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"Portanto dEle, por Ele e para Ele são        
todas as coisas. A Ele seja a glória        
perpetuamente! Amém." 

(Romanos 11.36) 
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RESUMO 
 

Este artigo, originou-se de algumas inquietações pessoais que se referem a           
problemática da falta de afetividade recorrente nas escolas regulares de ensino e            
que afetam diretamente o ensino da música. Elegeu-se como objetivo principal deste            
estudo, investigar o conceito "afetividade" e revelar sua importância no          
ensino-aprendizagem musical. Este estudo busca elucidar o conceito através das          
perspectivas filosóficas adotadas pelos seguinte autores Aristóteles(2007), São        
Tomás de Aquino (2007), Descartes (2007) e Kant (2010). E por outra perspectiva             
psicológica, adotamos os autores Piaget (2006), Vygotsky (2001) e Wallon (1979)           
para trazerem o entendimento da afetividade e sua importância no          
ensino-aprendizagem. Adotou-se a pesquisa bibliográfica, de fonte secundária e de          
caráter exploratório, pois pretende-se desenvolver familiaridade com o tema de               
forma a se perceber a afetividade no ensino-aprendizagem entre professor-aluno.                   
Concluiu-se por meio do que foi abordado que, a afetividade é imprescindível no             
processo de ensino-aprendizagem musical como em outras áreas do conhecimento,          
já que o homem é inerente a afetividade. Concluiu-se também que uma metodologia             
que busca uma abordagem afetiva  gera marcas positivas em seus alunos. 
 
Palavras-chaves: afetividade; ensino-aprendizagem musical; interação afetiva entre       
professor-aluno. 
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ABSTRACT 

 

This article, originated from some personal concerns that refer to the problem of             
recurrent lack of affectivity in regular schools and that directly affect the teaching of              
music. It was chosen as the main objective of this study, to investigate the concept of                
"affectivity" and to reveal its importance in musical teaching-learning. This study           
seeks to elucidate the concept through the philosophical perspectives adopted by the            
following authors Aristotle (2007), São Tomás de Aquino (2007), Descartes (2007)           
and Kant (2010). And from another psychological perspective, we adopt authors           
Piaget (2006), Vygotsky (2001) and Wallon (1979) to bring the understanding of            
affectivity and its importance in teaching-learning. We adopted a bibliographical          
research, from a secondary source and an exploratory character, because it is            
intended to develop familiarity with the theme in order to perceive the affectivity in              
teaching-learning between teacher-student. It was concluded through which it was          
approached that affectivity is indispensable in the process of teaching-learning music           
as in other areas of knowledge, since man is inherent to affectivity. It was also               
concluded that a methodology that seeks an affective approach generates positive           
marks in its students. 
 
Keywords: affectivity; musical teaching and learning; interaction between        
teacher-student. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este artigo originou-se por algumas inquietações pessoais e que se referem           

a problemática recorrente da falta de afetividade nas escolas regulares de ensino e             

que afetam diretamente o ensino da música.  

As questões são oriundas da importância ou não da afetividade na interação            

entre professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem em música.  

Como hipótese, a pergunta que se quer responder é: A afetividade tem            

relação direta com a interação entre professor/aluno no processo de          

ensino-aprendizagem?  

Como desdobramento, elegeu-se como objetivo principal deste estudo        

investigar o conceito "afetividade" e revelar sua importância no         

ensino-aprendizagem. 

Como problema diagnosticou-se que a afetividade na Educação Musical são          

quase como códigos proibitivos socialmente, incluindo a Educação. (AGUIAR,         

2019b). 

A afetividade quando presente no ambiente escolar e até mesmo          

universitário, é interpretado, na maioria das situações, como doenças psiquiátricas,          

psicológicas, mentais, e ou emocionais.  

Essas situações se inserem no pensamento massificado que acaba         

funcionando culturalmente como um entrave nas relações interpessoais dos sujeitos          

que se comunicam, causando um desconforto e até mesmo um afastamento entre            

as pessoas. 

Essas situações, inibem as interações afetuosas entre professor/aluno,        

como se fossem, todas elas, negativas e prejudiciais. Seria isso verdade? 

Restrepo (1998) afirma que: 

 
A escola se mostra resistente a aceitar que a cognição é cruzada pela             
paixão, por tensões heterônomas, a tal ponto que são as emoções e não as              
cadeias argumentativas que atuam como provocadoras ou estabilizadoras        
das redes sinápticas, impondo-lhes fechamentos prematuros ou mantendo        
uma plasticidade resistente à sedimentação. (RESTREPO, 1998, p. 33). 
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Segundo a citação, se na escola há um impedimento da ação da afetividade             

como parte da pedagogia, ocorre então uma exclusão prematura do que a            

afetividade pode exercer na interação entre professor-aluno, que interfere         

diretamente no  processo de educação.  

Essa citação reforça a nossa hipótese de que a interação afetiva entre            

professor-aluno está diretamente relacionada com as tensões heterônomas entre os          

indivíduos, neste trabalho identificados como professor-aluno. A emoção, segundo o          

autor, influencia a cognição e pode atuar diretamente no processo de           

ensino-aprendizagem. 

Os objetivos secundários deste estudo, perpassa a elucidação do conceito          

através das perspectivas filosóficas e psicológicas, para trazer o entendimento da           

afetividade e sua importância no ensino-aprendizagem musical. 

Outras questões se derivam a partir da importância da música para o            

desenvolvimento humano, e autores como Loureiro (2004) e Aguiar (2019) da           

Educação Musical, são abordados para sustentar a relevância do conceito na e para             

a música. 

Vejamos: apesar do ensino da música ser de grande importância para o            

desenvolvimento humano, a Educação enquanto área de educar e educar-se, não           

prioriza, comumente, as artes e a música em seus conhecimentos específicos, as            

considerando meros coadjuvantes dos demais conhecimentos racionais e científicos.  

Desta forma, a Educação prioriza as Ciências Exatas, Humanas, da          

Natureza e Tecnológica em detrimento das Linguagens e Códigos, tendo a Língua            

Portuguesa a mais valorizada, seguida da Literatura e da Língua Estrangeira. As            

Artes e a Educação Física ou do corpo, em último plano. 

Aguiar (2019a), descreve como a música é potencializadora e facilitadora de           

inúmeras habilidades e competências que se relacionam com a aprendizagem: 

 
Com a valorização do musicar, (tocar, cantar, reger, compor, arranjar e           
improvisar), o educador amplia as possibilidades dos discursos musicais e          
coloca em funcionamento, além da expressão pessoal, uma melhor         
adequação da necessidade dos alunos aos objetivos das aulas, além de           
também poder potencializá-los de forma a colaborar com a autônomia, com           
a criatividade e com a expressividade desses estudantes. (AGUIAR, 2019,          
p. 252). 
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Afirmando a prerrogativa desse trabalho, (Aguiar, 2019a) levanta outra         

questão que colabora para o nosso entendimento da importância da afetividade para            

o ensino musical, pois a autora afirma que “o encantamento (aquilo que nos encanta              

em música) e a propriedade musical (aquilo que o professor deve saber            

praticamente de música para ensinar), primeiramente devem ser desenvolvidos no          

professor, para que depois, possa se desenvolver também nos alunos. 

Numa concepção mais antiga, o professor é considerado agente no ensino e            

desconsiderado como agente da aprendizagem, e o aluno é considerado o agente            

na aprendizagem desconsiderado como agente do ensino. Neste processo, não          

existe interação entre professor-aluno, pois cada um desempenha um papel          

específico.  

Na "Educação Educante", os dois protagonistas do ensinar e aprender são           

considerados agentes, já que deveriam estar em comunhão, em unidade, para que o             

conhecimento possa ser considerado memorável. (AGUIAR, 2019a). 

Aquilo que nos toca com afeto, fica registrado na memória. O que tocamos             

em desafeto, gera trauma e cria uma barreira pesada e maciça para que a              

aprendizagem aconteça ( Aguiar, 2019a, p. 208). 

Ou seja, para que os alunos se sintam encantados pela música e pelo             

conhecimento musical que se deseja conhecer, se faz necessário compreender que           

educação que considera o ensino-aprendizagem de forma isolada, onde o professor           

ensina e o aluno aprende, está fadada ao fracasso.  

A educação que considera o ensino-aprendizagem um complexo sistema de          

interações comportamentais entre professor-aluno, que as compreende       

exercitando-as de forma positiva, está muito mais próxima do sucesso, pois motiva            

os envolvidos numa interação educativa prazerosa. 

Então, mais do que ensino-aprendizagem como processos independentes        

das relações humanas, existem processos comportamentais que recebem o nome          

de “ensinar” e de “aprender”. Neles, a afetividade não poderá deixar de existir, pois              

faz parte intrinsecamente das interações humanas, como ato ou efeito de           

relacionar-se com o outro. 
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Ainda segundo a autora, estes processos exercem um forte impacto na           

Educação Musical, porque se relacionam com a forma de "tocarmos as pessoas", ou             

"sermos tocados por elas".  

As marcas que recebemos e doamos faz parte da “educação educante” e a             

afetividade interfere significativamente na “educação comemorativa", onde todos, no         

processo educativo, estão alegremente participando de uma festa. A festa do           

conhecimento memorável.  

Levando em consideração essas argumentações, buscou-se no primeiro        

capítulo, discorrer sobre a etimologia da palavra em dicionários conhecidos, tais           

como o Novo Dicionário XXI de Aurélio (1999), Dicionário de Filosofia Abbagnano            

(2007) e o Dicionário de Filosofia de José Ferrater Mora (2010), e depois buscou-se              

adensar esse conceito com o pensamento de quatro autores extremamente          

conhecidos, que construíram para a base do conhecimento filosófico sobre o mundo            

e sobre os seres humanos. 

São eles: Aristóteles (384 a.C-322 a.C), que discorre sobre diversos assuntos           

tais como a física, a metafísica, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica,            

a retórica, o governo, a ética, a biologia, a religião e a zoologia, dentre outros. São          

Tomás de Aquino (1225-1274), foi um frade católico da Ordem dos Pregadores            

italianos cuja as obras tiveram enorme influência na teologia e na filosofia,            

principalmente na tradição conhecida como Escolástica, e que por isso, é conhecido            

como "Doctor Angelicus", "Doctor Communis" e "Doctor Universalis". Descartes         

(1596-1650), que além de filósofo foi também físico e matemático francês e por fim,              

Kant (1724-1804), que foi grandemente considerado como o principal filósofo da era            

moderna. 

Como segundo tópico do primeiro capítulo, aborda-se os renomados         

psicólogos como Piaget (1896-1980), que foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo           

suíço, considerado um dos mais importantes pensadores do século XX. Vygotsky           

(1896-1934), foi um pensador importante em sua área e época. Foi pioneiro do             

pensamento sobre o desenvolvimento intelectual das crianças que ocorre em função           

das interações sociais e condições de vida. Finaliza-se com Wallon (1879-1962), um            

filósofo, médico, psicólogo e político francês.  

12 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_(Arist%C3%B3teles)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_(Arist%C3%B3teles)
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zoologia


 

No segundo capítulo, adota-se como referencial, educadores musicais que         

desenvolveram artigos e pesquisas sobre o tema, sobre como a música se faz             

importante ou porque se mantém insignificante no ambiente escolar.  

Observa-se, no aspecto da insignificância, que em muitas situações, o          

professor de música tem que provar a validade do conhecimento musical como parte             

fundamental de uma educação sensível e que contribui para a formação humana. 

Devido à falta de entendimento no ambiente escolar da importância das           

artes, e no nosso caso, da música, o professor em muitos casos, acaba competindo              

com outros aparatos interessantes utilizados nas demais disciplinas, hoje presentes          

pelo contexto digital e intermidiático que promovem a euforia pela novidade,           

deixando muitas vezes, a Educação Musical desatualizada, desinteressante,        

uniformizada nos gostos e na homogeneização cultural.  

Segundo Loureiro (2004): 

 
A rigidez da escola e dos professores cerca o cotidiano do aluno, levando-o             
a se tornar mero executor de tarefas, distanciando-o da realidade exterior à            
escola e silenciando-o na sua individualidade. A generalização leva à          
uniformização de hábitos, gostos, informações, preferências. Todos passam        
a fazer parte da massa globalizante e de uma homogeneização cultural,           
devido à proximidade por certos produtos, inclusive a música, sabiamente          
veiculados pelos meios de comunicação. (LOUREIRO, 2004, p. 67).  

 

A citação acima também revela que o aglomerado de informações,          

promovidos pela mídia, interferem nos gostos e nos interesses sociais os deixando            

padronizados e descaracterizados de uma individualidade. Isso se refere também a           

pedagogia e a metodologia utilizada na escola. 

Como então, a pedagogia da afetividade interfere no prazer de estudar           

música?  

A partir desse questionamento, percebe-se que os adolescentes gostam         

bastante de música, pois vivem cantando e tocando suas canções preferidas na            

entrada da escola, no recreio e nos momentos de descontração.  

Então, por que constata-se, ainda, algumas resistências na aprendizagem         

de música na educação escolar?  

Se faz interessante analisarmos o papel da música na escola e assim            

elencar sugestões que possam colaborar para que o ensino da música venha a             
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contribuir na educação musical de maneira prazerosa. Desta forma, colaborando          

para aumentar as práticas e os conhecimentos musicais na escola. 

Como diz Aguiar (2019b) “A afetividade precisa ser ensinada e mais ainda            

aprendida. Por que não na escola, se aprendemos em todos os momentos da vida?" 
Através dos questionamentos deste artigo, pergunta-se por uma nova         

abordagem do ensino-aprendizagem que considere a afetividade.  

Deste modo, os conceitos filosóficos, psicológicos e educativos somados,         

contribuem para que a afetividade seja melhor compreendida e vivida no           

ensino-aprendizagem musical escolar.  

A pedagogia interativa, se refere a comunicação entre o indivíduo e a fonte             

e/ou emissor, ou seja, acontece através da troca. Entendendo o conceito “troca”            

como preferência, como então escolher um ensino sem afeto a um afetuoso? Como             

desconsiderar a afetividade no ensino-aprendizagem escolar?  

A importância desse artigo, é possibilitar uma crítica construtiva que chame           

a atenção para a afetividade nas inter-relações docente-discentes de forma positiva.  

Desta forma, tem-se como premissa que a afetividade pode facilitar o           

ensino-aprendizagem de ambos, (professor-alunos), de acordo como esta interação         

acontece no cotidiano desse convívio. 

Como metodologia, adotou-se a pesquisa bibliográfica de fonte secundária e          

de caráter exploratório, pois pretende-se desenvolver familiaridade com o tema de           

forma a se perceber a afetividade na interpelação da interação entre professor-aluno            

no processo de ensino-aprendizagem.  
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1. A AFETIVIDADE - A ETIMOLOGIA E SUAS DEFINIÇÕES 

 

 

Segundo o dicionário Aurélio (1999), o verbete afetividade está definido da           

seguinte forma: 

 
S. f. 1. Qualidade ou caráter de afetivo. 2. Psic. Conjunto de fenômenos             
psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e           
paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de          
satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza.           
(AURÉLIO, 1999, p. 62). 

 

Sintetizando a ideia, pode-se dizer que a afetividade é uma manifestação em            

forma de emoção, paixão ou sentimento, que vem acompanhado de impressões de            

satisfação ou insatisfação. A afetividade pode atingir, impactar, comover ou          

sensibilizar o indivíduo de forma negativa ou positiva.  

A afetividade se deriva do verbo afeto, Aurélio (1999) faz a seguinte definição: 

 
S. m. 1. Afeição por alguém; inclinação, simpatia, amizade, amor: "amou-o           
assim como se amam as coisas belas, e o afeto de que o envolvia              
propagou-se em redor" (Rute Bueno, O Livro de Auta, p. 33). 2. Objeto de              
afeição: Doía-lhe estar ausente do seu afeto, 3. Psicol. O elemento básico            
da afetividade (2). 4. Psiq. Estado emocional ligado à realização de uma            
pulsão (2) que, reprimida, transforma-se em angústia ou leva a          
manifestação neurótica. Afeto 2. [Do lat. affectu, part. de afficere, 'afetar'.]           
Adj. 1. Afeiçoado, dedicado. 2. Partidário, sectário. (AURÉLIO, 1999 p. 62). 

 

No sentido da citação acima, afeto pode ser entendido como uma           

manifestação de resposta a um estímulo externo que afeta o indivíduo internamente.            

Nesse aspecto, no corpo é gerado reações de acordo com o estímulo vivido.  

Luck (1983) afirma quanto a isso que: 

 
Mesmo tratando-se de comportamento predominantemente psicomotor,      
como é o caso dos exercícios físicos e da realização de trabalhos manuais,             
nem por isso deixam de estar menos presentes os componentes afetivo e            
cognitivo. As emoções fazem com que as glândulas supra-renais sejam          
estimuladas e lancem na corrente sanguínea maior quantidade de         
adrenalina, o que estimula o ritmo da respiração e das batidas do coração             
que, por sua vez, levam o fígado a liberar maior quantidade de glicose para              
o sangue de maneira a alterar o metabolismo e a possibilitar ao homem             
maior dispêndio de energia. (LUCK, 1983, p. 20). 
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Segundo a citação acima, o afetamento traz impactos ao sistema biológico do            

indivíduo. Nesse sentido, a afetividade é só inerente ao homem e se relaciona             

diretamente ao mundo das vivências que afetado anteriormente por um estímulo           

externo, gera emoções ou sentimentos. 

 

 

1.1 Perspectiva filosófica 

 

 

Partindo de uma perspectiva filosófica, com base no que Buzzi (1999, p.156)            

diz, "A filosofia pensa a realidade presente. A presença da realidade estimula o             

pensamento a pensar e a fazer filosofia".  

Nesse aspecto, iniciaremos o pensamento sobre afetividade, tendo como         

ponto de partida o significado de afeto e afeição segundo o dicionário de filosofia de               

Abbagnano (2007). Segundo ele, tanto afeto como afeição, que são sinônimos, têm            

um entendimento equivocado quando a sua definição. Sendo assim, Abbagnano          

(2007) traz a definição de afeição da seguinte forma:  

 
Esse termo, que às vezes é usado indiscriminadamente por afeto (v.) e            
paixão (v.), pode ser distinguido destes, com base no uso predominante na            
tradição filosófica, pela sua maior extensão e generalidade, porquanto         
designa todo estado, condição ou qualidade que consiste em sofrer uma           
ação ou em ser influenciado ou modificado por ela. Nesse sentido, um afeto             
(que é uma espécie de emoção [v.]), ou uma paixão, é também uma             
afeição, na medida em que implica uma ação sofrida, mas também tem            
outras características que fazem dele uma espécie particular de afeição.          
(ABBAGNANO, 2007, p. 19). 

 

Afeto ou afeição é a qualidade ou condição de ser afetado, sofrer uma ação,              

ser influenciado, ou até mesmo ser modificado por essa ação. 

Abbagnano (2007) traz uma diferenciação sobre o termo de afeição,          

relacionando-a com a emoção. Percebe-se que ao finalizar o verbete abaixo, o autor             

enfatiza a variedade de definições que comumente se tem da palavra afeição. Ele             

diz que: 

 
[...] o termo Afeição, entendido como recepção passiva ou modificação          
sofrida, não tem necessariamente conotação emotiva; e, embora tenha sido          
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empregado frequentemente a propósito de emoções e afetos (pelo caráter          
claramente passivo destes), deve considerar-se extensivo a toda        
determinação, inclusive cognoscitiva, que apresente caráter de passividade        
ou que possa de qualquer modo ser considerada uma qualidade ou           
alteração sofrida. (Abbagnano, 2007, p. 21). 

 

Recepção passiva está ligado ao ato de receber (recepção) algo, ou ser            

afetado por algo, e que não tem vontade própria (passivo), livre-arbítrio. O objeto,             

pessoa, lugar ou situação, me afeta sem que eu tenha essa escolha de ser ou não                

afetado. Por isso é uma recepção passiva, e depois de ser atingido por isso              

manifesta-se de forma negativa ou positiva, através também de paixão, emoção ou            

sentimento. Isso reforça a idéia de como a afetividade é relevante e de extrema              

importância para os relacionamentos interpessoais.  

Alguns filósofos contribuíram com seus pensamentos a respeito da afeição.          

Aristóteles (384 a.C - 322 a.C) em seu texto filosófico Di anima, faz a seguinte               

reflexão: 

 
[...] chamou de afetivas as qualidades sensíveis porque cada uma delas           
produz uma afeição dos sentidos. Além disso, ao declarar, no princípio de            
De anima, o objetivo de sua investigação, Aristóteles entendeu que visava           
conhecer (além da natureza e da substância da alma) tudo o que acontece i.              
alma, isto é, tanto as afeições que pareçam suas, quanto as que ela tem em               
comum com a alma dos animais. No referido texto a palavra afeição designa             
o que acontece à alma, isto é, qualquer modificação que ela sofra.            
(ARISTÓTELES apud ABBAGNANO, 2007, pp. 19-20). 

 

Aristóteles, em seu pensamento, aborda a afeição como uma modificação          

sofrida na alma. Sua idéia enfatiza o pensamento que estamos construindo sobre a             

afeição, no qual modifica e influencia o indivíduo.  

São Tomás de Aquino (1225-1274), faz defesa dos pensamentos de          

Aristóteles e de S. Agostinho, afirmando que:  

 
[...] os escolásticos mantiveram o ponto de vista aristotélico da neutralidade           
das afeições da alma sob o ponto de vista moral, no sentido de que elas               
podem ser boas ou más, segundo sejam moderadas ou não pela razão;            
(SÃO TOMÁS DE AQUINO apud ABBAGANANO, 2007, pp. 19-20).  
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Segundo a citação, ele afirma que de um ponto de vista moral, a afeição pode               

ser boa ou ruim e que elas podem ser controladas ou não pela razão. A afetividade                

não anula a razão e vice-versa.  

Dessa forma La Taille (1992, p.66) diz que "a afetividade seria a energia, o              

que move a ação, enquanto a razão seria o que possibilitaria ao sujeito identificar              

desejos, sentimentos variados e obter êxito nas ações".  

Entende-se então, que o afeto está relacionado ao que nos move. É nos             

movermos em função de. Já a razão está relacionada a trazer consciência do que se               

vive. É basicamente sermos influenciados pelo desejo, movido por afeto.  

Abbagnano (2007, pp.19-20) faz menção de mais um elemento que faz parte            

da tradição filosófica. Ele afirma que: 

 
A noção de modificação sofrida, isto é, de qualidade ou condição produzida            
por uma ação externa, mantém-se constante na tradição filosófica e          
exprime-se na maioria das vezes com a palavra passio, que só na segunda             
metade do século XVIII assume o seu significado moderno, paixão.          
(ABBAGNANO, 2007, pp.19-20). 

 

A paixão é exibida por esse pensamento como qualidade de modificação           

sofrida produzida pela ação externa. A afeição está relacionado também a           

manifestação por meio da paixão. 

Descartes (2007), esclarece que: 

 
Tudo o que se faz ou que acontece de novo geralmente é chamado pelos              
filósofos de afeição, no que se refere ao sujeito a quem acontece, e de              
ação, no que se refere àquilo que faz acontecer; de tal modo que, embora o               
agente e o paciente sejam muitas vezes bem diferentes, a ação e a afeição              
não deixam de ser a mesma coisa com esses dois nomes, devido aos dois              
sujeitos diferentes aos quais se pode referir. (DESCARTES in         
ABBAGNANO, 2007, 19-20). 

 

Entende-se, segundo a citação acima, que o agente gerador da ação é aquele             

que opera, atua e pratica a ação. Já o sujeito receptor da afeição, é entendido como                

"paciente" (que sofre ou aguenta a ação). Etimologicamente é definido pelo latim pati             

e pelo grego pathe. 

Kant elucida que afeição e afeto são: 
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[...] la sensibilidad es la capacidad de recibir las representaciones según la            
manera como los objetos nos afectan, y la sensación es el efecto de un              
objeto sobre nuestra facultad representativa al ser afectados por él. (KANT           
apud MORA, 1994, p. 54). 

 

Percebemos então, que a sensibilidade e sensação se relacionam         

diretamente com a afeição. 

Dessa forma a perspectiva filosófica de afeição ou afetividade apresentada          

no texto acima, se converte em um desejo, uma inclinação, um prazer, por algo,              

alguém ou alguma coisa, manifestado pelo movimento da emoção, do sentimento,           

da paixão em relação ao objeto ou sujeito ao qual se tem o afeto. Já a razão pode                  

ser percebida como a identificação e compreensão dos sentimentos. 

A perspectiva psicológica, apresentada no tópico a seguir, explana sobre a           

funcionalidade da afetividade no desenvolvimento humano. Ou seja, como a          

perspectiva filosófica embasa a perspectiva psicológico. 

 

 

1.2 Perspectiva Psicológica 

 

 

Quando se trata de afetividade e da racionalidade em psicologia, Souza           

(2006) as percebem intrincadas: 

 
[...] quando olhamos as pesquisas sobre estas relações, observamos que o           
tratamento a elas dispensado é dicotômico: ora enfatizando a racionalidade          
como determinante exclusivo do comportamento, ora apontando o papel         
causal da afetividade e das emoções no desenvolvimento psicológico. Será          
engano dos pesquisadores investigarem desta maneira, se sabem que         
ambas, afetividade e racionalidade não podem, sozinhas, explicar o         
comportamento humano? Será este engano causado por suas escolhas         
epistemológicas? As várias perspectivas psicológicas apontam, sem       
exceção, o papel da afetividade e da racionalidade, variando, entretanto no           
peso que conferem a uma e à outra. (SOUZA, 2006, p.53). 

 

Tanto a afetividade quanto a racionalidade tem seu papel fundamental no           

desenvolvimento humano. Esses dois fatores têm seu peso e sua relevância nesse            

processo. E quando tratamos de afetividade no âmbito da psicologia, três autores            

que estudaram acerca do desenvolvimento humano são indispensáveis para a          
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compreensão de ambas. 

Costa (2011, p.10), afirma que o estudo do desenvolvimento humano é           

compreender o indivíduo na sua completude, ou seja, é o estudo desde o seu              

nascimento até o seu maior grau de maturidade. Assim é, também, o estudo             

científico dos processos mentais e do comportamento do ser humano e as suas             

interações com o ambiente físico e social. 

Jean Piaget (1896-1980) foi o pai do construtivismo, que estudou sobre o            

desenvolvimento humano. Piaget (1954 apud ARANTES, 2003) diz que, tanto a           

afetividade como a cognição são indissociáveis, pois "toda ação e pensamento           

comportam um aspecto cognitivo, representado pelas estruturas mentais, e um          

aspecto afetivo, representado por uma energética, que é a afetividade".  

Souza (2006), reflete a respeito do pensamento de Piaget:  

 
O propósito de Piaget ao falar das relações entre afetividade e inteligência é             
romper com a dicotomia entre razão e afetividade, entre pensamento e           
emoção. Para ele, afetividade e inteligência são faces de uma mesma           
moeda, uma conduta humana, e têm naturezas diferentes. Nesse sentido,          
afirma que não existe conduta unicamente afetiva nem exclusivamente         
cognitiva. (SOUZA, 2006, p.55). 

 

Não temos somente uma atitude cognitiva sem que a afetividade esteja           

presente, da mesma forma não teremos uma atitude somente afetiva, sem que            

esteja atrelada a uma racionalidade.  

Piaget (2006), afirma que: 

 
En un premier sens, on peut vouloir dire que affectivité intervient dans les             
opérations de l'intelligence,qu'elle les stimule ou les perturbe, qu'elle         
d'accélérations ou de retards dans le développement intellectuel, mais         
qu'elle ne saurait modifier les structures de l'intelligence est cause en tant            
que telles. (PIAGET, 2006, p. 1). 

 
Em um primeiro sentido, podemos significar que a afetividade intervém nas           
operações da inteligência, que estimula-a ou à perturba, acelerando ou          
retardando o desenvolvimento intelectual, mas não pode modificar as         
estruturas da inteligência como tal. (PIAGET, 2006, p. 1). 

 

A afetividade pode estimular ou enfraquecer o processo de conhecimento,          

pois a inteligência é a faculdade de conhecer, de compreender, de intelectualizar,            

distinguindo o homem do animal. 
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Pela ótica piagetiana, a afetividade é funcional quando se trata da inteligência.            

A afetividade é a motivação que a cognição recebe para seu funcionamento. 

Ele continua dizendo que: 

 
[...] quelles vont être alors les relations entre intelligence et affectivité P            
l'affectivité va-t-elle créer de nouvelles structures sur le plan intellectuel, et           
l'intelligence créer réciproquement des sentiments nouveaux ? ou bien leurs          
relations seront-elles seulement fonctionnelles ? L'affectivité jouerait alors le         
róle d'une source énergétique dont dépendraient le fonctionnement de         
l'intelligence, mais non ses structures, de même que le fonctionnement d'une           
automobile dépend de l'essence, qui actionne le moteur mais ne modifie pas            
la structure de machine. (PIAGET, 2006, p. 5). 
 
[...] quais serão as relações entre inteligência e afetividade? A afetividade           
criará novas estruturas no plano intelectual e a inteligência criará novos           
sentimentos? Ou suas relações só serão funcionais? A afetividade, então,          
desempenharia o papel de uma fonte de energia da qual depende o            
funcionamento da inteligência, mas não suas estruturas, assim como o          
funcionamento de um automóvel depende da essência, que aciona o motor,           
mas não modifica a estrutura da máquina. (PIAGET, 2006, p. 5, tradução            
nossa). 

 

Na citação acima, subentende-se que a gasolina é a afetividade e o motor é a               

cognição. O funcionamento do motor comparado às estruturas mentais, não          

consegue trabalhar sem que o combustível o alimente para tal atividade. 

Vygotsky (1896-1934) que também estudou a respeito do desenvolvimento do          

ser humano, abordou em parte da sua teoria o processo de interação social, onde o               

indivíduo adquire conhecimento através da interação com o meio. Ele buscou           

estudar as relações entre o afeto e a cognição. 

 Para Vygotsky (2001 apud SILVA, 2008): 

 
[...] o papel da afetividade na configuração da consciência só pode ser            
examinado por meio da conexão dialética estabelecida com as demais          
funções. Nessa conexão, o repertório cultural, as inúmeras experiências e          
interações com outras pessoas representam fatores imprescindíveis para a         
compreensão dos processos envolvidos. Por esse prisma, o sujeito (de          
acordo com a psicologia histórico-cultural) é produto do desenvolvimento de          
processos físicos e mentais, cognitivos e afetivos, internos (história anterior          
do indivíduo) e externos (situações sociais). (VYGOTSKY apud SILVA,         
2008, p. 136). 

 

O desenvolvimento do indivíduo segundo o autora supracitada, perpassa pela          

interação do sujeito com o meio. Nesse sentido a interação entre professor-aluno            
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são construções culturais que interferem diretamente na afetividade e na          

racionalidade do processo cognitivo de aprendizagem. 

Henri Wallon (1879-1962), desenvolveu sua teoria sobre o desenvolvimento         

humano relacionando-a com a educação, onde seu projeto pedagógico         

Langevin-Wallon, com a colaboração do físico Paul Langevin, reforma o pensamento           

do ensino, que não chegou a ser implantado na França. 

Wallon dedicou-se a afetividade questionando as teorias clássicas que se          

apresentavam em contradições negativas ou positivas.  

As emoções negativas são concebidas como reações despropositadas, onde         

a atividade motora e intelectual geram um transtorno perturbador, ou seja, negativo.            

Já as positivas, têm uma força que acelera e confere energia às ações.  

Ambas se apresentam em uma lógica mecânica e contínua. Por isso, Wallon            

surge com uma visão valorativa das emoções compreendendo-a como valorização          

da consciência do eu, onde a emoção é um fenômeno psíquico-orgânico-social. 

Dantas (1992 apud LA TAILLE), define então que: 

 
A afetividade não é apenas uma das dimensões da pessoa: ela é também             
uma fase do desenvolvimento, a mais arcaica. O ser humano foi, logo que             
saiu da vida puramente orgânica, um ser afetivo. Da afetividade          
diferenciou-se, lentamente, a vida racional. Portanto, no início da vida,          
afetividade e inteligência estão sincreticamente misturadas, com predomínio        
da primeira. (DANTAS apud LA TAILLE, 1992, p. 90). 

 

Deste modo, a desassociação entre afetividade e inteligência, contradiz o          

processo inicial do nascimento onde o ser humano, no decorrer da vida, aprende e              

exercita a racionalidade. 

Na escola, a afetividade é reprimida como se não fosse decorrente também            

do ensino-aprendizagem. A racionalidade assume a supremacia e a afetividade é           

colocada, muitas vezes, em segundo plano prejudicando as inter-relações humanas.          

(AGUIAR, 2019b).  

É de grande valia a colaboração de Costa (2011, p. 15), que ratifica o              

pensamento anterior, ao afirmar que "é essencial que as escolas estabeleçam           

estratégias educacionais que permitam mais que o desempenho cognitivo,         

enfatizando o desenvolvimento das emoções e sentimentos que tornam a          
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aprendizagem mais prazerosa e unificada." 

A respeito da escola, Wallon (1979) cita que: 

 
A escola não é um grupo propriamente dito, mas antes um meio onde             
podem constituir-se grupos, de tendência variável e que podem estar em           
harmonia ou em oposição com os seus objectivos. (WALLON, 1979, p.           
164-165). 

 

Levando a citação em consideração, a escola é uma mini sociedade onde as             

diferenças, a diversidade e as discrepâncias se correlacionam na compreensão de           

mundo dos sujeitos envolvidos. É um espaço de ensino-aprendizagem que          

redimensiona o indivíduo perante as relações emocionais e racionais. (Aguiar,          

2019b). 

Pautados nas teorias de Freud, Vygotsky e Wallon, os autores apontam uma            

correspondência constante entre a afetividade e a intelectualidade, em qualquer          

comportamento, não de maneira generalizada, mas em todas as fases do           

desenvolvimento humano. 

Souza (2011), esclarece a respeito de Wallon o seguinte: 

 
Para Wallon, a relação entre afetividade e inteligência é de alternância,           
podendo as primeiras emoções criar estruturações cognitivas e para         
Vygotsky, estas relações são de complementaridade, estando as emoções         
entendidas no âmbito das funções mentais, das quais o pensamento faz           
parte. (SOUZA, 2011, p. 250) 

 

Estabelecendo uma relação da educação com a arte, percebe-se a          

importância da arte no processo de ensino-aprendizagem que promove e          

desenvolve as emoções e os sentimentos. Nesse sentido, a arte é fundamental            

como essência e expressão da realidade, que modifica as estruturas enrijecidas do            

já estabelecido culturalmente, proporcionando uma relação direta com a criatividade,          

com o prazer e com o encantamento dentro do espaço escolar. (AGUIAR, 2019b).  

A respeito da arte, Chauí (1994), nos traz clareza que: 

 
É assim que se diz que a arte faz ver a visão, faz falar a linguagem, faz ouvir                  
a audição, faz sentir as mãos e o corpo, faz emergir o natural da Natureza, o                
cultural da Cultura. Aqui a arte é revelação e manifestação da essência da             
realidade, amortecida e esquecida em nossa existência cotidiana, reduzida         
a conceitos nas ciências e na Filosofia, transformada em instrumento na           
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técnica e na economia [...] como expressão, as artes, transfiguram a           
realidade para que tenhamos acesso verdadeiro a ela. Desequilibra o          
instituído e o estabelecido, descentra formas e palavras, retirando-as do          
contexto costumeiro para fazer-nos conhecê-la numa outra dimensão        
instituinte ou criadora. A arte inventa um mundo de cores, formas, volumes,            
massas, sons, gestos, texturas, ritmos, palavras, para nos dar a conhecer           
nosso próprio mundo (CHAUÍ, 1994, p. 325). 

 

A música considerada "a arte das artes", institui um espaço tempo diferente            

do tempo cronológico, pois quando estamos no movimento da música nos           

abstrairmos do cotidiano presente, nos transportando para o espaço tempo kairótico,           

ou seja, um espaço tempo onde a representação perde o significado, pois a música,              

como Jardim (2011 apud AGUIAR, 2019a) institui, é apenas apresentação do que é             

poético. 

Jardim (2011 apud AGUIAR, 2019a) afirma que: 

 
A literatura, a música, a poesia, enfim a arte é, em primeira instância, a              
criação de tempo-espaço e jamais representação de algo que se possa se            
encontrar fora dela. Se não fosse assim Garcia Marques teria levado cem            
anos para escrever “Cem anos de Solidão” e nós levaríamos outros cem            
anos para ler o seu romance. O romance precisa criar e cria os cem anos a                
despeito da cronologia. Aqui não é o cronológico ou a mensuração que            
dizem. O que diz é o poético. [...] A arte não é, e nem jamais será mentira ou                  
mera falsidade. Não representa nunca, só apresenta. (JARDIM apud         
AGUIAR, 2019a, p. 205). 

 

Aguiar (2019a) estabelece uma relação com a citação acima pois "É a música             

em acontecimento no ensino, que prediz a musicalidade na Educação Musical. É a             

busca pelo tecimento do nosso eu com o que realizamos na profissão que permite              

os desafios de um auto educar para se estar na educação". 

O professor aparece então como o agente do processo de          

ensino-aprendizagem, podendo provocar ações que afetam de maneira positiva ou          

negativa os seus educandos, a partir anteriormente de si mesmo. 

Não podemos esquecer, que os cursos de Licenciatura têm forte impacto na            

formação desse professor, ou seja, quanto mais se trabalha a importância da            

afetividade na formação, mas esse profissional será sensível para desenvolvê-la na           

sua ação docente. 
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2. O ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO MUSICAL COM AFETIVIDADE 

 

 

2.1 O que motiva o professor a ensinar música 

 

 

Quando olhamos para o nosso contexto atual, percebe-se historicamente, um          

período onde as transformações culturais e sociais, devido o processo de           

globalização acelerado, interferem de maneira significativa em toda comunidade         

escolar. 

Partindo dessas questões, Loureiro (2004, p. 67) diz que “a rigidez da escola             

e dos professores cerca o cotidiano do aluno, levando-o a se tornar mero executor              

de tarefas, distanciando-o da realidade exterior à escola e silenciando-o na sua            

individualidade”.  

Paulo Freire (2013), também aborda sobre essa educação bancária que          

reflete uma sociedade opressora, onde a cultura do silêncio é priorizada. A citação             

abaixo denuncia aspectos que fazem do educador e do educando, representantes           

do senso comum na educação: 

 
a. o educador é o que educa; os educando, os que são educados; 
b. o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; 
c. o educado é o que pensa; os educandos, os pensados; 
d. o educado é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam              

docilmente; 
e. o educado é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; 
f. o educado é o que opta e prescreve sua opção; os educandos, os que              

seguem a prescrição; 
g. o educado é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que               

atuam na atuação do educador; 
h. o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais         

ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; 
i. o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade          

funcional, que compõe antagonicamente à liberdade dos educandos;        
estes devem adaptar-se às determinações daqueles; 

j. o educador, finalmente é o sujeito do processo; os educandos, meros           
objetos. (FREIRE, 2013, pp. 82-83). 

 

Essa rigidez no ensino, e consequentemente na música, está presente no            

ensino regular, e é um fator que pode desencadear uma opressão educativa na             
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interação entre professor-aluno. Como então estabelecer a afetividade no         

ensino-aprendizado humanista na educação musical?  

Como primeira questão, pode-se sugerir que a educação musical se          

transforme numa construção das aprendizagens mútuas, levando em consideração         

as vivências musicais tanto de quem aprende quanto de quem ensina.  

Como segunda questão, o saber deveria ser valorizado em todas as           

instâncias da comunidade escolar, abarcando e refletindo sobre as diversas falas e            

inquietações, principalmente no que se refere à valorização da música no espaço            

escolar. 

As ações musicais livres de amarras institucionais, teriam mais impacto na           

transformação das relações humanas, criando possibilidades consistentes da        

afetividade positiva entre o professor de educação musical com os seus estudantes.  

Deve-se considerar, que trabalhar sem autonomia e sob pressão         

administrativa no cumprimento de festividades escolares, entre outras coisas, gera          

desconforto que provoca insatisfações em todo o processo de ensino-aprendizagem,          

inviabilizando a tranquilidade emocional onde a afetividade poderia se fazer          

presente. 

E finalizando, o educador musical poderia estar em ressignificação constante          

de si mesmo, sempre com um olhar de resiliência e de afetividade para com os seus                

alunos no processo de ensino-aprendizagem (AGUIAR, 2019b).  

O que deve mudar então?  

Todo o paradigma antigo que considera a educação bancária como o único            

meio de ensino-aprendizagem. 

Loureiro (2004) afirma que: 

 
Diante da atual diversidade de manifestações musicais, justificadas pelo         
processo acelerado da globalização, uma nova postura inspira e busca uma           
nova identidade para a educação musical. [...] deslocando o eixo          
centralizador dos conteúdos para uma organização não linear dos         
conteúdos, onde o aluno interage com o meio ambiente através das           
relações estabelecidas com o professor e com a classe (LOUREIRO, 2004,           
p. 67). 

 

Sendo assim, se o ensino não dialogar de alguma forma com a realidade             

social dos alunos e com suas práticas diárias, o desinteresse para com o conteúdo              
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ministrado pode acarretar uma experiência negativa e de resistência ao          

aprendizado, bloqueando também a afetividade com a música, com o professor e            

com os outros estudantes.  

A falta de afetividade nas interações escolares, cria o isolamento do sujeito            

impedindo a fruição do ensino-aprendizagem. 

Brait et al. (2010, p.3), afirmam que “o aprender se torna mais interessante             

quando o aluno se sente parte do processo educativo". 

Os estudantes, constantemente, são influenciados pela indústria fonográfica        

veiculada pelas mídias, e há uma mudança de percepção e de escolha na forma de               

se relacionar, de interagir e de absorver este cenário musical.  

O professor não deve desconsiderar essas influências, que participam do          

gosto e da afetividade que os alunos desenvolvem para com tal repertório. Se faz              

necessário, então, uma visão crítica, compreensiva e de acolhimento dessas          

influências, para se promover o alargamento dessa diversidade cultural e          

transformá-la em conhecimento participativo e significativo para o aluno (AGUIAR,          

2019b). 

Loureiro (2004), colabora com o que foi dito: 

A criança (estudante) está aberta, intuitivamente, a uma enorme variedade          
de estímulos sonoros que lhe chegam naturalmente através de “redes”, ou           
seja, de maneira não ordenada, intuitiva e criativa. Cabe ao professor           
mostrar-se aberto para aceitar o novo, tomando consciência de que é           
preciso buscar novas maneiras de apreensão do mundo [...] (LOUREIRO,          
2004, p. 68). 
 

Por essa razão, diante de todas essas influências midiáticas, de todas essas            

transformações culturais e sociais, a educação musical não pode se enrijecer em            

uma única metodologia.  

Uma metodologia fechada, pautada em métodos antigos que não consideram          

o estudo do contexto social, onde a escola está inserida, desconsiderando também            

as particularidades de cada escola, de cada turma, do estudante individualmente e            

coletivamente, não incentiva a vontade de adquirir conhecimento motivado pela          

afetividade nas inter-relações educacionais.  

Loureiro (2004) afirma que: 
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Não há, na verdade, um único caminho a ser seguido, que possa garantir,             
com segurança, a eficiência da prática da educação musical. [...] As críticas            
e os questionamentos devem ser encarados como essenciais e         
fundamentais para o aprendizado do novo, assim como um constante          
aprimoramento e busca de renovação (LOUREIRO, 2004, p. 67). 

 

Para finalizar este tópico, a associação que se faz neste artigo entre a             

educação musical e a afetividade, sugere que os processos de ensino-aprendizagem           

estão diretamente influenciados pelas relações interpessoais entre professor-aluno.  

Considerar a afetividade como uma motivação para a ensino-aprendizagem,         

é possibilitar ao professor e aos alunos, um ambiente musical sensível, prazeroso            

que influencia diretamente a vontade de ensinar e apreender o conteúdo musical,            

para além do racional. 

 

 

2.2 O que motiva o aluno a estudar música 

 

 

Como Lemos (2011) discorre, há uma indagação que apresenta-se neste          

trabalho servindo de reflexão, pois, o que leva os jovens a pensar em estudar              

música e até mesmo se profissionalizar, apesar de vivermos numa era tecnicista,            

onde políticas educacionais e públicas a cada dia estão sendo enfraquecidas, é o             

próprio poder comunicativo e afetivo que a música provoca.  

Lemos (2011) afirma que: 

 
[...] o que se tem percebido em salas de aula de música em escolas              
regulares é que o estudo de música ainda encontra resistência por parte dos             
alunos. A concepção ou visão do valor utilitário das coisas tem levado aos             
jovens a questionarem a importância do ensino da música em sala de aula             
em escola regular. Esse pensamento tecnicista remonta à época de          
Villa-Lobos, que via o aumento do consumo musical como consequência da           
industrialização e tecnicismo [...] (LEMOS, 2011, p. 11). 

 

Como sabemos, a escola é um reflexo da cultura existente, sendo assim, o             

que a escola enfatiza na experiência do aluno com a música, trará uma ampliação              

do conhecimento musical. O que a escola evidenciará no cotidiano escolar pode            

gerar uma aproximação com a música (LOUREIRO, 2004).  
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Aquilo que a escola e o professor objetivam como alvo de estudo na música,              

tem o poder de suscitar no aluno uma motivação para o aprendizado.  

Por isso entende-se que uma das primeiras características que se deve ter,            

tanto na escola quanto no professor, é a valorização pela diversidade musical,            

recognição dos significados musicais, para que assim, o aluno entenda que a música             

é universo de sensibilidade a ser explorado.  

Ao aluno, poder-se-ia mostrar que a música amplia as conexões teóricas e            

artísticas, contribuindo para uma formação mais humanística da vida, pois a música            

não possui como objeto somente o recreativo e o lúdico, mas que também é um               

ensino que possibilita a transformação individual e social. 

Entende-se, pelas argumentações, que a pedagogia abordada pelo professor         

poderá trazer um olhar sensível sobre o que a música pode proporcionar para o              

indivíduo, o que ela pode gerar na sociedade e em todo o contexto cultural.  

Sendo assim, é proveitoso para o educador musical se valer da experiência            

dos alunos e agregar isso ao fazer musical, pois a prática musical é mais do que                

importante nesse processo de ensino-aprendizagem. Claro que o estudo teórico não           

pode deixar de ser contemplado, ou seja, a práxis educativa deve sempre acontecer             

equilibradamente. 

Como diz Brait et al. (2010) afirmam que: 

 
[...] O conhecimento é produto da atividade e relações humanas marcado           
social e culturalmente. Pensando a relação professor-aluno, o professor tem          
um importante papel que consiste em agir como intermediário entre os           
conteúdos da aprendizagem e a atividade construtiva para assimilação dos          
mesmos. (BRAIT et al., 2010, p. 4). 

 

Sendo assim, a presença de um professor que age como intermediário no            

processo de ensino-aprendizagem, e que desenvolve atividades construtivas,        

incentiva e motiva o aluno a um desenvolvimento musical significativo e marcante. 

Então, as questões que devem ser levadas em consideração no ato de            

"educar musicalmente" serão apresentadas a seguir. 
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2.3 Por uma educação educante 

 
 

Quando falamos de "educação educante", pergunta-se, se a Educação         

Musical ensina musicalmente? Qual é o papel do professor nesse processo? O que             

seria uma "educação educante"? Essas são questões pertinentes que refletem sobre           

o papel da música na Educação Musical e qual é o reflexo dela ao considerar a                

música com sua musicalidade um dos fatores que refletem uma proposta educativa            

diferente. 

Ao contemplar a realidade da educação de nossos dias, percebemos muitos           

professores distantes das suas reais vocações. No que diz respeito ao ato de educar              

Swanwick (2003), contribui da seguinte maneira: 

 
Tenho visto a música ser ensinada de forma não musical em condições            
onde o tempo e os recursos eram mais que suficientes e tenho visto a              
música ser ensinada musicalmente em condições não promissoras. Esse         
não é, certamente, um argumento para não oferecer a Educação Musical           
recursos, mas um reconhecimento de que somente recursos, não bastam.          
Assim como é importante compreender as qualidades essenciais da música,          
tem de haver o senso do que seja engajar-se em transações musicais vivas             
(SWANWICK, 2003, p. 57). 

 

A educação educante é uma proposta que abre possibilidades para se           

considerar a afetividade, e "é um aprendizado realizado por escolha, por           

consentimento, por necessidade de prazer, trazendo para junto das próprias          

questões o que é sublime, transcendente e admirável. " (AGUIAR, 2019a, p. 206). 

Precisamos mudar o entendimento da educação tradicional que leve em          

consideração o encantar como motivação para a inter-relação entre professor-aluno.          

É uma educação que ousa mudanças em todo o processo de ensino-aprendizagem            

musical. 

Aguiar (2019a) faz uso da palavra encanto, afirmando que: 

 
Quem se deixa tocar pelo encanto, se abre para muitas possibilidades,           
entendendo a diversidade na unidade, refletindo sobre o pensamento e          
sobre a ação, se percebendo e percebendo o mundo a sua volta de forma              
autocrítica e crítica. Educar musicalmente é perguntar pelas escolhas,         
possibilitando que às imagens-questão apareçam e nos desafiem as ações.          
[...] Aprender as imagens–questão é colocar-se no itinerário do desafio. O           
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que é então que se manifesta quando falamos de educação educante? A            
educação encantante retoma o sentido e a essência do agir musical para            
educar. É a música em acontecimento no ensino, que prediz a musicalidade            
na Educação Musical. (AGUIAR, 2019a, p. 207). 

 

A partir disso, se torna ainda mais evidente a relevância da afetividade no             

processo de ensino-aprendizagem. O primeiro sujeito a se identificar e fazer uso da             

afetividade nesse processo de educar deve ser o professor. É ele quem será o              

principal agente para marcar os alunos de forma positiva, e para que se obtenha              

êxito no que se pretende alcançar musicalmente. 

A autora afirma que a educação educante provoca no educador o           

pensamento provocativo, criativo, instigante. Sendo assim, cabe ao professor         

também instigar no aluno esse mesmo pensamento provocativo e criativo através da            

afetividade, para que marque o aluno significativamente gerando marcas         

memoráveis. 

Através dessa pedagogia da afetividade, pode a música tocar os alunos de            

forma significativa. Aguiar (2019a, p. 208) reforça esse entendimento ao expor que            

"A educação educante considera o “toque” como a forma de marcar e de ser              

marcado pelas experiências sensíveis de contato. (Tocar e ser tocado/ Marcar e ser             

marcado)." 

O objetivo da educação educante é marcar o aluno, para que este carregue             

além do encantamento pela música, a afetividade e a sensação positiva desse            

encontro que se transforma em conhecimento memorável.  

É de tamanha importância que essas marcas e esse afetamento pela música            

sejam parte do processo de ensino-aprendizagem, gerando no aluno a motivação, o            

interesse e o prazer ao se fazer música musicalmente.  

Aguiar (2019a), ainda afirma que "A educação educante não nega as marcas,            

trabalha com todas elas, as que encantam e as que desencantam, dando            

possibilidades para que as escolhas sejam realizadas pelo 'espírito da finura'." 

A afetividade, tal como na educação educante, também não desconsidera as           

duas possibilidades de marcar o sujeito, e também considera que ambas as formas             

(positiva e negativa), precisam ser levadas em consideração no processo educativo,           
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para que a afetividade seja trabalhada de maneira ampla na interação entre            

professor-aluno modificando positivamente esta relação. 

 
A boa estratégia é necessária na educação educante, como maneira de           
estabelecer formas diversas para alcançar níveis diferentes de provocações         
e, em todas as situações, acioná-las para dar saltos, ofertando          
possibilidades de encantamento provocante em inúmeros deslocamentos,       
que saiam do chão, levitem e que se ancorem para novos impulsos.            
(AGUIAR, 2019a, pp. 211-212). 
 

A afetividade entendida como importante para o ensino-aprendizagem,        

considera que, se esse conceito for compreendido e exercitado nas aulas de música             

do ensino musical escolar, poderá provocar transformações significativas na         

Educação Musical, nos professores, alunos e em toda a comunidade educativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerando as abordagens discutidas neste artigo, chegamos à algumas         

conclusões: que afetividade por um viés etimológico está diretamente relacionada a           

reação das pessoas diante do que as afetam.  

Este afetamento pode ser de forma positiva gerando motivações para o           

ensino-aprendizagem ou de forma negativa gerando traumas que podem prejudicar          

a qualidade do ensino-aprendizagem.  

Sendo assim, as ações do educador musical em sala de aula acabam por             

influenciar como os alunos são motivados pela afetividade ou não. A dinâmica de             

interação do conhecimento musical, depende desta motivação entre professor-aluno. 

Se a afetividade segundo a perspectiva filosófica é uma ação sofrida pelo            

indivíduo, pode-se chegar a conclusão que as interações interpessoais são          

fundamentais para que o conhecimento da práxis educativa seja importante para           

quem ensina e para quem aprende.  

Restrepo (1998) colabora conosco nesta afirmativa ao dizer que "Nega-se          

sumariamente um tipo de conhecimento contextual e prático referido a situações           

conflitivas da vida cotidiana, nas quais não podemos fazer uma rigorosa separação            

entre sujeito cognoscente e objeto conhecido". 

Assim como foi citado, as situações da vida cotidiana não deixam de fazer             

parte da vida de ninguém e interfere na individualidade de cada sujeito. Com isso a               

afetividade sempre estará presente em sua trajetória de vida.  

Dessa forma não pode-se afirmar que situações do cotidiano inibem as           

interações afetuosas entre professor-aluno, como se fossem todas elas negativas e           

prejudiciais.  

A hipótese inicial se configura como verdadeira, pois, as vivências e todos os             

afetos contribuem para que a interação professor-aluno infuencie diretamente todo o           

processo de ensino-aprendizagem, sendo uma escolha pessoal de quais marcas          

serão guardadas na memória. 
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Levando-se em conta o que foi observado ao citar os educadores musicais            

neste artigo, chegamos ao entendimento que é de suma importância que as escolas             

tenham algumas pedagogias que impulsionam a práxis cognitiva, considerando os          

sentimentos e as emoções.  

Dessa maneira, a afetividade exercerá um de seus papéis que é de interferir             

no prazer de se estudar música, tanto no professor para ensinar, quanto no aluno              

para aprender e vice-versa. 

Em vista dos argumentos apresentados e dos questionamentos levantados, a          

resistência dos alunos quanto ao processo de ensino-aprendizagem em música,          

deriva também da falta de entendimento da importância da afetividade no ambiente            

educativo, onde os sentimentos e as emoções deveriam ser levados em           

consideração como fatores importantíssimos para facilitar um ensino-aprendizagem        

prazeroso.  

Entende-se que os professores afetivos devem trabalhar com os seus alunos,           

inicialmente, a bagagem musical que estes já possuem criando uma relação de            

proximidade e de respeito a vivência do aluno. No entanto, é preciso sempre ampliar              

culturalmente o mundo midiático e formador do senso comum onde os alunos estão             

imersos. 

Desta forma, entendemos que o professor deve possibilitar uma diversidade          

de caminhos musicais afetando seus alunos com vivências musicais e práticas que            

os façam transformar seu presente em algo mais significativo, transformando as           

marcas negativas geradas na vida em marcas positivas, poéticas, sensíveis e           

humanas. A "educação educante" é um dos caminhos interessante para se pensar a             

afetividade na educação. (AGUIAR, 2019a, p. 207). 

A educação musical tem um compromisso de inserir a afetividade nos cursos            

formadores de professores, e desta forma, possibilitar que os educadores musicais           

sejam potencializadores da percepção de um mundo próprio, em comunhão com os            

outros mundos, distanciados da frieza, da indiferença, da solidão, da insensibilidade           

e da apatia, encontradas muitas vezes nos alunos.  

Se a afetividade não é a salvadora do mundo, com certeza ela pode colaborar              

para fazer desse mundo um lugar melhor para se viver.  
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E para finalizar, Wallon (1992, p. 106), traz uma reflexão: “O efeito da emoção              

é provocar identidade de reações e comunhão de sensibilidade entre todos”. 

Este ensaio é dedicado para aqueles que entendem que a vida é um eterno              

ensino-aprendizagem, onde as emoções são as raízes de um árvore estrondosa de            

onde as flores e os frutos sempre brotarão. (AGUIAR, 2019b). 
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