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Com base na leitura do texto apresentado, responda às seguintes questões: 

 

 

Questão 1: (Valor: 1.5) A partir da leitura do texto, é possível inferir (escolha e assinale apenas uma 

resposta correta): 

a) (  ) Quando os professores gostam de seus alunos, os laços afetivos podem favorecer apenas o 

desenvolvimento humano de seus alunos. 

b) (   ) A afetuosidade do professor em relação ao aluno pode se confundir com a motivação pedagógica 

daquele em relação a este.  

c) (    ) Mael Virat mostra que a afetuosidade sem implicação emocional e pessoal é benéfica aos agentes 

envolvidos no processo de  ensino-aprendizagem 

d) ( X ) Numerosos estudos repertoriados por Mael Virat defendem que os laços afetivos entre professores e 

alunos contribuem para o sucesso dos estudantes. 

e) (    ) A afetuosidade do professor em relação ao aluno se trata de uma estratégia profissional, que não 

envolve a capacidade do professor em criar laços afetivos. 

 

 

 

Questão 2: (Valor: 1.0) Segundo o artigo, explique com suas palavras qual forma de “amor” deveria existir 

entre professor e aluno? Justifique sua resposta com um excerto (em francês) extraído texto. 

 

O autor do artigo explica que na relação professor-aluno o primeiro deveria cultivar o amor altruísta em 

relação aos seus alunos, ou seja, uma dedicação desinteressada, mas que se pauta na confiança, no apoio ao 

aluno e atenção para com ele. 

Trecho de justificativa: « Quand on entend « amour », le premier réflexe est de penser à la relation 

romantique. [...] En ce qui concerne la relation prof-élève, je parle d’amour compassionnel, ou altruiste. Un 

amour entièrement tourné vers le bien de l’autre. Il implique la confiance, le soutien, la proximité, 

l’attention ». 

 

Questão 3: (Valor: 1.0) : « J’admire les profs. Moi, je ne pourrais pas faire ce métier. À cause de mon ego 

surdimensionné sans doute ». Qual aspecto sobre o « amor » professor-aluno o autor do texto assinala e 

ilustra ao citar esta frase de Riad Sattouf? 

 

O autor do texto se vale da frase de Riad Sattouf para destacar que o “amor” e a afetuosidade na relação 

professor-aluno exige a disponibilidade do professor em criar o laço afetivo desinteressado, isto é, sem 

esperar que o sentimento seja recíproco. Em outras palavras, trata-se de doar atenção e apoio ao aluno. 



 

 

Questão 4: (Valor:1,5) Segundo o artigo, explique com suas palavras como Mael Virat trabalha a questão da 

relação afetiva professor-aluno em cursos de treinamento para professores. O que Virat propõe como 

abordagem? Justifique sua resposta com um excerto (em francês) extraído texto. 

Mael Virat explica que não se trata de apresentar aos professores uma lista de boas práticas,  mas de lembra-

lhes regularmente da importância desta dimensão da relação professor-aluno. Para isso, em seus cursos de 

formação Virat apresenta aos professores situações para que analisem os seus aspectos emocionais 

deixando-os livres para encontrar sua própria maneira de responder a tais situações. 

Trecho de justificativa:  « En formation, je leur propose par exemple de relire des situations en y pointant 

l’enjeu affectif. Il faut ensuite les laisser trouver leur propre manière d’y répondre ».  

 

Questão 5: (Valor:1.5) A partir da leitura do texto, assinale verdadeiro (V) ou falso (F) 

 

a) (F) O professor aprende estratégias para desenvolver laços afetivos com os seus futuros alunos durante 

sua formação acadêmica. 

 

b) (F ) A descrição do trabalho do professor prevê que ele fale de si mesmo, dê atenção e dedique tempo 

para conversar com os seus alunos fora do horário de aula. 

c) ( V ) O mais importante na relação professor-aluno  é uma vontade autêntica de se envolver pessoalmente 

com todos os estudantes.  

d) (  F ) A relação afetiva professor-aluno é fácil de ser formalizada e avaliada. 

e) ( V ) A relação professor aluno não  é vista como uma competência a ser desenvolvida pela instituição. 

 

 

Questão 6:(Valor: 3.5) Traduza, para a língua portuguesa, o seguinte trecho do texto:  

 

 

L’amour de l’enseignant est un facteur de motivation, de réussite scolaire. Pour apprendre, il faut pouvoir 

explorer – quitter l’endroit où l’on se trouve pour se tourner vers un nouveau. C’est une prise de risque : une 

exploration qui n’a pas fonctionné mène à une perte de confiance en soi. Ce risque est beaucoup plus facile à 

prendre lorsqu’on a un espace où se replier en cas d’échec. L’enseignant peut jouer ce rôle : être la personne 

qui, même si on n’y arrive pas, continuera de nous estimer. Et cela nous encourage à y aller. Cette sécurité 

affective peut même valoir pour les années suivantes. 

 

O amor/afeto do professor é um fator de motivação e sucesso escolar.  Para aprender, é preciso ser capaz de 

explorar - deixar o lugar em que se está e se voltar para um novo. É um risco: uma exploração que não 

funcionou leva a uma perda de autoconfiança. Este risco é muito mais fácil de assumir/aceitar quando se tem 

um espaço no qual se apoiar em caso de fracasso. O professor pode desempenhar este papel: ser a pessoa 

que, mesmo que não tenhamos sucesso, continuará a nos estimar. E isso nos encoraja a continuar. Esta 

segurança afetiva pode até contribuir para os anos seguintes. 

 

*Obs: Na tradução serão aceitas diferentes possibilidades de vocabulário desde que contemplem o sentido 

do texto original, conforme o exemplo de tradução dado acima. 

 

 


