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RESUMO 

 

A relação professor-aluno e a afetividade entre esses sujeitos podem, em conjunto, acarretar 

reflexos no âmbito educativo, desenvolvendo um processo de ensino-aprendizagem eficaz. 

Porém, para que haja eficácia no aprendizado, a gestão educacional precisa trabalhar em 

sincronia com o papel da Universidade e os objetivos do curso, de modo que existam 

estratégias metodológicas e pedagógicas que corroborem com a relação professor-aluno. 

Diante do exposto, o objetivo geral da pesquisa é analisar as implicações da afetividade na 

relação professor-aluno para o processo de aprendizagem, na percepção do estudante de 

Secretariado Executivo. A abordagem teórica considerou autores como Libanêo (2013), 

Vygotsky (2014), e entre outros. Metodologicamente, realizou-se uma pesquisa qualitativa, 

descritiva e documental, tendo como técnica de pesquisa a aplicação da entrevista de grupo, 

do tipo roda de conversa, com seis alunos concludentes do curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará e a observação do Projeto Pedagógico do Curso. Para a 

interpretação dos dados recorreu-se a análise compreensiva do discurso e análise documental. 

As principais conclusões demonstraram que o afeto presente na relação entre professor e 

aluno favorece no aprendizado e no desenvolvimento de habilidades e comportamentos, mas 

não é fator determinante para o alcance da formação ideal, haja vista ser necessário existir 

envolvimento e interesse da gestão pedagógica e dos sujeitos, de modo que esses sejam 

participantes do processo e conhecedores de seus papeis. Além disso. que as implicações da 

afetividade na relação professor-aluno para o processo de aprendizagem, na percepção do 

discente de Secretariado Executivo estão além do favorecimento da aprendizagem, refletindo 

também na formação pessoal e social através do envolvido com os aspectos interpessoais. 

Ademais, enfrentar os desafios dessa relação sem prejudicar o desempenho acadêmico. 

 

Palavras-chave: Professor-aluno, Afetividade. Ensino-aprendizagem. 



 

ABSTRACT 

 

The teacher-student relationship and the affectivity between these subjects can, together, bring 

reflexes in the educational scope, developing an effective teaching-learning process. However, 

to be an effective learning, educational management must work in sync with the University's 

role and the objectives of the course, in a way that there are methodological and pedagogical 

strategies that corroborate the teacher-student relationship. Said that, the general objective of 

this research is to analyze the implications of affectivity in the teacher-student relationship for 

the learning process, in the perception of the Executive Secretariat’s student. The theoretical 

approach considered authors such as Libanêo (2013), Vygotsky (2014), and others. 

Methodologically, a qualitative, descriptive and documentary research was carried out. The 

research technique was the application of the group interview, a talk wheel with six 

concluding students of the Executive Secretariat course of the Federal University of Ceará and 

the observation of the Project Pedagogical Course. To interpret the data we used the 

comprehensive discourse analysis and documentary analysis. The main conclusions showed 

that the affection present in the relationship between teacher and student favors the learning 

and development of skills and behaviors, but it is not a determining factor for the achievement 

of the ideal formation, since there is a need for involvement and interest in pedagogical 

management and subjects, so that they are participants in the process and knowledgeable 

about their roles. Besides that, the implications of affectivity in the teacher-student 

relationship for the learning process, in the perception of the student of the Executive 

Secretariat are beyond the favor of learning, also reflecting in the personal and social 

formation through the involved with the interpersonal aspects. In addition, to face the 

challenges of this relationship without harming the academic performance. 

 

Keywords: Teacher-student. Affectivity. Teaching-learning. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O nível superior de ensino se relaciona, de uma maneira geral, ao ensino-

aprendizagem para atuação no mundo do trabalho. Porém, muito além dessa formação, a 

educação superior precisa corresponder a uma amplitude muito maior e não se restringir à 

formação profissional. Conforme descrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

Lei n° 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, a educação precisa abranger a vida familiar, a 

convivência humana, movimentos sociais e culturas, além da sociedade civil. (BRASIL, 

1996). A partir do papel da universidade, a gestão educacional precisa se apoiar para formular 

a proposta pedagógica, que serve de guia para construção do processo de ensino-

aprendizagem na relação entre professor e aluno. A partir desse contexto, na tentativa de 

atender esses anseios, o professor deverá adequar postura, conteúdos e didáticas em sala de 

aula.   

O trabalho da instituição e do professor deve considerar a eficácia do aprendizado do 

aluno. Nesse aspecto, o envolvimento afetivo entre os sujeitos pode favorecer o processo de 

aprendizagem, pois o aluno busca relacionar os conhecimentos com as experiências que 

possui, e através da troca e da assimilação de informações externas ele poderá construir novos 

saberes. (AGOSTINHO FILHO et. al, 2018).  

A influência no aprendizado pode abranger outras esferas além do conhecimento 

técnico da profissão, que de acordo com Padilha e Biavatti (2014, p.3) pode “possibilitar o 

crescimento e desenvolvimento de uma pessoa em sua totalidade, focando quatro áreas: do 

conhecimento, do afetivo-emocional, de habilidades e de valores”.  Torna-se fundamental a 

percepção do professor em trabalhar os aspectos cognitivos em sala de aula por meio de uma 

relação eficaz com o aluno, de modo a desenvolver as habilidades da profissão e a postura 

necessária desse aluno para cumprir seu papel cidadão perante a sociedade. 

Ademais, durante o percurso do processo da relação professor- aluno pode existir 

algumas barreiras que sejam prejudiciais, como expõe Costa et.al. (2014, p.4): 

 

o juízo de valor que poderão resultar em preconceitos, levando também em conta 

que existem bloqueios que impedem a realização das necessidade de compreensão 

do outro ferindo uma das exigências fundamentais para que as relações interpessoais 

se tornem mais ricas, positivas e maduras. 

 

Assim, mostra-se necessário ampliar o debate sobre os desafios que os alunos 

enfrentam para conseguir estabelecer uma relação produtiva com os docentes, pois segundo 

Oliveira et. al. (2014, p. 240) “muitos jovens percebem dificuldades no seu relacionamento 
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com os professores no Ensino Superior”. A compreensão dessas dificuldades pode auxiliar no 

entendimento de quais aspectos estão intimamente ligados à postura do professor em sala de 

aula e, até mesmo, verificar as atitudes dos alunos frente a essas dificuldades para não 

influenciar em seu aprendizado. O convívio entre indivíduos é inerente a muitas profissões, 

onde esse fenômeno ocorre de maneira corriqueira, como na profissão de Secretariado 

Executivo.  As relações entre professor e aluno também podem auxiliar no aprimoramento e 

no desenvolvimento da postura profissional, tendo em vista que a construção do indivíduo 

sofre influência das vivências.   

A participação da gestão pedagógica é fundamental para que haja sincronia nos 

processos educativos. No curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), em seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC), pode-se constatar que a finalidade do 

processo de ensino-aprendizagem é atender aos anseios do atual contexto da formação 

superior.   Nesse projeto, o objetivo geral do curso é “proporcionar aos discentes do Curso de 

Secretariado Executivo da UFC conhecimento e formação para o exercício pleno das funções 

secretariais nas diversas organizações, atendendo as demandas da sociedade.”. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2017, p.10). Nessa perspectiva, os aspectos 

diretos e indiretos que constituem o fenômeno entre professor e aluno serão relevantes para 

melhor entendimento desse processo de formação. Além disso, o aluno, beneficiário direto 

dessa conjuntura, precisa reconhecer a existência de qualidade desse processo, buscando 

identificar os componentes da satisfação com a aprendizagem adquirida.  

Neste contexto, o presente trabalho tem como questão norteadora: quais as 

implicações da afetividade na relação professor-aluno para o processo de aprendizagem, na 

percepção de discentes de Secretariado Executivo? Dessa maneira, esta pesquisa tem como 

objetivo geral analisar as implicações da afetividade na relação professor-aluno para o 

processo de aprendizagem, na percepção de discentes de Secretariado Executivo. Foram 

definidos como objetivos específicos:  

a) Identificar os aspectos positivos e os desafios na relação professor-aluno, sob o olhar 

de formandos em Secretariado Executivo. 

b) Conhecer a opinião de discentes de Secretariado Executivo sobre a postura do 

professor em sala de aula. 

c) Refletir acerca das contribuições e das implicações da afetividade entre aluno e 

professor para a aprendizagem, na perspectiva do estudante de Secretariado Executivo. 

Partindo do pressuposto de que o ensino superior oferece uma formação direcionada 

para atuação do futuro profissional, não apenas no mundo do trabalho, como também para seu 
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desenvolvimento próprio e social, acredita-se que a relação interpessoal afetiva entre 

professor e aluno pode impactar positivamente, ou não, a aprendizagem. Entre as formas 

existentes de relações interpessoais existentes na Universidade, optou-se por trabalhar com 

aquela entre professor e aluno, devido ao processo de ensinar e aprender, oriundo desses 

sujeitos. 

O interesse da pesquisadora em investigar sobre a temática surgiu no projeto de 

extensão ‘Secretariado em Debate’. Esse projeto está vinculado ao Núcleo de Estudo e 

Pesquisa em Secretariado Executivo (NEPES) do curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). O trabalho foi desenvolvido por meio das discussões 

na análise do filme “Ao mestre com carinho 2”, lançado em 1996, com objetivo de analisar a 

importância da relação afetiva para o processo de ensino-aprendizagem.Assim percebeu-se a 

necessidade de aprofundar o estudo para compreender a percepção dos alunos diante dessa 

relação, além de ampliar as discussões sobre os desafios existentes.  

O trabalho se justifica pela importância do entendimento acerca da contribuição da 

afetividade para o processo de ensino-aprendizagem no ensino superior. Em nível acadêmico, 

a pesquisa também pode contribuir para o acompanhamento da percepção dos alunos sobre o 

ambiente no qual estão inseridos na universidade, considerando os resultados como 

possibilidade de melhoria para a qualidade do ensino na universidade, visto que estudo 

abrange, entre outros aspectos, o Projeto Político Pedagógico de Curso (PPC), e a ênfase da 

importância das relações afetivas no processo de aprendizagem.  

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, além desta introdução. O segundo 

capítulo traz uma explanação sobre a relação professor-aluno intermediada pela afetividade no 

processo educativo e os aspectos correspondentes ao ensino-aprendizagem no contexto da 

afetividade, de modo a pontuar o papel de cada sujeito nessa dinâmica, assim como apontar os 

reflexos da postura do professor para uma relação positiva. 

O terceiro capítulo refere-se à educação em Secretariado Executivo por meio de 

estudo da evolução da educação secretarial, da necessidade de qualificação para a atuação 

profissional, assim como os desafios ainda existentes. Além disso, esse capítulo trabalha com 

os aspectos da formação secretarial e as contribuições da relação professor-aluno para as 

habilidades interpessoais, focalizando a necessidade de estratégias de ensino para o alcance da 

formação.  

O quarto capítulo apresenta a metodologia adotada no trabalho, com a apresentação 

do delineamento da pesquisa, os critérios de seleção dos participantes, assim como o 

instrumento de coleta de dados e o meio para análise dos dados.  
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Em seguida, o quinto capítulo expõe a análise de dados por meio de uma análise 

documental do Projeto Político Pedagógico do Curso de Secretariado Executivo da UFC e a 

análise dos resultados obtidos em um levantamento de campo, com aplicação da técnica de 

entrevista em grupo, do tipo roda de conversa.   

Por fim, o sexto capítulo aborda as considerações finais da pesquisa, esclarecendo-se 

o alcance dos objetivos propostos e as inquietações para futuras pesquisas, seguida das 

referências.    
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2 RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E AFETIVIDADE: CONTRIBUIÇÕES PARA O 

PROCESSO DE ENSINAR E APRENDER     

 Considerando a sala de aula como um dos meios de formação do aluno, a relação 

professor-aluno é colocada como elementar para o desenvolvimento desse processo em 

participação conjunta entre os sujeitos, haja vista que para trabalhar com o aluno a postura e o 

conhecimento que a sociedade e o mercado exigem é necessário que exista uma relação 

favorável com o professor.  A necessidade de maior envolvimento entre professor-aluno e a 

participação do aluno nesse processo de formação evidencia a relação afetiva como a maneira 

de construir um ambiente propício para a efetivação do ensino-aprendizagem, haja vista ser 

um fenômeno onde propicia melhor engajamento e comprometimento das partes, quando esse 

se torna favorável.  

Este capítulo aborda os aspectos que influenciam a relação professor-aluno, 

destacando características relevantes para a compreensão da amplitude desse fenômeno, assim 

como o papel fundamental do professor em desenvolver um ambiente propício para a 

ocorrência da afetividade com o aluno. Além disso, explana sobre o contexto do ensino-

aprendizagem para o desenvolvimento da formação adequada.  

 

2.1 A relação professor-aluno e a afetividade no processo educativo 

 

A relação entre as pessoas acontece em diversas circunstâncias e objetivos. Os 

diferentes tipos de vínculos estão relacionados com aspectos, tais como: o ambiente, o 

interesse pessoal e o contexto em que estão inseridos. Segundo Cardozo e Silva (2014, p. 23) 

“a todo momento o indivíduo convive e se relaciona com outras pessoas em diferentes 

lugares, formam grupos por afinidades e aproximações como família, escola, igreja e 

trabalho”. Pode-se afirmar que há situações em que a relação é natural, como no ambiente 

familiar, e outras circunstanciais, no ambiente de trabalho, e em cada contexto o indivíduo se 

portará de maneira diferente, de modo a compor as particularidades desse fenômeno. 

É possível destacar que na relação professor-aluno no ensino superior tem-se, além 

dos sujeitos mencionados, o ambiente de sala de aula, o objetivo do professor, o objetivo do 

aluno e os aspectos inerentes ao contexto. No entendimento de Roncaglio (2004, p.101) “a 

relação professor-aluno, na educação superior, está sujeita a, [...] convenções que nem sempre 

são estabelecidas só pelos professores e alunos, mas também pela gestão do curso, e, algumas 

delas, pela legislação vigente no País.”. 
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Antigamente, o papel do professor de nível superior estava relacionado à transmissão 

do conhecimento que esse tinha em seu domínio para formar o aluno em determinada 

profissão. Diferente do que hoje deve ser adotado nas instituições de ensino superior como 

necessário para a formação do aluno, Masetto (2002, p.10) versa que:  

 

Os cursos superiores e, posteriormente, as faculdades criadas e instaladas no Brasil, 

desde seu início e nas décadas posteriores, voltaram-se diretamente para a formação 

de profissionais que exerceriam uma determinada profissão. Currículos seriados, 

programas fechados, que constavam unicamente das disciplinas que interessavam 

imediatamente e diretamente ao exercício daquela profissão e procuravam formar 

profissionais competentes em uma determinada área ou especialidade.   

            

Nesse contexto, o aluno não exercia papel participativo na formação, nem mesmo 

tinha desenvolvimento crítico ou abrangência com aspectos humanos e sociais, de fato, o 

ensino era voltado para desenvolver um profissional nas condições impostas pelo professor e 

pela sociedade da época.  Entretanto, a maneira de proporcionar essa educação precisou ser 

transformada, na medida em que, houve mudanças no objetivo da formação superior. Para 

Masetto (2002, p.13) “com a consciência crítica de que o processo de aprendizagem é o 

objetivo central dos cursos de graduação, a própria maneira de conceber a formação do 

profissional também passou por transformação”. Percebe-se que há uma íntima ligação entre a 

gestão educacional e o processo de formação do aluno. Essa abordagem será trabalhada no 

próximo capítulo.  

 Segundo afirma Libâneo (2013) a prática educativa pode assumir várias formas, e 

independente do processo considerado, essa prática terá subordinação ao contexto social e 

político da época, correspondendo às exigências, aos objetivos e às condições impostas pela 

sociedade.  Assim, com as mudanças do contexto político-social nos últimos anos, o perfil 

ideal de professor foi sendo reconstruído em direção a outro viés. Então, uma nova postura 

teve que ser adotada para o enquadramento eficaz do professor em sala de aula, o qual 

segundo Ventura et al (2011, p.95) “[...] implica refletir e investigar, integrando o 

conhecimento disciplinar e pedagógico, propiciando um clima de motivação e trabalho 

colaborativo, potenciando uma aprendizagem de qualidade”. 

Dessa maneira, foi necessário incluir o aluno, consequentemente sua aprendizagem, 

como o centro do processo de formação, para que o professor, de acordo com Santos e Soares 

(2011, p.360), esteja concentrando o seu papel em “promover a reflexão como um processo 

mental intrínseco ao estudante, portanto, em favorecer a construção da autonomia intelectual 

desse sujeito”. Nessa linha de pensamento, Barros (2017, p. 221) considera que o professor 

precisa ser levado “[...] a assumir a responsabilidade pelo educando, situado no centro do 
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processo educativo, e a contribuir para o desenvolvimento de futuros profissionais 

responsáveis e éticos”. Isso significa que o aluno terá a oportunidade de ser agente ativo em 

sua aprendizagem. 

Apesar dessa mudança, o professor não perdeu a sua relevância. O papel de cada 

sujeito precisa ser considerado para obtenção de resultado efetivo no ensino-aprendizagem, 

haja vista que a relação eficaz acontecerá mediante participação mútua. Assim, para atuar na 

realidade educacional o professor universitário, segundo Junges e Behrens ( 2015, p 294), 

 

[...] precisa saber mediar esses conhecimentos disponíveis aos alunos, de forma a 

torná-los profissionais competentes, mas, também cidadãos conscientes. Isso exige 

do professor universitário um trabalho coletivo, com seus pares, que ultrapasse as 

fronteiras de sua disciplina, que reconheça o contexto do seu ensino, da sua 

produção e o de seus alunos.  

 

Será diante desse contexto que o professor precisará moldar sua postura em sala de 

aula, assim como sua metodologia de ensino. Essa metodologia vai incluir a unidade didática, 

os métodos, as formas e procedimentos de docência, assim como os materiais e as técnicas de 

ensino. (LIBANÊO, 2013). Essas mudanças e adequações necessitam voltar ao novo contexto 

de ensino, que vai aproximar o professor do aluno, pois agora este é o centro do processo de 

formação. Tornar essa relação viável envolve não só a disponibilidade dos sujeitos, como 

aspectos que estão envolvidos direta e indiretamente nesse contexto.  

De acordo com o  Libanêo (2013), a relação professor-aluno envolve não só aspectos 

socioemociais da relação pessoal, como também aspecto cognoscitivo, que dizem respeito ao 

modo como os conteúdos e as atividades são executados em sala de aula. Acerca dos aspectos 

cognoscitivos, pode-se considerar a construção do projeto de disciplina, que consta o modelo 

de aula, a forma avaliativa, os conteúdos, os livros de apoio, as atividades e os trabalhos a 

serem desenvolvidos durante o semestre.  

Já considerando o lado socioemocional dos sujeitos, considera-se a postura do 

professor diante dos alunos. Segundo Pereira e Gonçalves (2010, p.14) essa postura “inclui 

dar credibilidade as suas opiniões, valorizar sugestões, respeitar seus limites, acompanhar seu 

desenvolvimento e demonstrar acessibilidade”. Na compreensão de Barros (2017), posicionar 

o aluno no centro do processo, ultrapassa a percepção de que o educando deve ser participar 

ativamente da construção de saberes, exige uma responsabilidade do educador, a que ocorre 

na relação entre eles. Trata-se então de uma contínua construção de experiências e vivências 

em sala de aula para o alcance  eficaz resultados relacionais e, consequentemente, de novas 

aprendizagens.   



 

21 

Percebe-se que os aspectos socioemociais entre os sujeitos estarão relacionados aos 

cognocitivos, pois será por meio da metodologia, da didática, das atividades individuais e em 

grupo, do favorecimento de debates, da comunicação e da capacidade de ouvir que o 

professor conseguirá adequar a sala de aula em um ambiente favorável para uma relação 

afetiva. Além disso, por meio desses aspectos que o professor saberá se o seu trabalho está 

sendo eficaz para o aprendizado.Segundo Libâneo (2013, p. 275): “as respostas e as opiniões 

dos alunos mostram como eles estão reagindo à atuação do professor, às dificuldades que 

encontram na assimilação dos conhecimentos.”  

Para o professor conseguir estabelecer uma relação afetiva com os alunos é 

fundamental que ele tenha flexibilidade e percepção da necessidade de adequação aos seus 

alunos, pois o trabalho será aplicado em diferentes turmas, com diferentes pessoas, e muitas 

vezes um planejamento aplicado em um ano com determinados alunos pode não surtir o 

mesmo efeito no outro semestre com outros alunos. Com relação à diversidade de 

características do grupo e às particularidades de cada aluno se faz necessário: 

observar a heterogeneidade dos educandos em relação às suas origens, ideias e ideais 

e, ao mesmo tempo, estar atenta às particularidades de cada um, seus potenciais e 

limitações, considerando as experiências e saberes que eles levam para o 

grupo.(BARROS, 2017, p. 202)  
 

Assim, conforme entendimento de Junges e Behrens (2015, p. 291):  

 

Um professor com anos de experiência não significa que seja um bom professor do 

ponto de vista pedagógico. Se sua prática não é uma prática refletida, observada, 

continuamente revista a partir dos interesses dos alunos, durante os anos letivos 

podem ser apenas uma repetição de ações e acúmulo de tempo que serve 

simplesmente para a progressão na carreira.  

  

O mínimo para favorecer e manter a afetividade em sala de aula é de 

responsabilidade do professor, tendo em vista sua autoridade e sua função mediadora. Acerca 

dessa percepção, Pereira e Golçalves (2010, p. 16) afirmam que, 

 

a interação entre professor e aluno, consiste em ações simples como a forma que se 

refere ao aluno, seu comportamento e sua postura perante ele. Na prática pedagógica 

essas ações são importantes para que o aluno valorize e crie vínculos de sentimentos 

e de cumplicidade. 

 

Essas relações entre professor e aluno serão responsáveis pela construção da 

afetividade, que segundo Centrangolo (2010, p. 12), “ a afetividade é, então, a parte psíquica 

responsável pela caracterização sentimental de tudo que é vivido”.  Nota-se que será através 
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da interação entre professo-aluno e aluno-aluno que haverá a construção de conhecimento, e 

consequentemente, a efetividade no processo de ensino-aprendizagem. (MARTINS, 2009).  

O professor conseguirá ter o controle desse processo com o conhecimento acerca da 

prática docente que vai desenvolver no ambiente da sala de aula com seus alunos. Segundo 

Libâneo (2013), essa prática que precisa ser desempenhada é relacionada à autoridade 

profissional, moral e técnica. De acordo com o citado teórico, a primeira autoridade diz 

respeito aos métodos e aos procedimentos de ensino que o professor utiliza, além da forma de 

lidar com o todo e as particularidades dos alunos. Na autoridade moral, encontra-se o 

conjunto de aspectos que formam a personalidade do professor. E por fim, na autoridade 

técnica pode-se destacar o conjunto das capacidades e das habilidades para conduzir a 

transmissão dos conteúdos em sala de aula, empregando princípios didáticos e métodos 

pedagógicos eficazes. 

Com relação à diversidade de características do grupo e às particularidades da cada 

aluno se faz necessário,  

 

observar a heterogeneidade dos educandos em relação às suas origens, ideias e ideais 

e, ao mesmo tempo, estar atenta às particularidades de cada um, seus potenciais e 

limitações, considerando as experiências e saberes que eles levam para o 

grupo.(BARROS, 2017, p. 202). 

 

 A condução da afetividade é feita por meio da atmosfera de maior aproximação, 

percepção e atenção ao aluno, favorecendo a relação entre o professor e o aluno a partir do 

convívio e das experiências que conduzem o ensino e levam à aprendizagem. Assim, Sarnoski 

(2014, p.4) expõe que :  

 

a afetividade também é concebida como o reconhecimento construído através da 

vivência, não se restringindo ao contado físico, mas à interação que se estabelece 

entre as partes envolvidas, na qual todos os atos comunicativos, por demonstrarem 

comportamentos, intenções, crenças, valores, sentimentos e desejos, afetam as 

relações e, conseqüentemente, o processo de aprendizagem.        

                  

Portanto, muito além do conteúdo teórico acerca da disciplina, o professor hoje 

precisa desenvolver postura, comportamentos e metodologias de ensino capazes de envolver o 

aluno ao processo de ensino-aprendizagem, de modo que esse consiga participar de maneira 

ativa e intensa na relação com o professor.  

 

 

 



 

23 

2.2 Ensino–aprendizagem e a formação no contexto da afetividade 

 

Apesar de corresponder a dois significados e objetivos distintos, o ensino e a 

aprendizagem fazem parte do mesmo contexto, o processo de formação. Segundo relacionam 

Santos e Soares (2011, p.360) “aprendizagem e ensino são aspectos distintos; o primeiro, 

desenvolvido pelo estudante e o segundo, pelo professor”. Porém, para que um ou outro 

exista, é necessário que haja relação entre os sujeitos, pois “a aprendizagem é a razão de ser 

da relação professor-aluno. Assim, o encontro entre esses dois atores só se justifica porque 

existe a necessidade das novas gerações aprenderem, no caso da formação de professor, a ser 

professores”. (SANTOS; SOARES, 2011, p. 360). 

Nesse cenário aplica-se o papel do professor para a formação profissional, social e 

humana do aluno do ensino. As adequações sofridas em sala de aula com métodos e 

pedagogias adequada a nova realidade pretendem atender ao ensino que a instituição propõe 

para construção do aprendizado, tentando corresponder às exigências da sociedade, haja vista 

que no âmbito da universidade pública não existe apenas o aluno como beneficiário.  

As qualidades que capacitavam o professor para ensinar de forma adequada em sala 

de aula relacionavam-se com o fato de ele possuir o conhecimento teórico para formar o aluno 

para o mundo do trabalho, mediado por uma postura com aspectos de superioridade e poder 

em seus métodos aplicados, divergindo do que hoje é necessário ser praticado na relação com 

o aluno. Acerca desse quadro, Schwartz e Bittencout (2012, p.7) pontuam que: 

  

Quando pensamos em uma instituição nos moldes tradicionais, estas características 

poderiam estar relacionadas à importância do saber dos mestres, ou ainda à 

autoridade destes em sala de aula. No entanto, nas instituições que se dizem 

próximas às vertentes mais contemporâneas em educação, talvez estes atributos 

circulem mais na direção da centralidade do aluno nos processos de ensino e de 

aprendizagem, o que exige uma relação mais próxima e dialógica entre professores e 

alunos, entre ensino e aprendizagem. 
                      

Percebe-se que essa diferença entre períodos necessitou mudança de postura e visão 

do professor, haja vista que o aluno se enquadra ao que o docente adota e segue em sua 

maneira de ensinar.  Como a aprendizagem tem ênfase no conhecimento mais holístico e não 

mais de forma pontual, segundo Santos e Soares (2011,p.361), é fundamental “a interação 

professor-aluno, saudável, complementar, dialógica, [...]”. Tendo em vista a relevância dessa 

interação para o alcance adequado da relação ensino-aprendizagem, o professor precisa adotar 

medidas que envolva o aluno no processo, de modo que esse consiga compreender a 

importância também do seu papel. Logo, Santos e Soares (2011, p.361) versam que:    
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é importante que o professor desenvolva uma atitude de parceira e co-

responsabilidade com os alunos, que planejem o curso juntos, usando técnicas em 

sala de aula que facilitem a participação e considerando os alunos como adultos que 

podem se co-responsabilizar por seu período de formação profissional. 

 

Quando os sujeitos têm conhecimento dos seus papeis e compreendem a importância 

de suas ações mediante o ensino e a aprendizagem existe um ambiente propício, no qual são 

traçadas medidas para alcançar os objetivos. No caso do aluno, por exemplo, dedicação com a 

realização de leituras e atividades, e do professor com o uso de metodologias adequadas. 

Boscarato (2014, p. 15) afirma que “quando o professor se dispõe a ensinar e o aluno a 

aprender, é formado uma corrente de elos afetivos que propiciam boa vontade, e cumprimento 

do dever.”  Do contrário, na existência de obstáculos para estabelecer essa relação, poderá 

existir desmotivação e desinteresse por parte de ambos, como, por exemplo, o professor, não 

se esforçar em tornar a aula mais dinâmica e interessante, e os alunos não de dedicarem na 

execução das atividades e no empenho dos estudos. Percebe-se que as razões das dificuldades 

na aprendizagem podem estar relacionadas ao ensino.      

    É notória a existência da relação da afetividade no contexto de formação do aluno, 

como pode ser vista nas teorias de Vygotsky (2014), as quais concebem o homem como um 

ser que pensa e raciocina, e que também sente e se emociona. Além disso, durante o processo 

de ensino, Moran (2000, p.5) pontua que ao educar “facilitamos, num clima de confiança, 

interações pessoais e grupais que ultrapassam o conteúdo para, através dele, ajudar a construir 

um referencial rico de conhecimento, de emoções e de práticas”. Assim, a criação desse 

contexto favorável pode influenciar no maior aproveitamento do papel do professor e do 

aluno em sala de aula para a construção de um processo de ensino-aprendizado eficaz.   

    Em contraposição, a inexistência de relação afetiva entre o professor e o aluno pode 

ocasionar consequências como o desinteresse e o prejuízo na aprendizagem, haja vista que, 

conforme explana Moran(2000, p.5) “as primeiras reações que o bom professor e educador 

despertam no aluno são a confiança, a admiração e o entusiasmo. Isso facilita enormemente o 

processo de ensino-aprendizagem”, então, do contrário, o aluno enfrentará dificuldades para 

assimilar e se desenvolver diante dos conteúdos.      

Como em qualquer relação entre indivíduos, a relação afetiva na interação de sujeitos 

no âmbito educacional também é passível de conflitos. Logo, o que vai ser capaz de 

influenciar esse conflito entre professor e aluno será exatamente a forma como ele será no 

trato, cada atitude gera um reflexo, tanto para os sujeitos, quanto para o processo em que 

juntos fazem parte. Segundo Sousa (2014, p.31), “o conflito pode transformar-se em 



 

25 

oportunidade de crescimento e melhoria, ou pode traduzir-se em comportamentos agressivos. 

Não é aconselhável ignorar o conflito, bem como as razões que o originaram”.   

 Diante desse cenário, autores relacionam a existência desses conflitos com atitudes e 

posturas de ambos sujeitos responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem. Conforme 

Garcez (2015, p.52-53) tem-se, 

de um lado, um discurso idealizado acerca do papel do professor, como mediador da 

aprendizagem e da participação ativa e comprometida do estudante, e, de outro, 

práticas estudantis que revelavam o medo de se expor e ser repreendido pelo 

professor.  

 

Evidencia-se a necessidade de trabalho mútuo entre as partes para evitar situações 

adversas e prejudiciais na formação. Deste modo, muito além da formação teórica e prática 

em sala de aula, esses reflexos na relação do aluno com o professor proporcionam 

desenvolvimento de caráter e de postura individual, pois a interação entre pessoas pode ser 

capaz de influenciar em aspectos comportamentais. Diante disto, Reis, Prata e Soares (2012, 

p.348-349) expõem que “ao estabelecer uma relação afetiva entre o professor e o aluno, 

reflete-se uma interação entre o conhecimento e as relações interpessoais que levam ao 

desenvolvimento mental e social do aluno.” 

É evidente que a construção do ensino-aprendizagem eficaz por intermédio da boa 

relação entre professor e aluno é capaz de proporcionar a formação adequada para o aluno, 

devido à abrangência que esse relacionamento consegue atingir. Na visão de Pinto (2014, 

p.16)  “através das relações interpessoais o professor pode atuar para transformar realidade e 

ajudar a construir valores e ideais que contribuam para o aprendizado de seus alunos para a 

sociedade como um todo”. Quando o professor consegue executar seu papel, demonstrando 

empenho e buscando estabelecer o melhor vínculo possível com os alunos, conforme Reis, 

Prata e Soares (2012, p.349), “poderá atingir a participação imediata por parte dos alunos que 

sentem que podem confiar no professor.”  

O aluno vai se transformando e se desenvolvendo a partir das experiências em sala 

de aula, assim como o professor vai moldando sua personalidade profissional diante das 

relações estabelecidas com o aluno. Em síntese, Vieira e Lopes (2010, p.37) afirmam que “a 

qualidade da relação professor-aluno num processo pedagógico confere, ao objeto a conhecer, 

um sentido afetivo, a partir da forma com que se realizam essas experiências de 

aprendizagem”. Portanto, o ensino-aprendizagem, diante do exposto, configura-se numa 

relação onde um sujeito, o professor, faz a mediação do ensino junto aos alunos, utilizando 
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técnicas, metodologias e comportamentos que estimulem a participação e o empenho desses 

alunos para a efetiva aprendizagem, de modo que o vínculo seja positivo para todos.  

As relações no âmbito educacional na educação superior estarão assimiladas com os 

indivíduos e o ambiente em questão. Dentro desse contexto, existirão particularidades pela 

Instituição considerada, assim como as particularidades dos sujeitos, direcionando o estudo 

para o processo de formação desse profissional por intermédio da afetividade na relação entre 

professor e aluno.  Dando continuidade à discussão proposta neste estudo, o próximo capítulo 

aborda de forma mais específica a educação secretarial.  
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3 EDUCAÇÃO EM SECRETARIADO EXECUTIVO: EVOLUÇÃO E ASPECTOS 

PEDAGÓGICOS 

 

Na educação, em cada nível de ensino, o sujeito recebe a formação adequada no 

sentido de corresponder ao aprendizado necessário para àquela etapa, como no fundamental 

ou médio. Quando parte para o nível superior, esta educação é diferenciada e moldada de 

acordo com critérios específicos da formação profissional que almeja, apesar da existência de 

características elementares presentes em dos os cursos nesse nível, como a preparação para 

atuação no mundo do trabalho. 

Este capítulo aborda a evolução da educação secretarial a partir da criação de cursos 

superiores, regulamentação e dos desafios atuais. Além de trabalhar aspectos pedagógicos da 

formação secretarial aos discutir estratégias favoráveis para a criação de uma relação afetiva 

entre professor-aluno, bem como para a construção de um processo de ensino-aprendizado 

eficaz, assim como as contribuições dessa relação para as habilidades interpessoais, necessária 

à profissão.  

 

3.1 Educação secretarial: evolução e desafios atuais 

 

As conquistas referentes ao Secretariado Executivo, assim como a mudança do perfil 

desse profissional, além de estarem relacionadas com a busca por reconhecimento da 

sociedade, estão associadas a fatores como as mudanças em nível global. E esse cenário torna-

se responsável em gerar transformações de postura, comportamento e demanda 

organizacional, de modo que o profissional necessite, progressivamente, acompanhar as 

alterações pra torna-se capaz de exercer seu trabalho de maneira eficaz. Emerge, assim, a 

necessidade de preparação nos diversos níveis educacionais.  

Apesar dos primeiros registros da profissão de Secretariado Executivo estarem 

relacionados com as atividades dos escribas, na era medieval, o surgimento da primeira 

Instituição de ensino que ofertasse essa formação ocorreu em 1969, com a criação do curso de 

Secretariado Executivo na Universidade Federal da Bahia. Porém, de acordo com Durante e 

Santos (2010, p.5), “foi nos anos 1990 que o ensino superior em secretariado se proliferou, 

juntamente com eventos e produções acadêmicos na área”. 
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A proliferação dos cursos superiores em Secretariado Executivo pode ser constatada 

hoje devido à existência de diversos cursos em diferentes estados do país, além da 

classificação das formações em Secretariado Executivo Bilíngue e Trilíngue. E assim, com 

esse cenário, a obrigatoriedade dessa formação para exercer cargos dessa natureza passou a 

ser exigência legal com a publicação da lei de regulamentação profissional. (TEIXEIRA, 

2016). 

A regulamentação da profissão secretarial, que dispõe sobre o exercício da profissão 

de secretário e dá outras providências, ocorreu através da Lei 7.377, de 30/09/85 e 

posteriormente com alterações através da Lei 9.261, de 10/10/96 (BRASIL, 1985, 1996). 

Entre as conquistas que refletiram em mudanças importantes para o desenvolvimento do 

Secretário Executivo, Martins-Santos (2015, p.11), elenca:  

 

a publicação da Portaria nº 3.103 em abril de 1987 pelo Ministério do Trabalho, [...]; 

a criação da Federação Nacional de Secretárias e Secretários (Fenassec), em 31 de 

agosto de 1988; e a publicação do Código de Ética do profissional de secretariado 

[...].  

 

Atrelada a essas e outras conquistas, emerge a necessidade de qualificação 

profissional por meio de cursos, treinamentos e capacitação nos diversos níveis, assim como 

expõe Martins-Santos( 2015, p. 12) que “ o aumento do número de cursos técnicos e de 

bacharelado bem como a criação dos cursos tecnólogos em Secretariado podem ser 

igualmente apontados como resultado do comprometimento que a área tem pela busca da sua 

qualificação”. Percebe-se então que essas Instituições terão o objetivo de formar os 

profissionais nas condições adequadas para o mundo do trabalho. 

Entre as determinações da Lei 7.377, de 30/09/85 e posteriormente com alterações 

através da Lei 9.261, de 10/10/96 (BRASIL, 1985, 1996), a regulamentação dispõe acerca da 

atuação legal, a necessidade de comprovação de conclusão de curso, conforme versa o Art.6 

da Lei 7.377:  

O exercício da profissão de Secretariado requer prévio registro na Delegacia 

Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e far-se-á mediante a apresentação 

de documento comprobatório de conclusão dos cursos previstos nos incisos I e II do 

Art. 2 desta Lei e da Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS.  (BRASIL, 

1996, n.p.) 

  

Os cursos aos quais o citado artigo se refere são de nível técnico e superior. Além da 

diferenciação elementar de titulação e tempo de conclusão do curso, existem as diferenças 

quanto as próprias atribuições e abrangência de estudo, que em nível técnico haverá um 

ensino mais direcionado a aspectos práticos, como na “organização e manutenção dos 
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arquivos da secretaria” (BRASIL, 1996, n.p. ) e “execução de serviços típicos de escritório, 

tais como recepção, registro de compromissos, informações e atendimento telefônico”, 

(BRASIL, 1996, n. p).  

Quanto ao nível superior, ressalta-se um ensino amplo de conhecimento teórico e 

prático, como o “planejamento, organização e direção de serviços de secretaria” e a 

“assistência e assessoramento direto a executivos”, essas e outras atribuições descritas no Art. 

4 da Lei 7.377, de 30/09/85, complementada pela Lei 9.261, de 10/10/96 (BRASIL, 1985, 

1996)   

Além desses níveis de formação, há o curso superior de Tecnologia em Secretariado, 

que, de acordo com Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (2010), ao 

finalizar o estudo, estará apto a planejar e organizar os serviços da secretaria, aplicando 

ferramentas específicas de assessoramento para atingir a otimização dos processos vinculados 

às atividades específicas do cargo (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010). 

 O curso superior de Bacharelado em Secretariado Executivo, forma profissionais 

para atuar como facilitador e gestor da informação por meio de assessoramento aos 

executivos, fazendo uso de novas tecnologias e de planejamento, organização e implantação 

de programas para desenvolvimento cultural das organizações. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2010). Além disso, os cursos bacharelados são configurados “[...] como cursos 

superiores generalistas, de formação científica e humanística, que conferem, ao diplomado, 

competências em determinado campo do saber para o exercício de atividade acadêmica, 

profissional ou cultural [...]. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010, p. 5).  

Observa-se que o curso superior tecnólogo, tem como intuito formar profissionais 

com conhecimentos específicos direcionados ao mundo do trabalho, enquanto, o curso 

superior bacharelado, focaliza uma formação voltada para além da profissão, preparando-o 

para a pesquisa científica, formação humana, exercício da cidadania e para intervir na 

realidade social.  Apesar dessa diferenciação, a lei de regulamentação da profissão, Lei 9.261 

de 1996 (BRASIL, 1996), não aborda essas questões, revelando a necessidade de atualização 

da mesma. Com o objetivo de sanar esta lacuna no âmbito legal, há um projeto de lei em 

tramitação para inclusão da formação superior de Tecnologia em Secretariado Executivo, em 

seu Art. 2, inciso III, assim como a descrição das atribuições desse profissional. 

(BRASIL,2017) 

A busca por qualificação em tornar-se um profissional apto para o mundo 

organizacional acompanha as mudanças do perfil que o meio exige. Segundo Martins-Santos 

(20105, p.11) “foi resultado não apenas de fatores externos, tais como a globalização, mas 
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também de discussões empreendidas no seio da área secretarial [...]”. Nesse contexto, 

considerando a busca pelo ensino superior, o profissional que atuará como Secretariado 

Executivo, de acordo com o Art. 2 da  Lei No.  9.261, de 10/10/96), será:  

a) o profissional diplomado no Brasil por Curso Superior de Secretariado, 

legalmente reconhecido, ou diplomado no exterior por Curso Superior de 

Secretariado, cujo diploma seja revalidado na forma da lei; b) portador de qualquer 

diploma de nível superior que, na data de início da vigência desta lei, houver 

comprovado, através de declarações de empregadores, o exercício efetivo, durante 

pelo menos trinta e seis meses, das atribuições mencionadas no art. 4º desta Lei 

(BRASIL,1996, n.p. ) 

 

Dessa forma, o estudante, ao concluir a graduação, terá o direito de exercer sua 

profissão regulamentada, garantindo-lhe plenos poderes de atuar em diversos âmbitos de 

mercado, público ou privado, como assessor, consultor, gestor, empreendedor e, até mesmo, 

como docente, haja vista a interdisciplinaridade existente no ensino superior, com 

aprendizagem mais holística e pouco limitada, diferentemente do ensino técnico.  

Apesar desses avanços, ainda há desafios no que tange a Educação em Secretariado 

Executivo, como a consolidação da cientificidade e o reconhecimento como área de 

conhecimento que, segundo Martins et al (2017, p.282), o 

cenário também desencadeia a necessidade de um olhar para o estado do 

conhecimento em Secretariado a partir do desenvolvimento de artigos e teses e 

dissertações, o que contribuirá tanto para a sua atuação profissional quando para a 

sua consolidação científica.  

 

Além disso, a criação de cursos de pós-graduação stricto sensu, que ainda não se 

concretizou. É notório que os próprios estudantes, futuros profissionais, assim como os 

atuantes em Secretariado Executivo são responsáveis por essa evolução, de modo que o 

engajamento e a dedicação em mudar a realidade para qualificar mais ainda o Secretário 

Executivo estarão presentes no período de qualificação profissional nos cursos, como no 

momento de atuação no mundo do trabalho.  

 

3.2  Aspectos pedagógicos da formação secretarial e contribuições da relação professor-

aluno e a afetividade 

 

A lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no 9.394/96, de 20 de dezembro de 

1996, aborda no capítulo IV (Art. 8 a 20) acerca da Organização da Educação Nacional.  O 
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documento, em seu artigo 12, prescreve que: “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I – elaborar e executar 

sua proposta pedagógica; [...].”  (BRASIL, 1996, p.5 ). Assim, mostra-se que através de 

determinação legal os cursos superiores precisam formular a proposta pedagógica vinculada 

às necessidades de formação para o nível educacional em específico.  

Os sujeitos, durante o processo de ensino-aprendizagem, recebem influência da 

gestão pedagógica da Instituição. Logo, será nessa realidade que os diretores, coordenadores, 

supervisores, professores, e todos aqueles envolvidos com a Instituição, vão atuar em seus 

papéis. O Projeto Político-Pedagógica (PPP) ou Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é uma 

proposta norteadora da formação dos alunos no âmbito da instituição. Segundo Veiga (2002, 

p.1), “o projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido 

explícito, com um compromisso definido coletivamente”. Percebe-se a relevância desse 

projeto para dirigir a formação dos alunos no âmbito da Universidade de maneira eficaz, com 

a participação de todos envolvidos com único propósito, o cumprimento e o alcance das 

finalidades traçadas no projeto. Ratificando a finalidade desse projeto, Santos (2013, p, 19) 

aborda que:  

Norteia o trabalho da escola por encaminhar ações para o futuro com base na 

realidade atual e sua história. É um planejamento que prevê ações a curto, médio e 

longo prazo, intervindo diretamente na prática pedagógica diária. Ações refletidas no 

projeto procuram incluir desde conteúdos, avaliação e funções até as relações que se 

estabelecem dentro da escola e entre a escola e a comunidade.  

 

Percebe-se a necessidade de engajamento do ensino em sala de aula, aos métodos e 

pedagogias trabalhadas pelos professores com o PPC de Secretariado Executivo, de modo a 

atingir a finalidade deste com a formação adequada para os alunos, conforme afirmam 

Monteiro e Barros (2016, p.154): “as estratégias de ensino devem ser definidas a partir de 

critérios que estejam alinhados ao projeto pedagógico do curso e aos objetivos da disciplina 

por meio do planejamento de ensino”. As autoras expõem estratégias de ensino, utilizadas por 

docentes em Secretariado Executivo, conforme apresentado no Quadro 1.  

Quadro 1- Estratégias de ensino nas perspectivas de Gil (2007/2011): 

Estratégia Descrição 

 

Aula expositiva 

Constituem-se na “preleção verbal utilizada pelos professores com o 

objetivo de transmitir informações aos estudantes”(GIL,2007,p. 133) 

 

Exposição provocativa 

Trata-se de uma metodologia na qual “[...] o professor propõe questões 

que favorecem a reflexão” (GIL,2011, p.143) 
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Exposição- discussão 

Nessa abordagem o professor “[...] encoraja os estudantes a expressar e 

discutir seus pontos de vista em lugar de simplesmente levantar questões 

[...]” (GIL, 2011,p.143) 

 

Discussões em classe 

“A discussão é conhecida como um dos mais adequados métodos para o 

ensino universitário. Sua avaliação é geralmente positiva nos manuais de 

técnicas de ensino”.(GIL, 2007,p. 153) 

Aprendizagem baseada em 

problemas 

 

É “[...] uma estratégia de ensino em que os estudantes trabalham com o 

objetivo de solucionar em problema” (GIL,2007, p.173) 

 

Estudo de Caso 

Constitui-se de descrições de situações- problema em um determinado 

conceito, vivenciadas por profissionais ou empresas, utilizadas como 

catalisadoras de discussões. (GIL,2007) 

 

Atividades fora de sala de 

aula 

São atividades realizadas em outros ambientes e consistem na leitura de 

livros, jornais, revistas, trabalhos escritos, pesquisas, observação direta de 

fenômenos, dentro outras (GIL, 2011) 

 Fonte: Monteiro e Barros, 2016, p.157  

  

Considera-se que as sete estratégias enumeradas no Quadro 1 podem contribuir para 

a relação professor-aluno e a efetividade, devido à possibilidade de estimular a participação 

do aluno e seu envolvimento junto ao conhecimento. Além disso, aspectos como o 

posicionamento crítico e a defesa de ponto de vista por parte dos alunos, podem gerar 

aumento de confiança e afetividade dos sujeitos, haja vista que o professor proporciona uma 

atmosfera de cooperação da aprendizagem com o aluno. Até mesmo na aula expositiva 

dialógica, se o professor tiver a preocupação em envolver o aluno com a delimitação dos 

conteúdos a serem trabalhados, bem como motivar a sua participação, a estratégia pode 

tornar-se favorável para o processo de ensino-aprendizagem.  

Em outras palavras, o sucesso dessas estratégias de ensino está relacionado com o 

envolvimento do aluno de modo voluntário e participativo, pois o efeito no aprendizado não 

será positivo caso o aluno não tenha interesse no envolvimento da metodologia. De modo 

também que cada disciplina, cada turma, cada professor precisa adaptar os métodos ao seu 

contexto, considerando o aprendizado dos alunos, que segundo Adelino (2012, p.15): “tais 

adaptações devem ser realizadas numa perspectiva da aprendizagem, como responsabilidade não 

somente do professor, mas parceria entre docente e discente, num trabalho colaborativo”.  

O curso superior propõe formar profissionais para atuar  no mundo do trabalho, e que 

sejam capazes de contribuir para as transformações da sociedade dentro do contexto sócio-

político em que estão inseridos. Em meio a regulamentação existente para assegurar essa 

formação adequada para o aluno do curso de Secretariado Executivo, destacam-se as 
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Diretrizes Curriculares Nacional(DCN) para a graduação. O documento, em seu parágrafo 

único, versa que:  

 

o bacharel em Secretariado Executivo deve apresentar sólida formação geral e 

humanística, com capacidade de análise, interpretação e articulação de conceitos e 

realidades inerentes à administração pública e privada, ser apto para o domínio em 

outros ramos do saber, desenvolvendo postura reflexiva e crítica que fomente a 

capacidade de gerir e administrar processos e pessoas, com observância dos níveis 

graduais de tomada de decisão, bem como capaz para atuar nos níveis de 

comportamento microorganizacional, mesoorganizacional e macroorganizacional.  

 

Corroborando o tipo de formação que se espera desse profissional, pode-se 

considerar o Código de Ética do Profissional de Secretariado, com sua publicação no Diário 

Oficial da União datada em 7 de julho de 1989, em seu Capítulo VI, que versa acerca das 

relações do profissional com a empresa e pontua em seu artigo 10 que é de competência 

deste: “[...]b) agir como elemento facilitador das relações interpessoais na sua área de 

atuação; c) atuar como figura chave no fluxo de informações desenvolvendo e mantendo de 

forma dinâmica e contínua os sistemas de comunicação”.(BRASI, 1989, n.p.) 

Assim, entre as áreas de atuação, o Secretário Executivo vai se deparar com um 

ambiente de trabalho em que precisará estabelecer um convívio entre pessoas, conforme 

afirma Fontanella (2011, p. 87) que “ a maioria das situações de trabalho é envolvida por 

relacionamentos entre as pessoas”. Percebe-se a relevância nos aspectos comportamentais e 

nas habilidades das relações entre indivíduos, haja vista que através desse envolvimento que o 

profissional poderá revelar seu perfil e suas habilidades. Acerca das competências e 

habilidades que se esperam do secretário executivo as Diretrizes Curriculares Nacionais 

enumeram:  

[...]  VI - domínio dos recursos de expressão e de comunicação compatíveis com o 

exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais ou inter-grupais; VII - receptividade e liderança para o trabalho em 

equipe, na busca da sinergia; [...] iniciativa, criatividade, determinação, vontade de 

aprender, abertura às mudanças, consciência das implicações e responsabilidades 

éticas do seu exercício profissional. (BRAISL, 2005, n.p.)    

 

            As DNC salientam aspectos comportamentais, os quais poderão ser trabalhados 

durante o período completo da graduação, considerando-se que atividades em grupo, 

discussões, debates, entre outros momentos favorecem o desenvolvimento de aspectos 

comportamentais e habilidades para desenvoltura do aluno, além disso, é elementar considerar 

também as vivências externas ao ambiente de sala de aula, aquelas que poderão ser realizadas 

como atividades complementares, estágios, eventos, pesquisa, extensão, bem como 

experiências em outros períodos.  Essas relações interpessoais, vistas e vivenciadas em todos 
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os ambientes onde há contato/troca entre indivíduos, não se faz diferente no âmbito 

educacional, nas vivências acadêmicas dentro e fora de sala de aula entre professor e aluno, 

pois conforme exposto por Gomes et al (2014, p.21):  

influenciamos e somos influenciados; partindo desta premissa o progresso ou 

sucesso do ensino pedagógico também depende das habilidades e competências 

sociais dos professores e alunos, pois nesta relação estão inevitavelmente envolvidos 

componentes intrapessoais como sentimentos, desejos, opiniões, valores, conceitos e 

até preconceitos.             
  

Em meio a essa gama de relações interpessoais às quais o profissional estará sujeito, 

é necessário que ele também saiba lidar e trabalhar a afetividade para execução eficaz das 

suas atividades. Sobre essa realidade, Fontanella (2011, p.90) afirma que:  

 

indiscutível, na atualidade, também é a importância da Inteligência Emocional para 

o desempenho das funções de um modo geral, especialmente as secretariais. 

Aplicada ao ambiente de trabalho do profissional de secretariado, possibilita o 

controle das emoções, proporcionando relações positivas. Tem como resultado a 

solução de problemas, tomada de decisões acertadas, execução de tarefas com maior 

eficiência e rapidez e proporciona relações mais positivas e produtivas.   

       

Logo, é possível inferir que o aluno que finaliza sua graduação dever ter 

desenvolvido aspectos comportamentais, habilidades e competências através dos conteúdos 

trabalhados pelos professores com uso de diferentes estratégias de ensino, onde essas deverem 

se associar com a realidade dos alunos  e normativas da IES, de modo a construir um 

ambiente propício para a relação professor-aluno mediada pela efetividade, e tendo como 

resultado contribuições para a aprendizagem. O capítulo 4 apresenta os caminhos percorridos 

nesta investigação em busca de subsídios que possibilitem reflexão acerca da percepção de 

discentes de Secretariado Executivo em relação às discussões teóricas desenvolvidas neste 

texto.  
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4 METODOLOGIA  DA PESQUISA 

 

Nessa seção é abordada a sistematização dos processos desenvolvidos durante a 

pesquisa, através da descrição dos métodos e dos instrumentos utilizados. É exposta a 

classificação da pesquisa, o universo, os critérios de seleção para amostra trabalhada, o 

instrumento para coleta de dados e o meio para interpretação dos resultados.   

4.1 Delineamento da pesquisa 

Para o alcance dos objetivos propostos foi realizada uma pesquisa qualitativa e 

descritiva. A pesquisa qualitativa, segundo Prodanov e Freitas (2013 p.70): “não requer o uso 

de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave.”. A abordagem qualitativa foi escolhida para esta 

investigação, por considerar-se possibilidade de compreender os mundos dos participantes e 

de grupos específicos (GASKELL, 2002). No que se refere a classificação como descritiva, 

nesse tipo de pesquisa “os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O 

processo e seu significado são os focos principais de abordagem” (PRODANOV E FREITAS, 

2013,p 70).  

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico tendo em vista a 

importância de considerar fontes como livros e publicações periódicas para embasamento 

teórico, permitindo assim uma maior amplitude dos fenômenos estudados (GIL, 2002). 

Em seguida, foi desenvolvida uma pesquisa documental cuja principal característica 

“[...]  é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo 

o que se denomina de fontes primárias.” Nesta fase, foram focalizados os seguintes 

documentos:Projeto Político Pedagógico (PPP), Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e 

Projeto Pedagógico do Curso de Secretariado Executivo (PPC).  

 

4.2 Universo da pesquisa e seleção dos participantes 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p.98): “população (ou universo da 

pesquisa) é a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características definidas para 

um determinado estudo”. O universo desse estudo foi composto por alunos do Curso de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará.  

Para a seleção dos participantes foram definidos seguintes requisitos:  

a) Ser estudante do curso de Secretariado Executivo; 
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b) Estar em conclusão de curso em 2018.2;  

c) Aceitar contribuir para a pesquisa.  

Dessa maneira, considerando-se os objetivos e a técnica de entrevista utilizada, a 

roda de conversa, visto que, segundo Gaskell (2002), em entrevistas grupais na fase de coleta 

de dados, há um limite máximo ao número de entrevistas, afim de que seja possível 

desenvolver a análise, definindo em torno de seis a oito participantes. Assim, em um universo 

de 24 discente, foram selecionados 6 participantes para esta investigação. 

Eles foram convidados de maneira individual, onde receberam uma breve explicação 

da logística da aplicação da pesquisa com a temática e os objetivos, assim como o dia, horário 

e local. Após a confirmação dos seis sujeitos, todos receberam em seu email a oficialização do 

convite. Para o cumprimento do sigilo, os estudantes serão identificados durante a análise com 

as seis primeiras letras do alfabeto, não havendo relação com as iniciais dos nomes dos 

participantes. 

 

4.3 Técnica e instrumento de pesquisa 

Como técnica para coleta de dados, apresentou-se como oportuno a entrevista grupal 

por ser uma forma de interação social mais autêntica do que a entrevista individual, provendo 

sentidos que surgem da perspectiva do grupo, não limitando-se à percepção de um indivíduo. 

(GASKELL, 2002). Com esse intuito, optou-se por realizar a entrevista grupal do tipo “Roda 

de Conversa”.  

A Roda de conversa, segundo Moura e Lima (2014, p. 99): 

É, no âmbito da pesquisa narrativa, uma forma de produzir dados em 

que o pesquisador se insere como sujeito da pesquisa pela participação 

na conversa e, ao mesmo tempo, produz dados para discussão. É, na 

verdade, um instrumento que permite a partilha de experiências e o 

desenvolvimento de reflexões sobre as práticas educativas dos 

sujeitos, em um processo mediado pela interação com os pares, 

através de diálogos internos e no silêncio observador e reflexivo. 

 

Tendo em vista que o objetivo geral do trabalho está relacionado com a percepção de 

um grupo de indivíduos, a roda de conversa foi adequada, pois, ainda segundo Moura e Lima 

(2014, p. 27), ela “objetiva, entre outras finalidades, socializar saberes, implementar a troca de 

experiências, de conversas, de divulgação de conhecimentos entre os envolvidos, na perspectiva 

de construção e reconstrução de novos conhecimentos sobre a temática proposta”. 

A roda de conversa ocorreu em um espaço da Universidade, por ter sido o ambiente 

mais propício ao diálogo e por ser um lugar comum para os participantes. A ideia em 

transformar um ambiente dentro da própria Universidade para a roda de conversa foi com o 

propósito, também, de remeter ao local em que eles vivenciam a relação com o professor.  
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Iniciou-se com as boas-vindas e com os agradecimentos pela participação dos seis 

sujeitos presentes. Durante a explicação da temática e da forma de participação de cada aluno, 

todos assinaram um “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”, conforme Apêndice B.  

Este termo, além dos aspectos informativos sobre a pesquisa, assegura a privacidade de cada 

participante, assim como autoriza a utilização dos dados dessa técnica para fim de pesquisa. 

Na aplicação da técnica os sujeitos conseguiram expor seus entendimentos sobre as 

questões levantadas, interagir entre eles, expressar diferentes sentimentos e contribuir com 

dados para pesquisa, a partir de um instrumento de coleta de dados, elaborado de acordo com 

objetivos geral e específicos da pesquisa e da fundamentação teórica. (APÊNDICE A). 

O roteiro foi estruturado com oito temas flexíveis que nortearam a conversa, não 

limitando a inclusão de novos questionamentos durante a realização quando assim a 

pesquisadora considerava necessário.Durante a aplicação do instrumento de coleta, em cada 

pergunta ocorreu a contextualização, relacionando com situações hipotéticas ou até mesmo 

com as teorias estudadas para embasamento teórico de pesquisa.  

   

4.4 Análise de dados 

 Partindo do princípio da aplicação da roda de conversa, utilizou-se a análise do 

discurso, que segundo Caregnato e Mutti (2006, p. 680): “tem a pretensão de interrogar os 

sentidos estabelecidos em diversas formas de produção, que podem ser verbais e não verbais, 

bastando que sua materialidade produza sentidos para interpretação;[...]”.  

Dessa forma, os relatos e as exposições feitas durante a roda de conversa foram 

transcritas para assim executar o processo da análise do discurso, constituindo assim os dados 

para o processo de análise, pois ainda segundo Caregnato e Mutti (2006, p. 680): “a AD 

trabalha com o sentido e não com o conteúdo do texto, um sentido que não é traduzido, mas 

produzido”. 

Inicialmente, foi feita a transcrição das falas na íntegra. Após, utilizando-se a técnica 

de organização e interpretação de análise compreensiva do discurso, conforme modelo de 

Barros (2017), desenvolveu-se a escuta sensível das falas e foram destacadas as considerações 

com maior significância para o objeto estudado. Neste momento, os discursos foram 

registrados em uma ficha de escuta e interpretação na qual constava: as falas destacadas, as 

observações da pesquisadora, os aspectos teóricos identificados e os núcleos de significados. 

(BARROS, 2017). Esta etapa possibilitou compreender os aspectos essenciais da para os 

objetivos da pesquisa. O capítulo, a seguir, apresenta os resultados desse processo.  
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nessa seção é abordada a análise dos resultados obtidos através da aplicação da 

pesquisa. Inicialmente é apresentada uma análise documental acerca do Projeto Político do 

Curso de Secretariado Executivo da UFC. Em seguida, mostra-se a análise da discussão 

gerada através da aplicação entrevista coletiva Roda de Conversa.  

 

5.1 Curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará: aspectos 

pedagógicos 

O Curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará tem o seu 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC), que deverá direcionar sua elaboração com o propósito da 

Universidade, que objetiva formar profissionais através de uma construção de conhecimento 

mais abrangente, que atinja também aspectos sociais e humanos, reforçando que (2017, p.6):  

 

A missão da Universidade é formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e 

difundir conhecimentos, preservar e divulgar os valores éticos, científicos, artísticos 

e culturais, constituindo-se em instituição estratégica para o desenvolvimento do 

Ceará, do Nordeste e do Brasil.  

 

Percebe-se que a Universidade Federal do Ceará considera que o projeto pedagógico 

dos cursos contribua, através da formação do aluno, com o desenvolvimento local, regional e 

nacional. Assim, esse processo precisa atingir o estudante e a sociedade, em outras palavras, o 

ambiente interno e externo à universidade.  

Logo, o PPC do curso de Secretariado Executivo justifica-se pelo intuito de 

acompanhar a dinamicidade do cenário político, social e econômico, conseguindo então 

corresponder as exigências do mercado de trabalho, da sociedade e da universidade. A 

articulação desse projeto, em sua totalidade, objetiva ampliar e intensifica a formação do 

estudante. (Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, 2017). Esse 

documento corresponde, de fato, ao propósito maior da Instituição de Ensino Superior (IES), 

haja vista que, conforme descrito no PPC (2017, p. 9) a pretensão do curso é de que:   

 

[...] possibilite aos estudantes uma formação voltada para a capacidade intelectual 

em direção à compreensão das relações sociais, por meio de uma visão generalista 

da realidade das organizações, domínio das competências técnicas, científicas e 

humanas, valores éticos e responsabilidade social, sendo capazes de refletir sobre o 

contexto histórico e social no qual estão inseridos. 

 

Percebe-se  a preocupação dos responsáveis pela elaboração desse projeto em 

unificar os objetivos da Instituição com os do curso de Secretariado Executivo , de modo que 
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o projeto sirva de instrumento para nortear os envolvidos com a formação do aluno, assim 

como para pautar as características específicas do curso sobre a sua dinâmica e seu 

funcionamento. 

Na tentativa de corresponder aos anseios organizacionais e sociais, o Projeto 

Pedagógico do curso de Secretariado Executivo (2017, p 9) pauta que:  

 

A interdisciplinaridade será implementada por meio de disciplinas cujos conteúdos 

dialogam entre si e dialogam com os conteúdos específicos de Secretariado, que, no 

conjunto, possibilitam ao futuro profissional o desenvolvimento de saberes do 

funcionamento da sociedade, da organização/espaço de trabalho e do exercício da 

sua função. 

             

Essa interdisciplinaridade estará então presente na configuração da matriz curricular 

do curso, de modo que haja a integração entre diversas áreas e ciências, acreditando que assim 

auxiliará melhor na formação completa do profissional de secretariado executivo. Além disso, 

os próprios objetivos específicos do curso direcionam para o alcance desse desenvolvimento 

educacional mais completo, como descrito no Projeto Pedagógico do curso, 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (2017, p. 11) : “[...] d) Orientar para o 

desenvolvimento de atitudes éticas de intervenção e transformação da realidade social; e) 

Potencializar o desenvolvimento pessoal e profissional;[...]”. A matriz curricular então contará 

com disciplinas voltadas para a formação técnica, formação administrativa, formação gestão 

tecnológica, formação humanística, formação básica e formação científica. (Faculdade de 

Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, 2017) 

Como se trata de um projeto norteado para formação, os professores precisam atuar 

em sala de aula conhecendo o seu propósito e suas especificações, de modo que esses 

direcionem o processo de ensino-aprendizagem para métodos e metodologias correspondentes 

a realidade traçada. Dentre as metodologias, é fundamental que exista a preocupação em 

trabalhar, por exemplo, o senso crítico, as experiências dos alunos, a discussão e o trabalho 

em equipe. 

Adentrando nas estratégias de ensino em Secretariado Executivo da UFC, o Projeto 

Pedagógico do Curso considera relevante o engajamento dos professores com os alunos em 

sala de aula, de modo que traz estratégias de ensino em seu projeto para auxiliar nessas 

práticas, quando pontua a necessidade de aulas expositivas, discussões em sala de aula, 

atividades fora da sala de aula, estudo de caso, assim como outras técnicas que promovam 
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aperfeiçoamento na sistemática de ensino e aprendizagem, considerando as necessidades dos 

estudantes (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2017). 

Assim, o professor do curso de secretariado executivo, além de explorar o projeto 

pedagógico do curso para elaborar o desenvolvimento da disciplina, precisará eleger as 

metodologias que mais se enquadrem aos critérios básicos, que, segundo Oliskovicz e Piva 

(2012, p. 117) são: “ a) adequação aos objetivos estabelecidos para o ensino e a 

aprendizagem; b) a natureza do conteúdo a ser ensinado e o tipo de aprendizagem a efetivar-

se; c) as características dos alunos, [...] d) as condições físicas e o tempo disponível.” 

Além da aprendizagem no âmbito da sala de aula, o PPC do curso de secretariado 

executivo destaca a execução de atividades externas a esse espaço, mostrando a preocupação 

em ampliar as formas de conhecimento e formação do aluno. Acerca desse aspecto, contarão 

como atividades aquelas que corresponderem aos eixos de ensino, pesquisa, extensão, 

formação complementar e gestão, de modo que estejam relacionadas à área de conhecimento 

do curso. 

Os aspectos sobre o projeto pedagógico mostram que o curso se baseia nas 

normativas necessárias para proporcionar uma formação condizente com o nível de ensino 

superior, relacionando assim com as exigências do mercado de trabalho e da sociedade, 

visando o desenvolvimento do profissional cidadão.  

No PPC, dentro da enumeração das competências e habilidades a serem 

desenvolvidas pelos profissionais, percebe-se que algumas estão diretamente relacionadas 

com as relações estabelecidas entre indivíduos e que corroboram com aprimoramento dessas 

nas estratégias de ensino, como PPC (2017, p. 11): “[...] VI – Domínio dos recursos de 

expressão e de comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos 

processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou inter-grupais; VII – 

Receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca da sinergia;[...]”.  

Outra consideração válida de abordagem no projeto pedagógico é acerca da 

avaliação, que de acordo com Veiga (2002, p.9 ): “primeiro, a avaliação é um ato dinâmico 

que qualifica e oferece subsídios ao projeto político-pedagógico. Segundo, ela imprime uma 

direção às ações dos educadores e dos educandos”. No que se refere esse aspecto dentro do 

Projeto Pedagógico do curso de Secretariado Executivo (2017, p . 70): “poderão ser realizadas 

por meio dos seguintes instrumentos avaliativos: provas, trabalhos individuais ou em grupos, 

seminários, pesquisas, trabalho de campo, elaboração de artigo dentre outros”.  

  Mostra-se que há uma estrutura pedagógica condizente com a realidade que se 

deseja alcançar com a formação do estudante do curso de Secretariado Executivo, isso porque 
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esse projeto norteador enquadra aspectos essências para eficácia do processo ensino-

aprendizado, mostrando assim a preocupação da gestão pedagógica em preparar os alunos 

para atender as necessidades do mundo do trabalho para essa área. 

Ademais, analisa-se que o documento denota preocupação com o desenvolvimento 

do processo ensino-aprendizagem, possibilitando uma participação conjunta entre professor e 

aluno. Isso pode favorecer, na prática pedagógica, uma relação afetiva entre as partes com o 

projeto em execução. Oportuniza, assim, uma relação interpessoal favorável à a criação de um 

ambiente propício para o respeito mútuo e maior engajamento no papel desempenhado por 

cada indivíduo. Consequentemente, a relação da postura docente em consonância com o PPC, 

pode contribuir para uma relação professor-aluno mediada pela afetividade que ofereça 

resultados positivos para a aprendizagem.  

 

5.2 Aspectos positivos na relação professor-aluno a graduação 

Inicialmente, foi contextualizado acerca das diversas relações estabelecidas com os 

professores na UFC, esses com diferentes metodologias e personalidades. Dentre as relações, 

existiram aquelas consideradas pelos alunos como afetuosas, conflituosas ou até mesmo 

indiferentes. Dentro dessas diferentes relações vivenciadas, foi questionado sobre os aspectos 

que os estudantes consideravam positivos.   

De uma maneira geral, os estudantes relacionaram suas opiniões sobre os aspectos 

positivos nessa relação com a aprendizagem do aluno, como o estudante F que afirmou que 

“você tem prazer de estar ali, de fazer as atividades, favorece muito na aprendizagem.”, assim 

também o estudante D que diz que “quando uma relação é boa, você quer se doar melhor 

para aquela disciplina, você fica mais leve para aprender os conteúdos” e o estudante A 

quando fala que teve uma professora que através da boa relação conseguiu aprender “o quão é 

importante vivenciar a universidade, e isso eu levei pra minha vida, o quanto eu devo dar o 

meu melhor,o quanto eu devo aprender o máximo possível do que eu vou fazer, com as 

pessoas no lugar que eu estou”, corroborando assim com Agostinho Filho  (2018), quando 

atribui que a afetividade auxilia para esse processo, pois é capaz de proporcionar maior 

interação, compromisso e construção de caráter.  

Além disso, o estudante B associa aos aspectos emocionais do indivíduo haja vista 

considerar que “a pessoa ela não pode se desvencilhar dos seus sentimentos e emoções, 

mesmo no momento de sala de aula, é um todo”, ratificando assim as considerações de Pereira 

e Gonçalves (2010) que nas relações afetivas com os alunos, os professores não conseguem 
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excluir seus sentimentos e emoções, possibilitando assim aperfeiçoar as interações no 

processo de ensino-aprendizagem, haja vista que os alunos também não conseguem se 

desvincular desses aspectos humanos.  

Considerar fatores positivos remete a existência dos fatores negativos, e o estudante 

A considera que a inexistência de uma boa relação pode gerar a resposta inversa da eficácia 

do processo de aprendizagem, mas que isso pode ser transformado por outro professor quando 

relata uma experiência com uma colega que “sempre teve muita dificuldade com o conteúdo 

que ele ministrava, ela falou pra mim que conseguiu aprender muito mais com ele. Essa 

relação é bem importante pra gente conseguir aprender.” (ESTUDANTE A). Mostra-se que a 

construção desse ambiente favorável depende do interesse do professor, e não só do aluno, 

como considera Boscarato (2014), que o professor é fundamental na construção da afetividade 

com o aluno.   

A percepção desses aspectos positivos foi também apontada pelo estudante D, 

quando questionado sobre a influencia da temporalidade para favorecer a relação com o 

professor:  

 

A gente tinha uma professora que no início ela era um pouco mais distante da turma 

e com o passar dos semestres, ela foi melhorando, a relação foi estreitando e as 

outras disciplinas se tornaram extremamente proveitosas, porque a gente sentia que 

era uma troca de conhecimento, a relação melhorou. Acredito que nesse caso, essa 

professora se permitiu evoluir. (ESTUDANTE D). 

 

O relato desse estudante aponta como aspecto positivo a oportunidade de conseguir 

acompanhar a melhora no aproveitamento das disciplinas diante de um obstáculo inicial. 

Ficou claro pelos estudantes durante a roda de conversa, que não se trata de generalização de 

professores dessa natureza, haja vista também um relato oposto pelo estudante A “eu tenho 

uma professora aqui, já estudei com ela mais de uma vez, a gente sempre fala que é uma 

ótima pessoa, mas em sala de aula a gente já não consegue assimilar muito bem as coisas, 

talvez pela metodologia ou pela didática”. (ESTUDANTE A). Nos dois recortes percebe-se a 

relação com o todo e não com o indivíduo. Assim, esclarece ainda mais sobre a relevância da 

contínua adequação de metodologia e didática com base nos interesse dos alunos, destacando 

que o tempo de profissão não garante a eficácia. (JUNGES E BEHRENS, 2015)  

O estudante E ratifica a ideia que o professor é o sujeito transformador do ambiente, 

“o professor que transforma, cria um ambiente agradável na sala, criar uma relação 

agradável.” Dessa forma, pode considerar também que ele vai influenciar o ambiente de 

maneira negativa se assim for construído uma relação desfavorável com os alunos. Como 

relatado pelo Estudante D: 



 

43 

 

Eu tive um professor que, nitidamente, notava o quão ruim ele era em sala de aula, 

mas ele não tava nem ai, e que se ele ministrasse outra disciplina, talvez eu atrasaria 

minha colação de grau, mas eu não ia querer estudar com ele novamente. Eu me 

sentia mal em estar na sala de aula com ele (ESTUDANTE D). 

 

Concluiu que os aspectos positivos são percebidos de maneira direta e indireta, no 

que se relaciona ao primeiro contexto pode-se considerar o reflexo no melhor rendimento e 

aproveitamento das disciplinas, e no segundo âmbito diz respeito ao sentimento de 

pertencimento de algo, o processo de ensino-aprendizagem, o fato de considerar pertinente o 

cumprimento do objetivo do aluno em sala de aula.   

 

5.3 Prática da integralização do conhecimento disciplinar e pedagógico para 

potencializar a aprendizagem 

Em seguida, foi explanado sobre as características da postura do professor 

tradicional, com comportamento autoritário e como o centro do processo de ensino-

aprendizagem, ademais o viés contemporâneo em integralizar o conhecimento disciplinar e 

pedagógico, tendo como fundamentação as proposições de  Ventura at al (2011). A partir 

desse contexto, foi perguntado sobre a percepção da aplicação dessa nova postura em sala de 

aula pelos professores.  

Os estudantes consideram que essa nova postura não foi adotada por todos os 

professores que os acompanharam durante a graduação, como é perceptível no relato do 

Estudante A “na minha opinião é relativo, talvez venha de geração. Uma geração mais antiga 

de professores, não tenha muito essa compreensão de que isso seja necessário, e seja 

relutante nessa mudança, apesar de saberem que é necessário.” O que reafirma o estudo de 

Libâneo (2013), onde a prática educativa considera diferentes posturas em sala de aula, onde 

estarão vinculadas ao contexto social e político da época. Porém, a discussão sobre essa 

temática revelou que ainda não há um consenso sobre a prática generalizada dessa postura. 

Por outro lado, houve o destaque da nova postura em sala de aula estar vinculada ao 

envolvimento do professor com sua profissão, como afirma o Estudante D: 

 

Tem professor que ama ensinar, e acho que isso vai refletir na postura dele em sala 

de aula. Quando o professor ama a profissão, ele consequentemente vai motivar e 

despertar esse sentimento nos alunos. Então, eu acredito que a maioria dos nossos 

professores, principalmente das disciplinas específicas, fazem isso, estimulam a 

gente buscar conhecer e aplicar nossos conhecimentos da melhor forma.  

 

Nas considerações do estudante, percebe-se a postura vinculada ao prazer  de exercer 

a sua profissão, enfatizando que esses comportamentos em sala de aula precisam estar 
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envolvidos com a mobilização de conhecimentos e a motivação dos estudantes para propiciar 

as aprendizagens. (Ventura et al (2011). Além disso, o Estudante E relata:“tivemos um 

professor que se preocupou em fazer uma coisa diferente, não só livro e gramática, ele usava 

coisas dinâmicas para auxiliar no aprendizado. Acho que é muito interessante a preocupação 

deles buscarem métodos novos para despertar o interesse” (ESTUDANTE E).  

Percebe-se que posturas tomadas pelos professores para adequar o ensino ás 

particularidades dos alunos, e respeitando as necessidades deles, constrói uma relação 

favorável para ambos, o aluno consegue aprender e o professor é respeitado e admirado pelo 

seu ensino.E através dessa relação será observado o desenvolvimento do aluno diante de sua 

formação, que de acordo com Vygotsk (2014, p.106) “a qualidade do trabalho pedagógico está 

associada a capacidade de promoção de avanços no desenvolvimento do aluno”.  

O estudante D mostra o entendimento acerca das práticas mais tradicionais de ensino 

utilizadas de maneira inapropriada para engajar e desenvolver uma relação favorável com o 

aluno para auxiliar na aprendizagem, “tem professor que nem permite essa participação em 

sala de aula, sendo metódico e fechado com relação a isso”.(ESTUDANTE D)  

Conclui-se que ainda há professores que lecionam nos moldes mais tradicionais, que 

não acompanharam as mudanças do processo de ensino-aprendizagem na graduação. Desse 

modo, os alunos corroboram que esses que ainda utilizam uma postura mais inflexível são 

aqueles que possuem uma relação mais distante com os alunos, dificultando a afetividade. 

Além disso, conseguem associar a dedicação maior do professor em aderir à essa mudança de 

postura com o fato também de gostarem da profissão.   

 

5.4  A prática de aspectos socioemocionais e cognocitivos em sala de aula para auxiliar 

na aprendizagem e relação com o professor 

Logo depois, foi explanado acerca dos aspectos socioemocionais, que se trata da 

relação pessoal, e cognoscitivos, que diz respeito ao modo como os conteúdos, as atividades 

que são executadas em sala de aula e a interação de acordo com as considerações de 

Libâneo(2013). A partir desse contexto, foi questionado a percepção dos alunos sobre a 

prática desses aspectos em sala de aula, e se consideravam relevantes para auxiliar na relação 

com os professores.  

Na perspectiva dos alunos existe influência desses dois aspectos para construção da 

relação com o professor, mas é necessário que ambos sejam positivos, caso um deles seja 

negativo, considerou-se que não haveria eficácia, como pontua o estudante B “vai depender 

da forma como esse professor cobra essa participação. A gente mencionou uma disciplina 
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que foi bem difícil, as pessoas eram meio que forçadas a participar e todo mundo ficava com 

medo de ser chamado pra responder alguma pergunta.” Percebe-se que nesse caso havia o 

aspecto cognoctivo na forma de envolver o aluno com a participação, porém no aspecto 

socioemocional, através da postura inadequada diante dos alunos, gerou o resultado inverso.  

O estudante D afirma que:  

 

Há professores que não só permitem tua participação, como realmente tu constrói a 

disciplina com eles. A gente se sentia parte daquela disciplina, porque a gente 

trocava experiência e informação, valorizava o que a gente falava, dava abertura pra 

gente. 

 

Dessa maneira, a assimilação desses dois aspectos pelos estudantes corroboram com 

Libâneo (2013) haja vista que o processo de ensino-aprendizagem é uma atividade onde os 

sujeitos são ativos, não havendo exclusão de participação, muito pelo contrário, as condições 

construídas pelo professor só geram reflexos positivos essas forem meios para os alunos 

assimilarem os conhecimentos. 

Assim como o estudante C que relaciona não só a influência entre os indivíduos, 

como o próprio ambiente de sala de aula tornar-se favorável com o interesse do professor em 

desenvolver a melhor relação “eu tive um professor que nos motivava a participar da aula. 

Muitas vezes quando a gente chegava muito cansado na sala, ela conseguia transformar num 

ambiente interativo e estimulava nossa participação. E de fato isso influenciou bastante na 

aprendizagem”. (ESTUDANTE C) Essa percepção condiz com o entendimento de Sarnoski 

(2014) que além dos aspectos emocionais, a dinâmica das manifestações e as formas de 

comunicação se tornam pressupostos para o processo de ensino-aprendizagem, e que para o 

estudante C auxilia na melhor relação com o professor.   

O estudante A contou acerca de sua experiência com um professor, que através de 

uma atitude que sempre era tomada por ele, os alunos conseguiram construir um laço afetivo 

importante, “era um professor que parecia passar as coisas com muito amor e a gente via ele 

como alguém que tinha muito conhecimento, e ele escutava a gente, acho que por esse motivo 

a gente construiu uma relação muito boa com ele, criado afeto por ele.” (ESTUDANTE A). 

Essa postura contribui para o processo de afetividade devido professor considerar que ele não 

apenas transmite conhecimentos, mas também ouve os alunos e estabelece troca com os 

alunos. (SARNOSHI, 2014). 

Mostra-se que apesar de não existir uma prática geral dos professores, os alunos 

consideram relevante trabalhar esses aspectos de forma conjunta e positiva, esse último ponto 

acontece quando a ação gera o reflexo na eficácia do aprendizado. E com esse ambiente 

construído, haverá uma maior interação/participação com o professor.  
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5.5  A relação afetiva e melhor desempenho na disciplina 

Posteriormente, foi exposto o sobre o papel do professor em se dispor a ensinar e o 

aluno em aprender através do desempenho nas disciplinas. E assim, foi questionado se a 

relação afetiva com o professor é primordial para o melhor desempenho nas disciplinas 

cursadas.  

Com os relatos e afirmações desde o início da conversa eles sempre direcionaram 

para essa associação das partes, professor empenhado com a turma, aluno com maior 

desempenho nas disciplinas, como o estudante D “ a relação afeta na recepção do conteúdo” 

e o estudante E: “o professor é muito responsável em criar esse ambiente favorável”. Os 

relatos corroboram com a ideia dos autores Santos e Soares (2011) acerca do reflexo da 

relação professor-aluno com a existência de confiança, de disposição e capacidade de 

aprender do aluno, resultando assim no desempenho eficaz nas disciplinas.   

O estudante E pontuou que “já tive um professor que ele fez questão de dizer em sala 

de aula, no primeiro dia: ‘ nessa disciplina, vocês só vão tirar nota pra passar’ e isso já foi 

horrível, com aquela pressão, aquele desespero”, além disso o estudante D relata “é 

interessante que não cria um ambiente favorável não só para o professor, mas para 

disciplina, porque as vezes você tranca a disciplina, e quando vai voltar em outro semestre 

você já associa à experiência ruim que teve”.Mostra-se então que ainda há falhas por parte de 

alguns professores em atribuir o aprendizado à nota, apesar de ainda existir essa avaliação 

mais tradicional, hoje esse aspecto deve ser trabalho e medido de outras maneiras. E com esse 

contexto é que será possível constatar que a aprendizagem está sendo vista pelos professores 

como o centro do processo, conforme versam Pereira e Gonçalves (2010).  

Devido essa percepção por parte dos estudantes sobre ainda ter professores que não 

trabalham com o devido aproveitamento da disciplina, foi questionado sobre a maneira que 

eles fazem para driblar esses casos. O estudante D pontuou a troca de informações entre os 

próprios estudantes, “se justifica pela necessidade de não se deparar com professor ruim em 

sala de aula. A gente repassar esse tipo de informação porque a gente fica na defensiva disso 

não acontecer com outros alunos” e o estudante C “outros alunos já me procuraram pra 

saber como era determinada professora”. Como há essa troca constante de informações, os 

próprios estudantes criam em suas redes sociais instrumentos para o alcance dessas 

informações, de modo a auxiliar na escolha prévia do seu professor, e ter então o 

aproveitamento eficaz.  
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Durante a discussão sobre o ponto anterior, os estudantes falaram sobre o ‘professor 

ruim’ e então foi indagado acerca da percepção deles quanto a esse conceito, e o estudante B 

apontou aspectos pedagógicos e afetivos, corroborando com Cardozo e Silva (2014) que 

associam a forma de se relacionar das pessoas aos comportamentos e atitudes em seu 

convívio, no caso do ensino será através então das metodologias empregadas em sala de aula:  

 

Eu acho que professor ruim, é aquele sem didática, ele não consegue prender 

atenção. A questão também da falta de relação com o aluno. Nenhum professor é 

obrigado a ser amigo de aluno, mas ali dentro da sala ele tem que buscar ter pelo 

menos alguma conexão com os alunos para poder aprender atenção deles pra passar 

o conteúdo.(ESTUDANTE B) 

 

Conclui-se que os estudantes sabem da relevância do professor como mediador para 

conduzir as disciplinas de maneira adequada, além de considerarem o papel deles como 

fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Ademais, percebe-se que há uma conduta 

do estudante, quando assim possível, em considerar o professor como aspecto mais relevante 

no momento de escolher uma disciplina.  

 

5.6 Engajamento entre professores e o Projeto Pedagógico do Curso de Secretariado 

Executivo 

Em seguida, foi contextualizado sobre o Projeto Pedagógico do Curso de 

Secretariado Executivo, explanando sobre a atuação do professor de acordo com o propósito 

do curso e suas especificações, direcionando então o processo de ensino-aprendizagem para a 

realidade desse futuro profissional. Logo, foi questionado sobre a percepção dos estudantes 

acerca do engajamentos dos professores com esse Projeto Pedagógico.  

O estudante F relata experiências com professores que seguem e outros que não “tem 

muitos professores que chegam aqui e não tem ideia  do que é o Secretariado Executivo, mas 

já me deparei com casos de professores que chegaram e perguntaram o que nós gostaríamos 

de aprender e que fosse relevante para a nossa área dentro da disciplina”. O estudante E 

revela já ter percebido esse tipo de atitude como uma forma de descriminação ao curso: 

 

Já aconteceu de professores de outros departamentos, eu não sei se intencional, 

acredito que não, eles meio que colocavam o nosso curso pra baixo. Eles davam a 

disciplina e falava: ‘Como vocês são do secretariado não precisa saber disso.’ ou ‘ 

Isso aqui para o secretariado não precisam, e não vamos aprofundar’. E acho que 

essa atitude é porque eles não conhecem sobre o curso.  

 

Mostra-se então que a alguns professores estão atuando em sala de aula de modo 

contrário ao que é proposto pelo PPC (2017), haja vista que esse tem seu caráter norteador ao 
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curso em nível acadêmico e dos processos de ensino e aprendizagem, de modo a refletir na 

formação profissional adequada.   

Ainda na discussão sobre esse tópico, o estudante A associou esse aspecto com o 

interesse do professor, o que relaciona com o exposto pelos autores Oliskovicz e Piva (2012) 

de que cabe ao professor ter competência para diagnosticar as necessidades e expectativas dos 

estudantes para assim estruturar as aulas dentro da sua disciplina: 

 

Eu acho que depende muito do interesse do professor. Por exemplo, eu precisei fazer 

uma determina disciplina duas vezes, e em cada uma das vezes foi professor 

diferente. E eu pude perceber essa diferença. Um tinha um ensino mais engessado 

para essas questões e o outro não, houve a preocupação de voltar conhecimentos 

para a nossa área, trazendo coisas práticas e estudos de casos para auxiliar na 

assimilação desse conteúdo também. (ESTUDANTE A). 

 

Professores que não possuem o conhecimento do curso no qual ministraram suas 

aulas colocam os estudante em um processo de ensino fora do planejado pela gestão 

pedagógica, e segundo os estudantes a identificação desses professores acontece com aqueles 

que não são do Secretariado Executivo, como relatado pelo estudante D: 

 

vejo que isso acontece mais com professores que não são da área, os professores da 

nossa unidade acadêmica tem uma tendência de mostrar um plano de ensino, e 

seguir essa estrutura. Acho que se todos os professores seguissem o PPC a gente 

aumentaria nossa base (ESTUDANTE D). 

 

Corroborando com a ideia da relação eficaz está atrelada com o envolvimento do 

professor no ambiente de sala de aula,estando preparado para as especificidades da turma e 

dos objetivos de sua formação conforme afirma Veiga (2002, p.2): “ projeto político-

pedagógico tem a ver com a organização do trabalho pedagógico em dois níveis: como 

organização da escola como um todo e como organização da sala de aula[...].”  

O estudante E expõe a falta de interesse por parte de professores que estão em sala de 

aula para cumprir o papel de passar conteúdo, sem a preocupação de estar cumprindo o 

planejamento da disciplina e do enquadramento na área específica, “tem gente que chega em 

sala e só repassa o conteúdo sem fazer muito sentido para a nossa profissão”(ESTUDANTE 

E), como também relata o estudante D “quando o professor não apresentação o plano de 

disciplina a gente fica perdido”.  

Nota-se então que na percepção dos estudantes o engajamento junto ao projeto 

pedagógico do curso de Secretariado Executivo acontece com maior freqüência por parte dos 

professores que são do próprio curso, mas consideram de grande relevância a priorização 

desse aspecto por parte de todos os professores, haja vista que esse enquadramento na estrutra 

do PPC refletirá na formação mais adequada.   
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5.7 Desenvolvimento de habilidades, de técnicas e/ou comportamento nas disciplinas 

para o desempenho profissional  

Logo depois, foi explanado sobre o desempenho profissional que o mercado exige 

através de habilidades, de técnicas e de comportamentos. Além disso, abordou-se sobre os 

diferentes meios que o ensino pode proporcionar dentro do curso para trabalhar esses 

aspectos, como atividades, eventos, debates, discussões, etc. Desse modo, foi indagado sobre 

o desenvolvimento dos estudantes acerca desses aspectos nas disciplinas cursadas durante a 

graduação.  

O estudante A afirma que esses aspectos podem ser trabalhados dentro das 

disciplinas, mas que a experiência no mercado de trabalho auxiliou muito mais “tivemos uma 

professora que aprendemos como melhor se portar para uma apresentação. Mas, acho que 

essas questões a gente consegue se aperfeiçoar melhor com a experiência. O que aprendi no 

meu lado profissional eu consegui trazer pra vida acadêmica”. O estudante não exclui a 

relação desse desenvolvimento de habilidades, técnicas e/ou comportamento nas disciplinas, 

pois em sua visão há o aprimoramento da teoria para execução posterior na prática, quando 

afirma que “a teoria sobre esses aspectos ajuda a escolher melhor as opções, trilhar melhor 

os caminhos, mas o aprendizado se adquire na prática” (ESTUDANTE A). 

O estudante D “quando era bolsista de pesquisa, eu não tinha contato com o 

mercado e ficava alheia ao todo. Porém, quando comecei a estagiar, eu comecei a aprender 

melhor. De fato tem uma importância, mas sem a experiência, não vai fixar, vai se perder.” 

Mostra-se que os meios de trabalhar esses aspectos em sala de aula são fontes de 

conhecimento teórico, que são aperfeiçoados com a experiência profissional. 

Observou-se que dos ensinamentos que tiveram relação direta com o comportamento 

ou habilidade para atuação profissional se deram através de estratégias de ensino aplicadas 

pelos professores em sala de aula, de modo que reafirmam a relação afetiva entre professor e 

aluno para atingir uma formação adequada.  

Além desses apontamentos, durante as discussões foi colocado em fala as atividades 

executadas fora da sala de aula, mas que ocorrem dentro do âmbito da Universidade. Nesse 

momento relacionou-se a participação dessas atividades com o aprimoramento em habilidades 

técnicas e comportamentais, como expõe o estudante D: “muito do que aprendi também foi no 

Centro Acadêmico e na Atlética, através de planejamentos, orçamentos, e outras atividades 

que são aplicáveis na minha formação”. Dessa forma, corrobora com as autoras Monteiro e 
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Barros (2016) através da enumeração de algumas estratégias de ensino apontadas como 

relevantes para a contribuição do enriquecimento no processo de aprendizagem.  

 

 5.8 Os desafios na relação afetiva com o professor  

Posteriormente, tratou-se acerca da relação entre indivíduos e os traços presentes em 

qualquer relação, como as barreiras/as dificuldades no contexto do ensino-aprendizagem, 

professor e aluno. E assim, foi questionado aos estudantes o que eles consideravam como 

desafios para estabelecer uma relação eficaz com o professor.  

O Estudante D associa esses desafios com  características de comportamento 

“acredito que a postura pode influenciar nessa questão, porque pode aumentar a dificuldade 

da relação com o professor. A linguagem também pode influenciar”, assim como relata o 

estudante E “um coisa que dificulta é quando ele já de cara se fecha e você percebe que ele 

não aceita sugestão, com imposições, sem flexibilidade”, e o estudante D expõe “se o ego do 

professor for muito aguçado, ele já não aceita nenhuma objeção. A falta de humildade, em 

reconhecer que o aluno também é capaz de contribuir em sala de aula”. Esses apontamentos, 

gerando as barreiras, correspondem ao inverso do que Reis, Prata e Soares (2012) abordam, 

haja vista que colocam a existência da afetividade através das habilidades sociais, no caso em 

questão da relação interpessoal, por meio de uma relação de união e cooperação.  

O estudante B manifesta também acerca dos reflexos dessa postura para a vida 

profissional  “eu fico me perguntando o que leva um professor agir assim. Nenhum outro 

aluno vai gostar dele, nenhuma outra turma vai querer cursar disciplina com ele, sem contar 

o feedback negativo na avaliação institucional”, demonstrando que existe uma consciência 

por parte dos alunos sobre o lado negativo não só para o próprio aprendizado, como também 

da imagem do professor perante a instituição de ensino. Além disso, o mesmo estudante B 

relatou que “conheço uma pessoa que é formada em Secretariado, não lembro o tempo dela 

de formada, mas ela fez a disciplina com um desses professores que tem esse tipo de postura e 

que foi meu professor também, e ele agiu da mesma forma na época que ela fez a disciplina”. 

Essa experiência ratifica o que já foi apontado em outra questão, que ainda há professores que 

não acompanharam as mudanças de postura por não perceberem essa necessidade ou por não 

considerarem relevante para o atual contexto do ensino em priorizar o aprendizado.  

Considerando que esses aspectos estão envolvidos com quaisquer relação 

interpessoal, por tratar-se de postura em âmbitos sociais, questionou-se acerca das medidas 

adotadas pelos estudante para não serem influenciados e não deixarem refletir essas posturas 

negativas nas outras relações pessoais. Acerca disso, o estudante C respondeu fazer uma 



 

51 

dosagem “procuro não levar esse tipo de comportamento para minha vida pessoal e muito 

principalmente para a vida profissional”, e o estudante D revelou “utilizar essa pessoa como 

exemplo de como não agir, você aprender com o erro de outra pessoa, você ver que isso 

afasta e inibe as pessoas”. Essas colocações vão ao encontro das expostas por Fontanella 

(2011), tendo em vista que essa afirma existir diversas relações entre pessoas no ambiente de 

trabalho, e os profissionais com qualidades de relacionamento conseguiram se destacar.  

O estudante D expõe “quando você tem dificuldade na relação afetiva com o seu 

professor, dificulta na apreensão dos conteúdos, não só na relação individual, mas com o 

todo da sala também.”De maneira que as dificuldades e desafios são justamente a postura do 

professor em sala de aula, a forma que esse direciona e sustenta a relação com o aluno para o 

processo de ensino-aprendizagem, não apenas com um aluno, com a turma também.  

Conclui assim que os alunos possuem a percepção de que as relações desenvolvidas 

em sala de aula podem ser revividas em outro ambiente, mostrando a amplitude que a relação 

professor-aluno pode atingir; e que apesar da existência de dificuldade com alguns 

professores, os alunos se utilizam dela para seu desenvolvimento como pessoa. 

 

5.9 As implicações/ consequências/ da afetividade na relação professor-aluno para o 

processo de aprendizagem 

Finalizando as discussões, considerando todas as contribuições de relatos, de 

apontamentos e de exposição sobre a temática central, perguntou-se sobre as implicações/ 

conseqüências da afetividade na relação professor-aluno para o processo de aprendizagem.  

Todos os estudantes, de maneira direta ou indireta relacionaram suas respostas com 

reflexos no aprendizado, correspondendo a aspectos apontados por Pinto (2014) que as 

relações interpessoais estabelecidas entre professores e alunos contribuem com a construção 

de valores e ideias que auxiliem no aprendizado dos envolvidos. A seguir é revelada a visão 

de cada estudante:  

Estudante A: “Uma boa relação afetiva com o professor influencia no aprendizado, mas não é 

o que vai realmente determinar o aprendizado, tem outros fatores envolvidos.”  

Estudante B: “A relação afetiva vai ser importante, ela é como se fosse um passo inicial. 

Quando duas pessoas se conhecem, querendo ou não, existe uma barreira por não conhecer 

nada um da outra. E como o professor que está a frente na sala de aula, é preciso partir dele 

quebrar esse bloqueio pra ter acesso aos alunos e facilitar a passagem do conhecimento.” 
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Estudante C: “Sobre as conseqüências das relações ruins com professores, se relacionam com 

dúvidas sobre conteúdos, que refletiram no meu aprendizado. E as boas, com alguns  

professores que consegui estabelecer uma boa relação, que mantenho fora de sala de aula.” 

Estudante D: “ Durante esses 4anos, com as relações que pude estabelecer com os 

professores refletiram em como eu me via dentro da universidade , como pessoal e no aspecto 

profissional, tanto com as experiências boas quanto ruins.Acredito também que a 

permanência no curso também dependem dessas relações.”   

Estudante E: “No inicio eu era bem distante, devido ao meu trabalho, nem mesmo relação 

com os meus colegas de sala tinha essa relação afetiva. Eu sempre tive inveja de quem 

conseguia fazer parte dos projetos da faculdade, como centro acadêmico, grupos de pesquisa. 

Mas nos últimos semestres eu consegui sentir mais esse relacionamento, a ajuda de 

professores.” 

Estudante F: “Caso não exista essa relação, vai existir um bloqueio, uma dificuldade. Mas 

tenho consciência que é preciso um esforço de cada um pra ter uma relação de fato 

construtiva.” 

Diante das falas dos estudantes pode-se considerar a percepção positiva da relação 

afetiva para contribuição no processo de ensino-aprendizado, considerando assim esse aspecto 

como auxiliar na relação professor-aluno, que de acordo com Centralogo (2010, p.13) “o afeto 

pode, assim, ser entendido como energia necessária para que a estrutura cognitiva possa 

operar. Ele influencia a velocidade com que se constrói o conhecimento”. 

Concluindo que os alunos apontaram a relação afetiva como algo auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem, com a consciência de que se trata de uma construção 

conjunta e não apenas de um lado, cada sujeito com seu papel e sua responsabilidade. Outro 

aspecto levantado foi acerca do reflexo negativo que gera nessa relação ineficaz, repercutindo 

em problemas na condução das disciplinas. Essas relações afetivas também auxiliam na 

formação pessoal e profissional do aluno, pois elas boas ou ruins, serão vivenciadas em 

diferentes ambientes fora da Universidade.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou algumas reflexões acerca das 

implicações da afetividade na relação professor-aluno para o processo de aprendizagem, na 

percepção do discente de Secretariado Executivo, enriquecendo estudos acerca da temática 

central. 

Acerca dos aspectos positivos sob o olhar o estudante através da relação com o 

professor foram identificados que os alunos conseguem desenvolver melhor o aprendizado, 

demonstrando mais interesse nos conteúdos; aumentar o engajamento dentro de sala de aula, 

participando das estratégias de ensino utilizadas pelo professor, buscando mais fontes de 

conhecimento na Universidade, como participação de entidades e grupos estudantis; e 

aumentar o interesse pelo curso.  

Por outro lado, os desafios na perspectiva do estudante através da relação estão 

relacionados com o fato de aprender a lidar com professores que se opõem às novas 

estratégias de ensino, buscar maneiras de não permitir que as dificuldades junto ao professor 

interfiram na formação, aprender com a falta de humildade de professores com relação à 

capacidade de contribuição do aluno, enfrentar a falta de interesse do professor em querer 

reverter o ensino em prol dos alunos e saber trabalhar os aspectos psicológicos mediante 

situações conflituosas.  

Na percepção dos alunos sobre a postura do professor, verificou-se que eles ainda 

precisarem lidar com diferentes posturas em sala de aula, algumas mais integralizadas com o 

conhecimento disciplinar e pedagógico, e outras não, através de comportamentos autoritários, 

metódicos e intimistas; e outros professores que se propõem a desenvolver as melhores 

estratégicas para alcançar uma formação digna da profissão.  

Observou-se que, na visão dos discentes desta pesquisa, o ensino superior oferece 

uma formação mais abrangente para o mundo do trabalho, por contemplar outros aspectos, 

mas ainda há carência no empenho de professores em aplicar as estratégias de ensino ou de se 

adequar às dificuldades e às necessidades dos alunos, priorizando o aprendizado e não apenas 

o repasse de conteúdo.  

Com os resultados da pesquisa foi possível verificar também que as contribuições e 

as implicações da afetividade entre aluno e professor para a aprendizagem estão associadas 

com a influência no aprendizado, na formação pessoal e profissional, no aumento do 

engajamento com o curso, no aperfeiçoamento das relações interpessoais e no entendimento 

melhor acerca responsabilidade do aluno no processo de ensino-aprendizagem. 
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Conclui-se que as implicações da afetividade na relação professor-aluno para o 

processo de aprendizagem, na percepção do discente de Secretariado Executivo estão além do 

favorecimento da aprendizagem, refletindo também na formação pessoal e social através do 

envolvido com os aspectos interpessoais. Ademais, enfrentar os desafios dessa relação sem 

prejudicar o desempenho acadêmico.  

Durante a realização da pesquisa surgiram inquietações que podem ser utilizadas 

para continuidade no estudo sobre a temática, como a de compreender as situações contrárias 

de bons relacionamentos com professor e a ineficácia na aprendizagem; e entender as formas 

e as medidas que são tomadas pelas Instituições de Ensino Superior para a integração entre 

professores de departamentos diferentes ao projeto pedagógico do curso, assim como se 

debruçar sobre as questões psicológicas sofridas devido à postura autoritária e intimista de 

professores.   
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA RODA DE CONVERSA 

 

1. Acolhida.  

2. Aspectos positivos na relação professor-aluno a graduação.  

3. Prática da integralização do conhecimento disciplinar e pedagógico para potencializar a 

aprendizagem. 

4. A prática de aspectos socioemocionais e cognocitivos em sala de aula para auxiliar na 

aprendizagem e relação com o professor. 

5. A relação afetiva e melhor desempenho na disciplina. 

6. Engajamento entre professores e o Projeto Pedagógico do Curso de Secretariado 

Executivo 

7. Desenvolvimento de habilidades, de técnicas e/ou comportamento nas disciplinas para o 

desempenho profissional. 

8. Os desafios na relação afetiva com o professor. 

9. As implicações/ consequências/ da afetividade na relação professor-aluno para o processo 

de aprendizagem. 

10.  Agradecimentos.  

 

  Fonte: (BARROS, 2017). 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Eu, (nome do sujeito da pesquisa, nacionalidade, idade, estado civil, profissão, endereço, 

RG), estou sendo convidado a participar de um estudo denominado a Relação professor-

aluno e afetividade: quais as implicações para a aprendizagem em Secretariado 

Executivo?, cujo objetivo geral é de analisar as implicações da afetividade na relação 

professor-aluno para o processo de aprendizagem, na percepção do discente e em termos 

específicos:  

a) Identificar os aspectos positivos e os desafios na relação professor-aluno, sob olhar de 

formandos em Secretariado Executivo; 

b) Conhecer a opinião de alunos de Secretariado Executivo sobre a postura do professor em 

sala de aula; 

c) Refletir acerca das conseqüências da afetividade entre aluno e professor para a 

aprendizagem, na perspectiva do aluno de Secretariado Executivo. 

      O trabalho se justifica pela importância do entendimento acerca da contribuição da 

afetividade para o processo de ensino-aprendizagem no ensino superior. Além disso, o 

trabalho proporcionará uma amostra das percepções e dos reflexos proporcionados pelo 

contexto e exigências do mercado e da sociedade na formação do profissional secretário 

executivo.   

A minha participação no referido estudo será no sentido de conversar, relatar e trocar 

experiências com os demais participantes acerca do tema central da pesquisa, de modo a 

abordar também situações inusitadas e/ou surpreendentes vivenciadas. Os resultados obtidos 

neste estudo serão divulgados na monografia da pesquisadora.  

Fui alertado de que, da pesquisa a se realizar, não haverá benefícios diretos para nenhum 

participante. Porém, as informações contribuíram para o estudo sobre a percepção dos alunos 

sobre o ambiente em qual estão inseridos na universidade, considerando os resultados como 

possibilidades de melhoria para a qualidade do ensino na universidade. 

Os envolvidos com a referida pesquisa são: Romana Fátima Rodrigues de Sousa 

(discente) e Conceição de Maria Pinheiro Barros (Docente-Orientador). O trabalho trata-se de 

requisito parcial para obtenção de título de Bacharel em Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará.  

É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre acesso 

a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas conseqüências, 

enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação. 
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Sobre despesas decorrentes da realização dessa pesquisa, a participação nesta pesquisa 

será de caráter voluntário. Dessa forma, os sujeitos da pesquisa estarão isentos de qualquer 

despesa ou ressarcimento.  

Declaro que, após ter sido esclarecido acerca dos objetivos desta pesquisa e 

procedimentos a serem adotados, manifesto meu livre consentimento em participar, estando 

totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha 

participação e que a conversa será grava para atingir os objetivos de análise. Estou ciente de 

que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou 

elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. 

 

Fortaleza, _____ de  _________________ de 2018. 

 

_____________________________________ 

   Nome e assinatura do sujeito da pesquisa 

 

 

___________________________________ 

      Nome e assinatura do pesquisador 

 

 

Fonte: Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

 


