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RESUMO 

 

O presente estudo objetiva analisar o papel da afetividade na aprendizagem infantil, e 

estabelecer reflexões a respeito de tal importância no processo ensino-aprendizagem; 

considerando as vertentes existentes nas relações pedagógicas estabelecidas, com o caráter 

determinante para o sucesso ou fracasso escolar. Neste contexto, família e escola se 

complementam como os dois principais ambientes constituintes de desenvolvimento humano. Os 

resultados mostram que uma relação baseada em afeto tem como contingência o 

desenvolvimento de autoestima, e a possibilidade de tornar o processo ensino aprendizagem de 

modo prazeroso, viabilizando, portanto, a possibilidade da transformação de aspectos e 

experiências vivenciados em qualquer outro contexto, promovendo assim o desenvolvimento 

íntegro e pleno de seus indivíduos.  

  

Palavras-chave: Aprendizagem, afetividade e aprendizagem, relação pedagógica. 
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INTRODUÇÃO  

 

A família e a escola constituem os dois principais ambientes de desenvolvimento humano. 

Compartilham funções sociais, políticas e educacionais, na medida em que contribuem e 

influenciam na formação do indivíduo. Tais instituições são responsáveis pela transmissão e 

construção de conhecimento culturalmente organizado, modificando as formas de funcionamento 

psicológico, de acordo com as expectativas de cada ambiente. Fundamentalmente atuam como 

propulsoras ou inibidoras do crescimento físico, intelectual, emocional e social. Desta forma 

podemos ressaltar ainda a importância do estabelecimento de relações apropriadas entre ambas. 

O Objetivo deste artigo é refletir a respeito das contribuições da afetividade para o processo 

de aprendizagem de crianças do Ensino Fundamental, sobre a importância da relação professor-

aluno para o processo de aprendizagem escolar. 

Para o presente estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se de teóricos 

clássicos e contemporâneos que evidenciaram em seus expostos  a questão da afetividade no 

processo de aprendizagem. 

 

REVISÃO DE LITERAURA 

 

A família presente em todas as sociedades é um dos primeiros ambientes de socialização do 

indivíduo, atuando como mediadora principal dos padrões, modelos e influências culturais 

(Amazonas, Damasceno, Terto& Silva, 2003). 

Tal instituição é vista ainda como o sistema social responsável pela transmissão de valores, 

crenças, ideias e significados que estão presentes na sociedade (Kreppner, 2000 apud Dessen e 

Polonia, 2007). 

Deste modo os acontecimentos e as experiências familiares propiciam a formação de 

repertórios comportamentais, de ações e resoluções de problemas com significados universais e 

particulares. Tais vivências integram a experiência coletiva e individual. 

É no ambiente familiar que a criança aprende a administrar e resolver os conflitos, a 

controlar as emoções, a expressar os diferentes sentimentos que constituem as relações 

interpessoais, a lidar com as adversidades da vida (Wagner, Ribeiro Arteche&Bornholdt, 1999). 

A partir destas interações familiares que se concretizam as transformações na sociedade 

que por sua vez, influenciarão as relações familiares futuras, caracterizando por um processo de 

influências bidirecionais, entre os membros familiares e os diferentes ambientes que compõem os 
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sistemas sociais, dentre eles a escola, constituem fator preponderante para o desenvolvimento da 

pessoa. 

Os laços afetivos formados dentro da família particularmente entre pais e filhos, podem ser 

aspectos desencadeadores de um desenvolvimento saudável e de padrões de interações positivos 

que possibilitam o ajustamento do indivíduo aos diferentes ambientes de que participa. Em 

contrapartida, os mesmos laços afetivos podem dificultar o desenvolvimento, provocando 

problemas, dentre os mais diversos, de ajustamento social (Vooling e Elins, 1998 apud Dessen e 

Polonia, 2007). Para os autores, o estresse parental, a instituição familiar e a incongruência nas 

atitudes dos pais em relação à criança podem gerar problemas de ajustamento e dificuldades de 

interação social. Tal a importância que as figuras parentais exercem, estão as implicações na 

construção de vínculos afetivos, de auto-estima, autoconceito e, também, constroem modelos de 

relações que são transferidos para outros contextos e momentos de interação social. 

Os laços afetivos asseguram o apoio psicológico e social entre os membros familiares, 

ajudando no enfrentamento do estresse provocado por dificuldades do cotidiano (Oliveira & 

Bastos, 2000). Neste sentido, os padrões das relações familiares estão ligados como uma rede de 

apoio, que possa ser ativada, em momentos críticos, fomentando o sentimento de pertença, a 

busca de soluções e atividades compartilhadas. 

No entanto, o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento apropriadas, nestas 

situações, é influenciado pela qualidade das relações afetivas, coesão, segurança, ausência de 

discórdia e organização, quer na família, quer na instituição (Dessen e Polonia, 2007). 

A escola constitui-se um contexto diversificado de desenvolvimento e aprendizagem, ou 

seja, um local que reúne diversidade de conhecimentos, atividades, regras e valores, e que é 

permeado por conflitos, problemas e diferenças (Mahoney, 2002). Trata-se de um ambiente 

multicultural, que abrange também a construção de laços afetivos e preparo para inserção na 

sociedade. 

A família não é o único contexto em que a criança tem a oportunidade de experienciar e 

ampliar seu repertorio como sujeito de aprendizagem e desenvolvimento. A escola também tem 

sua parcela de contribuição no desenvolvimento do indivíduo, mais especificamente na aquisição 

de saber culturalmente organizado em suas distintas áreas de conhecimento. 

Para Dessel e Polonia (2007) os laços afetivos, estruturados e consolidados tanto na escola 

como na família, permitem que os indivíduos lidem com conflitos, aproximações e situações 

oriundas destes vínculos, aprendendo a resolver os problemas de maneira conjunta ou separada. 

Nesse processo, os estágios diferenciados de desenvolvimento, característicos dos membros da 

família e também dos segmentos distintos da escola, constituem fatores essenciais na direção de 

provocar mudanças nos papéis das pessoas em desenvolvimento, com repercussões diretas na sua 

experiência acadêmica e psicológica; dependendo do nível de desenvolvimento e demandas do 
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contexto, é possibilitado à criança quando entra na escola, um maior grau de autonomia e 

independência comparado ao que tinha em casa, o que amplia seu repertorio social e circulo de 

relacionamento. Neste caso a escola oferece uma oportunidade de exercitar um novo papel que 

propiciará mecanismos importantes para o seu desenvolvimento cognitivo social, físico e afetivo, 

distintos do ambiente familiar. 

Na escola as crianças investem seu tempo e se envolvem em atividades diferenciadas 

ligadas às tarefas formais e informais de aprendizagem. Contudo, nesse ambiente, o atendimento 

às necessidades cognitivas, psicológicas, sociais e culturais, são realizados, de maneira mais 

estruturada e pedagógica do que em casa.  

As práticas educativas escolares têm também um cunho eminentemente social, uma vez, 

que permitem a ampliação e inserção dos indivíduos como protagonistas de sua história e de uma 

sociedade. 

O indivíduo que é tratado com afeto pode transformar-se em um ser humano capaz de 

enfrentar os problemas da vida e tem maior possibilidade de tornar-se uma pessoa mais solidária 

e saudável.  

O professor tem como missão não apenas construir conhecimentos, mas também 

estabelecer uma relação afetiva com seus alunos, o que facilita o processo de aprendizagem. 

A afetividade enquanto linguagem geral relaciona-se com sentimentos de ternura, amor, 

carinho e simpatia. Está relacionada aos mais diversos termos: emoção, estados de humor, 

motivação, sentimento, paixão, atenção, personalidade, temperamento e outros tantos. Seu papel 

nas relações além de influenciar decisivamente a percepção, o sentimento, a memória, a 

autoestima, o pensamento, a vontade e as ações, e, ser assim, um componente essencial da 

harmonia e do equilíbrio da personalidade humana (Mello e Rubiro, 2013). 

A palavra emoção é definida pelo Dicionário Aurélio (1994), como originada do 

latimmovere, que significa mover-se para fora,  externalizar-se,  sendo ainda considerado como a 

máxima intensidade do afeto. 

Já a palavra afeto tem sua conotação em afeição, amor e designa um estado da alma, um 

sentimento, é uma mudança ou modificação que ocorre simultaneamente no corpo e na mente de 

alguém. 

A maneira como somos afetados pode então aumentar ou diminuir a nossa vontade de agir. 

Mello e Rubiro (2013) afirmam que a educação infantil foi marcada durante um grande 

período de tempo como uma forma de cuidado, sendo assim, deixada em segundo plano a 

preocupação no que diz respeito ao caráter pedagógico que está inserido no contexto educacional. 

Sendo a Educação Infantil a primeira etapa da Educação Básica, tendo como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança, a LDB afirma:  
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“A educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seu aspecto físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” (LDB, Cap.II; Seção 

II; Art. 29.). 

 

A afetividade, portanto, está ligada intimamente ao aprendizado infantil, sendo que as 

emoções e os sentimentos foram muito estudados por importantes teóricos. 

Para Piaget (1995) o desenvolvimento intelectual é considerado como tendo dois 

componentes: cognitivo e o afetivo. Afeto inclui sentimentos, interesses, desejos, tendências, 

valores, e emoções em geral. Para o autor, eles são inseparáveis, pois, defende que toda ação e 

pensamento comportam um aspecto cognitivo, que é representado pelas estruturas mentais, e um 

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

constitui aspecto indissociável da inteligência, pois ela impulsiona o sujeito a realizar as 

atividades propostas. 

Vygotsky (1994) por sua vez, explica o pensamento tendo origem na esfera da motivação, a 

qual inclui inclinações, necessidades, interesses, impulsos, afeto e emoção, o autor evidencia a 

importância das conexões entre as dimensões cognitivas e afetivas do funcionamento psicológico 

humano, propondo uma abordagem unificadora das referidas dimensões.  

Wallon (apud Almeida, 2008) considera a afetividade como um ponto de partida para o 

desenvolvimento do indivíduo, destaca portanto, que a razão e a emoção estão imbricadas, ou 

seja, uma não acontece sem a outra, mas sempre uma se sobrepõe a outra. 

Piaget, Vygotsky e Wallon (1992) consideram que não se pode separar afetividade e 

cognição, já que esta é vital em todos os seres humanos, de todas as idades, mas especificamente, 

no desenvolvimento infantil. 

Ao exercer o papel de educador o professor auxilia o aluno a tomar consciência de si 

mesmo, dos outros, da sociedade em que vive e o seu papel dentro dela (Mello e Rubio, 2013). 

As interações em sala de aula são, portanto construídas por um conjunto de variadas formas 

de atuação, que se estabelece entre as partes envolvidas, a mediação do professor em sala de aula, 

seu trabalho pedagógico, sua relação com os alunos, tudo faz parte desse papel. Neste contexto a 

afetividade não se limita a carinho físico, ao contrario, muitas vezes se dá em forma de elogios 

superficiais, a escuta do aluno, dar importância as suas ideias, contribuem para favorecer a 

segurança, criando um ambiente de trabalho tranquilo, a afetividade faz-se presente no cotidiano 

de sala de aula pela postura do professor, pela dinâmica de seu trabalho ou nas interações entre 

sujeitos. 
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SALTINI, (2008 apud Mello e Rubio, 2013) afirma que essa “inter-relação é o fio 

condutor, o suporte afetivo do conhecimento”.  

“Neste caso o educador serve de continente para a criança. Poderíamos dizer, portanto, que o 

continente é o espaço onde podemos depositar nossas pequenas construções e onde elas são 

acolhidas e valorizadas, tal qual um útero acolhe um embrião. A criança deseja e necessita ser 

amada, aceita, acolhida e ouvida, para que possa despertar para a vida da curiosidade e do 

aprendizado” (SALTINI, 2008, p. 100 apud Mello e Rubio, 2013). 

 

Freud em suas pesquisas sobre o inconsciente destacou que o sujeito é antes de tudo um ser 

de relação, um ser social.  O inconsciente não é cunhado sem a presença do outro, uma relação 

que acontece no real e caminha posteriormente no imaginário. 

No processo educacional, o campo das relações entre o professor e o aluno é atravessado 

por um conhecimento que se pretende transmitir ou adquirir, no processo de análise psíquica a 

relação é mais direta, sem intermediários. 

Na educação infantil, essas relações podem ser percebidas de maneira mais claras, pois o 

campo educacional, embora recém introduzido na vida do educando, traz como vantagem a 

própria idade de seus atores que estão experimentando suas primeiras vivências fora do seu 

referencial familiar. 

 O professor que começa a fazer parte da nova rede de relacionamentos da criança com 

facilidade ocupa papel de “pai (ou mãe) substituto”, herdando assim sentimentos que 

foramoutrora endereçados num primeiro momento as figuras parentais do aprendiz. Como será 

essa interação, neste primeiro instante, está muito ligado a como esse aprendiz será seduzido 

frente a esse processo, como se estabelecerá o prazer nesta relação e, como acontece a relação 

real e simbólica com suas figuras parentais. 

Nesse ponto, estamos nos referindo à sedução no processo pedagógico, a qual Freud 

entendeu se manifestar recoberta de um sentimento de “poder” sobre o outro. 

Esta sedução está longe do conceito que se tem no contexto comum de uma capacidade ou 

processo de corromper, de perverter, ou de atrair sexualmente, mas, no prazer de ensinar e 

aprender, no fascínio que o educador pode provocar no aprendiz durante o processo de 

aprendizagem. 

Despertar o desejo pelo saber no aprendiz é auge que o professor pode almejar no processo 

educacional.  

 A identificação e a ambigüidade do amor e do ódio nas figuras familiares irão determinar 

"naturalmente" qual é à distância ou a aproximação com que o professor vai estruturar nesse 
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vínculo para as figuras do “bem” ou para o “mal”.  Freud, na psicanálise chama esse processo de 

transferência.  

Freud (1914) reconheceu a possibilidade de que a transferência acontecia na relação 

professor-aluno: 

“O professor tem seu sentido esvaziado para receber o sentido que é conviniente para o desejo 

inconsciente do aluno. Assim o professor se torna importante para o aluno, já que possui algo 

que pertence ao aluno. Desta situação o professor adquire poder, que tanto pode ser usado para 

ensinar e preparar o aluno, quanto para influênciar o aluno para doutriná-lo segundo suas 

próprias crenças. O professor como ser humano também possui seu inconsciente e portanto 

também pode transferir significado para o aluno, fato que também deve ser considerado ao 

avaliar a relação” (FREUD,1976 ). 

 

A literatura traz vários estudos sobre a importância deste vínculo na infância e na 

adolescência, quando então o aluno está vivenciando suas relações com o saber. 

Na escola, muitas relações acontecem, mas indubitavelmente nenhuma delas é tão intensa e 

determinante quanto a relação professor-aluno e ela desenhará o perfil da instituição no que tange 

a características humanas como acolhimento, envolvimento dos sujeitos, grau de 

comprometimento e conseqüentemente construção de conhecimento. “O ato de aprender 

pressupõe uma relação com outra pessoa a que ensina” (KUPFER, 2005, p.84).  

Para as crianças, os professores ocupam o papel de “pais substitutos”, herdando 

sentimentos que inicialmente foram direcionados a estes. O ato de aprender pressupõe uma 

relação com o outro que ensina. Essa pessoa é colocada pelo aluno numa determinada posição 

que pode ou não propiciar a aprendizagem. É importante que o próprio professor entenda que o 

lugar que ocupa em relação aos seus alunos não é apenas o daquele que ensina, mas o significado 

dele naquele momento no imaginário da criança. 

Por isso a relação pedagógica é revestida de autoridade, pois a criança poderá ou não 

autorizar aquele professor a lhe ensinar, dependendo evidentemente da construção suas relações 

parentais. 

Cabe ao professor neste processo assumir o papel que lhe é destinado, enfrentar, suas 

próprias angustias, para que ele possa despertar na criança o desejo pelo aprender. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo Puig (2000), são as capacidades de compreender, de questionar, de valorizar e de 

interessar-se por seus alunos e o que estiver relacionados a ele, são as habilidades necessárias do 

profissional docente. 

Quanto mais o professor buscar se reconhecer no processo pedagógico, mais facilmente ele 

poderá lidar com as manifestações transferências e contratransferências em sala de aula, 

possibilitando o crescimento de seus alunos, assim como o seu próprio crescimento, por meio 

desse vínculo específico e necessário ao aprendizado significativo. 

O relacionamento professor-aluno é atravessado por afetos de amor e ódio. A criança 

depende dos professores, assim como depende de seus pais. O educador precisa se reconhecer 

neste processo, tomar posse da autoridade de se reveste, que é ensinar, fazer isso com prazer para 

que o processo ensino-aprendizagem ocorra de maneira suave, agradável. 

O sujeito tratado com afeto, melhora sua auto estima, vê a processo ensino- aprendizagem 

como prazeroso, sente-se seguro e, portanto, aprende melhor. 

O bom professor não tem época, tem disposição ater um encontro com o outro, onde ele 

pode provocar o aprendiz a experimentar como é saboroso aprender. 

O bom professor compartilha, acolhe e marca,inspira, salva vidas e sonhos. 
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