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RESUMO
Esta pesquisa analisou como estão sendo estabelecidos os vínculos afetivos nas
relações de ensino-aprendizagem na modalidade de educação a distância. O
trabalho foi desenvolvido dentro da perspectiva sócio-histórico-cultural que considera
as emoções como constitutivas do pensamento, participantes do processo de
significação e produção de sentidos. Durante a realização da pesquisa procuramos
compreender a trajetória da EAD no Brasil, bem como verificar como está essa
modalidade educativa hoje. Buscamos, ainda, explicitar as implicações da
afetividade sobre o processo de ensino-aprendizagem, investigando manifestações
de afetividade na modalidade de educação a distância. Para isso, nos baseamos em
alguns autores, em especial, na teoria de Henri Wallon sobre o desenvolvimento
humano. Para alcançar os objetivos deste trabalho fizemos uma retomada do
processo histórico da EAD no Brasil, refletindo sobre a formação dos educadores e
como essa modalidade tem sido desenvolvida no nosso país. Em um segundo
momento, aprofundamos a discussão sobre afetividade e a criação de vínculos na
EAD. Após essas etapas, partimos para a pesquisa de campo que consistiu em
investigar 10 (dez) sujeitos envolvidos na modalidade: 2 (dois) professores
temáticos, 2 (dois) professores-tutores e 6 (seis) alunos que estudam na modalidade
de três instituições diferentes, sendo uma pública e duas privadas. Utilizamos como
instrumentos de pesquisa questionários e roteiros semi-estruturados de entrevistas
para aprofundar algumas questões. As análises demonstram que os vínculos
afetivos entre professor-aluno são primordiais para a aprendizagem, definindo-se
como condição imprescindível para o desenvolvimento cognitivo dentro do espaço
escolar e na sociedade, e estes são estabelecidos tanto na modalidade presencial
quanto na modalidade a distância, sendo fundamentais para que ocorra uma
aprendizagem significativa.

Palavras-chave: vínculos afetivos em EAD, afetividade, cognição e interação.

ABSTRACT
This research examined how the links are being established affective relationships in
the teaching-learning mode of distance education. The work was developed within
the socio-cultural-historical view that the emotions as constitutive of thought,
participants in the process of signification and meaning production. During the
research seek to understand the trajectory of distance learning in Brazil and see how
this type of education is today. We seek to further clarify the implications of emotion
on the process of teaching and learning, investigating demonstrations of affection in
the form of distance education. For this, we rely on some authors, especially in the
theory of Henri Wallon on human development. To achieve the objectives of this
work made a resumption of the historical process of distance learning in Brazil,
reflecting on the training of educators and how this modality has been developed in
our country. In a second step, we deepen the discussion of emotion and the creation
of links in the EAD. After these steps, we left for the field research that was to
investigate 10 (ten) persons involved in the sport: 2 (two) themed teachers, two (2)
tutors and 6 (six) students studying in the form of three institutions different, one
public and two private. We used as instruments of research questionnaires and semistructured interviews to examine some issues. Analyses show that the bond between
teacher and student are essential for learning, defining itself as an indispensable
condition for cognitive development within the school environment and society, and
these are set in both the presence and type in the distance, and fundamental to a
meaningful learning to occur.
.
.

Keywords: affective ties in distance education, affectivity, cognition and interaction.
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