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RESUMO: Neste artigo analisa-se de que forma a dimensão afetiva se refleteno processo 
ensino/aprendizagem nos cursos de formação de professores em artes visuais, tendo como 
referência o curso ofertado pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), tomando como 
base teórica, os estudos de Dolle (1993) e Bassani (2006) em uma perspectiva construtivista 
interacionista de aprendizagem. 
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ABSTRACT: In this article we analyze how the affective dimension is reflected in the 
teaching / learning process in the teacher training courses in visual arts, with reference to the 
course offered by the Federal University of Maranhão (UFMA), based on the studies of Dolle 
(1993) and Bassani (2006) in an interactionist constructivist learning perspective. 
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INTRODUÇÃO 

Os cursos de formação de professores em Artes Visuais a distância tem 

seapresentado comouma realidade consolidada no Brasil e vários estudos tem sido 

feitos, em especial enfocando os aspectos cognitivos e do processo 

ensino/aprendizagem.  

Nesta perspectiva Garrison, Anderson e Archer (2000) elaboraram um modelo de 

ferramentas para a identificação dos principais elementos constituintese 

complementares de uma ação educativa em um AVA a saber: presença social, 

presença cognitiva e presença de ensino.  



 
 

2045 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

A presença cognitiva é desenvolvida com o uso de ferramentas que possibilitarão o 

aprofundamento da aprendizagem. Entre estas ferramentas podemos destacar: os 

fóruns de discussão, os diversos tipos de tarefas e a wiki, entre outras.  

A presença de ensino manifesta-se no papel desempenhado pelo professor 

formador ou professor tutor no “permitindo que ele identifique as estruturas e os 

processos que auxiliam a aprendizagem” (ARAUJO; MARQUESI, 2008, p. 362). A 

presença de ensino manifesta-se no papel desempenhado pelo professor-formador 

ou professor-tutor “permitindo que ele identifique as estruturas e os processos que 

auxiliam a aprendizagem” (ARAUJO; MARQUESI, 2008, p. 362).  

A presença social é a grande responsável pelo sentimento de pertencimento ao 

grupo, pois utiliza sobretudo  as ferramentas de interatividade como fóruns, chats, 

entre outras, possibilitando a formação de vínculos entre os participantes do 

processo. A presença social diz respeito à capacidade de interação afetiva entre os 

participantes, dando suporte ao diálogo estabelecido entre os participantes e 

definindo o clima afetivo entre os pares. 

Neste trabalho analisa-se de que forma a dimensão afetiva afeta o processo 

ensino/aprendizagem nos cursos de formação de professores em artes visuais, 

tendo como referência o curso ofertado pela Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA).  

Como base para os estudos sobre afetividade foram utilizados os estudos de Dolle e 

Bassani em uma perspectiva construtivista interacionista de aprendizagem. Dolle 

argumenta que a afetividade e a cognição são construídos em lógicas similares de 

forma sincrônica ou diacrônica, em uma relação de interação. Baseado nos estudos 

de Dolle (1993),Bassani (2006) desenvolveu uma ferramenta para mapear as 

interações ocorridas em umambiente virtual de aprendizagem (AVA), que norteará a 

presente pesquisa. 

O SUJEITO AFETIVO OU A QUESTÃO DA AFETIVIDADE 
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A questão da afetividade tem sido objeto de estudos há séculos. Durante muito 

tempo a ideia dicotômica afetividade/inteligência dominou os estudos da área. O 

caso mais emblemático dessa visão é a teoria de Descartes com o modelo de 

divisão entre razão e emoção. Neste trabalho considera-se que em uma perspectiva 

complexa, razão e emoção se complementam da mesma forma que a afetividade 

completa a aprendizagem.  

Neste sentido é importante destacar os trabalhos de Piaget. Muito embora a 

afetividade não tenha sido o alvo principal de seus estudos, Piaget compreende que 

o desenvolvimento cognitivo do sujeito psicológico ocorre a partir da junção dos 

fatores orgânicos, mentais e sociais. Piaget argumenta que não existe um estado 

puramente cognitivo ou um estado puramente afetivo. Assim, o desenvolvimento 

afetivo se dá em paralelo ao cognitivo e tem uma profunda influência sobre o 

desenvolvimento intelectual.  

Segundo Piaget, o aspecto afetivo por si só não pode modificar as estruturas 

cognitivas, mas pode influenciar quais estruturas modificar. São elementos 

entrelaçados e a afetividade é um elemento motivador para a cognição. 

Tendo por base a teoria piagetiana, Dolle(1993) estabelece quatro dimensões do 

sujeito psicológico, a saber: sujeito biofisiológico, cognitivo, afetivo e social (Figura 

1). Isto significa que o sujeito psicológico é definido em sua inteireza e na sua 

interação com o meio. Na realidade, segundo Dolle, é na interação com o meio que 

o sujeito psicológico se constitui, conforme observa-se na Figura 2. 
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Figura 1: Sujeito psicológico 

Fonte: Dolle, 1993. 

 

Figura 2: Esquema de representação do meio  

Fonte: Dolle, 1993 

Dolle (1993) compreende que a afetividade e cognição são desenvolvidas com 

lógicas parecidas, pois durante o processo de desenvolvimento individual, as duas 

lógicas acontecem de forma sincrônica, 

prevalecendo ora a atualização da afetividade (potencializando a 
cognição), ora a atualização da cognição (potencializando a 
afetividade). Dessa forma, o sujeito reestrutura os fundamentos da 
sua relação com o mundo (Dolle, 1979; p.50), em que a 
inteligência reconstitui-se depois que a afetividade estar ela própria 
constituída (afetividade inteligência afetividade inteligência). Assim, o 
sujeito biofisiológico conduz ao sujeito afetivo, e este ao cognitivo por 
integrações e superações, seguindo uma hierarquia em espiral 
(Dolle, 1993). (BEHAR; BERCHT; LONGHI, 2009) 

Em tempos de domínio das tecnologias digitais e considerando as relações 

desenvolvidas entre humanos e hardwares e software em ambientes virtuais de 

aprendizagem,Bassani acrescenta aos estudos de Dolle, a noção de sujeito 

tecnológico, designando ao sujeito psicológico como usuário e o meio como o AVA, 

apresentando um esquema das relações entre o sujeito psicológico (usuário) e o 

meio (AVA) em umaperspectiva interacionista. Nesse caso, o sujeito usuário 

representa a todos os envolvidos no processo ensino/aprendizagem em AVA’s: 

alunos, professores, tutores (Figura3). 
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Figura 4: Representação da interação sujeito usuário ↔ meio 

Fonte: Bassani, 2006 

Com este arcabouço teórico Bassani (2006) desenvolveu uma ferramenta de analise 

de das interações em AVA’s, que neste trabalho foi utilizada para compreender 

também as relações entreaafetividade e a cognição em AVA’s. 

Embora as relações de interação estejam diretamente ligadas às relações 

afetivas/cognitivas em um AVA, neste trabalho priorizou-se verificar isoladamente as 

questões afetiva/ cognitiva e sua importância no processo ensino aprendizagem. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Compreendendo a importância da presença social para a aprendizagem em AVA’s, 

buscou-se investigar este aspecto nos cursos de formação de professores em artes 

visuais na modalidade à distância, usando como campo de pesquisa o curso 

ofertado pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) no período de 2008 a 

2013. 

O curso fez parte do programa Pró Licenciatura, fase II, e foidesenvolvido em 

consórcio com outras quatro universidades parceiras: UFRO, UFG, UnB eUnimontes. 

O público alvo do projeto foi professoresqueatuavamnossistemaspúblicosde 

ensino,semhabilitaçãolegalparao exercíciodafunção,nosanos/séries finais 

doEnsinoFundamental e/ounoEnsinoMédio, especificamente com o componente 
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curricular Arte. Foram ofertadas três turmas, distribuídas em três Polos: São Luis, 

Imperatriz e Pinheiro, totalizando 75 alunos. 

Como metodologia da pesquisa fizemos um estudo comparado entre duas turmas do 

referido curso – Pinheiro e Imperatriz, utilizando como critérios de análise a relação 

tutor/aluno e as interações entre esses nos fóruns,pois considera-se o papel do tutor 

fundamental para garantir a dimensão afetiva em um curso à distância.  

Para análise foram escolhidos o fórum1 do modulo 22 (Estágio supervisionado II) no 

espaço virtual dos polos de Pinheiro e Imperatriz,  preservando, claro, a identidade 

dos tutores e alunos envolvidos. 

Bassaniapresenta quatro parâmetros para interações em um ambiente virtual de 

aprendizagem:  

• Epistemológico, que relaciona o objeto a referências e/ou características de 

algum conteúdo;  

• Tecnológico, referência aos termos tecnológicos de uso geral;  

• Social, ligado às ações coletivas do cotidiano;  

• Afetivo, que envolve expressões emotivas, saudações. 

Com base nesses parâmetros, analisou-se a questão da afetividade, estudando as 

interações em um fórum de discussão do modulo 22. Portanto, é à luz do modelo 

criado por Bassanique estabelecemos nossa análise de interações em fóruns de 

discussão.  

RESULTADOS PARCIAIS 

Nos ambientes virtuais, os espaços de comunicação assíncrona como os fóruns são 

locais apropriados para a formação de vínculos afetivos. No curso de Artes Virtuais 

da UFMA, observou-se um espaço específico para a o desenvolvimento da 

afetividade, chamado “Café com Arte”, mediado por um tutor.  
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Tratava-se de um fórum permanente onde os alunos tinham a oportunidade de 

trocar experiências dos mais variados tipos.Pudemos observar que, logo no início do 

curso, esse espaço era muito frequentado pelos alunos, contudo, a partir do terceiro 

semestre do curso o número de novas postagens foi diminuindo, à medida que os 

vínculos “presenciais” entre os estudantes foi se fortalecendo. 

Observou-se, ainda, que mesmo após o término do período de adaptação, a 

dimensão afetiva continuou presente entre os usuários do ambiente virtual.Isso é 

demonstrado pelos dados do fórum 1 do módulo 22 (Estágio Supervisionado II)que 

apresentou uma proposta de discussão centralizada em questões epistemológicas. 

Embora a questão da evasão não seja o foco desse trabalho, é importante ressaltar 

essa temática, por se considerar-se que a mesma seja um dos reflexos da atuação 

dos sujeitos envolvidos no processo, com base na análise de dados feitos nesse 

estudo. 

Na análise das interações no fórum observou-se que 21% das postagens 

contemplavam a dimensão afetiva (Figura 4). O polo de Imperatriz apresentou 20% 

de número de evasão, acredita-se que esta taxa abaixo da média nacional de 

evasão em cursos à distância, seja, em parte, consequência dos aspectos afetivos 

vivenciados no grupo (professores, tutores e alunos). Um dado a considerar foi o 

fato de que este polo apresentou uma constante substituição do tutor presencial e 

virtual, fazendo com que as relações entre os atores do processo mudassem 

também a cada mudança de tutoria. 

Categorias Nº de ocorrências do fórum %

   

 

EPISTEMOLÓGICO 39 70 

TECNOLÓGICO 0 0 

SOCIAL 4 9 

 

AFETIVO 12 21 
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Figura 4:Forum 01 – modulo 22 – Polo Imperatriz 

Fonte:Própria 

No polo Pinheiro, observou-seum número superior de postagens que enfatizam a 

dimensão afetiva, conforme observa-se na figura 5. 

Categorias Nº de ocorrências do fórum %

   

 

EPISTEMOLÓGICO 35 60,4 

TECNOLÓGICO 0 0 

SOCIAL 5 8,6 

 

AFETIVO 18 31 

 

Figura 5:Forum 01 – modulo 22 – Polo Pinheiro 

Fonte: Própria 

Assim como no polo Imperatriz o polo Pinheiro, apresenta interações com aspectos 

afetivos, mesmo nos módulos finais do curso. Constatou-se que desde o início, a 

tutoria presencial acompanhou os alunos, auxiliando nas questões de ordem técnica 

e epistemológica, o que foi somado ao fato de o campus da UFMA ser um dos 

poucos locais da cidade com acesso e maior velocidade da Internet em relação a 

outros pontos de acesso do município, o que levou os alunos a frequentar 

semanalmente o polo até o final do curso, de forma constante.  

Outros fatores que contribuíram para o fortalecimento das questões afetivas no polo 

pinheiro foi a iniciativa da tutoria em providenciar atividadesde caráter 

epistemológico, mas que reforçaram o sentimento de pertencimento no grupo.. Um 

exemplo foi um fórum criado para dar suporte em dúvidas sobre a Língua 

Portuguesa, já que havia um grande número de erros gramaticais e ortográficos que 
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eram constantemente repetidos nas tarefas enviadas aos espaços destinados a 

entrega de atividades de cada módulo.  

Nesse espaço, chamado de curiosidades(figura 6), o tutor apresentava animações 

curtas-metragens semanalmente, que traziam dúvidas corriqueiras, mas muito 

comuns, como uso dos porquês, mau e mal, mas e mais, etc. Além de utilizar de 

uma tecnologia disponível facilmente, sugerindo possibilidades para suporte às suas 

próprias aulas, como é o caso de vídeos. O espaço dava a oportunidade para que os 

alunos também interagissem, incentivando a participação dos mesmos no envio e 

postagem que considerassem relevantes também.  

 

 

Figura 6 – Fórum Curiosidades. 

Fonte: AVA/Artes Visuais/ NEAD UFMA 

Além disso, em determinados momentos, além das tarefas obrigatórias do módulo 

estudado, a tutoria trabalhava com oficinas de apoio, como a oficina de edição de 

imagens para dar suporte ao módulo de Atelier de Artes Visuais I, momento em que 

foram elaboradas algumas aulas presenciais para apresentar programas de edição 

de imagem e ensinar os alunos a lidarem com esta ferramenta em uma tarefa 

solicitada pelo professor formador, na qual os alunos deveriam produzir fotografar e 

editar as imagens para envio no ambiente, criando um Portfólio. 
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Em outro momento, no mesmo módulo, um dos alunos, que apresentava habilidade 

no desenho técnico, ministrou uma oficina de desenhopara os colegas em um 

momento presencial no polo, acompanhado e orientado pelos tutores presencial e 

virtual.Iniciativas como essas não foram observadas no polo Imperatriz 

No Polo de Pinheiro, observou-se que a menor taxa de evasão, 16%, isto significa 

que dos 25 alunos que ingressaram no curso, apenas 04 desistiram.  Um dos fatores 

de permanência da maior parte do grupo é a dimensão afetiva desenvolvida entre 

professores e alunos e entre os próprios alunos. Pinheiro foi também o polo que 

menos apresentou mudanças na tutoria, tendo sido acompanhado praticamente pelo 

mesmo grupo de apoio (presencial e virtual), embora tenha havido um 

remanejamento de funções, em alguns módulos.  

Algo que se destaca nos dois polos é o encontro presencial semanal. A ideia inicial 

da coordenação do curso era que os alunos deveriam frequentar semanalmente o 

polo, além dos encontros presenciais com os professores responsáveis pelas 

disciplinasi. No polo Imperatriz, essa experiência não foi bem sucedida, inicialmente 

por problemas de horário por parte da tutoria e posteriormente porque como os 

alunos tinham fácil acesso a Internet, deixando, assim, de frequentar o polo para os 

encontros com o tutor presencial.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

[...] em face aos numerosos estudos sobre o papel da dimensão 

afetiva na aprendizagem humana, os fenômenos afetivos contribuem 

na representação interna do objeto de conhecimento, e afetam a 

maneira como o indivíduo aprende, toma decisões e se comporta nas 

interações sociais.  

(LONGHI; BEHAR; BERCHT, 2009.) 

 

Inicialmente, observou-se que a participação do professor tutor no processo de 

diálogo e reflexão é de extrema importância, à medida que incentiva o aluno, 
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resultando numa maior autonomia deste diante do seu processo de aprendizagem. 

Nesse sentido, torna-se necessário reconhecer que adimensão afetiva nas relações 

de ensino-aprendizagem, principalmente no que concerne ao ensino à distância, 

precisam ser mais valorizadas, a partir do desenvolvimento de suas dimensões 

valorativas, afetivas e sociais, contribuindo, assim, para a construção do 

conhecimento. 

Foi possível observara importância dos encontros presenciais para o 

desenvolvimento da afetividade entre o grupo. Por se tratar de um curso a distância, 

no mínimo 22% da carga horária de cada disciplina era trabalhada de forma 

presencial, o que possibilitou o encontro físico e a integração do grupo. 

O polo que tem um tutor mais atuante e que valoriza a dimensão afetiva desenvolve-

se mais rapidamente. Isto é percebido no polo Pinheiro que, embora, no início das 

atividades do curso, apresentasse um quadro epistemológico muito fraco, onde os 

alunos traziam uma trajetória de déficit conceitual muito forte, com menor carga de 

conhecimentos acadêmicos, tornou-se o polo com as maiores desempenhos, 

refletindo em avalições positivas, maiores notas em relação aos outros polos e 

menor índice de evasão. 

Ao mesmo tempo, no polo Imperatriz, onde a dimensão afetiva foi menos trabalhada 

narelação tutor/aluno, o processo de aprendizagem apresentou muitos problemas, 

manifestando, sobretudo, reflexos no que diz respeito à cognição, tendo em vista 

que os alunos demoravam a se envolver com as tarefas e fóruns solicitados ou 

mesmo ausentavam dessas atividades em vários momentos. 

Esse artigo faz um estudo inicial sobre a temática no curso de Artes Visuais à 

Distância da UFMA e corrobora com a ideia dos autores aqui citados sobre a 

relevância da afetividade para a aprendizagem, contudo ainda é uma pesquisa 

embrionárial, embora de valor investigativo, pois a questão da afetividade nos AVA’s 

é um campo que anseia por pesquisas mais aprofundadas.  
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Dessa forma,esta investigação não se encerra por aqui, tendo em vista que as 

reflexõessobre os ambientes virtuais de aprendizagem e seu entorno, incluindo a 

fetividade,constituem uma das linhas de pesquisa doGrupo de Pesquisa em 

Tecnologias,Arte e Educação (GPTAE)ii e certamente, dar-se- á continuidade a essa 

pesquisa, considerando a importância da temática para o processo 

ensino/aprendizagem nos AVA’s. 

Notas 
                                                           
i No curso de Licenciatura em Artes Visuais a distância, da UFMA, os professores responsáveis pela condução 

pedagógica dos módulos são denominados Professor Formador.  
iiEste trabalho vincula-se ao projeto de pesquisa “A questão da afetividade nos AVA’s”, estudo das relações no 
curso de Artes Visuais à Distância da UFMA, em desenvolvimento no GPTAE pelas autoras 
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