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educação como salvacionista. No entanto, não podemos, como educadores, aceitar que a 

educação não seja capaz de promover mudanças, e que sua função é tão somente a reprodução 

das relações sociais de desigualdade. Caminhemos para uma contribuição, ainda que pequena, 

mas que incite o debate por novas formas de educar, novas formas de compreensão na relação 

entre educador e educando. Em tempos em que a violência parece encontrar espaços em quase 

todas as esferas das relações humanas, busquemos uma educação que lute por nenhuma forma 

de violência na escola, e que o aprender seja sempre uma possibilidade para um desabrochar 

das infinitas possibilidades da criação humana. 

 

3. RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO: PUNIÇÃO, VIOLÊNCIA E 

AFETIVIDADE 

 

         Historicamente as práticas pedagógicas sempre optaram em valorizar o aspecto 

cognitivo em detrimento do aspecto afetivo, a razão em detrimento da emoção. Essa tendência 

tem íntima relação com a concepção dualista que acompanha por séculos a humanidade, isto 

é, o ser humano compreendido como um ser separado ente corpo e mente. Esse pensamento 

dualista influenciou e influencia as práticas pedagógicas elegendo como superior o 

pensamento e a cognição. As emoções não teria importância no processo de aprendizagem. 

Pelo contrário, emoções são vistas como sentimentos que perturbam e impedem o uso da 

razão. Desse modo, no presente capítulo, consideramos indispensável abordar de que forma a 

afetividade vem se tornando um tema importante para a formulação de práticas pedagógicas.  

         Nessa formulação, percebe-se que a concepção dualista de homem já é confrontada com 

a concepção monista, segundo a qual o homem é uma única constituição, não podendo ser 

compreendido ora como corpo ora como mente. Essa nova forma de compreensão do homem 

muito interessa à Pedagogia, uma vez que crescem as pesquisas comprovando a importância 

do papel da afetividade no processo de aprendizagem. Diante de graves problemas 

educacionais, principalmente no momento atual, levantar a discussão de temas como 

violência, o papel da punição na escola e da afetividade é fundamental para, ao menos, 

tentarmos compreender o que acontece na relação entre o aluno e o conteúdo. Pois, uma 

atividade tão prazerosa como aprender, tarefa que crianças e jovens realizam quase que sem 

intenção, se tornou uma atividade tão difícil e sofrida a ponto de leva-los a evasão? Estes são 

alguns dos questionamentos que trataremos neste capítulo. 
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3.1. A afetividade nas práticas pedagógicas  

 

         Em todas as relações entre pessoas, as emoções estão presentes. Emoções que fazem 

com que o indivíduo sinta o outro e se envolva com o outro da maneira que este outro o 

estimule. Através desses sentimentos, os quais interferem na formação dos indivíduos será o 

modo como reagirão ao contato com os ambientes que o cerca. Assim, estímulos emocionais e 

sociais positivos, provavelmente, trarão ganhos sociais positivos para uma vida inteira. 

Portanto, há a hipótese de que o professor ao receber seus alunos com mais amorosidade e 

atenção quando têm o seu primeiro encontro com o ambiente escolar, pode sim, evitar que 

esses alunos cheguem tão inaptos socialmente, com características de violência no ensino 

fundamental.  

         Para Sawaia (2009) os estímulos positivos, o sentimento de felicidade nos dá forças para 

agir, e a tristeza diminui nossa potência de agir. Quando um corpo sofre uma ação de outro 

corpo este corpo causa um efeito sem que o outro corpo compreenda a causa dessa ação sobre 

ele. Por isso, ficamos à mercê dos afetos dos outros sejam positivos ou desagradáveis, o que 

consequentemente, pode ameaçar nossa vida. Pois quando temos um encontro com alguém ou 

algo que modifica ou combina com nossa própria maneira de agir, temos uma relação que 

modifica nossa potência de agir.  

         Na vida cotidiana o contato dos alunos com os professores aumenta ou diminui essa 

potência. Devemos ter consciência das causas e não apenas dos efeitos e ter, ainda, 

consciência do que nos é conveniente ou inconveniente na relação entre dois corpos. Pois, a 

tristeza nos impede de formar uma noção de algo que seria comum aos corpos envolvidos e 

toda ideia de recompensa, culpabilidade e orgulho traz tristeza e baixa estima. Para Vygotsky 

(1993) as emoções é um processo psicológico tão importante e que não se separa do lado 

intelectual da nossa consciência. O conjunto emoção, desejo, e necessidade é que constrói o 

psíquico humano; que nos motiva nos nossos afetos, vontades e pensamentos. Portanto, nossa 

subjetividade nasce dos encontros motivadores que determinam “nossas inclinações, nossas 

necessidades, nossos interesses e impulsos, nossos afetos e emoções” (Vygotsky, 1992 apud 

Sawaia, 2009, p. 368).   
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Toda emoção é um chamamento à ação ou uma renúncia a ela. Nenhum sentimento 

pode permanecer indiferente e infrutífero no comportamento. Ao sermos afetados, se 

alteram as conexões iniciais entre mente e corpo, pois os componentes psíquicos e 

orgânicos da reação emocional se estendem a todas as funções psicológicas 

superiores iniciais em que se produziram, surgindo uma nova ordem e novas 

conexões. (Vygotsky, 2001 apud Sawaia, 2009, p. 368).    

          

         Através da análise histórica, pode-se entender que a dimensão afetiva na constituição 

humana nunca foi negada, mas também, não tem sido considerada central nesse processo. Isso 

porque recebemos como herança a concepção de que o ser humano é um ser entre razão e 

emoção, cujas raízes estão na separação entre corpo e alma. Além disso, durante séculos, o 

pensamento dominante sempre foi de que a razão tem dimensão mais importante e a emoção, 

o elemento que desagrega a racionalidade, responsável por reações inadequadas. Até o século 

XX houve uma interpretação predominante de que a razão domina que controla a emoção no 

processo de desenvolvimento em que os mecanismos educacionais institucionais, destacando 

a família e a escola, teriam um papel fundamental. Portanto, podemos compreender que são 

representações que tiveram papel importante nas instituições escolares principalmente nos 

currículos e programas educacionais, contribuindo para considerar apenas as dimensões 

racional e cognitiva no trabalho pedagógico.  

         De acordo com a base racionalista/dualista, a Pedagogia caracteriza a aprendizagem 

como produto exclusivo da inteligência formal sem considerar a influência dos aspectos 

afetivos. Um exemplo disso se dá através do currículo das escolas que valorizam na 

alfabetização, ensinar as habilidades de ler e escrever, com a preocupação de levar o aluno a 

gostar de ler, e não motivar nem considerar o envolvimento desse aluno com as práticas 

sociais de leitura e escrita, direcionadas para a dimensão afetiva desse processo. Durante o 

séc. XX, com o surgimento das concepções teóricas nos determinantes culturais, históricos e 

sociais da condição humana, criam-se condições para compreender o papel das relações 

afetivas no desenvolvimento humano e sua relação entre razão e emoção. Nesse sentido, a 

ampliação dos conhecimentos sobre o complexo processo que constitui a emoção faz surgir 

uma concepção de que o ser humano se constitui de modo em que afetividade e cognição são 

indissociáveis, caminham juntas para o desenvolvimento do ser humano (ALMEIDA; 

STOLTZ, 2010).  

 

Assim, as relações estabelecidas entre pais e filhos, alunos e professores é que 

determinarão em grande parte a qualidade das relações futuras que se estabelecerão 

entre o jovem e os diversos objetos culturais, já que essas relações são 
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marcadamente afetivas e os pais e professores são os principais mediadores entre a 

criança e os diversos objetos culturais (ALMEIDA; STOLTZ, 2010, P. 4). 

          

         Os autores Ferreira e Acioly-Régnier (2010) citando Wallon (2007) nos diz que é pela 

emoção que o sujeito se liga ao social e o que tece o papel importante da emoção na 

constituição do indivíduo, ela está entrelaçada com os conjuntos motor e cognitivo. Por isso, o 

professor deve articular entre as dimensões sociopolíticas e psicológicas que para 

fundamentar a educação escolar. Portanto...,  

 

Uma das contribuições centrais de Wallon está em dispor de uma conceituação 

diferencial sobre emoção, sentimentos e paixão, incluindo todas essas manifestações 

como um desdobramento de um domínio funcional mais abrangente: a afetividade, 

sem, contudo, reduzi-los uns aos outros. Assim podemos definir a afetividade como 

o domínio funcional que apresenta diferentes manifestações que irão se 

complexificando ao longo do desenvolvimento e que emergem de uma base 

eminentemente orgânica até alcançarem relações dinâmicas na a cognição, como 

pode ser visto nos sentimentos (Wallon, 2007 apud Ferreira, 2010, p. 26). 

          

         Segundo os autores Ferreira e Acioly-Régnier (2010), Wallon é a favor do 

desenvolvimento de uma ciência que vê o ser humano por inteiro numa sociedade solidária e 

justa e não fragmentado nessa sociedade. Educação de qualidade para todos e uma sociedade 

que respeite o aluno e lhe permita o desenvolvimento pleno de suas potencialidades. As 

circunstâncias do meio podem modificar uma criança que pequena não tem noção desses 

fatores nem de seu corpo nem das condições sociais. A existência individual é um processo 

em aberto, o desenvolvimento não é linear, depende das possibilidades do indivíduo com as 

exigências do seu meio. Pois, a constituição da criança ao nascer não será a única lei do seu 

destino. Seus efeitos podem ser amplamente transformados pelas circunstâncias vividas nos 

diferentes meios e grupos da sociedade.  

         O estudo da criança exige também o estudo do meio no qual vive sua existência. O meio 

dos quais depende a criança começam por dirigir suas escolhas que podem impor-se pela 

comparação do seu meio com outros. Nesse sentido, a afetividade refere-se à capacidade de 

um indivíduo de ser afetado pelo mundo externo e interno por sensações ligadas a influências 

positivas ou negativas, e a emoção exterioriza esses afetos. A criança através da resposta do 

outro passa a reproduzir os traços dos estímulos e vai estreitando suas trocas com o mundo. É 

através dos sentimentos que aparecem as emoções e pode não ser uma reação direta e 

instantânea, pode reprimi-la, fazendo com que o indivíduo fuja ou ataque, pois, no processo 
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de desenvolvimento numa abordagem dialética cada estágio depende das atividades anteriores 

que determinará a seguinte. (FERREIRA; ACIOLY-RÉGNIER, 2010).  

         Emiliano e Tomás (2015) citando Vygotsky (2001) e Tassoni, (2000) dentre outros 

autores indicam que a emoção é o reflexo dos estímulos que são mediados a partir do meio 

sociocultural, influenciam e diversificam os comportamentos. Portanto, quando as palavras 

são ditas com sentimentos age sobre o indivíduo de forma mais potencializadora seja de 

forma negativa ou positiva, e desperta um caráter ativo nas vivências. Assim o professor 

precisa ter comportamentos com emoções positivas. Pois é na relação com o outro que os 

objetos tomam um sentido afetivo e determinam a qualidade da internalização desse objeto. A 

intensidade das relações estabelecidas no contexto escolar é capaz de aproximar ou afastar o 

aluno do objeto de conhecimento.  

 

Quando se assume que o processo de aprendizagem é social, o foco desloca-se para 

as interações e os procedimentos de ensino tornam-se fundamentais. As relações 

entre as professoras e alunos, apresentadas nesta pesquisa, evidenciaram a expressão 

da afetividade como parte ativa do processo de aprendizagem. As interações em sala 

de aula são carregadas de sentimentos e emoções constituindo-se como trocas 

afetivas. (Tassoni, 2000 apud Emiliano; Tomás, 2015, p. 65). 

    

         Ainda sobre afetividade, Leite (2012) citando Grotta (2000); Damásio (2001); Wallon 

(1978); Vygotsky (1998) dentre outros autores contribui com seu trabalho pontuando que a 

discussão sobre a afetividade que os professores desenvolvem em sala de aula vem 

aumentando nas pesquisas e apesar do tema já está há vários anos na pauta de discussões, é 

recente sua constituição como objeto de estudo. Nos anos 90, a discussão na abordagem 

histórico-cultural, tinha como objetivo a análise das características do processo de mediação 

vivenciadas pelos sujeitos na intenção de identificar e compreender as condições que 

possibilitaram esses sujeitos constituírem-se como leitores. O autor traz uma analise sobre o 

método oral e entrevistas, com quatro pessoas adultas, o processo que constitui o leitor, e os 

dados demonstraram que a relação destes com a escrita, por meio da leitura ocorreu desde o 

ambiente familiar, através de mediadores (avós, pais, tios, professores etc) que tinham uma 

presença afetiva marcante em sua vida. Pois, a história da relação desses sujeitos com a leitura 

se deu num ambiente marcado por mediações afetivas além, claro, das dimensões cognitivas. 

A partir daí os interesses foram se intensificando e o enfoque foi identificar as dimensões 

afetivas nas práticas pedagógicas e se os professores desenvolvem na sala de aula, na procura 

por entender como são constituídas as relações que se estabelecem entre o aluno (sujeito) e os 
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diversos objetos de conhecimento (conteúdos educacionais). (Grotta, 2000 apud Leite, 2012, 

p. 359).  

  Nesse sentido o autor fala que Damásio (2001) entende que as primeiras reações do 

recém-nascido são de natureza emocional. Pois, na relação sujeito-objeto é imprescindível 

discutir as relações afetivas na constituição humana, já que essa relação é fundamental no 

processo de produção de conhecimento do próprio indivíduo. Na condição tradicional de 

transmissão de conhecimento em que, quem sabe ensina quem não sabe, a aprendizagem é 

apenas um depósito. Nesse processo, o aluno era tido como um sujeito passivo, e apenas o 

professor controlava em que condições se davam o ensino, como já denunciava Paulo Freire 

com a educação bancária. Mas, hoje entendemos que a aprendizagem se dá a partir da relação 

do sujeito com os diversos objetos de conhecimento. Entretanto, sempre mediada por um 

agente cultural. Contexto em que aluno é sujeito ativo nesse processo, e o professor visto 

como o principal mediador entre a relação sujeito-objeto. Essa relação entre mediador-sujeito-

objeto é extremamente marcada pelas dimensões afetivas já que é através da qualidade dessa 

relação que se estabelece uma história de vida. Além disso, Leite (2012) nos revela que  

 

Vygotsky denuncia a divisão histórica entre os afetos e a cognição, apontando-a 

como um dos grandes problemas da Psicologia na sua época, ao mesmo tempo em 

que critica as abordagens orgânicas. Para o autor, as emoções deslocam-se do plano 

individual, inicialmente biológico, para um plano de função superior e simbólico, de 

significações e sentidos, constituídos na/pela cultura. Nesse processo, internalizam-

se os significados e sentidos, atribuídos pela cultura e pelo indivíduo aos objetos e 

funções culturais, a partir das experiências vivenciadas, sendo crucial o papel do 

outro, como agente mediador entre o sujeito e os objetos culturais (Vygotsky, 1998 

apud Leite, 2012, p, 361). 

    

         Leite (2012) citando Wallon (1968) traz a teoria do desenvolvimento humano baseando-

se na ideia de que existem quatro núcleos funcionais que determinam esse processo: a 

afetividade, o conhecimento, o ato motor e a pessoa.  O desenvolvimento é explicado por uma 

contínua interação dessas dimensões num processo de construção em que se sucedem fases 

com predominância alternadamente afetiva e cognitiva. Pois, as emoções são manifestações 

de estados subjetivos, mas com componentes orgânicos (contrações musculares, viscerais, 

etc.). Logo, na teoria walloniana a emoção é o primeiro e mais forte vínculo que se estabelece 

entre o sujeito e as pessoas do ambiente, constituindo as manifestações iniciais de estados 

subjetivos, com componentes orgânicos (Wallon, 1968 apud Leite, 2012, p. 360). 
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3.2. Punição 

 

         Os autores Bronzatto e Camargo (2010) citando Piaget (1932/1994) contribui dizendo 

que o professor não precisa conduzir as atitudes e o saber das crianças de forma autoritária 

porque quando as crianças sofrem coerção dos adultos ela retarda sua capacidade cognitiva a 

uma visão única e vigiada, sem muitas expectativas de esforço pessoal. Os alunos precisam 

aprender a usar seu pensamento sem autoritarismo. Pensar é procurar por si próprio, é criticar 

e demonstrar de forma autônoma seus desejos, seus medos, suas dúvidas e suas experiências 

pessoais de mundo e sua relação com o saber. O pensamento precisa ser livre e não um 

trabalho sob pressão intelectual e repetição verbal; muito menos sob punições e chantagem.  

 

Piaget reconhece que, nos processos de assimilação e acomodação, o aspecto afetivo 

se traduz pelo interesse do self pelos objetos de conhecimento. Esse interesse, ao 

lado dos julgamentos de valor que progressivamente os sujeitos vão endereçando 

aos objetos e pessoas, transforma-se na fonte de motivação para a ação. O papel da 

afetividade é funcional na inteligência, é a fonte de energia que a cognição utiliza 

para seu funcionamento. Originadas de raciocínios, as ações são sempre 

impregnadas de afetividade (Piaget, 1932/1994 apud Bronzatto; Camargo, 2010, p. 

85, grifo dos autores).      

    

         Para La Taille (1999) a sociedade, de modo geral, e a família obrigam as crianças a 

entrarem na escola, com a ideia de que devem estudar para adquirir os conhecimentos que não 

sabem. Já que, no início da escolarização não há nas crianças o desejo de saber os saberes da 

escola. Nessa etapa as crianças têm uma curiosidade natural e o processo de aprendizagem 

não é linear, e não conseguem seguir uma rotina estruturada. Portanto, nessa transição da 

delegação de poder da família para a escola, a criança fica confusa, já que em casa obedece às 

pessoas que amam, que admiram e que são regras comuns da sua rotina. Na escola, as regras 

são mais complexas e extensas, muitas vezes sem sentido além de vindas de pessoas estranhas 

que não despertam nenhum prestígio e simpatia. Nesse sentido, a autoridade é um tema 

complexo de ser discutido, pois envolve as esferas econômicas, culturais e políticas, cada uma 

com seu poder e armadilhas, as quais mascaram a autoridade ao usá-la de maneira ilegítima, o 

que acaba se tornando um autoritarismo, causando situações de injustiças.  

         No contexto educacional, há obediência por uma questão de forças em que quem 

obedece, só o faz por medo e não porque quem coage possui uma autoridade legítima. Na 

maioria das vezes, obedecemos por falta de opção, pois nas relações baseadas no exercício da 

força, há hierarquia, certamente legitimada por parte de quem é obrigada a obedecer: tais 

relações não são, portanto, relações de autoridade (cabe a palavra autoritarismo; uso abusivo 

do poder) (LA TAILLE, 1999, p. 11).    
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         Portanto, na relação professor-aluno, o professor precisa sim exercer sua hierarquia e 

sua autoridade e, de certo modo, orienta o aluno a receber suas ordens.  Mas, no que diz 

respeito às orientações, para as crianças obterem melhores aprendizados, o professor deve 

fazer escolhas para enriquecer os conhecimentos dela, e não impor uma obediência através de 

recursos punitivos. Pois, obedecer por medo, não é o mesmo que respeitar.  

         Nesse contexto, Araújo (1999) contribui dizendo que as relações nas escolas são 

interpessoais e não ocorrem sem a conexão de sentimentos dos sujeitos que nela convivem. 

Por isso, o papel da afetividade deve ser levado em conta nesse processo das relações de 

autoridade. Quais os sentimentos dos alunos diante dos rituais hierárquicos de poder e 

autoritarismo do professor? O autor baseando-se em sua experiência, conclui: 

Em minha prática educacional como aluno e como professor, vivenciei relações em 

que alunos e alunas “respeitavam” os mestres por medo das punições, dos gritos, das 

ameaças, das avaliações; e também, em muitos casos, claro, porque gostavam das 

aulas e da forma como eram tratados. Ah! Experienciei também situações em que 

não havia respeito nas relações interpessoais e a autoridade docente não se constituía 

(ARAÚJO, 1999, p. 33). 

   

         O que para alguns professores é sinal de respeito faz com que alunos nutra um 

sentimento de vingança contra o autoritarismo dos professores. O que para o professor é um 

ato de respeito dos alunos, para os alunos é um ato de raiva e medo das punições. Assim, o 

respeito é um sentimento experienciado nas relações interpessoais, a partir de reflexões 

pessoais. O respeito pode ser sentido por outras pessoas, por suas atitudes e valores, ou que o 

respeito obriga a consciência humana a agir com o objetivo do bem. E para que se respeite as 

regras e a autoridade é preciso que haja temor e medo. Pois, se o sujeito que recebe a ordem 

não respeitar a fonte da ordem, essa ordem não será aceita. Por exemplo, se a criança obedece 

aos pais porque  teme perder o seu amor, é porque gosta deles ao mesmo tempo que tem medo 

das punições. 

         Araújo (1999) citando Piaget (1932) fala do respeito unilateral que é a relação típica 

entre professor e aluno. Nessa relação, o respeito é apenas medo do que quer ser respeitado, 

tipo de relação que o sentimento de medo prevalece. Aí acontece a maioria dos problemas de 

indisciplina e violência enfrentados na escola, os quais são decorrentes das relações 

estabelecidas de obediência, ao invés de respeito. Por isso, com a democratização da 

sociedade os instrumentos autoritários são eliminados, vemos claramente as relações de 

obediência. Se as relações não são de respeito, as pessoas se rebelam, quando não se sentem 

mais obrigadas a cumprir as regras.  
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         Piaget (1932) traz ainda a relação de respeito mútuo em que não precisa usar coação, 

pois a necessidade de ser respeitado se une reciprocamente a de respeitar, prevalecendo o 

amor. Já que o medo na relação em respeitar quem a gente ama e quem nos respeita é um 

medo autônomo, regulado pelas relações de reciprocidade e consideração pela outra pessoa; 

diferente do medo da punição. Nessa relação o professor não usa ameaças de punições e 

autoritarismo com os alunos.  Pois, o respeito mútuo garante que a harmonia e, por 

conseguinte, os espíritos mais agressivos são desarmados, entra em jogo a admiração que 

permite o vínculo entre o temor e o amor presentes no sentimento de respeito. A admiração 

nos identifica com o outro (Piaget, 1932; Bovet, 1925 apud Araújo, 1999, p. 35). 

         O ser humano, como “um ser que é biológico, afetivo, social e cognitivo ao mesmo 

tempo” e todas essas características possuem igual importância (ARAÚJO, 1999, p. 36). Um 

ser que sente emoções tem também fome, vive relações com universo objetivo e subjetivo, 

possuindo capacidade intelectual e afetiva que permitem que ele interprete e organize as 

relações com o mundo externo e interno. Além disso, “nossa maneira de ser, de pensar, de 

sentir, de valorizar, é resultante da coordenação de vários sistemas” que definem nossa 

individualidade (ARAÚJO, 1999, p, 36-37). Portanto, a perturbação ou alteração no 

funcionamento desses subsistemas afeta a totalidade do sistema.  Por isso, o respeito tem 

papel importante no funcionamento psíquico humano, é um dos reguladores das relações intra 

e interpessoais, pois, “sentimentos como o respeito, a culpa e a vergonha; e alguns valores 

como a honestidade, a generosidade e a coragem”, podem influenciar na cognição, na 

constituição física e na linguagem do sujeito além de influenciar no juízo e na ação 

(ARAÚJO, 1999, p. 36-37). Dependendo das relações as quais os sujeitos interagem.   

         Para Araújo (1999), o autoritarismo é arrogante, violento, impositivo, dominador e se 

sente no direito de sê-lo pela sua posição hierárquica e por isso cobra obediência dos seus 

subordinados. A autoridade é constituída pelo prestigio e competência, e não há necessidade 

de impor-se pela violência, se constitui pela admiração, afeto e respeito. Se os professores não 

cultivarem o amor dos alunos se tornarão alvos de violência e agressões, indisciplina e apatia. 

Já os professores que mesmo com sua superioridade hierárquica dada pela sociedade, usam 

prestigio, competência e respeito mútuo, conseguem dialogar com base na confiança e nutre 

uma relação de afetividade para conseguir resolver os conflitos do cotidiano escolar de 

maneira democrática. Além disso, a escola precisa urgentemente de uma transformação para 

que sejam ambientes democráticos nas suas relações. Essa escola precisa ser mais interessante 

trazendo conteúdos que aproximem a realidade do aluno não se limitando apenas aos 

conteúdos científicos e culturais da história da humanidade. E sim, próximos das necessidades 
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atuais dos alunos, que explore a complexidade e a diversidade da sociedade fornecendo meios 

para essa realidade seja transformada. Pois, nesse mundo globalizado que tudo se transforma 

muito rápido, a escola para exercer sua autoridade precisa ser diferente da que conhecemos.  

         Foucault (2009) ressalta que “em nossas sociedades, os sistemas punitivos devem ser 

colocados, de certa forma numa “economia política” do corpo”, porque mesmo que são se use 

castigos violentos e usamos métodos “suaves” de corrigir, trata-se sempre do corpo e suas 

forças e da necessidade de docilizar essas forças para serem utilizadas para determinar sob 

submissão para que cada corpo serve. Essa situação é legitimada com base em ideias morais e 

estruturas jurídicas. Por isso, segundo o autor historiadores vem abordando o corpo e sua 

história há tempos, em todas as categorias que possam atingir nosso corpo. Mas além das 

interferências biológicas, nosso corpo também sofre influências políticas em que as relações 

de poder alcançam imediatamente, dirigindo, marcando e obrigando-o à trabalhos, 

comportamentos e regras. Investimentos que estão ligados a uma utilização econômica através 

de relações complexas e de trocas (FOUCAULT, 2009).  

          Logo, dominados como força de produção, processo que é possível porque o corpo está 

preso a sujeição, por necessidade, na maioria das vezes, produzida de modo pensado e 

calculado; um processo também político para que o corpo seja utilizado como força de 

produção e ao mesmo tempo submisso. Somos submissos não só por impactos violentos e da 

ideologia, e sim por instrumentos sutis que nos controlam de forma direta ou indireta, 

calculada, organizada de forma técnica e pensada; sem armas ou terror. E mesmo assim ser de 

ordem física, porque disciplina os corpos, de pedaço em pedaço, com a utilização de materiais 

que parecem não ter relação entre si. São muitas as estratégias para que a dominação não seja 

nomeada à uma apropriação, mas dispostas em táticas, manobras sempre em atividade 

(FOUCAULT, 2009). Sobre esse tema, 

 

[...] as ideias de crime e de castigo têm que estar fortemente ligadas e se suceder sem 

intervalo... quando tiverdes conseguido formar assim a cadeia das ideias na cabeça 

de vossos cidadãos, podereis então gabar de conduzi-los e de ser seus senhores. Um 

déspota imbecil pode coagir escravos com correntes de ferro; mas um verdadeiro 

político os amarra bem mais fortemente com a corrente de suas próprias ideias; é no 

plano fixo da razão que ele ata a primeira ponta; laço tanto mais forte quanto 

ignoramos sua tessitura e pensamos que é obra nossa; o desespero e o tempo roem 

os laços de ferro e de aço, mas são impotentes contra a união habitual das ideias, 

apenas conseguem estreitá-las ainda mais; e sobre as fibras moles do cérebro funda-

se a base inabalável dos mais sólidos impérios (Servan, 1767 apud Foucault, 2009, 

p. 98).  

  

         Nos esquemas de docilidade, o corpo é objeto de investimentos poderosos e urgentes; o 

corpo está num interior apertado, de poderes, em qualquer sociedade, com imposição de 
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regras, limitações, obrigações e proibições; desarticula e o recompõe, exercendo uma rígida 

força coercitiva que mantêm os gestos, os movimentos, as atitudes e a agilidade de uma 

máquina com sua organização interna eficaz, presa aos detalhes, sob uma disciplina que 

mantêm os corpos em exercício e submissos com dispositivos sutis, aparentemente inocentes, 

em que as pessoas são vigiadas nos espaços, “cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar 

um indivíduo” (FOUCAULT, 2009, p. 138).  

         Analisar os grupos, a coletividade e as diversidades confusas; táticas para evitar 

aglomeração, vadiagem, inutilização do corpo. Assim fica mais difícil estabelecer as regras, 

identificar ausências e presenças e controlar os indivíduos. A disciplina marca o lugar na fila, 

a disposição dos arranjos nas salas de aula, a classificação do melhor e do pior, os intervalos 

em que se deve dosar o conhecimento, a ordem das séries; com hierarquias, punições e 

recompensas; indicam valores (Idem, p. 140-142). As disciplinas organizam os espaços com 

complexidades com arquiteturas funcionais, que permitem ligações entre todos os espaços, 

marcando lugares e horários para que a obediência dos indivíduos seja garantida. Logo,  “esse 

é o tempo disciplinar que se impõe pouco a pouco à prática pedagógica-especializando o 

tempo de formação e destacando-o do tempo adulto, do tempo do ofício adquirido; 

organizando diversos estágios separados uns dos outros por provas graduadas”. Da mesma 

forma, determinando programas, que devem desenrolar-se cada um durante uma determinada 

fase, e que comportam exercícios de dificuldade crescente; qualificando os indivíduos de 

acordo com a maneira como percorrem essas séries (FOUCAULT, 2009, p. 153).         

 

3.3.  Violência 

   

         O autor Pigatto (2010) citando Masetto (1997) nos fala que a escola agente da 

socialização e da mediação dos conhecimentos, vem se deparando com a violência dos 

estudantes através de cenas de agressividade entre alunos e contra professores e funcionários, 

além de indisciplina e desrespeito, sendo uma realidade preocupante entre os envolvidos. Os 

professores se sentem despreparados, inseguros e intimidados. Sentimentos que não os 

impedem de se preocupar com a segurança e a tranquilidade dos alunos e da escola, e 

discutem sobre direitos e deveres, cidadania, democracia e afetividade. Pois, nesses conflitos 

dentro da escola o professor precisa manter a calma evitando a impulsividade e estar atentos 

para compreender e conviver com os alunos através de uma relação afetiva e amigável, 

estabelecendo uma relação de respeito e confiança mútua, com diálogo sincero para que seja 
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possível desenvolver situações de ensino-aprendizagem significativas para todos. Nesse 

sentido... 

Imbernón (2000) apresenta uma nova escola diante de uma sociedade plural no que 

se refere às condições de trabalho, família, cidadania e dignidade humana. Para ele, 

a educação escolar da contemporaneidade deve superar a visão tradicional histórica 

que socializava seus educandos nos “[...] valores hegemônicos e nos conhecimentos 

apropriados do ponto de vista da cultura dominante”. Considera ainda que insistir 

nesse paradigma é rumar para o fracasso e para a obsolescência. Afirma, ainda, que 

a sociedade da informação, na qual vivemos, “[...] requer uma educação intercultural 

quanto aos conhecimentos e aos valores, assim como a vontade de corrigir a 

desigualdade das situações e das oportunidades” (Imbernón, 2000 apud Pigatto, 

2010, p. 309, grifos do autor). 

 

         Pigatto (2010) citando autores como Nascimento (2006); Bauman (2004); Charlot 

(2002) e Schilling (2004) traz a discussão de que a violência precisa ser entendida olhando-se 

por muitos fenômenos como: crise econômica, miséria, influências culturais diversas.  Fatores 

que interferem para corromper os laços nas relações sociais tradicionais causando muitos 

conflitos. Além dos seus aspectos físicos e morais. Pois, a violência acontece nas relações 

através de atos de opressão, medo e intimidação tratando os sujeitos sensíveis e racionais que 

possuem liberdade e linguagem como se fossem objetos. Assim, atualmente, as pessoas vivem 

inseguras, o que torna esses laços humanos de amor e respeito, frágeis, com desejos 

conflitantes. Nas escolas, os problemas da violência causam muitos transtornos e muita das 

vezes é produzida dentro da própria escola através da violência simbólica e institucional, as 

quais configuram os professores estabelecem uma relação hierárquica de poder com seus 

alunos, mas, nada se resolve sem diálogo (PIGATTO, 2010). 

         Giglio (1999) fala que o fenômeno da violência precisa ser entendido através de muitas 

manifestações sociais e institucionais, as quais configuram no plano teórico e prático. 

Precisamos entender o que é violência escolar e indisciplina, a relação destas com o papel da 

autoridade no âmbito escolar. Além do significado das primeiras em relação a uma ideia de 

autonomia. 

 

O cotidiano de nossas escolas tem produzido uma quase impossibilidade de reflexão 

sobre os problemas e impedido o desenvolvimento de uma visão e de uma prática 

estratégicas tanto por parte dos professores quanto de seus gestores. Esse cotidiano, 

povoado de desafios, não é entendido como espaço privilegiado de aprendizagem e 

de formação permanente dos educadores. Ao contrário, os educadores pedem 

socorro e localizam fora de si ou de suas instituições as razões dos problemas 

vividos. De fato, os problemas da educação escolar, incluindo aqui a violência, a 

indisciplina e outros, são também apresentados para a sociedade (GIGLIO, 1999, p. 

183-184).    
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         Então “quais são nossas responsabilidades quando nos encontramos no centro dos 

cruzamentos e qual autonomia é necessária desenvolver em nossas escolas”? A mídia da 

massa está construindo uma visão da violência escolar em publicações que mostram 

estudantes que se envolvem em brigas, atividades ilícitas, às vezes com envolvimento de 

armas e até casos de morte; episódios que torna esse um debate para público, um debate que 

gira em torno da violência. Discursos e debates que giram também em torno da juventude e 

suas características, do comportamento das famílias, das responsabilidades dos gestores 

públicos no campo da segurança e da educação. No entanto, o discurso público, 

indiretamente, está colocando em discussão (à prova), e a capacidade de nossas instituições 

com sua convivência democrática suposta igualdade entre os cidadãos. Assim, como manter a 

capacidade legal base das relações sociais.  

         Tratando de uma nova oportunidade de pesquisadores e da sociedade em geral em 

buscar uma compreensão madura do que têm dominado violência escolar. A partir dessa 

discussão, torna-se necessário refletirmos sobre a possibilidade de a violência estar 

disseminada também em outras práticas no interior da escola que sequer são percebidas como 

alimento cotidiano para um convívio cada vez menos povoado por valores de respeito, 

tolerância e solidariedade. Valores que poderiam orientar a educação para valorizar a vida. 

Atualmente, não apenas as leis têm solicitado a mudança da escola. Mas os próprios alunos 

solicitam essa mudança tentando construir um ambiente particular para guardar sua expressão, 

lida de forma equivocada, como indisciplina. Assim, a indisciplina escolar se confunde com 

indisciplina social disseminada, a desagregação completa dos valores que mantêm uma 

sociedade pactuada em torno de leis e regulamentos (GIGLIO, 1999, p. 184). 

         Logo, “falar alto, correr, rir, brincar, entrar e sair de lugares sem permissão, questionar 

uma decisão da autoridade são os exemplares mais comuns do que chamamos de indisciplina 

dos alunos” (GIGLIO, 1999). O que parece é que há uma crise no modelo de controlar tempo 

e espaço escolar; e em resposta a ele há a resistência dos alunos. No limite, os adultos se 

sentem impotentes para controlar os alunos, temem reações que não podem vigiar, o 

deslocamento inesperado dos alunos e sua circulação difusa. Como se toda quebra de regras 

de conduta dos alunos fossem indisciplina e essas regras que não são escritas atuam de forma 

naturalizada, acima de qualquer suspeita e dispensam a revisão de nossas práticas de controle 

para problematiza-la (GIGLIO, 1999, p. 186). 

         São muitas as penalidades aplicadas aos alunos dentro das escolas com punições 

ordenadas no cotidiano; atrasos, ausências, desatenção, falta de capricho, desobediência, 

tagarelice, sujeira, gestos inadequados, indecência etc. As punições, quase invisíveis 
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compõem uma obra ao mesmo tempo anônima e pública; cujo objetivo é disciplinar o 

convívio sem interrupção; no entanto, não se institui seu significado, são simplesmente 

reproduzidas de maneira profética. A violência escolar é um problema concreto ainda um 

consenso em sua definição e se produz muitas vezes em comportamentos descritos como 

indisciplina, hoje sendo uma das maiores dificuldades enfrentadas nas escolas. Uma situação 

resultante de uma leitura unilateral da realidade escolar, que coloca apenas nos alunos as 

práticas de respeito às regras.  

         As causas desses comportamentos podem ter origem no sentimento de injustiça em que 

o aluno quer se defender de forma agressiva por ter sido tratado diferente do que é correto e 

esses alunos ficam em estado de defesa de si, de suas razões. O respeito à autoridade não 

impede, portanto, essas manifestações quando a noção de justiça está presente no sujeito de 

forma dissociada da noção de lei e autoridade. Nesse caso, ouvir os que se sentem vítimas de 

injustiças tem sido a melhor estratégia para resgatar a razão, ouvi-los é essencial para boa 

convivência. Além disso, as manifestações vistas como indisciplina podem ser um início da 

autonomia moral dos alunos, pois a escola e os professores precisamos compreender esse 

momento para torna-los educativos, desenvolvendo a tolerância com atitudes que valorizem o 

outro e a vida.  

         Uma das soluções para esse conflito entre professor e aluno, é o professor agir com 

maturidade e justiça, ao invés de passar o problema para a sala do diretor. Ensinar os alunos a 

controlar a agressividade e manter um relacionamento social melhor com as outras pessoas, 

isso também pode funcionar. Pois um ambiente escolar opressor não contribui para o 

desenvolvimento desse tipo de autocontrole. É preciso que os professores levantem junto aos 

alunos questões de como tornar a escola mais agradável, com aprendizagem mais significativa 

para todos, envolvendo alunos, funcionários e família no planejamento dos trabalhos numa 

relação de co-responsabilidade.  (Foucault, 1987 apud Giglio, 1999).        

         Najle (2007) citando Freire (2007) e Estrela (2002), dentre outros, contribui dizendo que 

a comunicação é fundamental também no ambiente escolar, e não pode haver falhas nessa 

comunicação. Todos precisam ouvir o outro para que os relacionamentos não se desintegrem, 

o que traz à tona vários comportamentos indesejáveis como desrespeito e agressividade entre 

as pessoas. A violência tem influência do meio social e familiar, mas a escola cria também um 

ambiente inseguro, de medo, repreensão e autoritarismo. Na pesquisa da autora citada, os 

professores mais autoritários e menos flexíveis tinham mais problemas com a sala de aula no 

que se refere a indisciplina e violência (NAJLE, 2007).  
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         Para Rogers (1997, p. 31) “quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior 

sua tendência para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida, maior sua 

tendência para se mover à frente”. Para Marshall (2006) vimos como violência apenas aqueles 

atos extremos como xingamentos, agressões físicas, guerra etc. No entanto, a violência pode 

ser muito mais sutil que isso. Julgamentos moralizadores, exigências descabidas, críticas 

maldosas e mal colocadas, são tipos de atos violentos que causam sofrimento emocional nas 

pessoas. Não devemos realizar julgamentos irresponsáveis acerca das habilidades cognitivas 

dos outros. 

 

3.4 Rupturas e ritos de passagem: o que muda na relação professor-aluno na 

passagem da educação infantil para o ensino fundamental 

 

Atualmente, com as crianças entrando mais cedo no Ensino Fundamental (EF), alguns 

autores discutem essa questão, no sentido de como essa criança, ainda muito pequena receberá 

essa mudança e assumirá as responsabilidades dessa nova etapa de aprendizagem. Tal etapa 

traz, com novas estruturas e regras, já que a Lei nº 11.274/2006 organiza o EF em nove anos, 

antecipando a idade de matrícula nas escolas para seis anos de idade. Assim, mudando todos 

os aspectos da estrutura, da organização, do currículo e da gestão. Mudanças técnicas e 

institucionais; mas, há muitas questões a mais a serem discutidas que envolvem a vida da 

criança nessa mudança. 

 

Este governo, ao reafirmar a urgência da construção de uma escola inclusiva, cidadã, 

solidária e de qualidade social para todas as crianças, adolescentes e jovens 

brasileiros, assume, cada vez mais, o compromisso com a implementação de  

políticas indutoras de transformações significativas na estrutura da escola, na 

reorganização dos tempos e dos espaços escolares, nas formas de ensinar, aprender, 

avaliar, organizar e desenvolver o currículo, e trabalhar com o conhecimento, 

respeitando as singularidades do desenvolvimento humano (MEC/SEB, 2007, p. 5). 

 

Nesse sentido, Nascimento (2007) contribui trazendo uma discussão sobre quem são e 

quais são as características dessa criança que está entrando com seis anos de idade no Ensino 

Fundamental de nove anos. Como essa fase da vida está sendo vista dentro e fora da escola, 

para assim, podermos buscar as possibilidades adequadas para recebermos essas crianças 

nessa nova etapa de ensino. A autora acredita que para superarmos essa nova mudança é 

preciso uma discussão mais profunda dentro da própria instituição escolar e com a 

participação de todos. A autora citando Ariès (1978) traz uma reflexão sobre as muitas 

infâncias, que mudam de acordo com o tempo e com as condições: políticas, sociais, culturais 
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e econômicas. Por isso, precisamos entender a infância que estamos lidando hoje e as grandes 

desigualdades de renda e poder, no Brasil, que nos força a desconstruir estereótipos e levar em 

consideração as singularidades de cada criança. Portanto, enxergar as muitas possibilidades 

das infâncias distintas e dos significados sociais para cada uma, sendo necessário romper com 

as práticas educativas que visam moldar as crianças numa mesma fôrma (Ariès, 1978 apud 

Nascimento, 2007). 

 

A entrada das crianças de seis anos no ensino fundamental se faz em um contexto 

favorável, pois nunca se falou tanto da infância como se fala hoje. Os reflexos desse 

olhar podem ser percebidos em vários contextos da sociedade. No que diz respeito à 

escola, estamos em um momento de questionarmos nossas concepções e nossas 

práticas escolares. Esse questionamento é fundamental, pois, algumas vezes, durante 

o desenvolvimento do trabalho pedagógico, podemos correr o risco de desconsiderar 

que a infância está presente nos anos/séries iniciais do ensino fundamental e não só 

na educação infantil (NASCIMENTO, 2007, p. 28-29). 

 

Portanto, é preciso levar em conta os grupos sociais que a criança frequenta e se já 

tiveram experiências com a escola antes para assim podermos levar em conta todas as 

dimensões dessa criança numa visão de todos os espaços que ela está inserida. Quando 

ampliamos esse olhar podemos perceber que além da legislação e da escola, há hoje, um olhar 

também da mídia e das empresas voltado para a infância como grande público consumidor. 

Logo, a mídia vende as propagandas e as empresas criam continhos lúdicos para as crianças 

ficarem assistindo, enquanto a família fica mais à vontade para resolverem suas coisas. Além 

disso, precisamos considerar as condições de vida da criança, entre elas: se precisam 

trabalhar, se sofrem violência doméstica, se tem o que comer e se gozam de seus plenos 

direitos. Da mesma forma, conhecer as situações que as amedrontam e que muitas vezes 

causam medo na sociedade, a qual olha para as crianças, sobretudo para aqueles com situação 

de vulnerabilidade, como ameaças, desvalorizando suas vidas. E a escola sem saber nada 

sobre como essas crianças são tratadas nos outros espaços pelos quais circulam, não 

questionam: “de quê e onde brincam? Quais são seus interesses? Como realizam um diálogo 

entre vivências dentro e fora da escola”?  (NASCIMENTO, 2007, p. 29).  

Ao receber a criança de seis anos no Ensino Fundamental, tenha ela frequentado ou não 

a Educação Infantil, precisamos entender que de qualquer modo é sua primeira vez nesse 

percurso e, por isso, devemos levar essa questão em consideração ao recebê-la. Pois, para a 

criança todo momento de mudança é delicado. Nesse momento o professor se coloca como 

mediador para relacionar a expectativa da criança e o novo mundo em que ela está sendo 

apresentada: “o nome, a proximidade, o olhar, o toque, a proposta do brincar”; são elos que 

irão abrir as muitas possibilidades para a continuação de mais uma etapa da infância e que são 



36 
 

elementos essenciais para que essa criança seja inserida e acolhida (NASCIMENTO, 2007, p. 

30). Além de considerar que a criança no Ensino Fundamental ainda é criança. Portanto, é 

preciso organizar o tempo e o espaço para que a aprendizagem aconteça, mas considerando 

caminhos pedagógicos que promovam uma troca de todos os processos e experiências vividas 

pela criança. Que ela possa recriar seus espaços sociais nos quais está inserida, expressando 

suas emoções e pontos de vista, construindo autonomia e relações sadias (NASCIMENTO, 

2007).     

Segundo as autoras Martinati e Rocha (2015) a preocupação é com a aceitação à 

mudança de escola, para essa criança, para que ela não sofra rupturas e fracassos. Nesse 

sentido, as autoras trazem o que diz o RCNEI (1998); ou seja, 

 

A passagem da educação infantil para o ensino fundamental representa um marco 

significativo para a criança podendo criar ansiedades e inseguranças. O professor da 

educação infantil deve considerar esse fato desde o início do ano, estando disponível 

e atento para as questões e atitudes que as crianças possam manifestar. Tais 

preocupações podem ser aproveitadas para a realização de projetos que envolvam 

visitas a escolas de ensino fundamental; entrevistas com professores e alunos; 

programar um dia de permanência em uma classe de primeira série. É interessante 

fazer um ritual de despedida, marcando para as crianças este momento de passagem 

com um evento significativo. Essas ações ajudam a desenvolver uma disposição 

positiva frente às futuras mudanças demonstrando que, apesar das perdas, há 

também crescimento (Ministério da Educação e do Desporto, & Secretaria de 

Educação Fundamental, 1998, apud Martinati; Rocha, 2015, p. 310). 

 

    

Assim sendo, o ensino precisa ser organizado de modo que seja adequado a faixa etária 

da criança, dando atenção para essa transição, para os laços afetivos e sociais. Para que a 

confiança e as condições de aprendizagem não sejam comprometidas e descontextualizada. 

Pois a as transformações pelas quais os sujeitos passam são conduzidas pelas situações sociais 

e a etapa em que a escola é apresentada para a criança constitui uma etapa do processo social 

muito importante. A partir do conceito de atividade, o desenvolvimento da criança é marcado 

por estágios e cada estágio é marcado por uma atividade principal. Nesse sentido, o ingresso 

na escola é considerado um marco, uma atividade cujo seu desenvolvimento sofre uma 

mudança importante nos processos psíquicos e nos traços psicológicos da criança. Essa 

atividade está relacionada com a importância que a situação traz naquele momento, a qual 

marcará, de maneira positiva ou negativa, a personalidade (Vygotsky, 1996; Leontiev, 2001 

apud Martinali; Rocha, 2015, p. 310-11).  

Nos resultados da pesquisa das autoras Martinati; Rocha (2015) é feita uma discussão 

na qual percebem, que tanto as crianças como as professoras, não sabem bem o que dizer ou 
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fazem silêncio, quanto são questionados sobre a transição dessas crianças da Educação 

Infantil (EI) para o Ensino Fundamental (EF). Este fato, na visão das autoras, soa de forma 

dolorosa, principalmente, nas crianças. São apenas hipóteses, mas pensando que as crianças 

podem fazer de pequenos detalhes, fatos importantes, o impacto desse fato pode ser decisivo 

na vida delas em relação ao modo de se relacionar no meio social, já que essa criança pode 

estar diante de uma situação ameaçadora para ela. Por isso, ao ver a criança chorando, o 

professor deveria questionar, mas consideram natural da criança e que o tempo fará passar.  

As autoras destacam, por um lado, que os professores não discutem sentimentos na 

escola. Os professores do Ensino Fundamental estavam interessados apenas nos conteúdos 

que as crianças trouxeram da Educação Infantil.  Por outro, na percepção das crianças, 

queriam ter trazidos amigos, o parque e os brinquedos. Considerando esse conjunto de fatores, 

as crianças se chocam com as realidades diferentes que estão vivendo. Pois na Educação 

Infantil, a aula era centrada no lúdico, com tempo e atividades flexíveis, com autonomia de 

conduzir suas vontades. Mas, no Ensino Fundamental as crianças precisam se reinventar 

tendo horários e regras rígidas, com aulas focadas na alfabetização.  Precisam, assim, se 

comportar como mais maduras ao mesmo tempo em que querem continuar sendo crianças e 

brincando, e a maioria, não está disposta a se adaptam às novas exigências. Nesse sentido, os 

professores também se deparam com muitas regras impostas pelos órgãos e pelas políticas 

públicas de Educação. Não conseguem ter tempo para fazê-las diferente, já que, muitas vezes, 

não entendem qual o conceito de infância devem aderir para que promovam uma transição 

mais segura e adequada para as crianças (MARTINATI; ROCHA, 2015).        

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscar respostas satisfatórias para as questões de conflito entre alunos e professores não 

será uma tarefa fácil. Na análise que o presente trabalho realizou defendeu-se a afetividade 

como fator de grande importância na relação entre professor e aluno. Pela proposta de uma 

monografia as questões levantadas aqui não estão suficientemente estudadas, o que deixa a 

possibilidade de futuras pesquisas.  

Para o objetivo que o trabalho se propôs, a exposição sobre a trajetória da formação de 

professores e as principais concepções pedagógicas permitiu um olhar histórico como ponto 

de partida para o trabalho. O tema da afetividade nas práticas pedagógicas ainda carece de 

estudos, principalmente no período contemporâneo caracterizado por elementos novos, 

elementos que interferem nas relações escolares, no comportamento dos alunos e na 
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aprendizagem. As contradições e tensões entre crianças e adultos, característica de nosso 

tempo, se refletem nas relações interpessoais dentro da escola. Parece que vivemos um 

momento de crise que não sabemos quando vai passar. Diversos canais de mídia anunciam 

essa crise; bem como, muitos autores escrevem sobre as diversas crises: crise de autoridade, 

crise de identidade, crise de valores, crise ambiental, social, política, crise da própria 

humanidade. E nesse panorama a escola também vive suas crises, porque como uma prática 

social o processo educativo jamais está imune a mudanças sociais, ao contrário, se transforma 

com ela. O que nos dá alguma clareza é pensar que se o momento é de crise, é também o 

momento de rever valores, refletir sobre novas formas de ser, de educar e de conviver.  

Vemos hoje situações que carecem de muita reflexão tais como a existência de 

tecnologias de ponta convivendo com o aumento da violência, que entre outros aspectos,  nas 

suas diversas formas de manifestação. Alguns pensadores defendem que vivemos de forma 

tão violenta que precisamos nos humanizar novamente. Parece que ao passo que tantas 

tecnologias são inventadas para facilitar nossas vidas, pagamos o auto preço de perder nossa 

característica humana. Nesse sentido, o papel da escola é fundamental, porque é nela que 

crianças e adolescentes recebem influências e instruções para lidar com esse mundo que 

parece que nunca é, mas sempre muda. E esse é um grande desafio. Como pensar a educação, 

sem punição, sem as formas de violência, sem o abuso de poder do professor, num mundo 

onde se cobra tanto conhecimento de nós, e ao mesmo tempo esse conhecimento é dito 

volátil? Como já mencionamos estas questões requerem maiores estudos, o que afirmamos é 

que a afetividade é uma dimensão do aluno que não pode ser ignorada tanto nas relações 

interpessoais escolares quando nos projetos pedagógicos.  

Nossa proposta de trabalho se preocupou com questões que não são novas, mas que se 

tornaram urgentes no momento atual. A indisciplina, a violência no espaço escolar, o 

desinteresse pelo conhecimento, não são fatos com os quais devemos aceitar. Ao contrário, 

são problemas que sinalizam algo errado na nossa existência que refletem na escola. 

Certamente, será refletindo tais problemas dentro contexto social maior, o qual, nos 

aproximaremos de algumas respostas. O que consideramos de grande importância reafirmar é 

que nas relações entre professor, aluno e conhecimento, práticas como a punição ou mesmo a 

indiferença contribuem para o desrespeito e o comportamento violento. Ainda que não 

tenhamos as soluções, temos a capacidade de buscar o que vem sendo descoberto nas relações 

humanas para melhores convivências. Não somos somente razão, somos também emoções e 

somos aquilo que ainda nem sabemos que somos, mas iremos aprender. Talvez seja refletindo 
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nessa complexidade e multiplicidade do ser humano que possamos evoluir nossa relação com 

outro, e principalmente na relação entre professor e aluno. 
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