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RESUMO 

Introdução: A relação entre professor e aluno é fundamental para o sucesso do processo 

ensino e aprendizagem em sala de aula. Nessa relação em especial a afetividade pode 

influenciar de forma bastante significativa. Objetivo:  Esse trabalho tem como objetivo 

investigar a relação de afetividade entre professor e aluno e sua relevância como fator 

motivacional no processo de ensino e aprendizagem. Metodologia: Para o estudo foi utilizada 

a pesquisa bibliográfica baseada em autores que desenvolveram seus estudos nas áreas da 

Pedagogia e da Psicologia. Resultados e discussão: Todos os autores utilizados para esse 

estudo são afirmam que a disciplina e o respeito dos alunos pelos professores são eventos 

iniciais que desencadeiam outros fatores como o bom relacionamento e o afeto. O professor é 

a pessoa responsável por assumir o papel de mediador entre o aluno e o conhecimento. O 

trabalho envolvendo as emoções e os sentimentos deve fazer parte do cotidiano de professor e 

aluno e também dos pais já que são parceiros essenciais na construção dos alunos como 

sujeitos. A relação professor-aluno é uma forma de interação que dá sentido ao processo 

educativo, uma vez que é no coletivo que os sujeitos elaboram conhecimentos. Por isso, o 

docente precisa refletir a todo o momento sobre sua prática, fundamentando-se em uma base 

teórica e sólida. Conclusão: Por meio da pesquisa realizada pode-se constatar que a 

afetividade é imprescindível para o desempenho educacional, uma vez que as opiniões dos 

alunos e dos professores deixam bem claro que a afetividade representa um aspecto 

importante no processo de ensino e aprendizagem, que tem como base o respeito mútuo, o 

diálogo e, principalmente o carinho recíproco. 
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