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RESUMO 
 
Abordar sobre afetividade é querer entender a 
existência da vida das pessoas que, por 
precisarem viver socialmente, se organizam 
nas relações do sujeito com os outros sujeitos, 
na contextura de inter-relações. Devido à 
relevância do assunto, o presente artigo 
apresentou o tema “benefícios da afetividade 
no contexto interativo da sala de aula” e teve 
como objetivo geral apresentar os benefícios 
da afetividade no contexto interativo da sala de 
aula e como objetivos específicos identificar os 
benefícios da afetividade e as estratégias 
aplicadas em sala de aula, analisar a postura 
do professor em relação aos sentimentos 
afetivos e, conhecer a atitude (ação) do 
professor em relação à afetividade. Os 
questionamentos da pesquisa foram: Quais os 
benefícios da afetividade em sua prática 
docente? Como o professor procura introduzir 
afetividade no cotidiano de sua experiência 
profissional? Realizamos uma pesquisa 
bibliográfica com contribuições de autores 
como Pádua (2010) Freire (1980), Piaget 
(1980), Wallon (1982) e outros. Realizamos 
também uma pesquisa de campo com 39 
pedagogos que lecionam em cinco escolas 
municipais de Fortaleza-Ceará, através da 
entrega de um questionário com questões 
subjetivas. Detectamos como resultados que 
na prática educativa é importante que o 
docente tenha a preocupação com a 
afetividade para proporcionar ao educando o 
crescimento de uma consciência crítica não 
dissociada da afetividade. O docente deve usar 
estratégias que facilitem a aprendizagem e 
desenvolva a afetividade, uma das peças 
chave que influenciam nesse seguimento.  
 
Palavras-chave: Afetividade. Benefícios. 
Prática docente. 

ABSTRACT 
 
Address on affectivity is want to understand 
the existence of the life of the people, they 
need to live socially, organize the subject's 
relations with the other subjects, in the 
contexture of interrelationships. Due to the 
relevance of the subject, this article 
presented the theme "benefits of affectivity in 
the interactive classroom context" and aimed 
to introduce the general benefits of affectivity 
in the interactive classroom context and 
specific objectives identify the benefits of 
affectivity and the strategies applied in the 
classroom, analyses the professor's stance in 
relation to feelings and affective, meet the 
attitude (action) of professor in relation to 
affectivity.   The research questions were: 
what are the benefits of affectivity in their 
teaching practice? How professor seeks to 
introduce in everyday experience affectivity 
professional? We conducted a literature 
search with contributions from authors such 
as Padova (2010) Freire (1980), Piaget 
(1980), Wallon (1982) and others. We also a 
field research with 39 educators who teach in 
five public schools in Fortaleza-Ceará, 
through the delivery of a questionnaire with 
subjective issues. We detected as results in 
educational practice is important that the 
teacher has concerns about the affection to 
give the learner the growth of a critical 
conscience coupled of affectivity. The teacher 
should use strategies that facilitate learning 
and develop the affection, one of the key 
pieces that influence in this follow-up.  
 
Keywords : Affection. Benefits. Teaching 
practice 
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INTRODUÇÃO 

 

A sala de aula é o espaço de convivência diária onde é possível perceber os movimentos 

que caracterizam os conflitos entre eu-outro e que é necessário haver questionamentos, reflexões, 

diálogo. Buscamos obter algum apoio, mesmo que o outro ao qual nos ligamos esteja nas mesmas 

condições de desamparo que nós mesmos. 

 
A sociabilidade humana, portanto, tem uma função genética. O outro da mesma espécie 
é determinante para a identidade do indivíduo, pois é por meio de suas interações, que 
além de transformar suas estruturas orgânicas desenvolvendo o psiquismo, os 
indivíduos criam sociedades e geram conhecimento (DOURADO, 2003, p.212-213).  

 
Um bebê não pode sobreviver sem cuidados, precisa de alguém, para satisfazer suas 

necessidades básicas enquanto sua dependência é total na pessoa do adulto, nesse sentido todo ser 

humano, em qualquer período de desenvolvimento necessita criar laços, comunicar-se e sentir que é 

acolhido, dessa forma, procura garantir a estabilidade de seu mundo tanto na família como na escola 

que passa a ser o segundo espaço social da criança. 

Nessa perspectiva, compreendemos que toda criança tem o direito de encontrar na escola 

oportunidades concretas para que possa se desenvolver plenamente, e um dos aspectos que o 

professor não pode deixar de pensar e ter atitudes, é sobre a relação afetiva no contexto da sala de 

aula. Ressalta Pádua (2010, p.56) “[...] o afeto aflora a sensibilidade, e nada se fixa no interno do ser 

humano se não passar antes pela região sensível”. 

Estudos têm direcionado o olhar para a dimensão afetiva como forte influência no aspecto 

cognitivo em razão de que uma criança quando se sente amada, querida, respeitada pelo professor que 

demonstra tal atitude, efetivamente este aluno sentirá desejo de aprender. 

 
Carl Rogers destaca-se como principal referência na constituição dessa linha de 
pensamento, pois acreditava que a efetivação do binômio inteligência-afetividade (ação-
emoção) é condição para uma aprendizagem sólida. Tal associação é por ele percebida 
como exigência para a formação de indivíduos capazes de se adaptarem ao sistema 
social vigente, sem grandes traumas e dificuldades. Este entendimento situa a 
afetividade no centro da relação professor-aluno (FARIAS et al, 2011, p.43). 

 

Teorias que se baseiam numa visão mais integrada do ser humano dão ênfase às 

interações sociais com destaque determinante do outro no desenvolvimento e na própria constituição do 

indivíduo. Na citação de Pecotche citado por Pádua (2010, p.57), podemos entender melhor estas 

ideias e que o afeto é “o princípio fixador das relações humanas”, ou seja, sem o afeto não é possível 

uma construção de vínculo entre os seres. 

A partir dessas reflexões e compreender que há uma grande demanda nessa área afetiva 

no contexto da sala de aula questionamos: Quais os benefícios da afetividade em sua prática docente? 

Como o professor procura introduzir afetividade no cotidiano de sua experiência profissional? 
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Embora haja alguns trabalhos sobre a temática afetividade ainda é possível se discutir sobre 

sua relevância, o momento histórico da sala de aula vem retratar muitos conflitos, cobranças, pressões 

que o professor acaba ficando numa posição fragilizada refletindo em sua autoestima e nos aspectos 

afetivos relacionais. A formação do professor não discute a questão relacional, suas emoções como 

mostra Imbernón (2010, p.107): 

 
A cultura profissional dos professores esteve cheia de distanciamento, de frieza e 
ocultação das emoções e da naturalidade do ser humano, o que refletiu no trabalho 
conjunto dos professores com os alunos. A formação deve ser mais atitudinal no seu 
processo e na sua metodologia, permitindo mostrar as diferentes emoções, afim de que 
os professores melhorem a comunicação, convivam nas instituições educacionais e 
transmitam essa educação aos alunos. 
 

Nessa perspectiva, o presente artigo tem como objetivo geral apresentar os benefícios da 

afetividade no contexto interativo da sala de aula e como objetivos específicos identificar os benefícios 

da afetividade e as estratégias aplicadas em sala de aula, analisar a postura do professor em relação 

aos sentimentos afetivos e, conhecer a atitude (ação) do professor em relação à afetividade. 

 

A PRÁTICA E ATITUDE DO DOCENTE EM SALA DE AULA 

 

Na contemporaneidade há uma discussão permanente sobre a prática do professor. 

Partindo desse entendimento, nossa reflexão inicia destacando que a educação terá sucesso se 

existir carisma, amor e respeito do professor por seus alunos. O objetivo da educação de uma 

criança propõe a formação que envolva o coração, o juízo e o espírito. A atitude do professor 

é a peça chave para criar um clima de atenção e concentração, sem que se perca a alegria . 

Citamos Almeida (2004, p.126) para ilustrar essas questões:  

 
O professor desempenha para o aluno, o papel de mediador entre ele e o 
conhecimento, e essa mediação são tanto afetiva como cognitiva. Portanto, ao 
professor compete canalizar a afetividade para produzir conhecimento; na 
relação professor-aluno, aluno-aluno, aluno-grupo, reconhecer o clima afetivo e 
aproveitá-lo na rotina diária da sala de aula para provocar o in teresse do aluno. 

  
O professor deve ter a vontade de querer ensinar e se permitir aprender, 

procurando sempre a troca continuada de experiências, de sonhos, de ideais e de amor. O 

amor é capaz de quebrar paradigmas, barreiras, rancores. É o amor que nos envolve que nos 

move, o amor engloba também o respeito. A educação é, em todas as dimensões, um grande 

desafio. 

Piaget (1980) defende que vida afetiva e vida cognitiva são distintas, mas, 

inseparáveis devido ao fato do ato de inteligência pressupor uma regulação energética interna 

tais como interesse e esforço, e a relação afetiva entre a necessidade e o objeto susceptível 
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de satisfazê-la. Por esse motivo a afetividade pode retardar ou acelerar o desenvolvimento 

cognitivo de uma criança.  

Wallon (1971, p. 262) dedicou grande parte do seu trabalho ao estudo da 

afetividade e atribuiu à emoção um papel fundamental na formação da vida psíquica:  

 
[...] Por isso, os primeiros sistemas de reação que se organizam sob a 
influência do ambiente, as emoções, tendem a rea lizar, por meio de 
manifestações consoantes e contagiosas, uma fusão de sensibilidade entre o 

indivíduo e o seu entourage.  
 

Wallon (1982) afirma também que a afetividade não se separa dos demais aspectos do 

indivíduo. Ela é fundamental para a construção do conhecimento do indivíduo. O ser humano é um ser 

social, sendo que o primeiro instrumento que a criança usa para conseguir os seus propósitos é a 

afetividade. Assim, ela vai se relacionando com o adulto e precisando do amor e amparo dele até 

tornar-se capaz, como as outras espécies do reino animal. 

O referido autor estabelece uma distinção entre emoção e afetividade. A afetividade permeia 

a relação entre a criança e o outro, sendo essencial na construção da identidade e corresponde a um 

período mais tardio na evolução da criança, quando surgem os elementos simbólicos. Com o 

aparecimento desses ocorre a transformação das emoções em sentimentos.  

O professor deve levar em consideração a afetividade por ser o mediador e 

facilitador que interage com os alunos na edificação do saber e, por isso, deve saber ensinar, 

garantindo assim, que todos os alunos possam aprender e desenvolver seu raciocínio.  

O relacionamento entre professor X aluno determina o clima emocional da sala de 

aula, podendo ser positivo, afetuoso, cordial, de apoio ao aluno. Neste caso, o aluno sente 

segurança, não teme a crítica e a censura do professor.  

O professor deve ter uma boa convivência com o aluno e sempre procurar dialogar. 

Freire (1980, p. 23) ressalta a importância do diálogo: “O diá logo é um encontro no qual a 

reflexão e a ação, inseparáveis daqueles que dialogam, orienta-se para o mundo que é preciso 

transformar e humanizar”. 

A afetividade é muito importante e, o nível de ansiedade do aluno pode manter -se 

baixo e descontraído se houver um clima propício, fazendo com que o aluno crie e renda mais 

intelectualmente. Se a situação for o inverso, o aluno terá temor, medo da crítica e hostilidade 

do professor, a atmosfera da sala de aula não contribuirá positivamente. Neste caso, há o 

aumento da ansiedade do aluno, com repercussões físicas, diminuindo sua capacidade de 

percepção, raciocínio e criatividade. 
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BENEFÍCIOS DA AFETIVIDADE EM SALA DE AULA 

 

Os fenômenos afetivos repercutem no íntimo de cada sujeito e embora seja de 

natureza subjetiva isso não os torna independentes do meio sociocultural que estão 

relacionados às qualidades das interações entre os sujeitos através das experiências vividas. 

Ressaltando Prandini (2004, p.42): 

 
É a afetividade que dá a direção às ações, que orienta as escolhas, baseada 
nos desejos da pessoa, nos significados e sentidos atribuídos às suas 
experiências anteriores, em suas necessidades não apenas fisiológicas, mas 
principalmente socioafetivas. 

 

Nesse sentido, o professor deve buscar conhecer as condições de seus alunos em 

especial seus afetos, seus desejos, a fim de procurar canalizá-los para que colaborem na 

produção de conhecimento (PRANDINI, 2004). 

 
Para Rogers, todas as crianças nascem com uma necessidade essencial de 
respeito positivo-aceitação e aprovação-e é essa necessidade, em última 
instância que as faz gostar de si mesmas e obedecer a seus pais e professores, 
pois só se aprende a respeitar, quando aprendemos a nos respeitar (ANTUNES, 
2009, p.21). 

 
Na perspectiva de Wallon, o professor exerce um papel dinâmico no processo de 

formação da pessoa do aluno, ou seja, ”[...] o professor deve basear sua ação fundamentado 

no pressuposto de que o que o aluno conquista no plano afetivo é um lastro para o 

desenvolvimento cognitivo, e vice-versa [...]” (ALMEIDA, 2OO4, p.126). Além disso, o 

professor é, portanto, um elemento privilegiado por conhecer o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem do aluno e está de alguma forma com condições de atender às suas 

necessidades e possibilidades.  

Apoiando-se nas ideias dos referidos autores podemos inferir que o professor 

precisa também, estar ciente, das suas reações emocionais frente à sala de aula, inclusive, 

lidar com seus afetos porque percebemos que a emoção nos causa cegueira, mobilizações. É 

importante pensar sobre as formas de lidar com expressões da própria subjetividade. “[...] 

Informar aos alunos sobre os sentimentos, conflitos, ansiedades e expectativas que 

vivenciamos em relação às situações de ensino-aprendizagem é uma boa forma de começar 

[...]” (PRANDINI, 2004, p.46). 

É preciso sempre destacar que o professor é também uma pessoa com afeto, que 

por sua vez, é afetado pelas condições que está inserido, como também, pelo aluno com quem 

se relaciona, e a partir do momento em que proporciona um ambiente mais adequado ao 

processo de desenvolvimento desse aluno, promove em si próprio, modificações no 

desempenho de seus papéis. “[...] Professor e aluno- o eu e o outro- são sempre 
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complementares, e a modificação no espaço de um interfere no espaço do outro” (ALMEI DA, 

2004, p.138). 

Enfim, acreditamos que uma proximidade e uma relação mais estreita entre alunos 

e professores, passam a ser mais importante para descobrir estratégias e procedimentos 

integradores no processo de ensino- aprendizagem. 

 

PERCURSO METODOLOGICO 

 

Este artigo faz parte de uma investigação realizada por membros do grupo de 

pesquisa da Universidade Estadual do Ceará UECE/CNPq com o intuito de saber quais as 

contribuições da afetividade para o professor e aluno no processo de aprendizagem.  A 

pesquisa foi realizada com 39 professores de 05 escolas municipais de Fortaleza./CE.  

Inicialmente fizemos uma pesquisa bibliográfica que para Gil (1999) é todo o 

embasamento teórico do estudo feito. Para a coleta de dados realizamos a pesquisa de campo 

para conseguir informações e/ ou conhecimentos acerca de um problema. Na pesquisa 

optamos pela abordagem qualitativa que analisou descrições detalhadas das situações, 

porque nos preocupamos com as ideias, sentimentos e opiniões dos autores  pesquisados. 

Segundo Minayo (2007, p. 21) “a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores, das ações e relações humanas”.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

Sobre os benefícios da afetividade no contexto da sala de aula 

 

Quando os professores foram indagados a respeito dos benefícios da afetividade no 

contexto da sala de aula, indicaram de forma veemente: a necessidade de itens como a 

redução da violência; estreitamento das relações vinculado a um trabalho qualificado c om 

melhor desenvolvimento da aprendizagem e sem discriminação; clima agradável e favorável à 

inclusão.     

Uma das respondentes declarou: “Procuro estreitar as relações de aluno com aluno e de aluno 

com professor, pois acredito que o afeto é essencial para o desenvolvimento da criança, 

através de boas relações podemos incentivar o respeito mútuo”.  

Sem dúvida a magnitude dessa tarefa é desafiante porque a afetividade é um 

elemento importante que deve ser considerado no processo de aprendizagem.  

Toda a criança necessita de uma aproximação com o adulto. E, o professor é a 

peça fundamental para que a aprendizagem dos alunos aconteça. Para entendermos sua 

importância é importante saber o que é afetividade:  
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Um conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de 
emoções que provocam sentimentos. A origem da afetividade vem na genética 
da pessoa humana e deve-se a evolução biológica da espécie. O ser humano 
nasce imaturo, para sobrevivência tem necessidade do outro, e é chamado 
amor. (ANTUNES, 2006, p.5)  

 
Antunes (2006) ainda acrescenta que “a aprendizagem é uma mudança 

comportamental, é adaptação ao ambiente” (p. 5). Cabe ao professor verificar as reações de 

seus alunos, e tentar sanar e, não se concebe reagir inadequadamente com os alunos porque 

atrapalha as relações interpessoais em sala de aula. Normalmente atitudes inadequadas como 

gritos, grosserias, palavrões, empurrões, podem revelar problemas com a autoestima.  

 

Sobre os benefícios da afetividade em relação às estratégias aplicadas em sala . 

 

Quando o aluno aprende e assimila o conteúdo, ele consegue fazer uma boa 

avaliação. Acreditamos que a avaliação é uma etapa importante que depende muito da visão 

do professor, ou seja, como ele percebe o mundo, o ser humano e principalmente, sua 

concepção de escola, de aluno e de professor. Apesar disso, o desempenho dos alunos nos 

induz a necessidade de enfatizar a afetividade em sala de aula como sendo primordial  para 

melhorar os índices de aprovação. 

 Pensando nisso, perguntamos aos professores sobre os benefícios da afetividade em relação 

às estratégias aplicadas em sala de aula. Os professores citaram que utilizavam diversas 

estratégias para atingir de forma afetiva os alunos tais como: dinâmicas, trabalhos em grupo; 

contação de histórias; ludicidade; uso de fantoches; dramatização; brincadeiras variadas e 

troca de ideias. 

Uma das professoras ao abordar a importância do trabalho em grupo declarou: 

“Trabalhos em grupo é muito importante, onde todos mostrar o respeito à amizade a união, um 

ajudando o outro, tendo afeto e cuidado com o próximo”.  

Como vimos, as ações didáticas tais como jogos, brincadeiras, trabalhos em grupo 

e outros, realizado com os alunos estimula a afetividade e surte efeito na aprendizagem 

satisfatória na medida em que os alunos se envolvem participando de estratégias aplicadas 

pelo professor, conseguindo integrar o aluno ao grupo, aumentando também a confiança e a 

autoestima.  

 Segundo Morales (1998, p.51):  

 
Na sala de aula seria em princípio falar de todo o processo ensino 
aprendizagem. É verdade que toda relação bem sucedida traz resultados, 
benéficos e em se tratando da relação professor aluno, esses resultados serão 
positivos para a contribuição do cidadão.  
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Outro aspecto a ser analisado diz respeito às respostas que os professores tentam 

explicitar, os mesmos relatam desenvolver estratégias que auxiliam no trabalho de integrar os 

alunos, não descuidando também da afetividade. Como esclarece Gulassa (2004, p.117) ”A 

forma de conduzir as crianças e seus grupos pode incentivar e exercita r o apoio mútuo, o 

desejo de cuidar e de ajudar o outro a se desenvolver [...]”.  

 

Sobre a postura do professor em relação aos sentimentos, afetividade . 

 

Os professores ao responderem sobre a postura em relação aos sentimentos, afetividade 

expressaram a necessidade de: paciência; carinho; dedicação; atenção; elogio; compreensão; amizade 

e sensibilidade.  

Isto comprova que os respondentes estão cientes que a afetividade é uma maneira de se 

conseguir o sucesso em sala de aula e, que estar próximo, ser compreensivo é ter amizade, é gostar 

deles, é se importar com o que fazem, é explicar com carinho. O ser humano valoriza muito a 

proximidade e a receptividade. 

 

Sobre a ação (atitude) do professor em relação à afetividade 

 

A atitude de todo educador não deve ser apenas de ensinar, mas de formar pessoas 

equilibradas e felizes, além de competentes. Por isso, quando os professores foram indagados 

sobre a atitude em relação à afetividade, eles responderam: a necessidade de 

acompanhamento da turma; um olhar diferente nas relações interpessoais; desenvolver 

potencialidades; construir vínculos; educar para a vida; ensinar valores morais; atrair a 

atenção dos alunos; tratar sem discriminação; ser verdadeiro e dialogar.  

A atitude do professor na sala de aula é importante para criar um clima de atenção 

e concentração, sem que se perca a alegria. Alguns professores sentem que o relacionamento 

entre eles e os alunos determina o clima emocional da sala de aula. Esse clima poderá ser 

positivo, de apoio ao aluno, quando o relacionamento é afetuoso, cordial. Neste caso, o aluno 

sente segurança, não teme a crítica e a censura do professor.  

O amor, o compromisso, e o respeito, do professor são importantes para construir 

um ambiente de afeto e amizade, aonde é preciso continuar a estudar sempre, preparar aulas 

mais participativas, repreender com firmeza, e abusar da paciência. Pois, muitas vezes o 

educador demonstra descrédito na capacidade de aprendizado de cada aprendiz. A educação 

é, em todas as dimensões, um grande desafio.  

Os professores pesquisados demonstraram abertura e atitudes positivas em relação 

à afetividade, tentando construir vínculos e educar para a vida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escola constitui-se num espaço essencialmente educativo, cuja função principal é 

a de mediar o conhecimento, possibilitar ao educando o acesso e a reconstrução do saber. 

Nas relações estabelecidas professor/aluno, aluno/aluno, o afeto e o diálogo devem estar 

presentes por serem componentes essenciais para que esta relação seja significativa e 

represente uma parceria no processo ensino-aprendizagem.  

Mediante o objetivo geral da pesquisa apresentamos de acordo com as respostas 

colhidas, os diversos benefícios que a afetividade proporciona no contexto interativo da sala 

de aula. Nos objetivos específicos constatamos que os professores elencaram os benefícios 

da afetividade, bem como as estratégias aplicadas em sala de aula. Os respondentes tentaram 

ministrar suas aulas com afetividade procurando estreitar as relações, lançando mão de 

sentimentos afetivos que facilitam a aproximação e a aprendizagem.  

Portanto, a qualidade das relações entre professores e alunos deve ser sadia e não trocas 

mecânicas, mas sim, que proporcione diversificadas experiências de aprendizagem. A criança ao 

partilhar de experiências e conviver com pessoas a sua volta, ela passa do nível interpsicológico (entre 

pessoas) para o nível intrapsicológico (no interior da própria criança). 

Enfim, é fundamental que o professor também cuide do seu desenvolvimento emocional que 

procure reconhecer sua subjetividade, dessa forma, se sentirá mais seguro para buscar novas 

estratégias para conduzir e enfrentar com acerto as adversidades e as tensões afetivas provocadas 

pelos alunos, inclusive por aqueles com problemas emocionais mais sérios.  

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Laurinda Ramalho de. Ser Professor: um diálogo com Henri Wallon. In: MAHONEY, Abigail  
 
Alvarenga; ALMEIDA Laurinda Ramalho (orgs.). A constituição da pessoa na proposta de Henri 
Wallon. São Paulo: Edições Loyola, 2004. 
 
ANTUNES, Celso. A afetividade na escola: educando com firmeza. Londrina: Maxiprint, 2006. 
 
_______Relações interpessoais e autoestima: a sala de aula como um espaço do 
crescimento integral, fascículo 16/ 6.ed.-Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
 
DOURADO, Ione Collado Pacheco. A importância do outro na formação da identidade nas 
diferentes etapas de desenvolvimento infantil: contribuições da teoria de Henri Wallon.In:  
 
AMARAL, Silvia(coordenadora). Psicopedagogia: um portal para a inserção social. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2003. 
 



 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

      Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014                              p. 32, nº 2, out/2016 

32 

FARIAS, Isabel Maria Sabino...[et. al.] Didática e docência: aprendendo a profissão -3.ed, 
nova ortografia-Brasília: Liber Livro, 2011. 
 
FREIRE. P. Conscientização. Teoria e prática da libertação. Uma introdução ao pensamento de Paulo 
Freire. São Paulo: Moraes, 1980. 
 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social . 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
GULASSA, M. Lúcia Carr Ribeiro. A constituição da pessoa: os processos grupais. In:   
 
MAHONEY, Abigail Alvarenga; ALMEIDA Laurinda Ramalho (orgs.). A constituição da pessoa na 
proposta de Henri Wallon. São Paulo: Edições Loyola, 2004. 
IMBERNÓN, Francisco. Formação continuada de professores. Tradução Juliana dos Santos 
Padilha. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
 
MINAYO, Maria de Souza. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 25. ed. rev. e atual. 
Petrópolis: Vozes, 2007. 
 
MORALES, Pedro Vallejo. A relação professor-aluno: o que é, como se faz. 6. ed. São 
Paulo: Loyola, 1998. 
 
PÁDUA, Ivone. Pedagogia do afeto: a pedagogia logosófica na sala de aula. RJ: Wak Ed. 
2010. 
 
PIAGET, J. Psicologia e epistemologia. Rio de janeiro: Forense, 1980. 
 
PRANDINI, Regina Célia Almeida Rego. A constituição da pessoa: integração funcional. In: MAHONEY, 
Abigail Alvarenga; ALMEIDA Laurinda Ramalho (orgs.). A constituição da pessoa na proposta de 
Henri Wallon. São Paulo: Edições Loyola, 2004. 
 
WALLON, Henri. Psicologia e educação da infância. Tradução de Ana Rabaça. Lisboa: 
Estampa, 1975. 
 
WALLON, Henri. A afetividade. In: A evolução psicológica da criança. São Paulo: Edições 
70. 1982 
 
________. As origens do caráter da criança. São Paulo: Difusão Europeia do livro. 1971 
 
 


