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RESUMO 

 

Este ensaio tem por intuito discorrer sobre a afetividade no funcionamento psicológico do 

ser humano. Por afetividade, entende-se o conjunto complexo e dinâmico de emoção e 

sentimento, com suas características próprias, que contemplam esses termos. No começo, 

mostram-se alguns aspectos da mitologia e da filosofia aristotélica que contribuíram para o 

estudo das emoções. Após isso, arrolam-se algumas definições sobre os vocábulos emoção e 

sentimento, colocando-se em destaque as possíveis comparações e diferenças entre eles. Depois, 

faz-se uma descrição temática da dimensão afetiva, salientando cada significado e particularidade 

psicológica dela; focalizando teórica e inicialmente para o campo de estudo na psicologia da 

afetividade.  
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INTRODUÇÃO 

 

Conselho de um velho apaixonado 

“Quando encontrar alguém e esse alguém fizer seu coração parar de funcionar 

por alguns segundos, preste atenção: pode ser a pessoa mais importante da sua 

vida. Se os olhares se cruzarem e, neste momento, houver o mesmo brilho intenso 

entre eles, fique alerta: pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia em 

que nasceu. Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante, e os 

olhos se encherem d’água neste momento, perceba: existe algo mágico entre 

vocês. Se o primeiro e o último pensamento do seu dia for essa pessoa, se a 

vontade de ficar juntos chegar a apertar o coração, agradeça: Deus te mandou um 

presente: O Amor.  Por isso, preste atenção nos sinais - não deixe que as loucuras 

do dia-a-dia o      deixem  cego  para  a  melhor  coisa  da vida: O AMOR” 

(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE) 

 

 

O que é afetividade? Acredita-se que essa pergunta já foi formulada centenas de vezes e 

respondida por diversos pensadores e pesquisadores de diferentes formas. Nas próximas páginas, 

o propósito deste ensaio é elencar alguns questionamentos acerca da importância do estudo da 

afetividade. Para abordar esse tema, serão apresentadas ideias muito gerais na perspectiva 

mitológica e na filosofia aristotélica. Posteriormente, expõem-se os significados acerca dos termos 

emoção e sentimento. Como sugestão, apresentam-se também no final do ensaio alguns novos 

conceitos, que vem já sendo debatidos em publicações recentes, especialmente enfocando a 

psicologia da afetividade. 

 

1. ALGUNS CONCEITOS DA AFETIVIDADE À LUZ DA MITOLOGIA E DA 

FILOSOFIA ARISTOTÉLICA 

 

Por muitos anos, vêm-se relatando a influência do universo subjetivo sobre a alma do ser 

humano, incluindo as paixões humanas, tais como a ambição, o amor e a cólera (CORNELIUS, 

1996; GARRIDO, 2000).  Na literatura, o mundo dos sentimentos é uma das temáticas 

requisitadas por poetas, no momento em que se começou a transpor para o papel os pensamentos 

mais subjetivos. Há uma plêiade de escritores que descrevem as suas personagens sendo a 

resultante de um jogo complexo de emoções e sentimentos: o amor e o ódio, a alegria e a tristeza 

(PINTO, 2009). 
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É sabido que nessa produção artística, ora na escrita, ora na pintura, muitas das vezes, 

usavam-se de imagens míticas para descrever os sentimentos. Como fonte dessa inspiração 

artística, onde se lê: o mundo dos sentimentos, quem sabe, a figura mítica seja de Eros, que é 

filho de Ares e Afrodite. Historicamente, comenta-se que ele é o Deus do Amor e que mais tarde 

veio a ser chamado de um Anjo Alado (STATT, 2009), também mais conhecido como Cupido: 

uma criança com asas, que tem em suas mãos arco e flecha, sendo despida de qualquer traje e de 

temperamento jocoso. Nesse aspecto, a origem simbólica das emoções provém do mito de Eros, 

já que se diz que aquele que for atingido por sua flecha, seja um mortal ou um Deus, ficará 

deveras enamorado, ou seja,  muito apaixonado (SCHMIDT, 1998; COMMELIN, 1994; 

LURKER, 1993). 

Outra representação neste universo dos sentimentos diz respeito ao coração, que é 

reverenciado há séculos como o órgão que abriga a sensibilidade humana, responsável enfim por 

asilar os sentimentos. Derivado do grego kardia, o coração é definido como um músculo que, em 

contração rítmica, faz circular o sangue por todo o corpo, além de obter uma personalidade 

própria, tal como um representante simbólico das emoções e dos afetos; como exemplo, o amor 

(MERRIAM-WEBSTER, 2008).  

De toda maneira, a explicação de eleger o coração como o responsável pelas emoções seja 

até fácil. Ele é o órgão que está diretamente ligado às alterações que ocorrem no corpo, quando 

está se sentindo emocionado. Para tentar esclarecer, é só pensar em uma pessoa que neste 

momento está apaixonada. O seu coração ficará saltitando contente no peito, as palmas das mãos 

começarão a suar e a respiração toda ofegante. Com certeza, tem também aquela sensação de nó 

no estômago. Em outras palavras, o corpo muda de repente e depois ele volta ao normal, como se 

nada tivesse acontecido. 

Costuma-se dizer que o coração faz guardar afeição por alguém que tanto se ama na vida. 

Falando em amor, William Shakespeare (1564-1616),  famoso autor do inesquecível romance 

Romeu e Julieta, disse: “o amor não se vê com os olhos mas com o coração“.  Para provar esse 

amor que se está sentindo no peito e no âmago da alma, os apaixonados escrevem dentro de um 

coração, ora no verso de um caderno, ora em uma árvore, o nome da pessoa amada. Nesse 

sentido, o amor abrangeria diversas particularidades, o que implicaria em uma abnegação 

daqueles que estão enamorados, podendo existir uma atitude de retirar da mente alguns detalhes 

da pessoa amada que sejam desagradáveis. Procurando ver apenas coisas boas, como se assim 

não tivesse nenhuma imperfeição, defeitos, possuísse apenas infinitas qualidades para serem 

contempladas.  

Chevalier & Gheerbrant (2003) ressaltam que a figura do coração esteve sempre presente 

nas mais diferentes civilizações, como é o caso do Egito Antigo, na época dos faraós, cuja 

simbologia para esse órgão era depositada como “o centro da vida, da vontade, da inteligência” 
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(p. 281). Igualmente, acerca dessa mesma simbologia do coração na cultura egípcia, é 

interessante preconizar que... 

“[...]no julgamento dos mortos, o coração do morto é contraposto na balança a uma 

pluma (símbolo de Maat, a justiça) para verificar se ele não tornou pesado por causa dos 

maus atos” (BIEDERMANN, 1994, p. 105). 

 

Além dessas descrições, os gregos voltaram as suas atenções na capacidade de pensar 

racionalmente sobre uma série de temas, tais como a ética e a emoção. A Filosofia tem afirmado 

que o ser humano é composto de uma alma lógica, que o capacita a pensar de forma organizada e 

diligente, fomentando, pois, uma plenitude de juízos e  argumentações. 

Para um breve entendimento filosófico da emoção, Japiassú & Marcondes (2008, p. 83) 

traduzem-na como um estado “[...]brusco e passageiro, de caráter agradável ou desagradável, 

alegre ou triste, e acompanhado de uma reação orgânica”. Isso também denota que na experiência 

emocional vivida pelo ser humano sobrevém “[...]uma transformação notável da aparência física 

(rubor, lágrimas, tremor...)” (LEGRAND, 1991, p. 136).  

No estudo das emoções, inúmeros filósofos debruçaram-se sobre suas reflexões para 

melhor entendê-las. Particularmente um deles foi Aristóteles (384-322 a.C.). Sem muitos 

detalhes, na sua obra “Retórica das paixões” (ARISTÓTELES, 2000), existem discussões bem 

articuladas, talentosamente detalhadas, acerca de uma infinidade de sentimentos, como o ódio, a 

inveja e o amor. Quanto ao amor, tal filósofo assevera que... 

 

“Amamos[...] os que louvam as qualidades que possuímos e, entre essas, aquelas que 

sobretudo receamos não ter[...] que não censuram nossos erros[...]os que não guardam 

rancor, mas, ao contrário, são facilmente reconciliáveis[...]considerando-nos pessoas 

sérias, alegrando-se em nossa companhia e, sobretudo, experimentando esses 

sentimentos relativamente às coisas pelas quais mais desejamos” (ARISTÓTELES, 

2000, p. 25). 

 

No tocante especificamente à cólera e ao ódio, Aristóteles sublinha expressivamente que... 

 

“A cólera, pois, provém daquilo que nos toca pessoalmente, enquanto o ódio surge 

mesmo sem nenhuma ligação pessoal; de fato, se supomos que essa pessoa tem tal ou tal 

caráter, nós a odiamos[...] A cólera é o desejo de causar desgosto, mas o ódio, o de fazer 

mal, visto que o colérico quer notar o desgosto causado; enquanto ao que odeia nada 

importa. O primeiro pode sentir compaixão em muitas circunstâncias, mas o outro em 

nenhuma; um deseja que o causador de sua cólera sofra por seu turno, enquanto que o 

outro, que ele despareça” (ARISTÓTELES, 2000, p. 29). 
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Na “Retórica” os sentimentos são conceituados como estados de ânimo que oscilam e 

podem afetar a qualidade de juízos dos homens desde que descontrolados. Em nenhum momento, 

o filósofo enjeita os sentimentos, crê ele até que ofereçam subsídio ao orador no exercício da 

pregação ao público. No entanto, entende que os impulsos dos sentimentos se tornados ilógicos e 

irracionais (as chamadas paixões ou páthos) devem ser afastados do espírito para não 

mortificarem o conhecimento filosófico, porque fazem com que o sujeito oscile, perdendo-se, de 

alguma maneira, no percurso de seu julgamento (ARISTÓTELES, 2000).  

Também outro aspecto que se faz notar é que a pessoa virtuosa deveria buscar controlar as 

suas paixões
1
,  uma vez que... 

 

“As paixões são todos aqueles sentimentos que, causando mudanças nas pessoas, fazem 

variar seus julgamentos, e são seguidos de tristeza e prazer, como a cólera, a piedade, o 

temor e todas as outras paixões análogas, assim como seus contrários” (ARISTÓTELES, 

2000, p. 5). 

 

É incontestável a vultosa importância de Aristóteles na compreensão das emoções. Mas, 

parece que se focaliza, com mais constância, em uma reflexão racional dos sentimentos, isto é, 

os efeitos maléficos das emoções para se ter um julgamento correto, do que simplesmente ver o 

que eles, os próprios sentimentos, podem significar beneficamente na composição do raciocínio 

e na vida do ser humano. De tal modo que para se chegar a um julgamento prudente, deveria o 

pensamento racional se distanciar das emoções?  

Nessa questão supracitada, a cognição poderia simbolizar metaforicamente um cocheiro e a 

afetividade um animal feroz amarrado numa carruagem: o cocheiro (razão) deve amansar a fera 

(emoção), dominá-la a um distanciamento do espírito para se realizar um juízo que seja válido. 

Com tal argumento, sustentaria a priori uma primazia da razão sob a emoção; a segunda 

sempre subordinada à primeira. Por esse motivo, existe a afirmação secular de que haja uma 

suposta separação do ser humano em duas partes distintas: uma racional e a outra emotiva, ou 

seja, uma parte que pensa e a outra que sente. Diversos poetas e pensadores já acentuam em seus 

escritos a dificuldade de se conceber a dimensão racional com a emotiva, devendo-se ter certa 

cautela sobre aquilo que se sente, especialmente em se tratando do sentimento de amor, porque 

pode cegar os olhos e enganar a mente, como se acostumou a dizer metaforicamente. Nessa 

                                                 
1Apenas para comentar, MOSCHETA & MASSINI (Ardor em coração firme nascido; as paixões na obra de Gregório de Matos. 

Cadernos de psicologia, v. 16 n. 1, p. 9-27, 2000) entendem que para o filósofo Aristóteles “Esta excelência só pode ser 

alcançada quando as paixões humanas estão sob o controle da razão, que determina sua justa medida de expressão”   (idem, 

página 23). 
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compreensão, Walter Scott (1771-1832) elegantemente escreveu: “o amor e a razão são dois 

viajantes, que nunca vivem juntos na mesma hospedaria: quando um chega, parte o outro”.  

 

2. ALGUNS CONCEITOS SOBRE A EMOÇÃO E O SENTIMENTO 

 

É inegável que as emoções tenham um papel de destaque no estudo psicológico. Pois 

certamente qualquer pessoa já viveu uma experiência de conteúdo emocional. No que tange à 

emoção... 

 

“As experiências mais profundas e importantes da vida são repletas de emoção. Pense na 

alegria que as pessoas sentem ao se casar, no pesar que sentem nos funerais e no êxtase 

quando se apaixonam” (WEITEN, 2002, p. 294). 

 

Embora sejam tratados como sinônimos, emoção e sentimento são diferentes e têm 

significados próprios. O Dicionário Houaiss (2004, p. 1123), define a emoção como um “ato de 

deslocar, movimentar[...] agitação de sentimentos; abalo afetivo ou moral; turbação, comoção”. 

O Dicionário Dom Quixote da Língua Portuguesa, comenta que essa perturbação de sentimentos 

é “provocada por alegria, tristeza, medo, surpresa, etc. (MACHADO, 1999, p. 574). Hoad (2003) 

complementa que esse termo foi traduzido no século XVI como agitação ou tumulto, 

representando também o complexo estado de mudança física, determinada por um sentimento 

intenso e repleto de impulso. Trazendo mais dados etimológicos à palavra emoção, Engelmann 

(1998, p. 52-53) descreve que... 

 

“Há um termo grego antigo ‘splanxna’  que significa a sede única das diversas “emoções”. 

Mais tarde, ao ser utilizado para traduzir uma palavra hebraica, veio significar a ‘emoção’ 

tênue como a piedade, a compaixão[...] O sentido moderno de ‘emoção’ vem do francês 

‘émotion’ que significava um movimento no corpo”. 

 

Na área específica da psicologia, as emoções se constituem de reações complexas que se 

manifestam em todos os seres humanos, quando estão animados ou cansados, felizes ou tristes. 

Para essa classificação, muito frequentemente tem-se conceituado a emoção como uma reação de 

caráter episódica, isto é, em curta duração de tempo, que faz com que haja alteração em algumas 

partes do corpo. Por exemplo, tais alterações podem resultar no aumento da frequência e 

intensidade cardiorrespiratória, constrição dos vasos sanguíneos, sudorese  e  mudança na 

motilidade gastrointestinal (CORSINI, 2002; WARREN, 1956; DREVER, 1977; REBER & 
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REBER, 2001; STRONGMAN, 1998; GARCÍA MADRUGA & RÍOS, 2003). De maneira 

similar, essas alterações são desencadeadas por um evento externo, seja um acontecimento 

específico, que despertará uma emoção. Esclarecendo melhor... 

 

“[...]A qualidade específica da emoção (p. ex., MEDO, VERGONHA) é determinada 

pelo significado específico do evento. Por exemplo, se o significado envolve ameaça, é 

provável que a pessoa sinta medo; se o significado envolve desaprovação de outra 

pessoa, é provável que haja vergonha” (VANDENBOS, 2010, p. 334). 

 

Diante das mais variadas experiências da vida, boas ou acintosas, agradáveis ou repulsivas, 

haverá respectivamente um conjunto de reações emocionais. Por conseguinte, as emoções são 

aquelas sensações físicas e que se observa no corpo quando está se sentindo emocionado. Para 

explicar, um ser humano na presença de um estado emocional que desperte uma frustração, 

poderá sentir-se amofinado, talvez vindo a ter aumentos consideráveis na sua pressão sanguínea e 

na frequência da pulsação cardíaca, irritabilidade e ainda sofreguidão. 

Com alusão ao sentimento, por sua vez,  MACHADO (1999, p. 1258) define-o como uma 

“percepção por meio dos sentidos[...]expressão suave e amuada”. O Dicionário Contemporâneo 

Caldas Aulete (1986, p. 1765) classifica esse vocábulo como as “[...]afecções benévolas ou 

tenras. Os sentimentos do coração”. Por mencionar o coração, outra explicação, contida em 

Borba (2004, p. 1273), qualifica os sentimentos como “afeto, afeição, amor”.  

De acordo com a psicologia, costumam-se referir aos sentimentos como estados afetivos de 

longa duração e que persistem no ser humano; sendo acompanhados por uma representação 

interna ou subjetiva daquilo que se sente (D’URSO & TRENTIN, 2001; DELAY & PICHOT, 

1971). Ou seja, atribui-se um valor aquilo que se sente, seja um objeto, uma experiência qualquer 

ou uma pessoa. Doron & Parot (2001, p. 690) explanam que... 

“a definição de sentimento inclui necessariamente a subjetividade[...] são o modo de 

inserção dos sujeitos na existência[...] os sentimentos nos faz ascender ao mundo dos 

valores”. 

 

Uma boa ilustração de sentimento é a ternura, também chamado de carinho. Quando se 

sente uma ternura por alguém, deseja-se ficar perto da pessoa, ofertar-lhe cuidados e enchê-la de 

dengos. Entende-se que a vida se resume apenas à pessoa que se ama. Em alguns momentos,  

pensa-se mais no outro e muito  menos em si próprio. 

Como breve comparação entre os vocábulos emoção e sentimento, a palavra emoção traz 

uma ideia de agitação, de mobilidade; já o sentimento, por outro lado, apresenta um estado mais 

duradouro e atenuante. Como síntese... 
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“[...]as emoções são fenômenos afectivos internos que surgem geralmente de forma 

brusca e que também rapidamente se desvanecem. Os sentimentos são fenômenos 

afectivos estáveis(...)” (RODRIGUES et al., 1989, p. 15). 

 

Muito recentemente, parece que se tende a unificar a emoção com o sentimento. Há 

diversas e novas explicações para o fenômeno emocional, procurando-se adotar outro sentido, 

quem sabe, mais global – integrando uma resposta subjetiva, ou seja, um sentimento. Dessa 

maneira... 

“os conceitos de sentimento (feeling) e emoção se usam hoje como sinônimos. Muitos 

autores consideram a emoção o conceito superior cujos componentes subjetivos da 

vivência são os sentimentos” (DORSCH et al., 2009). 

 

Nesse contexto teórico, quando ocorre uma emoção intensa, o ser humano pode vir a ter 

uma modificação em sua expressão facial, alteração fisiológica e até mesmo no funcionamento 

cognitivo. Isso então quer dizer que a emoção não é vista somente como um evento singular e 

fragmentado, que produz apenas uma mudança de ordem orgânica, mas também algo que resulta 

em alterações no modo de sentir (DENZIN, 2007). Unificando os vários conceitos em uma 

mesma experiência (biológico e/ou psicológico, por exemplo). Assim, a maioria das teorias 

atuais “[...]consideram as emoções como uma combinação de resposta fisiológica mais a 

avaliação cognitiva da emoção” (STRATTON & HAYES, 2003, p. 81). 

Com base nessa linha de pensamento, Reeve (2006) apregoa que as emoções “são 

fenômenos subjetivos, fisiológicos, funcionais, expressivos e de vida curta, que orquestram a 

maneira como reagimos adaptativamente aos eventos importantes de nossas vidas” (p. 04); 

fomentando especialmente um caráter multidimensional.  Em se tratando da 

multidimensionalidade da emoção, a saber: os sentimentos, a excitação corporal, o sentido de 

propósito e o social-expressivo, Reeve (2006, p. 190) descreve que... 

 

“O componente sentimento dá a emoção a sua experiência subjetiva, que tanto possui 

significado como importância[...] O componente de excitação corporal inclui nossa 

ativação biológica ou fisiológica, inclusive a atividade do sistema autônomo e do 

sistema hormonal[...] O componente propositivo dá à emoção um estado motivacional 

(busca de metas), para a execução da ação necessária ao manejo das circunstâncias 

emocionais enfrentadas[...] O componente social-expressivo é o aspecto comunicativo 

da emoção. Através de posturas, gestos, verbalizações e expressões faciais nossas 

experiências particulares tornam-se expressões públicas”. 
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Como um exemplo dessa ideia, isto é, o caráter de se entender a emoção com propriedades 

multidimensionais, o mesmo autor menciona que... 

 

“A tristeza é uma reação emocional a um encontro com um evento significativo da vida, 

como separação ou fracasso. Tomando como exemplo a emoção de angústia/tristeza, o 

sentimento aversivo influi na letargia corporal, no sentido de propósito para reverter o 

fato da separação e na expressão facial distintiva de tristeza, ocorrendo juntamente com 

eles. Portanto, as emoções são sistemas sincronizados que coordenam sentimento, 

ativação, propósito e expressão, de modo a nos preparar para que nos adaptemos com 

êxito às circunstâncias da vida” (ibidem, p. 191). 

 

Em face dessas hipóteses teóricas, abre-se um caminho deveras promissor para se realçar a 

natureza complexa da emoção humana, abrangendo muitos elementos constituintes, quer pela 

dimensão biológica, quer ainda pela subjetiva, o que se deixa de priorizar um ou outro elemento, 

e sim sopesando uma rede de relações e inter-relações. 

Ainda que se reconheça o valor dessa concepção, opta-se em agregar a emoção mais o 

sentimento como uma definição à afetividade. Como se a afetividade conduzisse todas as 

mudanças no corpo com os respectivos significados psicológicos do ser humano. Acentua-se que 

não é um suposto repúdio teórico à emoção. Muito pelo contrário, seria o estudo da afetividade 

como a dimensão psicológica representada pelas emoções e sentimentos, com todas as suas 

especialidades conceituais em si (PINTO, 2010). 

 

3. UMA (NOVA) ABORDAGEM DA PSICOLOGIA DA AFETIVIDADE 

 

Antes mesmo de discorrer sobre a afetividade, há bem pouco tempo, começou-se a esboçar 

teórica e preliminarmente uma ideia que vem a ser a compreensão de um ser humano 

psicológico. O ser humano não é apenas um ser meramente racional, que constrói relações 

lógicas entre a sua realidade externa e interna, nem tampouco só é afetivo, com seus inúmeros 

sentimentos e estados de ânimo, mas por que não dizer a somatória dinâmica dessas duas 

dimensões; porquanto, um ser cognitivo-afetivo, exprimindo aquilo que o ser humano realmente 

é: as atitudes, os temperamentos e tantos mais, o que corresponderia a um Self ou um Eu. 

Podendo ainda tirar de sua consciência as suas vivências, experiências e lembranças. É bom 

salientar que nem tudo é processado pela consciência, mas sim ligado a um plano inconsciente, 

que possui  um caráter vivo, inerente ao consciente, cujas reminiscências (boas e/ou ruins) ficam 

guardadas, sem uma compreensão cônscia da pessoa. Em uma publicação futura, serão 

detalhadas com mais clareza essas  novas ideias conceituais. 
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De forma particular, busca-se um novo modelo teórico em que se conceba o ser humano 

sendo o produto complexo e dinâmico de processos intelectuais (cognição) e também afetivos. O 

mundo em que se vive não é o mesmo para cada um. Cada pessoa vê as coisas de um modo muito 

específico. Isso tem a ver com os conteúdos psicológicos que fazem parte do ser humano, como a 

cognição e a afetividade. Os conteúdos psíquicos fornecem um significado a tudo aquilo que se 

vive ao longo de um tempo.   

A cognição refere-se a todo o processamento mental que faz com que se tome consciência 

do mundo em que se vive. Esse termo também aponta que há uma série de processos mentais, tais 

como: memória, inteligência, associação de ideias, pensamento, fantasia e outros mais. Desde 

cedo, o ser humano recebe o seu ambiente através dos órgãos dos sentidos (olhos, ouvidos...) e 

vão-se formando conceitos das coisas e das pessoas. Um conceito é um significado concreto ou 

abstrato que representa aquilo que se conhece.  

Antigamente, por cognição entendia-se a capacidade de prestar atenção, guardar os 

acontecimentos, associá-los entre si, deduzir, induzir, raciocinar. Atualmente, desenvolvendo 

esse conceito, presume-se que em uma determinada situação o ser humano abstraía apenas alguns 

dados da realidade, atribuindo  respectivos significados e implicações. Observe que não é cópia 

da realidade, e sim uma interpretação subjetiva.  

Nesse funcionamento psicológico, a afetividade tem um papel sumamente  importante. O 

estado afetivo influencia na maneira pela qual se percebe e se interpreta as coisas, as experiências 

e as pessoas. Enfim, um colorido que circunda os pensamentos, dando-lhes uma forma e um 

conteúdo todo especial. Entendidas essas qualidades, não é imaginável separar os processos 

cognitivos daqueles que são afetivos. Os dois se complementam substancialmente.  

Apresentando um exemplo simples, lembrar significa recordar e é uma atividade cognitiva.  

Um acontecimento somente é considerado particularmente importante para ser guardado na 

memória desde que esteja envolto de um conteúdo afetivo, tanto positivo, assim como negativo. 

Poderão ser mais  lembradas uma esfuziante alegria por uma vivência ao lado de algum familiar 

tão muito querido (conteúdo positivo) ou mesmo até de uma saudosa tristeza pela perda de uma 

pessoa amada e que falecera (conteúdo negativo).  

É essencial afirmar que a literatura na área da Psicologia Básica já vem oferecendo vários 

trabalhos excelentes (ARANTES, 2000a, 2000b; ARAÚJO, 1998, 2003) que apontam para um 

diálogo entre cognição e afetividade, além de debater um significado da afetividade e o seu 

verdadeiro papel no funcionamento do psiquismo. Tais pesquisas são muito expressivas, uma vez 

que evidenciam teórica e empiricamente que o pensamento comporta, aspectos funcionais 

cognitivos, assim conjuntamente, afetivos. De uma simples energética, a afetividade influenciaria 

expressivamente o funcionamento psíquico. Comentando... 
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“Assim como a organização de nossos pensamentos influencia nossos sentimentos, o 

sentir também configura nossa forma de pensar. Com isso, o papel da afetividade deixa 

de ser apenas motivacional no funcionamento psíquico, assumindo um papel também 

organizativo” (ARANTES, 2000b, p. 150). 

 

 Imbuída nessa explicação, surgiu uma palavra interessante, que é a afetividade. Nos 

últimos anos, a sua definição conceitual foi sendo paulatinamente modificada. Preliminarmente, 

entendia-se a afetividade como a manifestação psíquica (subjetiva e simbólica) de um dado 

evento emocional, como se fosse o significado subjetivo da experiência emocional.  

Com referência a essa contextualização, os seres humanos agem afetivamente às 

experiências da vida, valorando os objetos, as experiências, as pessoas de seu convívio 

interpessoal, e sentindo uma extensa lista de nuances: alegria, tristeza, amor, paixão, desprezo, 

raiva, ciúme e tantos outros. Pelo que fora mencionado, a afetividade é o conteúdo psíquico que 

dá cor aos pensamentos, lembranças, motivações, temperamentos e tantos mais, mudando todo o 

estado de ânimo (PINTO, 2009, 2010).  

Nessa suposição teórica, a afetividade é uma dimensão psicológica que compõe a 

organização do funcionamento psíquico, o que significaria dizer que ela estaria em um complexo 

universo psíquico de significados simbólicos. Uma definição de afetividade na qual se possibilita 

integrar tanto uma resposta emocional (empalidecimento, cólera, ansiedade e estresse), vindo 

também a incluir os aspectos expressivos e gestuais do ser humano (lágrimas, risos e sorrisos) em 

um mesmo experienciar. Acredita-se que o afeto englobaria um legado que vai do temperamento, 

personalidade, atitudes e valores pessoais.  Basicamente uma miscelânea de estados e traços 

psiquicamente complexos que podem até misturarem-se entre si mesmos. Nesse ponto de vista, 

um ser humano pode vir a vivenciar, eventualmente, um par afetivo de amor e/ou ódio, amor 

e/ou inveja simultaneamente e tampouco prazer e desprazer. Uma experiência de tristeza jamais 

pode implicar apenas numa única experiência de desprazer, pois há muito mais sentimentos 

envolvidos nesse entristecimento: decepção, desgosto, mágoa, culpa, raiva e etc. 

Hoje em dia, conceitua-se a afetividade como uma dimensão do psiquismo humano que se 

refere ao conjunto complexo e dinâmico de emoção e sentimento. Isso significa dizer que a 

afetividade engloba tanto uma reação do corpo, como também uma experiência subjetiva. Um 

dos exemplos mais expressivos de afeto é o amor; que é sentido por si próprio ou por alguém que 

tanto se estima. Dessa forma de compreender, o ser humano é afetado a todo o instante pela 

afetividade. 

Elucidando os termos que compõem à afetividade, as emoções são compreendidas como 

um estado psicológico que ocorre de forma rápida (um começo e um fim) e que acompanha uma 

reação do corpo. Quando se está apaixonado, o coração bate de maneira acelerada, a respiração 

fica ofegante. Acompanhada dessa experiência emocional, existe um sentido subjetivo. Ou seja, 
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um sentimento. Costumam-se caracterizar os sentimentos como um estado psicológico de longa 

duração e que têm um componente mental ou psíquico. Uma atribuição de um valor afetivo 

aquilo que se sente, seja um objeto, uma experiência qualquer ou podendo ser até uma pessoa do 

ambiente sócio familiar. Como já fora referido anteriormente, um dos exemplos de sentimentos é 

a ternura ou o carinho.   

Somente pela emoção, o significado do amor sempre estaria limitado ao aumento das 

batidas no coração, que é concreto, mensurável ou “palpável”, mas e os sentimentos que são 

guardados nele? Os sentimentos fazem o ser humano estar ao lado da pessoa de que tanto se 

gosta, amando-a dia após dia. É muito importante entender aquilo que o corpo sente, ou seja, a 

emoção, mas também é indispensável conhecer aquilo que a cabeça sente, o sentimento. Como 

reflexão, o mundo em que se vive é o espelho daquilo que se olha e sente. Não há dúvida de que 

os olhos são os órgãos que servem para captar o estímulo externo, fazendo perceptivamente ter a 

visão. No campo poético, fazem ver a vida, perceber afetuosamente as pessoas e olhá-las com 

mais cuidado e amor. 

As lágrimas são outro exemplo de emoção, porque podem sair livremente dos olhos; 

inundando-os de água. Alguém por perto pode dizer:  ah, esta pessoa está triste, porque os seus 

olhos choram. Isso é a emoção; tem a ver com o corpo. Mas se quiser realmente saber o que a 

pessoa está sentindo, deve-se perguntá-la:  por qual motivo os seus olhos tanto choram?!  

No âmbito dessa discussão, a afetividade passaria a agrupar uma definição teórica mais 

complexa e por que não dizer multimodal, em que estaria unida ao mundo físico e subjetivo, 

repleto de muitos significados psicológicos; fazendo o ser humano sentir-se de diferentes modos,  

adjetivos e predicados: amoroso, caricioso, caloroso, tristonho,  odioso e etc.  

Nessa perspectiva conceitual, entende-se que existam afetos bons e ruins (positivos e 

negativos). Afetos bons são todos aqueles que trazem algo de positivo. Um exemplo de afeto 

positivo é o amor. Muito próprio dos seres humanos, ao amar alguém, a pessoa consegue 

entender o significado de gostar de, sem a necessidade de algo em troca. O afeto ruim, ou então 

chamado de negativo, traz consigo toda uma carga afetiva diminuta, pequena; tendo efeito no 

estado de ânimo, no temperamento e no humor. A tristeza pode ser catalogada como um deles. 

Sentir-se triste pode acometer qualquer um, em qualquer situação do cotidiano que tenha um 

componente de frustração. Ilustrando melhor, uma mágoa sentida por alguém que se amava 

antes, pode se transformar em uma consternação.  

Para tornar mais claro o dinamismo do ser humano psicológico, imagine uma pessoa que 

esteja neste momento experienciando uma decepção, que é avaliada como um sentimento 

negativo. A sua dimensão afetiva lhe informa que os seus sentimentos são de muita mágoa. Com 

tristeza e desgosto, se acaso a decepção for com alguém muito próximo ou querido por ela. Isso 

faz com que haja uma diminuição significativa de seu estado de ânimo, tornando-se apática e 
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também desacorçoada. Além desse aspecto,  na dimensão cognitiva, começam a abrolhar 

pensamentos mais lentificados, cujo conteúdo e forma denotam pensar na situação, como 

também na  pessoa que a melindrou. Perceba que a complexa interação entre essas duas 

dimensões é tamanha que a pessoa chega a pensar afetivamente, ou melhor, raciocinar 

decepcionadamente (cognição-afetiva). Ela pode ser tomada por um sentimento de rejeição que 

inunda expressivamente toda a sua alma, que se tornará assim vazia de carinhos e afetos. 

 

Finalizando, neste quadro teórico os conceitos expressos acerca da afetividade são iniciais e 

não conclusivos; como se pode notar em algumas publicações atuais PINTO, 2009, 2010). Com o 

tempo, novos elementos deverão ser acrescidos à afetividade, aprofundando a questão dos 

inúmeros afetos (amor, ódio, alegria, tristeza...) e o papel deles em cada dimensão do ser humano 

psicológico, não sendo aqui o foco deste debate. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No ensaio procurou-se descrever a importância da temática afetividade no estudo 

psicológico. No começo, foram abordadas algumas concepções mitológica e filosófica. Em 

seguida, fez-se uma pequena diferenciação dos termos emoção e sentimento. Por último, 

caracterizou-se afetividade como uma dimensão do ser humano psicológico, que reúne a emoção 

e o sentimento. Em novas publicações, a intenção é procurar delineá-la com maiores detalhes 

conceituais,  inserindo-a a com outras dimensões do psiquismo.  
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6. Anexos 

 
Na figura a seguir procura-se dar uma noção esquemática à afetividade que é representada como 

o conjunto de emoção e sentimento. É bom lembrar que as emoções são caracterizadas por um 

estado psicológico que ocorre de forma rápida (um começo e um fim) e que acompanha uma 

reação do corpo. Como exemplo, quando se está apaixonado, o coração bate mais rápido, a boca 

fica seca e as mãos trêmulas. Por outro lado, costumam-se definir os sentimentos como um 

estado psicológico de longa duração e que têm um componente mental ou psíquico, isto é, 

atribui-se um valor aquilo que se sente emocionalmente, seja um objeto, uma experiência 

qualquer ou uma pessoa. Um dos exemplos de sentimentos é a ternura. Como se entende, a 

afetividade englobaria tanto uma reação do corpo (emoção), como uma experiência subjetiva 

(sentimento). 
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